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 Ankara  
 

 
EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ 
 
Hafta sonu diploma töreni nedeniyle BİLKENT Üniversitesinde 
olacağım. Küçük Oğlum Uğur bana güzel bir Babalar Günü hediyesi
hazırladı. Bilkent’ten Diplomasını alıyor.  İkinci kez yaşadığım bu
mutluluğun böyle özel bir günde olması ayrı bir anlam kattı.  
 
Ankara’yı gerçek bir bilim kenti haline getiren Üniversitelerimizdeki 

tüm gençlerimizin mutluluğunu paylaşmak; geleceğimizi emanet edebileceğimiz nesillerin yetiştiğini 
görmek, onlara dokunmak ve heyecanlarını paylaşabilmek ise ayrı bir duygu.  Eğitim için imkanlarını 
esirgemeyen ailelerine ve onları yetiştiren değerli hocalarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum.  
 
Bu arada tüm ailelerimizin Babalar Gününü kutlarken aramızdan ayrılanları rahmetle anmak; bizimle 
beraber olanlara da, bu arada çok bilinen bir sözü de hatırlatarak, daha uzun mutlu yaşamlar diliyorum.  
6 YAŞINDA: Babam her şeyi biliyor. 10 YAŞINDA: Babam çok şey biliyor. 15 YAŞINDA: Ben de babam 
kadar biliyorum. 20 YAŞINDA: Babamın da pek fazla bir şey bildiği söylenemez. 30 YAŞINDA: Bir kere de 
babamın fikrini sorsam fena olmayacak. 40 YAŞINDA: Ne de olsa babam bazı şeyleri biliyor. 50 
YAŞINDA: Babam her şeyi biliyor. 60 YAŞINDA: Ahh! Keşke babam hayatta olsaydı da kendisine 
danışabilseydim... 
 
Çok iyi eğitim alan ve bu arada kendilerini toplumla uyum içinde yetiştiren gençlerimizin sayesinde biz de 
onlardan çok şey öğrenir hale geldik. Üretimde ve dünyaya açılımda onlardan cesaret aldık. Geleceğimizi 
emanet ederken huzur duyuyoruz.  
 
20 den fazla üniversitemizin öğretim kadrosu, ilçelerimize yayılan 200 binden fazla öğrencimizin 
oluşturduğu bir güç Ankara’nın turizm ekonomisine de oldukça önemli katkılarda bulunuyor. Bilimsel 
toplantılar, araştırmacılar, teknokentlerde çalışanlar bizler için Ankara’ya diplomasi yanında bilim 
adamlarının da uğrağı yapan özellikler katıyor. Mezun olduktan sonra da Ankara’yı unutmamalarını yılda 
en az bir kez Ankara’da bizlerle birlikte olmalarını beklediğimiz hatırlatmak istiyorum. 
 
Anadolu gençlerimiz için, Meslek ve iş seçerken dikkatlerden uzak tutulmaması gereken,  büyük imkanlar 
sunan bir yatırım ve ticaret alanı haline geldi. Gençlerimiz bilgi ve becerileri tüm Türkiye’de toplumsal 
yaşamın gelişmesine önemli katkılarda bulunuyor. Kentlerimize yeni yaşam tarzları taşıyorlar.  
 
Hürriyet Gazetesinde yayınlanan bir Araştırmaya göre Yaz aylarına girilmesiyle birlikte Türkiye’de 1.350 
civarındaki birbirinden ünlü yıldızları ağırlayacak olan Konser ve festivalleri yaz boyunca 2.2 milyon lise ve 
üniversite öğrencisi takip edecek. Öğrenciler, bu süre boyunca 350 milyon liralık harcama yapacak. 
 
Bana bu satırları yazma fırsatı sağlayan Niyazi’lere, Uğur’lara, Begüm’lere ve Nergis’lere tüm gençlerimize 
aydınlık güzel günler diliyorum.  
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