
Sevgili 2010 Yılı Mezunları:  
 
Bazen size hiç bitmeyecekmiş gibi gelen, bazen de hiç bitmesini istemediğiniz okul yıllarınız geride 
kaldı. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden ve alanındaki en iyi bölümlerinden birini bitirdiniz. Yetkin bir 
öğretim kadrosundan ders alma fırsatı buldunuz. Üniversite yaşamınız boyunca yeni bilgi ve beceriler 
edindiniz, kendinizi geliştirdiniz. Yeni arkadaşlıklar kurdunuz, acı-tatlı anılar biriktirdiniz. Artık 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün seçkin birer 
mezunusunuz. Hepinizi içtenlikle kutluyor, özel ve mesleki yaşamınızda başarılar diliyoruz. Sizi her 
zaman destekleyen, bütün zorluklara göğüs geren, başarılarınızla haklı olarak gurur duyan ve bunda 
büyük payı olan ailelerinizi de kutluyoruz. 
 
Eğitiminiz sırasında edindiğiniz yeni bilgi ve becerilerle sorunlara farklı açılardan bakmayı, sistem 
yaklaşımını kullanarak tasarım ve çözüm üretmeyi öğrendiniz. Tim Brown “tasarım düşüncesi”nden 
söz ederek bir tasarımcı gibi düşünmenin ürün, hizmet, süreç ve hatta strateji geliştirme biçiminizi 
dönüşüme uğratabileceğini ve yenilik yaratabileceğini vurgulamaktadır (HBR, Haziran 2008). İş 
yaşamınızda daha önce karşılaşmadığınız çok değişik sorunlara tasarım düşüncesini kullanarak 
çözüm bulmak durumunda kalacaksınız. Tasarım düşüncesini uygulayarak yaşamınızı da 
tasarlayabilir, yaşamınızda yenilikler yaratabilirsiniz. Aldığınız eğitimin dünyayı değiştirmek için 
kullanabileceğiniz en güçlü silah olduğunu unutmayın (N. Mandela). Dünyayı değiştirirken yakın 
çevrenizi ve profesyonel yaşamınızı da değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışın.  
 
Çeşitli toplantılarda yeni kurulan üniversitelerde ve diğer kuruluşlarda kilit görev alan yeni 
mezunlarımızla karşılaşmak bize büyük gurur veriyor. Bu gurur hem mezunlarımıza güven 
duyulmasından hem de mezunlarımızın bu “meydan okuma”yı cesaretle kabullenmelerinden 
kaynaklanıyor. Bu kuruluşlarda “değişim ajanı” olarak görev yapacaksınız. “Önce misyon, insan her 
zaman” anlayışıyla hareket etmeniz, görev yaptığınız kuruluşlardaki paydaşlarınızı ve kullanıcılarınızı 
gözetmeniz işlerinizi kolaylaştıracak, katkılarınızı ve hizmetlerinizi daha görünür hale getirecek ve 
çevrenizi değiştirmenize ve dönüştürmenize yardımcı olacaktır. Değişime açık olmanız, bilgi ve 
becerilerinizi yenilemeniz, meslektaşlarınızla yardımlaşmanız ve mesleki değerleri yüceltmeniz bu 
süreci daha da zevkli hale getirecektir kanısındayız.   
 
Yeniden görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyoruz.  
 
Sevgi ve saygılarımızla. 
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