
 
Sevgi Çetin’in konuşması 
 

Sayın Rektörüm, Sayın hocalarım, Sevgili arkadaşlarım ve Değerli velilerim... Bugün burada ortak 

bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. 2014 yılında başladığımız bu serüveni 

sonlandırıyoruz. Girne Üniversitesi 2017-2018 mezunları diploma törenine hoş geldiniz. 

Yarın gerçek hayat bizi karşılıyor olacak. Bazılarımız birkaç ay boyunca kendisini boşlukta 

hissedecek, bazılarımızsa işe başlama öncesi belki de uzun bir tatile çıkacak. Henüz bizi bekleyen 

gerçek hayat hakkında fazla bir fikrimiz yok. Ama mücadeleye hazırız. Burada, Girne 

Üniversitesi’nde, çok şey öğrendik. Mücadelenin sonundaki başarısızlık olasılığı eskisi kadar 

korkutmuyor bizleri, çünkü “asla vazgeçmeme’nin ne demek olduğunu artık biliyoruz. Dahili ve 

harici engelleri nasıl aşmamız gerektiğini öğrendik. Hem kendimizi hem meslektaşlarımızı motive 

etmeyi, idare etmeyi öğrendik. İşlerin her zaman bizim mantığımıza göre ilerlemediğini, bu 

durumlara sabretmeyi, sabrın sonunun selamet olduğunu öğrendik. Buradan yalnızca teorik bilgi 

öğrenerek mezun olmuyoruz. Hep söyledikleri gibi oldu; üniversite hayatı öğretti. Mesleği, 

insanları, dostluğu, saygıyı, sevgiyi... Hayatın barındırdığı tüm gerçekliği...Hayallerimden 

vazgeçmemeyi lisede öğrendiğimi düşünürdüm. Hep hayallerimin peşinden koştum. Hayallerimi 

hedeflerime çevirdim. Her adımımı onlara ulaşmak için attım. Nihayetinde bugün mezun olduğum 

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj bölümüne tam burslu olarak 

başladım. Fakat vazgeçmemeyi asıl burada öğrendim. Sayıca daha kalabalık başladığımız pilotaj 

bölümünü 4 kişi bitiriyor oluşumuz vazgeçmemeyi, savaşmayı öğrenişimizin en büyük kanıtıdır. 

Okuduğumuz ve bitirmek üzere olduğumuz bölüm/meslek günümüzde kız/erkek birçok gencin 

hayalim dediği meslek. Fakat isteyen ve okuyan arasındaki uçurum gözler önünde. Birçoğunuz 

bunun maddi yetersizlik olduğunu savunabilir. Evet bu göz ardı edilemeyecek bir engel fakat şöyle 

de bir gerçek var ki; gençlerimiz emek vermeden sahip olmaya alışmış durumda. Herkes birçok şey 

istiyor fakat karşılığında çalışmak isteyen yok. Ben bugün mezunu olduğum bölümün tek kadın 

pilotuyum. Bununla gurur duymanın yanında yalnız olmanın üzüntüsünü de yaşıyorum. Potansiyeli 

olan, isteyen, hedefleyen birçok hemcinsim gerek ailesi, gerek arkadaş çevresi gerekse 

cesaretsizliği sebebiyle bugün bu bölümde okumuyor. Tavsiyem hedeflerinize önce siz inanın ki 

insanların sizi vazgeçirmesi kolay olmasın. Hayatınızın her anında idealist olun, çalışmaktan, emek 

vermekten korkmayın. Sınırlarınız yalnızca bakış açınızdan ibaret. Her zaman bir çıkış yolu vardır. O 

yolu aramaktan vazgeçmeyin. Fakültemizde bulunan Pilotaj, Uçak Mühendisliği ve Havacılık 

Yönetimi bölümlerinde okuyan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, mezun durumundaki 

arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

 


