
Sayın Rektör’üm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Saygıdeğer Hocalarım, değerli 

misafirler ve sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoşgeldiniz şeref verdiniz.  

Bugün dünyanın en zor ve özveri isteyen mesleklerinden biri olan Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik ile taçlandırılan zorlu, yorucu ama bir o kadar da heyecan verici olan 4 yılın sonuna gelmiş 

olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve ben bölümümüzün 2020 mezunları adına bu konuşmayı 

yapmaktan onur duyuyorum.  

 

Bu okulda, bu kampüste zaman zaman hepimiz yersiz hissettik, hepimiz kaybolmuş, kafa 

karışıklığı ve yorgunluk hissettik. Gidecek yerimiz yokmuş gibi hissettik. Ama bugün gördük ki ait 

olduğumuz, kendimizi tanıdığımız, olgunlaştığımız, büyüdüğümüz yeri yaratmak bizim elimizde. 

Keşfedilecek bir şey değil, yaratılacak bir şeymiş. Sadece bizi kabul edecek hiçbir yer ve hiç kimse 

olmadığı korkusundan kurtulunca inşa edebileceğimiz bir şey. İlk kez dünyaya atılmaya hazırlanırken 

zaten içimizde olmayan bir şeyi bulma amacıyla yapmıyoruz. Diğer bir çok öğrenci gibi üniversite 

zamanımın tükendiğini fark etmeye başladığımda bir sonraki basamak olan işimi seçme baskısı 

hissettim. Bana yeni hayatımda kucak açacak bir topluluk bulamamaktan çok korkuyordum. Hayatı 

tanıyıp öğrendiğim, kendimi keşfettiğim, insanları tanıdığım ve özgürleştiğim bu ülkeden ayrılırken 

bir daha hiç evde hissetmemekten korkuyordum. Girne Üniversitesi öğrencileri yuvadan ilk kez 

uçmuyordu. Ancak belki de dünyaya ilk kez adım atıyor olabiliriz. Evden ayrılmıyoruz çünkü 

etrafımıza bakıp ait olduğumuz yeri keşfetmemiz gerek. Kendi topluluğumuzu bulmaktan 

korkmamalı, hayatımızın geri kalanı boyunca evi özlememeliyiz. O topluluğu yaratan, birleştirici kişi 

olmalıyız. Diğerlerini kucaklayan kişi olmalıyız. herhangi bir yeri ev gibi hissettiren kişi olmalıyız. 

Yaratıcılar, savunucular ve liderler olmalıyız. çünkü biz insanların evi dünyadır ve bu dünyada her 

zaman sevgi dolu, iyileştirici, geliştirici, empati düzeyi yüksek, adaletli, değişime ve gelişmeye açık, 

şefkatli, vicdanlı, araştırmayı seven ve asla öğrenmeyi bırakmayan insanlar olmak bizim elimizde.  

 

Fakülteyi böylesine güzel bir dereceyle bitirmek benim tek başıma elde ettiğim bir başarı 

değildir. Bu başarıda ailemin, hocalarımın ve arkadaşlarımın da payları bulunmaktadır. 

Başta her türlü maddi ve manevi katkılarıyla yoluma ışık tutan ve bana güç veren aileme 

bütün içtenliğimle buradan teşekkürlerimi sunuyorum. 

Başarımı ve bilgilerimi sadece kitaplardan kazanmadım. Bu yolda bana destek olan, öğretme 

hevesiyle bilgilerini ve deneyimlerini paylaşan başta Eğitim Fakültesi Eski Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. 

Dr. Vasfi Tuğun’a ve bütün hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.  

Dört yıllık süreç boyunca güzel anılar biriktirdiğim, bana her zaman inanan ve güvenen, her 

zaman yanımda olan sevgili arkadaşlarıma ve bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak 

mezuniyet sevincimizi paylaşan herkese en içten duygularımla gönül dolusu teşekkür ediyorum. 

Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlar ve değerli misafirler! 

 



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı 

düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile olan bağlarımızı kopartamayız. Aksine 

yükselmiş, ilerlemiş, çağdaş bir millet olarak medeniyet düzeyinin de üzerinde yaşayacağız. Bu hayat 

ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus ferdinin kafasına 

koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.” sözü ve bu duygu ve düşüncelerle arkadaşlarımın 

mezuniyet coşkusunu paylaşıyor, başarılarını kutluyorum.  

Sevgili arkadaşlarım! 

Mezuniyetimiz kutlu olsun! 

Her şey gönlünüzce olsun! 

Yolumuz bilim ve vicdanımız ile aydınlansın! 

Teşekkür ediyor ve esenlikler diliyorum. 

 

 

 


