
Sayın rektörüm, sayın dekanım, kıymetli hocalarım, kıymetli ailem, çok değerli misafirler ve sevgili 

dönem arkadaşlarım Girne Üniversitesi 2021-2022 yılı Bahar Dönemi Mezuniyet törenine hepiniz hoş 

geldiniz. 

2018 yılında çok büyük bir heyecanla adım attığımız fakültemizden bugün mezun olarak ayrılmanın 

haklı gururunu yaşıyoruz. Başlangıçlar güzeldir, bitişler zor, tanışmalar heyecanlı ve umutlu, ayrılıklar 

acı… Bugün; acısıyla, tatlısıyla, zorluğuyla ve bir o kadar güzellikle geçen 4 yıllık üniversite hayatının 

sonu olurken her anlamda yeniliklerin başlangıcı olacaktır.  

Hayatımın belki de en zor ama en güzel dönemini burada geçirdim. Lisenin başlarında belirlediğim 

hedefime Girne Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak ilk adımı attım. Asla unutmayacağım güzel 

dostluklar edinerek, çok kıymetli hocalarımın değerli bilgileri ve tecrübeleri ışığında aldığım eğitimle 

üniversiteyi en verimli şekilde bitirdiğimi düşünüyorum. Hedefime ulaştığımda ise çok büyük emeği 

ve desteği olan canım ailem, kıymetli hocalarım ve güzel dostlarıma bu gururun daha fazlasını 

yaşatmayı temenni ediyorum. 

Meslek hayatımızda her ne konumda olursak olalım, birlikte aynı amaca hizmet edeceğim bütün 

arkadaşlarım ile beraber dürüst, adil, vicdanlı ve liyakat sahibi hukukçular olacağımızın inancını 

taşıyorum. 

Bana bu konuşmayı yapma fırsatı veren sayın rektörüm ve sayın dekanım başta olmak üzere bizlere 4 

yıl boyunca yoğun emek veren, ihtiyaç duyduğumuz her konuda bilgi ve desteğini esirgemeyen bütün 

hocalarıma, hukuk eğitiminin yalnızca birkaç teorik kitap okumaktan ibaret olmadığını fazlasıyla 

kanıtladıkları için çok teşekkür ediyorum.  

Başarımı ithaf etmek istediğim 22 yıldır her anımda ve her kararımda koşulsuz şartsız yanımda olan, 

bana inanan ve güç veren canım aileme ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün, siz değerli ailemizin bizi 

değil, bizim sizi alkışlamamız gerekiyor.  

Son olarak benimle acısı ve tatlısıyla tüm fakülte hayatını paylaşan bana canı gönülden destek olan 

sevgili arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 

Hepimize ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında ne savunmanın ne hukukun 

sustuğu, bölünmeden ve ayrışmadan tek ses adaleti savunduğumuz güçlü yarınlar diliyorum.   

Elimizdeki diplomalar bir veda değil yeni başlangıç, hedef ve hayalin habercisidir. Mezun olan bütün 

arkadaşlarımı kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.  


