
Sayın dekanımız, sayın dekan yardımcımız, saygıdeğer hocalarımız, çok değerli 

ailelerimiz ve sevgili arkadaşlarım; 2016-2017 Eğitim Fakültesi mezuniyet törenimize hoş 

geldiniz. 

Saygıdeğer anne ve babalar, öncelikle teşekkürlerime sizlerle başlamak istiyorum. 

Mezun olan bütün arkadaşlarım adına belirtmek istiyorum ki bugün buradaysak çok değerli 

ailelerimizin sayesinde. Sizlerin sonsuz desteği olmazsa bugün bu başarıyı yaşayamazdık. 

Yıllardır koruyup kolladığınız, üzerine titrediğiniz, özenle yetiştirdiğiniz çocuklarınızın bu 

mutlu günü sizlerin eseri. Asıl gurur ve övünç sizlere ait. Bizleri bugüne taşıdığınız için 

sizlere minnettarız. 

Burada olan olmayan tüm saygıdeğer öğretmenlerimiz. Bizlere bir şeyler öğretmek 

için çok çaba harcadınız. Aktardığınız tüm bilgiler ve gösterdiğiniz tüm emekler için 

arkadaşlarım adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  

Bölüm arkadaşlarım, meslektaşlarım, birlikte birçok anı biriktirdik, güçlü bağlar 

kurduk. Bugün kazandığım bu başarıda katkısı olan, sınav günleri birlikte sabahladığımız, 

birlikte projeler, sunumlar hazırladığımız tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 

Umuyorum ki daima birbirimizin destekçisi meslektaşlar olacağız. 

Bizler bu okulun en değerli fakültelerinden birinden mezun oluyoruz. Toplumların 

uygarlık düzeyleri eğitimciye verdikleri değerle ölçülür. Bilimde, kültürde, ekonomide öne 

geçmek isteyen her toplum eğitime önem vermek zorundadır. Başöğretmen Mustafa Kemal 

Atatürk’ün de dediği gibi ‘’Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim 

ise öğretmene dayalıdır.’’ Yani gelecek eğitime, eğitim ise öğretmenlere bağlıdır. Biz 

Yeditepeliler olarak bize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bizler insan haklarına, 

demokratik yaklaşıma, laikliğe, çağdaşlığa, bilime ve cumhuriyete bağlı, cehalete karşı 

savaşan gençler olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Dünyanın 

neresinde çalışırsak çalışalım, ne işi yaparsak yapalım bu yüksek sorumluluk her zaman 

bizimle olacaktır. Özgür düşünce ve etik ilkelere bağlı eğitimciler, psikolojik danışmanlar 

olacağız. Öğretmenliğin hayat boyu süren öğrencilik olduğunu hiçbir zaman unutmadan, 

daima yenilikçi, öğrenmeye açık bireyler olacağız. 

Hiçbirimizin öğrencilik hayatı kolay geçmedi. Sunumlar, projeler, ödevler, uykusuz 

geceler geçirdik. Fakat hırs, azim, sabır ve kararlılık bizi bu günlere getirdi. Ben Yeditepe’nin 

bana sunduğu fırsatlar sayesinde çift anadal yaptım ve çift diplomaya sahip oldum. Bugün 

PDR bölümüne ek olarak Psikoloji bölümünden de mezun oluyorum. Özetle 4 yıl boyunca iki 



ayağımı bir pabuca soktum diyebilirim. Benim için iki bölümü birlikte okuyup okulumu 

uzatmadan bitirebilmek başta bir hayaldi. Hayalimin peşinden gittim. Şimdi ise gerçek oldu. 

Bugün en değerli şey, kişinin tutkusunu keşfedebilmesidir. Başarı parayla, unvanla 

ilgili değildir. Başarı, sevdiği işi yapan, yaptığı işi seven, tutkusunun, en çok sevdiği şeyin 

peşinden gitmiş bir insan olabilmekte gizlidir. Yaşadığımız dönemde istediğimiz işe sahip 

olmak maalesef ki zor. Fakat bunu başarıyor olabilmek başarıların en büyüğüdür. 

Tutkumun peşinden gitmemi her zaman destekleyen, kendi yolumu oluşturmamda 

bana çok büyük katkıları olan, onurlu, dürüst, çalışkan, yaşama karşı duyarlı ve sorumlu bir 

birey olarak yetişmem için bana her zaman destek olan ailem. Varlığınız benim için hayattaki 

en büyük güç kaynağı. Bugün yaşadığım bu gururda en büyük katkılar sizin katkılarınız. En 

büyük motivasyon kaynağım, benim için her türlü fedakarlıkta bulunan bir tanecik annem; 

bana daima güvenen, benimle her zaman gurur duyan, düşünceli babam ve her zaman 

yanımda olan, arkadaşım, dostum, en büyük destekçim canım ablam. Bugünkü başarım 

sizlerin eseri. En değerli hazinem, en büyük zenginliğimsiniz. İyi ki benim ailemsiniz, iyi ki 

varsınız. 

Bin bir umut, merak ve heyecanla 5 yıl önce başladığımız yolculuğumuzun sonuna 

geldik. Şimdi yepyeni bir başlangıçtayız. Önümüzde uzun bir yol var. Bu yolda illaki 

önümüze engeller çıkacaktır. Fakat hayatta başarısız olanların çoğu, vazgeçtikleri anda 

başarıya ne kadar yakın olduklarını fark etmemiş olanlardır. Ben ne zaman başarısız 

olacağımı hissetsem azimle ve sabırla devam ettim, çünkü yolun sonunda başarıya 

ulaşacağımı biliyordum. Emeklerimin karşılığını da bu sayede aldım. Dilerim ki hiçbirimiz 

hayallerimizden vazgeçmeden yolumuza devam ederiz. 

Bütün arkadaşlarımı ve ailelerini tebrik ediyorum, arkadaşlarıma, meslektaşlarıma 

başarılar diliyorum, hepimizin yolu açık olsun. Umuyorum daima aklında bilgi, kalbinde 

sevgi, yüzünde tebessüm olan eğitimciler, psikolojik danışmanlar olur öyle anılırız. 

Teşekkür ediyorum. 

Gizem Baki 

 

 


