
       Sayın YÖDAK Başkanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, 
Sayın Dekanlarım, Sayın Dekan Yardımcılarım, Sayın Bölüm Başkanları Koordinatörler  ve Öğretim 
Elemanlarımız , Sayın Meslek Yüksekokulu Müdürlerim, Hazırlık Okulu Müdürüm,  Sayın velilerimiz, 
sevgili mezunlarımız ve değerli konuklar.  

       Hayatın getireceklerini öngöremediğimiz bir dönemde yaptığımız meslek seçimiyle başladık 
üniversite serüvenimize. Zamanla düşüncelerimiz olgunlaşmaya başladı, dağınık sorularımızın 
cevapları yerlerine oturdu ve bugün burada geleceğe şekil verecek birer meslek sahibi birey olarak 
mezuniyetimizi kutluyoruz… Bu gurur ve sevinç günümüzde, bir arada bulunmanın coşkuyla sizleri 
selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 

       Bu aslında bir son değil, bu Girne Üniversitesi’nin gerek eğitim gerek çalışma ortamının cihaz ve 
laboratuar olanakları sayesinde kazandıklarımızı diğer insanlara ulaştırmak için yeni bir başlangıç. 
Bugün burada keplerimizi, baharda her biri bir başka güzel çiçeğe dönülen tohumlar gibi havaya 
atacak ve başka hayatlarla sağlıkçı olmanın farklılığını paylaşacağız… 

      Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ‘ Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir 
topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefaletle terk eder.’ Sözünde de vurguladığı  gibi 
milletimizin şanlı ve yüksek bir topluluk halinde yaşaması için biz gençlere büyük görevler düştüğünün 
bilincindeyim. Unutmayalım ki “ Bizim başarımız, ülkemizin başarılı olacaktır.” Gerekli donanım ve 
bilgiye sahip olup mesleğimin ne kadar ciddi olduğunun bilincindeyim. Ayrım yapmaksızın insan 
sağlığı ve hayatı için elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım ve her ne yapıyorsam, yaptığım 
şeyde elimden gelenin en iyisini yapacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. 

 

 Değerli Hocalarım; 

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Yolumuzu aydınlatan tüm hocalarımıza 
teşekkürü borç biliyoruz. 2 sene boyunca her türlü desteğini bizlerden esirgemeyen, her konuda 
daima bizlere yardımcı olan hocalarımıza, tüm arkadaşlarım adına ayrı ayrı teşekkür  ediyorum. 

 

 Sevgili Annelerimiz, Babalarımız, Ailelerimiz; 

Bu başarının asıl kaynağı sizlersiniz, eğitime verdiğiniz önem sayesinde bizler bu diplomayı alma 
başarısını gösterebildik. Bu arada, derslerimde göstermiş olduğum başarının bana sağladığı bu büyük 
fırsattan da yararlanarak, şu anda hepinizin önünde, aileme ve aile büyüklerime teşekkür etmek 
istiyorum. 

 Değerli Konuklar; 

Biz sağlıkçılar, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin vatandaşları olarak, ülkemize ve onun geleceğiyle 
ilgilenmenin birinci derecede görevimiz olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla bizler, sadece kendi 
mesleğiyle yetinmeyen ve kendi kişisel amaçlarını ülke çıkarlarının önünde tutmayan bireyler olarak 
hayata atılacağız. Ülkemizin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları ve aziz şehitlerimiz 
tarafından hangi şartlarda kurulduğunu asla unutmayacağız. Bu topraklarda, huzur içinde 
yaşayabiliyor ve bu ülkenin her türlü imkanından faydalanabiliyorsak bunu hiç şüphesiz onlara 
borçluyuz. Bu bağlamda Atatürk’ün gençliğe hitabesini daima aklımızda tutacağımıza söz veriyoruz. 

 

 

 

 



 Sevgili Mezun Arkadaşlarım; 

İnanıyorum ki, bizler erdemleriyle, yetenekleriyle, başarılarıyla bir bütün olarak anılacak bir kuşağın 
en genç temsilcileriyiz. En içten duygularımla, başarı yolumuzun açık olmasını diliyorum. 

 2 yıl boyunca çok güzel anılar paylaştık. Ve Kıbrıs’ı çok sevdik bende dahil olmak üzere çalışma 
hayatını burada devam ettirmek isteyen bir çok arkadaşım var. Artık bizler sağlık çalışanları olarak 
özverili bir çalışma hayatına atılmaya hazırız. Bu son olarak hepimize ve buradaki tüm mezun 
arkadaşlara başarılı bir meslek hayatı diliyorum. 

Ben “ Nereye gittiğimi biliyorum ve doğrunun ne olduğunu biliyorum. Ben senin istediğin ben 
olmak zorunda değilim, benim istediğim olma özgürlüğüm var.” Ve sizlerin artık başkalarının size 
“ne olmanız gerektiğini” söylemesine ihtiyacınız yok. Siz artık sizi mutlu edecek “BEN” i bulmaya 
vakıfsınız. Bütün birikimlerinizi ve hiç kimsenin dediğine kulak asmadan olmak istediğiniz “SİZ” olun.  

Beni dinleyen herkese teşekkür ederim, tüm mutluluklar sizinle olsun. Saygılarımla. 

BURCU GÜNEY 

 

 


