
Sayın kurucu rektörüm Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, Sayın rektörüm Prof.Dr. İlkay 

Salihoğlu, Sayın rektör yardımcılarım Prof.Dr. Gökmen Dağlı ve Prof.Dr.Rüveyde Bundak, 

Sayın Dekanım Prof.Dr. Mustafa Altunç, Sayın Dekan Yardımcım Uzakyol kaptanı Hilmi Şahlı, 

Girne Liman Başkanı Uzakyol Kaptanı Kutlu Bayramoğlu, Değerli Öğretim Üyelerim Uzakyol 

kaptanı Mehmet Emin Debeş, Uzakyol Kaptanı Timur Boşnak,Uzakyol Kaptanı Caner Özbilgiç, 

Uzakyol Kaptanı Ahmet Beyoğlu,Uzakyol Baş mühendisi Kemal Özgüç ,Uzakyol Baş Mühendisi 

Mahmut Cemmedo,Uzakyol baş mühendisi Volkan Varışlı,Güner Buğrahan,öğretim 

görevlilerim ve basınımızın değerli mensupları, öğrenci arkadaşlarım ve saygıdeğer aileleri 

bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. 2017-2018 öğretim 

yılı Girne Üniversitesi diploma törenine hepiniz hoş geldiniz. 

 
Girne Üniversitesi, Uluslararası nitelikte eğitim altyapısı ile objektif düşünebilen, 

sorgulayan, araştıran, bilgi ve değer üreten, yaratıcı, etik ve ahlaki değerlere önem veren, 

toplumsal sorumluluk bilincine sahip mezunlar yetiştirmek” misyonu ile kurulmuştur. Girne 

Üniversitesi’nin, eğitim ve öğretim temelleri, kardeş üniversite Yakın Doğu Üniversitesi’nin 

Kıbrıs’ta ilk Denizcilik Fakültesi’nin kurulmasına ilişkin alt yapısının 1978 yılında şekillenerek 

hayata geçmesine ve 35 yıllık deneyimine dayanmaktadır. 

 
Hepimizin farklı düşünceleri, hayalleri vardı. Hepimizin ortak bir paydası vardı ki, o da, 

iyi bir eğitim almak. Birçoğumuz bu amaç uğruna ailelerimizi, çocukluğumuzun geçtiği 

mahalleleri, yakın dostlarımızı geride bıraktık. Okuduk, çalıştık, çabaladık ve bugün seçkin bir 

üniversiteden mezun olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 

 
Bu beş yıl içerisinde; düşünmeyi, tartışmayı, üretmeyi, sevmeyi, anlamayı ve en 

önemlisi öğrenmeyi öğrendik. Bilgiye nasıl ulaşabileceğimizi, eğitimin ve gerçek bilgeliğin 

sadece kütüphane duvarları arasında veya dünya sınırlarında olmadığını öğrendik. Biz kısaca, 

öğrenmenin, sonu olmayan bir sefer olduğunu öğrendik. Biz Girne Üniversitesi Denizcilik 

Fakültesi öğrencileri için her türlü fedakârlığa katlanan ve her zaman her koşulda yanımızda 

olan, mesafelerin engel olmadığını denize çıkmadan önce bize öğreten ailelerimize ve 

verdikleri eğitimle daima yolumuzu aydınlatan saygıdeğer hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimi 

sunarım. 

 
Değerli ailelerimiz; 

 
Karamsar değiliz, bilakis çok iyimseriz. Sizin sayenizde Atatürk Türkiye’sinin parlak geleceğine 



inancımız tamdır. Bizleri dünyaya getirdiğiniz andan itibaren, üzerimize titrediniz, emek 

verdiniz, gözbebeğiniz olduk. Zaman zaman bize hiç hissettirmeden üzüldünüz, kaygılar 

duydunuz. Artık bizim geleceğimiz konusunda lütfen korku ve kaygılar yaşamayınız. Hiç 

şüpheniz olmasın ki kolumuza taktırdığınız Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bileziği 

sayesinde ülkemize yararlı bir yurttaş, size layık birer evlat olmak için var gücümüzle 

çalışacağımıza söz veriyoruz. 

 

Değerli arkadaşlarım; 
 

İnançlarını, sözde ilkelerini ve hukuk kurallarını kendi ikbal ve istiklalleri uğrunda araç olarak 

kullananların sayısı maalesef son zamanlarda ve her kademede yoğun bir şekilde artmaktadır. 

Ancak bizler kendi tarihimizi ve öz benliğimizi iyi bilen ülke ve dünya olaylarına karşı duyarlı 

yaklaşmayı becerebilen bireyler olduğumuz sürece bireysel ve toplumsal mutluluk ipini 

göğüsleyeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hedeflerimizi iyi koyacağız. Rüzgar 

doğudan da ,batıdan da, güneyden de kuzeyden de esebilir; geminin rotasını yelken ve yelkeni 

ayarlayan belirler. Yelkenleri biz ayarlayacağız, rüzgarın esiri olmayacağız. 

 

İşin iyisini değil, en iyisini yapacağız.En iyi iş en çok katma değer yaratan iştir. Değer 

yaratacağız. Sözlerime son verirken, beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 

 

Once again thank you all for joining us today. Have a nice and blessed day 

 

Pruvanız neta , rüzgarınız kolayınıza olsun. 

 

Mezuniyetimiz hayırlı olsun. 

 

Alkan KOÇ 


