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Mezunlarımız, ve saygıdeğer Mezun yakınları, 

Girne Üniversitesi adına ve kendi adıma, elimizde olmayan nedenlerle sanal 

ortamda düzenlemiş olduğumuz 2019-2020 yılı ilkbahar dönemi diploma 

törenimize katılmanızdan ötürü sizleri saygı ile selamlıyorum. 

Bu günün farklı olmasını çok arzu ederdik, ancak hep birlikte yaşamakta 

olduğumuz ve yalnızca ülkemizi değil tüm dünyamızı etkileyen 

beklenmedik salgın bizi bundan alı koyuyor. Hayalimiz siz çok kıymetli 

mezunlarımızla kanlı-canlı bir arada olmak ve sizlerin başarısını 

kutlamaktı. Şimdilik mümkün olmadı, ancak bir hayalimiz var, 29 Ocak 

2021 tarihi için planladığımız 2020-2021 güz dönemi mezuniyet törenimizi 

2019-2021 mezunları birleşik töreni olarak gerçekleştirmek. Umudum ve 

beklentim ülkemiz koşulları buna uygun olur ve isteğimiz gerçekleşir. 

Sevgili mezunlar, sanal ortamda da olsa bu gün canla başla çalışarak hak 

etmiş olduğunuz mezuniyetinizi gerçekleştiriyoruz. Sizler bizlerin gurur 

kaynağımızsınız, ancak bizden önce sizi gözünden dahi sakınan anne-

babanızın ve diğer yakınlarınızın medarı iftiharısınız.  Mezun olmakla 

bizden ayrılmıyorsunuz, Girne Üniversiesi sizlerin kalıcı evidir.  

Sevgili meslektaşım Öğretim Elemanları, zor koşulda bu günün gerçekleşmesinde  

sizlerin özverili çalışmalarınızın ve emeklerinizin sayesindedir. Sizsiz bu günleri 

düşünmek imkansızdır,  sizlere de şükranlarımı sunarım. Her koşulda değerli 

öğrencilerinizi eğitmek için elinizden geleninden fazlasını yaptınız,  emek verdiniz, 

emeklerinizin ürünü mezunlarımızla ne kadar öğünseniz ne kadar gurur duysanız 

yeridir. 

Değerli velilerimiz, sizler, canınızdan çok sevdiğiniz, gözünüzden dahi sakındığınız 

ciğerparelerinizi bir süre önce Üniversitemize yani bizlere, deyim yerinde 

ise“delikanlı” olarak teslim ettiniz . Bu gün ise bizler size hepimizin medarı 

iftiharı, olgunlaşmış, elinde diploması, meslek sahibi gençleri veriyoruz. 

Çocuklarımızın bu güne gelmesinde sizlerin büyük fedakarlıklarınız, büyük 

sabırınız yatmaktadır. Tabi ki bu gün mükafatını aldınız, sizleri gıpta ederek 

kutlarım. 



Bu günlerin gerçekleşmesinde, büyük bir sabır ve hoşgörü ile her türlü maddi ve 

manevi desteği esirgemeyen, bizleri sürekli teşvik eden Günsel ailesine 

minnettarım. 

Değerli katılımcılar ve sevgili mezunlar, bu gün hepimiz için çok önemli olan 

diploma törenimizi alışılmamış bir ortamda gerçekleştiriyoruz ve aslında bu 

mezunlarımızın törenidir. Merak ettim sözlüğe baktım “mezun” sözcüğünün 

karşılığı: “İzinli, ruhsatlı;Yetkili, salahiyetli; Bir öğretim kuruluşunu bitirmiş; 

Diploma almış olan” olduğunu öğrendim. Burada altını çizmek istediğim iki 

sözcük “yetkili” ve “diploma almış” tır. Sevgili mezunlar, çok çalıştınız, zor 

yıllardan ve meşakkatli yollardan başarı ile geçip bu günlere geldiniz, size 

güvenenlerin beklediği gibi sözlükteki “yetkili” ve “diploma sahibi” olmayı hak 

ettiniz ve kendinize yakıştırdınız, hepinizi tek tek canı gönülden kutlarım.  

Sevgili mezunlar izninizle sizlere birkaç söz daha söylemek isterim, bu gün gurur 

günümüz olduğu kadar ayrılık günüdür de. Hepiniz ayarı ayrı yönlere gidip ayrı 

ayrı dünyalarda çalışacaksınız, ve eminim dünyanın dört bir yanında hem 

ülkemizi ve hem de kendinizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Bunun yanısıra, 

gideceğiniz diyarlarda Üniversitemizin ve KKTC’nin birer büyükelçisi 

olacaksınız, bunu da layıkı ile yerine getireceğinizden eminim. İş yaşamınızda 

sizlerin iyi haberlerinizi almak üzere sizi izleyebilmek için gayret göstereceğiz. 

Sizler de fırsat buldukça bizi bilgilendirin, sizle gurur duyalım.  

Sevgili mezunlar, belki biliyorsunuz belki de şimdi öğreniyorsunuz, benim temel 

bilim alanım deniz bilimleridir. Biz denizciler vedalaşmayız, görüşmek dileği ve 

temnnisinde bulunuruz. Görüşmek üzere yolunuz açık ve aydınlık olsun, yine 

denizci deyimi ile de “selametle” der hepinizi saygı ile selamlarım. 


