
MEZUNİYET KONUŞMASI 

 

Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlarım, Sayın 

Yüksekokulu Müdürlerim, Sayın Genel Sekreterim, Saygıdeğer Hocalarım, değerli misafirler ve sevgili 

arkadaşlarım , hepiniz 2020-2021 Eğitim- Öğretim yılı Bahar yarıyılı mezuniyet törenimize  hoş geldiniz. 

Dört yıl önce çıktığımız bu yolu bugün burada birer hemşire olarak sonlandırıyoruz. Bu zorlu ve bir o kadar 

verimli yolculuğu Girne Üniversite öğrencisi olarak bitirmenin gururu içerisindeyiz ve ben fakülte 

mezunları adına bu konuşmayı yapmaktan onur duyuyorum. 

Üniversitemiz eğitim – öğretim sürecimizde her daim bizleri destekleyen, bilim ışığında yol alırken tüm 

imkanları sağlayan bir kurum olmuştur.  Tüm mezunlar adına üniversitemize teşekkürü borç bilirim. 

Üniversiteye geldiğim günden beri hep bir şeyleri keşfetme ve bulma yolunda ilerledim. İlk defa ailemden 

uzak ve tek başımaydım. Bu yolun nasıl ilerleyeceği konusunda tereddütlerim ve korkularım vardı. Ancak 

kendim ,ailem ve mesleğime katabileceklerim için bu yolda adımlarımı güçlü atmaya başladım. Şu an 

karşınızda bu konuşmayı azim ile attığım güçlü adımlar sayesinde yapabiliyorum.  

Hemşirelik mesleği hem ülkemiz hem dünya için önemli bir meslek grubunda yer almaktadır. Çünkü 

hemşireler sağlık bakımının kalbi konumundadır. Yaşadığımız pandemi sürecinde Hemşirelik mesleğinin 

önemini ve değerini görünür kılmıştır. Hemşireler aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder ve bilgisiyle hayat 

verirler. Hastalar her zaman özel ve tektir o yüzden bakımları da özeldir. Onlar bizim adımızı unutabilirler 

ancak verdiğimiz nitelikli bakımı ve güveni asla unutmazlar. Her hemşire hastası için bir kahraman niteliği 

taşımaktadır. Mesleğimizin sorumluluklarının ömür boyu omuzlarımızda olduğunun bilincinde hareket 

edeceğimize eminim. Hepimiz ahlaki ve etik değerlere sahip, vicdanlı, merhametli, araştırmayı seven, 

empati yapabilen, adaletli, sevgi dolu ve öğrenmeyi hiç bir zaman bırakmayan insanlar olarak yolumuza 

ve mesleğimize devam edeceğiz.  

Fakülteyi böylesine güzel bir dereceyle bitirmek benim tek başıma elde ettiğim bir başarı değildir. Bu 

başarıda ailemin, hocalarımın ve arkadaşlarımın da büyük katkısı bulunmaktadır.  4 yıl boyunca yolumuza 

ışık tutan ve bizi her zaman destekleyen bir hocadan daha ötesi olan hocamız Hazel Şahin Tarım’a ayrıca 

teşekkür etmek isterim. Sizin de her zaman söylediğiniz gibi hastaların hayatlarına anlamlı dokunmaya 

gidiyoruz. 

Eğitim hayatımda ve hayat yolunda her türlü maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen ve bana 

güç veren aileme bütün içtenliğimle teşekkür ederim. 

Dört yıllık lisans hayatımda iyi - kötü bir çok anı biriktirdim. Bana her zaman destek olan ve güvenen 

arkadaşlarıma ve mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayarak mezuniyet sevincimizi paylaşan herkese en 

içten duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum.  

Sevgili mezun arkadaşlarım, mezuniyetimiz kutlu, her şey gönlümüzce olsun. 

Yolumuz bilim ve vicdanımız ile aydınlansın.  

Tesekkür eder, esenlikler dilerim. 

Hemşire Rojbin AYDEMİR 

 


