
Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Rektörüm, Sayın Milletvekillerim, Sayın Mütevelli Heyeti Üyeleri, 

Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Başhekimlerim, Sayın Dekanlarım, 

Sayın Öğretim Üyelerim, Değerli Misafirlerimiz, Sayın Velilerimiz ve Değerli Mezunlarımız, Girne 

Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Diş Hekimliği Fakültesi Yemin ve 

Mezuniyet törenine hoş geldiniz!! 

Bugün Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birincisi olarak mezun olmanın haklı gururu, 

mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. 

Eğitim hayatımıza adaya ve bölüme alışma süreciyle başlayıp, yoğun teorik ve pratik dersler 

arasında pandemi nedeniyle online eğitim süreciyle bir süre devam etsek de stajlarımıza ve hasta 

bakmaya başlamak için yoğun bir özveri gösterdik.  

Bizim için zorlu da olsa 5 yıllık üniversite hayatımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fakültemize, 

hocalarımıza ve arkadaşlarımıza veda etsek de biliyoruz ki bu hepimiz için yepyeni bir başlangıç. 

Üniversite hayatımız boyunca hem akademik hem kişisel anlamda bizden desteklerini esirgemeyen, 

yolumuza ışık tutan, diş hekimliğinin önemini ve kutsallığını aşılayan fakültemizin birbirinden 

değerli hocalarına şahsım ve mezun arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

En büyük teşekkürü, bir karşılık beklemeden, hem manevi hem de maddi olarak bize destek olan ve 

sevgilerini esirgemeyen kıymetli ailelerimiz hak ediyor. Ben kendi adıma, bugün aramızda olamasa 

da, bana sonsuz güvenen, hekim olma düşüncesi aklımda yokken, insanların hayatına şifa dağıtarak 

dokunmanın kutsallığına değinip beni hekim olmaya teşvik eden, eminim aramızda olsaydı benden 

daha çok gururlanacak olan, ama bir şekilde hissettiğine, gururlandığına emin olduğum, başarımın 

ve azmimin asıl mimarı babama ve hep arkamda olup beni destekleyen aileme çok teşekkür ederim. 

Üniversitenin bana kazandırdığı değerli arkadaşlarıma da beni destekledikleri ve hep yanımda 

oldukları için minnettarım. 

Bu fakültede hepimiz güzel dostluklar ve ileride dönüp baktığımızda içimizi ısıtacak çok değerli 

anılar biriktirdik. Üniversite hayatımız boyunca yaşadığımız iyi kötü tüm deneyimlerimiz bizi 

hayata hazırladı. Dilerim bu deneyimleri unutmadan ve adaleti ilke edinen hekimler olarak 

hayatımızı sürdürürüz. 

Bizim jenerasyonumuz hiçbir şeyi kolay elde etmedi. Şu an memnun olmadığımız ne varsa 

yılmadan ve çabalamaktan vazgeçmeden düzeltebileceğimize eminim. Çünkü istedikten ve çaba 

gösterdikten sonra elde edemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Ben kendi adıma payıma düşen ne varsa 

yapacağıma ve adil olacağıma dair söz veriyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, yolumuz açık olsun. 

Hepimizin mezuniyeti kutlu olsun. 

Hayat, istediğimiz güzelliklerle karşılaştırsın hepimizi. 


