
Burhan Aşır’ın konuşması 
 
Sayın kurucu rektörüm, Sayın rektörüm, Sayın rektör yardımcılarım, Sayın dekanlarım, Sayın dekan 
yardımcılarım, Sayın bölüm başkanlarım, Sayın meslek yüksekokulu müdürlerim, Sayın öğretm 
üyeleri, Sayın velilerimiz, sevgili mezunlarımız ve değerli konuklar. Sözlerime eski bir öğretmenimin 
de söylediği bir söz ile başlamak isterim. Eğitimin kalitesi sistemin kalitesiyle eşdeğer değildir. 
Eğitimin kalitesi bina yaşı ve müfredatla da eşdeğer değildir. Eğitmin kalitesi öğretmenin kalitesiyle 
eşdeğerdir. Eğitmimiz boyunca büyük emeği olan, ülkemizde ve Türkiyedde havacılık ve uçak 
mühendisliği denince akla ilk gelen isimlerden olan dekanımız Sn. Prof. Dr. Süleyman Tolun ve 
Uçuş Eğitim Organizasyonu genel müdürü Sn. Sümer Garip başta olmak üzere bugün bu diploma 
ve pilot lisansına sahip olmamızda emeği geçen bizi her türlü konuda hazırlayan tüm öğretim 
elemanlarına ve uçuş öğretmenlerine teşekkürü bir borç bilirim. Bazı frsatlar insanın hayatına bir 
kez gelir ve o an geldiğinde insan buna hazır olmalıdır. Hayallerinin peşinden gitmek için sadece 
mantğıyla değil bazen de kalbiyle ve hisleriyle de düşünmelidir. Severek yapacağı bir iş için bazı 
riskleri almaktan korkmamalıdır çünkü insanın severek yaptğı bir iş aslında bir iş değil bir zevktir. 
Bana ve arkadaşlarıma pilot olma hayalini gerçekleştrme ve böyle eşsiz ve değerli öğretmenlerden 
eğitim alma fırsatnı sunan başta okulumuzun kurucu rektörü Sn. Cemre Günsel Haskasap olmak 
üzere tüm Günsel ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Acısıyla tatlısıyla uzun, zorlu ve 
yorucu bir dört yılı geride bıraktık, birçok anı biriktrdik. Bu süreçte yeri geldi sınavlar için şehir 
şehir gezdik yeri geldi sınavlar için gittiğimiz şehirlere üniversitemizin kendi uçaklarıyla pilot olarak 
indik. Ankara Esenboğa dahil olmak üzere birçok hava limanına hem hocalarımızla hem de yalnız 
olarak uçma fırsatı yakaladık, tecrübe edindik. Yeri geldi yağmurdan, buluttan, rüzgârdan hava 
muhalefetnden dolayı uçuş emniyeti için uçuşlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Günlerce 
havalimanında bir umutla havanın düzelmesini bekledik. Hiçbir zaman mücadele etmeyi 
bırakmamak gerektiğini öğrendik. Asla pes etmemeyi öğrendik. Zorlu bir havada yapılan başarılı bir 
inişin ardından hissedilen rahatlamanın ve gururun ne demek olduğunu öğrendik. Uçuş 
görevlerimizi evimizden ailemizden arkadaşlarımızdan uzakta yapsak da onlar her zaman bizim 
yanımızda ve arkamızda oldular, desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Bu süreçte yanımızda 
olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Eğitmlerimizin uçuş safasının da üniversitemizin 
imkânlarıyla Kıbrıs’ta gerçekleştrilmesi yönünde yoğun çabaların devam etğini bilmekteyim. 
Umarım bizden sonraki öğrenciler eğitmlerinin uçuş safasını da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet 
semalarında uçarak tamamlama şansını yakalarlar. Üniversitemizin adamızda havacılığın gelişmesi 
için yaptğı yatırımların aynı zamanda adamızın tüm dünyaya tanıtmında da etkin bir rol oynamasını 
en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sözlerimi tamamlamadan evvel ulu önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “İstkbal göklerdedir’’ sözünü rehber edinmiş, geleceğe umutla bakan genç 
pilotlar olduğumuzu ifade etmenin gururunu yaşamaktayım. Bugün burada benimle birlikte mezun 
olan tüm arkadaşlarıma sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarının eksik olmadığı bir hayat diliyorum. 
Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 


