
Sayın kurucu rektörüm, Sayın rektörüm, Sayın rektör yardımcılarım, Sayın 

dekanlarım, Sayın dekan yardımcılarım, Sayın bölüm başkanlarım, Sayın meslek 

yüksekokulu müdürlerim, Sayın öğretim üyeleri, Sayın velilerimiz, sevgili 

mezunlarımız ve saygıdeğer konuklar hepinizi saygıyla selamlıyorum,  hoş geldiniz.  

Öncelikle eğitimimiz boyunca büyük emeği olan, ülkemizde ve Türkiye’de 

havacılık ve uçak mühendisliği denince akla ilk gelen isimlerden olan dekanımız Sn. 

Prof. Dr. Süleyman Tolun’a, bizlerin yetişmesinde, olgunlaşmasında büyük rol 

oynayan Sn. Oraj Hüseyniklioğlu hocama , bana ve bircok arkadaşıma gerek 

havacılık sektöründeki deneyimi gerekse hocalığı ile rehberlik eden sayın bölüm 

başkanım Nalan Gelirliy’e öncelikle şahsım ve tüm arkadaslarım adına teşekkürü bir 

borç bilirim. Bana göre her öğrenci öğretmeninden bir parca katar kendine, artık 

hocalarımızdan kendimize kattığımız bu parçalarla, son yıllarda ülkemizde ve 

dünyada gelişen havacılık sektöründe göreve başlamaya hazır bir birey olmanın 

gururunu yaşıyoruz. Bana ve arkadaşlarıma havacı olma hayalini gerçekleştirme 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. 

Buraya gelirken büyüdüğümüzü sanıyorduk biz. Ama öğrendik ki büyümek, 

öyle bir şey değilmiş. Ne kadar değiştiğimizin farkına, geriye dönüp baktığımda daha 

iyi anlayabiliyorum. Beni ve sanıyorum ki tüm arkadaşlarımı şu günlerde 

hüzünlendiren bir dönemin sonundayiz. Bir taraftan zorlu sınavların, portfoliolarin , 

projelerin ve sabahlayıp yetiştirilmesi gereken her şeyin artık bitmiş olmasının 

hafifliği, bir taraftan ayrılıyor olmanın o garip kırgınlığını yaşıyoruz. Hayatımızın bir 

sayfasını acı ve tatlı anılarla kapatırken diğer sayfasını yeni beklentiler ve umutlarla 

açıyoruz. Havacılık yönetimi bölümüzün ilk mezunu olmanın gururuyla beraber 



geride bıraktığım duygularımın  ve arkadaşlıklarımın bana hayatım boyunca 

taşıyacağım en güzel anılar olacağını belirtmek isterim. Tüm üniversite hayatım 

boyunca hayallerimi benimle paylaşan , en kötü zamanlarımda bu yolda beni örgütlü 

hissettiren arkadaşlarıma büyük  minnet duyuyorum.    

Üniversitemizin, adamızda havacılığın gelişmesi için yaptığı yatırımların aynı 

zamanda adamızın tüm dünyaya tanıtımında 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 havacılar olmanın sorumluluğunu ve benden sonraki arkadaşlarımın 

bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceğini bilmenin memnuniyeti ile 

tamamlıyorum. Bugün burada benimle birlikte mezun olan tüm arkadaşlarıma 

sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarının eksik olmadığı bir hayat diliyorum.  

Bu törenin hazirlanmasinda emeği geçen herkese, teşekkür ederim. 

Dinlediğiniz ve bu özel günümde yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. 


