Bölümümüzün değerli elemanları,
5 Mayıs 2017 tarihinde Bölümümüzün tüm Anabilim Dalı Başkanlarının önerisi ve güveniyle
üstlenerek 3 yıl boyunca onur ve gururla yürüttüğüm Bölüm Başkanlığı görevini –olması
gerektiği gibi- 5 Mayıs 2020 günü atanacak olan yeni Bölüm Başkanımıza devretmenin huzur
ve mutluluğunu yaşıyorum.
Çok değerli hocalarım Prof. Dr. Reşat Ulusay, Prof. Dr. Yurdal Genç ve Prof. Dr. Adil Binal ile
birlikte Bölüm Yönetimi olarak; Hacettepe Üniversitesi jeoloji Mühendisliği Bölümünün,
üniversite içinde ve dışında hakettiği düzeye ve görünürlüğe ulaştırılarak, en iyiyi hedefleyen
bir yaklaşımla; bölümün bileşeni olan her birimin ve bireyin kurumsal yapı içinde,
yönetmeliklerin öngördüğü nesnellik çerçevesinde daha ileriye gitmesi için gereken ortamı
sağlama anlayışıyla görev yaptığımız bu 3 yıllık süre boyunca Bölüme değer verip daha da iyiye
gitmesini önemseyerek bu süre içinde gerçekleştirilen her “Iyi” ve “güzel”de payı olan
- Başta Bölüm Başkanı Yardımcılığını kabul ederek beni onurlandıran Prof. Dr. Reşat Ulusay,
Prof. Dr. Yurdal Genç, ve Prof. Dr. Reşat Ulusay’ın emekliliği nedeniyle görev alan Prof. Dr. Adil
Binal’a,
-Bölüm Yönetiminde ortak karar alma sürecinin önemli bir bileşeni olan Bölüm Kuruluna ve
Bölüm Akademik Kurul üyesi hocalarıma,
-Komisyon, komite ve koordinatörlüklerde görev alarak katkılarını esirgemeyen değerli
hocalarım ve arkadaşlarıma,
-Herhangi bir komisyonda görevlendirilmemesine karşın yardım ve katkılarını vererek bizi
hedeflerimize yakınlaştıran Öğretim üyesi ve Araştırma Görevlisi meslektaşlarıma,
-Laboratuvarlarda özveriyle çalışan Öğretim Görevlisi, Bölümün işleyişi açısından önemli çeşitli
birimlerinde görev alan Bilgisayar İşletmeni, Teknisyen ve Tekniker arkadaşlarıma,
-Bölüm Yönetiminin en büyük desteklerinden biri olan, işleyişin sürekliliği ve
sürdürülebilirliğini sağlayan “Bölüm Sekreterliği” ve “Yardımcı Hizmetler Birimi”nde görev alan
tüm idari personele,
ve görev sürem boyunca şahsıma ve Bölüm Yönetimine teveccühlerini eksik etmeyen sevgili
öğrenci, mezunlarımız ve stratejik ortaklarımıza
şükranlarımı en içten duygularla sunarım.
Bugünden sonra da bölümümüzü daha da iyiye ulaştırma yolunda atanacak olan yeni Bölüm
Başkanına ve oluşacak olan yönetime her türlü katkıyı vermekten mutluluk duyacağımı
bildirerek başarılar dilerim.
Sağlıkla kalın..
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