
Sevgili genç arkadaşım, gelecek meslektaşım, 

 

Kendim Ceren Cansu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2018 mezunu ve şuan Airbus Operation 

SAS itki bölümü sistem mühendisi olarak görev yapmaktayım.  

2013 yılında tercih ettiğim THK Üniversitesinde her yıl koyduğum hedeflerimle ve hocalarımın 

yönlendirmesi ile tutkuyla çalıştığım her anın mükafatını mezuniyetim sonrasında dünyanın ve 

İtalya'nın en iyi sayılı üniversitelerinden olan Politecnico Di Milano Üniversitesinde bir Yüksek 

Lisans programına kabul ile aldım. Yüksek Lisans eğitimim sırasında şu an Fransa'nın havacılık 

şehri olan Toulouse'da, Avrupa'nın en başarılı havacılık şirketi olan Airbus Operation SAS'da 

çalışmaktayım.  

 

8 yıl sonra, deneyimlediğim şeylerin sizlerin de yolunu aydınlatmasını dilerim. Öncelikle THK 

Üniversitesine bir amaç ile adım atmalısın. Her dönem amaçlarına bakıp onları zamana göre 

güncellemelisin. Amacınız doğrultusunda sana eşlik edecek kişileri iyi bilmelisin. Zamanın 

kıymetli olduğunu bilmeli ve onu sonuna kadar amaçlarına hizmet edecek kişilerle geçirmelisin. 

Sana eşlik edecek 5 yıllık arkadaşlıklarında yolunun aynı amaçta kişilerle kesişmesini ve 

birbirinizden öğrenmenizi dilerim. 5 yıllık maratonda, motivasyonunu koruyabileceğin 1 spor ve 1 

dil ile uğraşmalısın. Enerjini koruyabilmeli ve yurtdışı hedefliyorsan o ülke dilini öğrenerek 

hayallerini canlı tutabilirsin. Unutma yolda olduğun sürece yol sana görünecektir. O yüzden 

durmak yerine seni dinlendirecek ufak hobilerle hayallerine ilerlemeyi sürdürmelisin. 

 

THK Üniversitesinde yeterli eğitimi alacaksın fakat üzerine koymak olmazsa olmazın olduğunu 

unutma. Öğrenmeye karşı tutkulu ol. Alanındaki makaleleri oku. Yeni gördüğün konuları mutlaka 

not et. Hocalarınla bunun üzerine sohbet et. Öğrenmeye kapılarını açık tut. Hatta hatalarından 

bile öğren.  

 

Sabırlı ve azimli ol. Yıllar geçecek koşullar değişecek, daha çok başarılı insanlarla farklı kültürde 

farklı dillerde eğitim alacak ve çalışıyor olacaksın :) Dünyayı yakalamak için açık fikirli olmalısın 

ve bunu çokça okuyarak öğrenerek yapacaksın. En azından 8 yıl sonra bu benim için böyle oldu 

ve sana da bu şekilde yol göstermesini diliyorum. 

 

Özellikle kadın gelecek meslektaşım, ayaklarını yere sağlam bas, kendine güven. 

Kendine en iyi yolu sen çizersin. Çizdiğin yolun doğrusu yanlışı olmayacak. Sonunda mutlu 

olacağını biliyorsan yorulsan da yürümeye devam et. Kendine inan, çünkü bunu senden başka 

kimse senin için yapmayacak :)  

 

Yolunuz şimdiden aydınlık olsun! 

 

Sevgilerimle. 

 

Ceren Cansu Güvenç  
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