VALİLİKTEN REKTÖR ÖZCAN'A VEDA YEMEĞİ
Valiliğin düzenlediği veda yemeğinde konuşan Rektör Azmi Özcan, Bilecik’teki tüm
kesimlerden koşulsuz destek gördüklerini ifade ederken herkese hakkının helal
olduğunu söyledi.
Valilik tarafından Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Azmi Özcan’a veda yemeği
düzenlendi. Polisevi’nde düzenlenen etkinliğe; Vali Ahmet Hamdi Nayir, Ak Parti
Milletvekili Halil Eldemir, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2
Jandarma Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet
Başsavcısı Bekir Şahiner, Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı Ali Bekir Evim, Baro
Başkanı Av. Halime Aynur ve kamu kurumları müdürleri katıldı.
"Gönül dostluklarının oluşmasını sağladı"
Vali Ahmet Hamdi Nayir, gerçekleştirdiği konuşmada Rektör azmi Özcan'ın Bilecik'e
büyük katkılarının olduğu belirtirken, ayrılıktan dolayı hüzünlü olduklarını ifade etti. Nayir,
konuşmasında "Rektörümüzün görevinden ayrılışı nedeniyle veda yemeğinde bir araya geldik.
Bizler millet olarak ayrılık duygusunu fazla hissediyoruz. Ayrılığı acısıyla hissettiğimizden
şarkılarımıza, türkülerimize de yansıyor.
Veda yemeklerinde ayrılığın acısıyla biraz hüzünlü oluyoruz. Sayın rektörümüzü ilimize 8 yıl
büyük hizmetler verdi. Burada güzel gönül dostluklarının oluşmasını sağladı. Başka görevler
rektörümüzü bekliyor olacak. Coğrafi ayrılığımıza rağmen gönül yakınlığımızı devam
ettireceğimizi düşünüyorum. İnanıyorum ki Bilecik rektörümüzün hayatında önemli bir yer
tutacak. Biz, Bilecikli oldu diye biliyoruz. Hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar
diliyorum" dedi.
"Hakkım helal olsun"
"Bundan sonra Bilecik için, insanımız için, değerlerimiz için elimden geleni yapmak yalnızca
benim için bir keyif değil aynı zamanda da bir sorumluluk. Hep söylüyorum, bu coğrafyada
onurlu ve dik yürüyüşümüzün en önemli sebeplerinden birisi Bilecik’tir. Bu toprakların o
kutsal töresini devam ettirmek, o közü mutlaka canlı tutmak zorundayız. Sevgili
meslektaşlarım, arkadaşlarım, arkadaşlarım; Allah hepinizden razı olsun. İki cihanda bahtınız
açık olsun. Güzellikler yolunda bana destek verdiğiniz için hepinize ailelerinizle ve
sevdiklerinizle uzun ve sağlıklı yıllar diliyor ve helallik diliyorum, benim hakkım helal
olsun.”
Konuşmaların ardından protokol üyeleri Özcan’a hediyelerini sundular. Görev süresi
biten Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, yemeğe katılan herkesle tek
tek tokalaşarak teşekkür etti.
Haberin Linki:
http://www.yarin11.com/bilecik/hakkim-helal-olsun-h6605.html

