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Sayın Valim,
Saygıdeğer Protokol,
Şehit ve Gazilerimizin Kıymetli Yakınları,
Saygıdeğer Gazilerimiz,
Muhterem Adanalı Hemşehrilerim,

Sizleri en içten duygularımla, muhabbetle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında, 15 Temmuz gecesi kendilerini kurşunlara siper ederek şehit düşen
kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Necip milletimize başsağlığı dileklerimi sunuyorum.
Bundan tam iki yıl önce, 15 Temmuz Cuma gecesi her şeylerini geride bırakıp mücadeleye koşarak,
milletimizin iradesi ve demokrasimiz için, vatanımız, bayrağımız, inançlarımız, özgürlüklerimiz,
istiklal ve istikbalimiz için darbeci hainlere karşı çıplak elleri ve iman dolu göğüsleriyle karşı duran,
gövdesini siper eden, meydan okuyan Aziz Milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.
Muhterem Adanalı Hemşehrilerim,
Aziz Milletimizin, iki yıl önce tarihimizin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kalarak, alçakça girişilen
bu darbe ve işgal teşebbüsüne karşı sergilemiş olduğu onurlu ve destansı direnişin 2. yıl
dönümünde, 15 Temmuz Şehit ve Gazilerimizi bir kez daha anmak, rahmet ve minnet duygularımızı
ifade etmek ve bu 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak amacıyla yine birlik, beraberlik ve kardeşlik
duygusu içinde, bir kez daha meydanları doldurduk.
Bu Aziz Millet, üzerlerine ölüm kusan helikopterlere, bomba yağdıran uçaklara aldırmadan,
dünyaya örnek olacak bu destansı direnişi göstermiştir.
Kökeni, kimliği ve mensubiyeti ne olursa olsun tüm vatan evlatları omuz omuza vererek tarihin
akışını bir kez daha değiştirmişlerdir.

Ülkemizi karanlığa boğmak isteyen dahili ve harici düşmanlar, 15 Temmuz gecesi halkımızın verdiği
destansı mücadele karşısında hain emellerine ulaşamamışlardır.
Milletimizin cesaretini, vatan sevgisini hesaba katmayan bu hainlerin uğradığı akıbet, ülkemiz için
çirkin emeller besleyen düşmanlara da bir mesaj olmuştur.
Yine aynı vatan evlatları, darbecilerin doğrulttukları silahların karşısında dimdik durarak, sadece bir
darbe girişimi ve bir katliamı engellemenin çok ötesinde, tarih boyunca canıyla, kanıyla bedeller
ödeyerek vatanımız olmuş bu coğrafyanın egemenliğinin hastalıklı ve gayrı milli güç odaklarına
devredilmesini engelleyerek, bu cennet vatanın sahipsiz olmadığını bir kez daha cümle aleme
göstermiştir.
Buradan Başkomutanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı saygı ve şükranla selamlıyorum.
Kendisinin o gece ortaya koyduğu güçlü irade ve yönlendirme ile Aziz milletimizin cesur direnişi,
şükürler olsun ki ülkemizi o karanlık gecenin aydınlık sabahına selametle çıkardı.
Saygıdeğer Adanalı Hemşehrilerim,
Bu Aziz milletin egemenliğine, namusuna yapılan bu saldırı karşısında asla geri adım atmayacağız.
Mezun ettiğimiz her evladımızın bu milletin istiklal ve istikbali için durmaksızın çalışacağına
gönülden inanıyorum.
Gururla ve kararlılıkla ifade ediyorum ki, tüm üniversitelerimiz gibi Çukurova Üniversitesi de,
milletinin değerlerine, devletinin temellerine derinden bağlı bir kurumdur.
Yetiştirdiğimiz ve yetiştireceğimiz nesiller, ay yıldızlı bayrağının ve ülkesinin bölünmez
bütünlüğünün sahibidirler.
Her bir gencimiz âlemleri içinde taşıyan bir değerdir ve bu değer, onları zalimin değil mazlumun,
anarşinin değil istikrarın, kanunsuzluğun değil hukukun ve yasaların yanında kılar.
Vatansever nesiller yetiştirmenin önemi, ruh ve vicdan dünyamızın derinden sarsıldığı bu menfur
hadise sonrasında daha da iyi anlaşılmıştır.

Muhterem Adanalı Hemşehrilerim,
Sözlerime son verirken, güçlü iradesiyle bu büyük badirenin atlatılmasını sağlayan Sayın
Cumhurbaşkanımıza bir kez daha saygılarımızı ve bu dönemde göstermiş olduğu liderliği dolayısıyla
şükranlarımı sunuyorum.
Tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü gönülden kutluyorum.
Allah’tan bu Aziz Millete bir daha böyle bir ihanet ve acı yaşatmamasını diliyor, sizleri tekrar
muhabbetle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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