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Sayın Rektörüm, 

Sayın Dekanım, 

Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım, 

Sevgili Öğrenciler, 

Değerli Katılımcılar, 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin 25. kuruluş yıldönümü kutlama törenine hoş geldiniz, şeref 

verdiniz. 

Sizleri şahsım ve Üniversitemiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Çukurova’nın bereketli toprakları bundan 25 yıl önce önemli bir bilim yuvasının daha doğuşuna 

tanıklık etti.  

Yürekli ve hevesli bir grup genç akademisyenin özverili çalışmaları sayesinde evrensel değerleri 

gözeten, insana hizmet etmeyi temel ilke edinen, bilim üreten ve eğiten bir kurum olan Çukurova 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tüm verimliliğiyle bu bereketli topraklarda doğdu, büyüdü ve 

gelişerek bugünkü gurur duyduğumuz seviyeye ulaştı. 

Fakültemiz çeyrek yüzyıl boyunca çoksesliliğe, çok kültürlülüğe ve demokrasiye saygılı, güçlü etik 

duruşa sahip hekimler yetiştirmek için emek harcayan; bilimsel ve toplumsal sorunlara profesyonel 

çözümler üretmeyi ilke edinen güçlü ve ciddi bir kurumdur.  

Kurum ifadesine vurgu yapıyorum.  

Çünkü yüksekokullar ve fakülteler gibi akademik formasyona sahip tüm yapılanmaların çeyrek 

yüzyıl, yarım yüzyıl ve hatta asırlarca varlık gösterebilmesinde temel faktörlerden biri hiç kuşkusuz 

kurumsallık, bir başka deyişle şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirliktir.  

Biraz analoji yapacak olursak, bu temel faktörü “bayrak yarışı”na benzetebiliriz.  



Önceki kuşakların azimle, şevkle ve inançla belli bir noktaya kadar getirdiği bayrağı, eğer arkadan 

gelen kuşaklar “daha ileriye, en iyiye” taşıyabiliyorsa, işte o zaman “devamlılık” sağlanabilmiş 

demektir.  

İşte o zaman her bir akademisyen, akademik etiğin de savunduğu, “kurumsal kimliğin ve 

saygınlığın” korunması ilkesini içselleştirmiş demektir. 

 

Diş Hekimliği Fakültemizin Değerli Kurucuları, 

Taşıdığınız bayrağı güvenilir ellere teslim ettiğinizden, görevinizi başarıyla gerçekleştirdiğinizden 

emin olunuz.  

Eserinizle ne kadar övünseniz azdır.  

Değerli emek ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. 

Diş Hekimliği Fakültemizin Değerli Öğretim Elemanları,  

Bu ulvi bayrak artık sizlerin elinde.  

Onu bir sonraki kuşağa geliştirerek aktaracak olanlar sizlersiniz.  

Bunu mükemmel bir biçimde yapacağınıza hiç kuşkum yok.  

Çünkü bugün buradaki bu ışıltılı atmosfer geleceğe ait güzel vaatler barındırıyor.  

Genç arkadaşlarımız ümitlerimizi canlı tutuyor. 

Sözlerime son verirken, bu güzide Fakültemize 25 yıldır canla, başla emek harcayan herkese ve 

eğitim, öğretim ve hizmette yüksek standartlara sahip bir kurum haline gelmesine katkı sağlayan 

tüm eğitim, öğretim kadromuza içtenlikle teşekkür ediyor, en içten saygılarımı sunuyor, nice 

başarılı 25 yıllar diliyorum. 
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