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Sayın Valim,
Ali Nihat Gökyiğit Beyefendinin kardeşi Turgut Gökyiğit Beyefendi,
Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,
Değerli Konuklar,
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün neredeyse Üniversitemizin kuruluşundan itibaren kurmaya çalıştığımız, yaklaşık 40 yıllık,
uzun soluklu büyük ve önemli bir projemiz olan Botanik Bahçemizin açılış töreni için toplanmış
bulunmaktayız. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar emeği geçen herkese, önceki
yönetimlerimize çok teşekkür ediyorum. Botanik Bahçesi kurmanın hiç de kolay bir iş olmadığını biz
de bu süreçte yaşadık ve gördük. Bu projenin arkasında büyük bir ekip, büyük bir emek ve büyük
bir maddi kaynak kullanımı olduğunu belirtmeden geçemeyiz. Bu çok uzun ve zorlu süreçte birçok
Hocamızın, arkadaşımızın özverili çalışmalarını yakından gözlemledim. Başta Halil Çakan Hocam
olmak üzere Botanik Bahçesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Komisyonu üyeleri arkadaşlarıma
yürekten teşekkür ediyorum.
Botanik Bahçemizi bugün açıyoruz ama daha yapacak çok işimiz olduğunu da belirtmek istiyorum.
Birazdan bahçemizi gezerken de göreceğimiz gibi, hazırladığımız stratejik planın hayata
geçirilebilmesi için daha uzun yıllara ihtiyacımız var. Bu süreyi kısaltmak için arkadaşlarımızla
birlikte, elbirliği ile çalışacağız.
Sayın Valim, Değerli Konuklar,
Göreve başladığım Ağustos 2012’de Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlık seviyesini
artırmak ve her alanda yeni bir atılım sürecini başlatmak amacıyla girdiğimiz süreçte, Üniversitemiz
kampüsü içerisinde, yaklaşık 40 yıl önce planlanmış olmasına rağmen çeşitli nedenlerle kuruluşu
tam olarak gerçekleştirilememiş yaklaşık 200 dekarlık bir Botanik Bahçesinin durumu da gündeme
gelmişti. Bahçenin mevcut durumunun ve geleceğinin konuşulduğu bu değerlendirme
toplantılarında, botanik bahçelerinin doğanın korunması, bilim, eğitim ve halkın doğa bilincinin
artırılmasında önemli katkıları olduğu konusunda ortak bir kanaate ulaşmıştık. Bu nedenle,
dünyanın önde gelen üniversiteleri ve araştırma merkezlerinde özel bir önem verilen ve sahip

olduğu kurumun bilimsel prestijini yükselten benzer bir Botanik Bahçesinin Üniversitemize
kazandırılması için çalışmalara başlanmasını kararlaştırdık.
Bu süreçte öncelikle, Ülkemizde oluşturulmuş başarılı ve model botanik bahçelerinden biri olan
İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesini ziyaret ettik ve bu ziyaretimiz sırasında Ali Nihat
Gökyiğit Beyle tanıştık. Bu ziyarette, bahçenin oluşturulmasında, arka plandaki bilimsel ve
yönetimsel desteği sağlayan Prof. Dr. Adil GÜNER Hocamı da tanımak ayrı bir mutluluk oldu.
Daha sonra davetimiz üzerine, Ali Nihat Gökyiğit Beyefendi ve beraberindeki misafirlerimizi
üniversitemizde ağırladık. Bu davette, Üniversitemiz Botanik Bahçesinin geleceğini konuşarak
gerekli yol haritasını planladık. ANG Vakfı ile Üniversitemiz arasında, Botanik Bahçemizin tekrar
yapılandırılması konusunda hazırlanan işbirliği metni imzalanarak yürürlüğe girmiş oldu.
Ali Nihat Gökyiğit Beyefendinin uzun yıllardır üniversitemize olan ilgisi ve desteğinin yanında, son
olarak üniversitemiz botanik bahçesine vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerini
onurlandırmak amacıyla, Üniversitemiz Yönetim Kuruluna teklif etmiş olduğumuz isim değişikliği
önerisi oy birliği ile kabul edilerek botanik bahçesinin adı “Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit
Botanik Bahçesi” oldu.
Ali Nihat Gökyiğit Beyefendi, tanımaktan büyük gurur duyduğum, her sohbetinden ve
konuşmasından zevk aldığım sivil toplum önderi, müstesna bir insan. Kendisi ile tanışmamız,
ülkemiz doğal varlıklarının korunması konusunda sahip olduğu engin deneyim ve bu konuda vermiş
olduğu destekler vesilesiyle olmuştur. Yaklaşık 20 yıldır, üniversitemizi ve gelişimini yakından takip
ederek destek veren, üniversitemiz Fahri Doktora unvanına sahip Sayın Ali Nihat GÖKYİĞİT’e
Üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum.
Botanik Bahçemizin master plan kapsamında kuruluş çalışmalarının en kısa zamanda
tamamlanması dileğiyle, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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