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2013 Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Töreni Açılış Konuşması

Sayın Vali Vekilim,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Sayın Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı,
Sayın Dr.Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri,
Saygıdeğer Ödüle Değer Görülen Bilim İnsanlarımız,
Sayın Dekanlarımız,
Üniversitemizin Çok Değerli Öğretim Üyeleri,
Değerli Konuklar,
Bilim dünyasında saygın ve köklü bir geçmişe sahip olan “Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri” törenine
Çukurova Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor ve hepinizi şahsım ve Çukurova
Üniversitesi adına saygıyla selamlıyor, HOŞ GELDİNİZ diyorum.
Bu yıl, Eczacıbaşı Topluluğunun güzide kurucusu Dr. Nejat Eczacıbaşı’nın adıyla verilen Tıp Bilim
ödülünün bir Üniversitemiz mensubuna, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalının
çok değerli Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Semra Paydaş’a verilmesi Çukurova Üniversitesi olarak
bizleri ayrıca gururlandırmış ve mutlu etmiştir.
2013 Dr. Nejat Eczacıbaşı Ödülleri’ne değer bulunan araştırmacı Sayın Doç. Dr. Zekai Halıcı’nın ve
Sayın Doç. Dr. Esra Erdal’ın, geleceğin hekimleri ve bilim insanları sevgili öğrencilerimiz Alp Buğra
Başat ile Güneş Parlakgül’ün Üniversitemiz çatısı altında ödüllerini almalarından dolayı da ayrı bir
kıvanç duymaktayız.
DEĞERLİ KONUKLAR,
Eczacıbaşı Topluluğu tarafından Tıp Bilimleri alanında ismine ödül düzenlenen SAYGIDEĞER
BÜYÜĞÜMÜZ Dr. Nejat Ferit Eczacıbaşı, ülkemizin gelişmesi için derin sorumluluk duyan Eczacıbaşı
Topluluğunu kurarak bilim, sanat, eğitim ve kültür alanlarına sürekli katkıda bulunmuştur. Sağlık alanı
dışında da yaşamın hemen hemen her alanına kattığı değerlerle ülkemizin önde gelen saygın bilim
insanlarından birisi olan Dr. Nejat Eczacıbaşı, Robert Koleji bitirdikten sonra 1934 yılında
Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi'nde Kimya öğrenimini tamamladı. Chicago Üniversitesi'nde

Yüksek Kimya Diploması aldı. Uzmanlık alanı olarak biyokimyayı seçti ve Berlin Üniversitesi Kimya
Fakültesinde 1937 yılında Kimya Doktoru oldu. Türkiye'de ilaç sanayisinin ilk kurucuları arasında yer
alan kimyacı ve sanayici bir kimliğe sahiptir. Hayata daima bilimsel bir evrensel bakış açısıyla bakan
merhum Dr. Nejat Eczacıbaşı "BAŞARI, KOLAY YOLLARI DEĞİL, YENİ VE DAHA İLERİ YÖNTEMLERİ
GÖZE ALABİLENLERİNDİR” diyerek bugün burada ödüle layık görülen değerli Hocalarımızın ve genç
öğrencilerimizin bilimsel araştırma ve hizmetlerini, bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmuş olmak
adına değerli ve önemli kılmıştır.
DEĞERLİ KONUKLAR,
Sosyal bir sorumluluk yaklaşımıyla, ülkemizde tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak
amacıyla 54 yıldır sürdürülen “Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri” geleneği üniversite-sanayi işbirliğinin
en güzel örneklerinden biri olması nedeniyle, bu geleneğin üzerinde önemle durulması, süreçlerinin
çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Üniversiteler, adı üstünde evrensel kurumlar olup en
önemli görevleri düşünmeyi öğretmek, düşünce ve bilgiyi üretmek ve yaymaktır. Bilimsel düşünce
niteliklerine ve donanımına sahip iyi bilim insanı yetiştirmek ve bilimsel çalışmaları desteklemek,
teşvik etmek ve ödüllendirmek köklü bir üniversite olan Çukurova Üniversitesinin Kurumsal kimlik ve
kültürünün ayrılmaz bir kesitini oluşturmaktadır. Üniversitemizin mevcut evrensel bilimsellik düzeyini
daha yukarılara taşımaya katkı sağlayacak bilim ödüllerine sahip olmak hem üniversite yönetimi
olarak hem de bilim insanı olarak öncelikli hedefimizdir.
Sayın Bülent Eczacıbaşı,
Eczacıbaşı Topluluğu’nun, tıp ve eczacılık alanında başarılı bilim insanlarını ödüllendirme, bilimsel
araştırmaları destekleme ve teşvik etme geleneğini sürdürmesini bilim camiası adına gönülden
diliyorum. Eczacıbaşı Topluluğu yönetici ve konuklarına, mutluluklarını üniversitemizle paylaştıkları ve
bilim dünyamıza katkıları nedeniyle sizin nezdinizde teşekkür ediyorum.
Bilimsel değerlendirmeleri yapan seçkin değerlendirme kurulu üyeleri, verdiğiniz emeklerinizden
dolayı sizlere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
Ödüle Değer Bulunan Sayın araştırmacılar ve genç öğrenciler, başarılarınızı üniversitem adına en içten
dileklerimle kutluyor, insanlık adına bilime katkılarınızın devamını diliyorum.
Çok değerli Hocam, Sayın Prof. Dr. Semra Paydaş,
Aldığınız Tıp Bilim Ödülü ile Üniversitemize değer kattınız. Bize yaşattığınız bu haklı gururdan dolayı
size şükranlarımı sunuyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
Herkese saygılarımı sunuyorum.
Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü

