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Sayın Rektörüm, 

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Değerli Arkadaşlarım, 

Değerli Konuklar,  

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Bugün burada sadece KBB Kliniğinin değil, aynı zamanda Üniversitemizin de kuruluş süreci başta 

olmak üzere, gerek Hastanemize ve Fakültemize, gerekse de Üniversitemize çok kıymetli hizmetlerde 

bulunmuş, Üniversitemiz önceki dönem Rektörlerinden Saygıdeğer Hocamız Prof. Dr. Can 

Özşahinoğlu’nun adının Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğine verilmesi nedeniyle düzenlenen 

törene hepiniz hoş geldiniz.  

Bu vesileyle böyle bir törene katılmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyduğumu da öncelikle 

ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, Saygıdeğer Hocamızın bu mutlu gününde sevincimizi paylaştığınız için sizlere de çok teşekkür 

ediyorum. 

Şüphesiz Üniversitemizin ve Fakültemizin kuruluşundan itibaren her alanda yapmış olduğu özverili 

çalışmaları sayesinde gurur duyduğumuz bugünlere gelmemizde Saygıdeğer Hocamızın çok önemli 

katkıları olduğunu biliyoruz.  

Üniversitemizin gerek kurumsallaşmasında, gerekse fiziki ve teknolojik alt yapısının geliştirilmesinde 

önemli projeleri hayata geçiren Saygıdeğer Hocamızın özgeçmişine baktığımızda, Üniversitemizin 

kuruluşundan 1 yıl önce, 1972 yılında yeni kurulan Tıp Fakültesine doçent kadrosunda kurucu öğretim 

üyesi olarak KBB Anabilim Dalı Başkanlığına atandığını görüyoruz. 

Tıp Fakültemizin ve bir yıl sonra da Üniversitemizin kuruluşundan itibaren neredeyse her kademede 

akademik ve idari yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 

Ayrıca, çeşitli vakıflarda başkanlık, mütevelli heyet üyelikleri ve yürütme kurulu üyelikleri yapmıştır. 

Yine, Üniversitemizde iki dönem Rektörlük ve bir dönem de Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 

yapmıştır. 

Bu parlak yöneticilik görevlerinin yanı sıra, bir bilim adamı olarak değerli hizmetler üreten saygıdeğer 

hocamıza kendi bölümünde asistanlar, hekimler yetiştirmenin ötesinde örnek bir insan olarak 

yaptıklarından dolayı da üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.  

Kutsal bir mesleğin mensuplarının öğrencileri, hastaları ve meslektaşları üzerinde bıraktığı anılar 

elbette kolayca unutulmaz.  



Bizler de Hocamızın, yapmış olduğu hizmetlerini unutmadığımızı ve unutmayacağımızı bilmesini 

istiyoruz. 

Dolayısıyla, Saygıdeğer Hocamızın isminin KBB Kliniğine verilmesi konusunda süreci başlatan KBB 

Kliniği Hocalarımız başta olmak üzere, bir hakkın teslim edilmesi sürecine katkı veren herkesi 

kutluyorum. 

Üniversite Senatomuz da 09 Temmuz 2019 tarih ve 11/08 sayılı kararıyla bu isim verilmesi kararını 

onaylamıştır. 

Sözlerime son verirken, Üniversitemizin kadirşinas tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. 

Törene katılan çalışma arkadaşlarımızın vefa duygusunun ve düzenlenen bu törenin övgüye değer 

olduğunu belirtmek istiyorum. 

 

Saygıdeğer Hocam, 

Adınızı her zaman saygı ve minnetle anmaya devam ederek, bundan sonraki hayatınızda tüm 

sevdikleriniz ve sizi seven dostlarınız ile birlikte sağlıklı, güzel ve mutlu bir hayat sürmenizi temenni 

ediyor ve saygılar sunuyorum.  

Hepinizi tekrar sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


