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Saygıdeğer Hatice Hocam ve Sevgili Eşi, 

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Değerli Konuklar, 

Sevgili öğrenciler, 

İletişim Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukcu Hocamızın kurumsal emeklilik törenine 

hoş geldiniz.  

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.  

Çukurova Üniversitesi için tam 25 yıl emek vermiş olan çok kıymetli hocamızı emeklilikle birlikte 

burada yeni bir yaşama uğurluyoruz. 

Öncelikle Hatice Hocamla çalışma fırsatı bulduğumuz için çok şanslı olduğumuzu belirtmek 

istiyorum. 

Değerli Hocamla on yılı aşkın bir süredir tanışmaktayız.  

Sevgili Hocamız, bildiğiniz gibi Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi’nde 

yapmış olduğu akademik ve idari görevlerde göstermiş olduğu başarılı çalışmalarının ardından, 

İletişim Fakültesi’nin kuruluş sürecinde de önce dekan yardımcısı, 2014 yılından bu yana da dekan 

olarak görev almıştır. 

O yıllardan itibaren kendi fakültesini geliştirme yönünde büyük bir özveri ve şevkle çalışmıştır.  

Elbette bu görevler fedakarlık ve uzun çalışma saatleri isteyen, Üniversitemiz için çok önemli 

görevlerdir.  

Değerli Konuklar, 

Saygıdeğer Hocamız İletişim Fakültemizin hem kuruluş ve gelişim sürecinde, hem de 

Fakültemize bağlı Stüdyoların işletilmesi sürecinde büyük emek verip gayret göstermiş ve çok da 

başarılı olmuştur. 

Biraz önce açılışını yaptığımız müze çalışması bile, görev süresini tamamlamak üzereyken 

hocamızın hala fakültesi için yeni değerler yaratma heyecanının hiç eksilmediğinin bir işaretidir. 
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Hocamız bana göre bilhassa projeci kişiliğiyle ve kimliğiyle temayüz etmiş bir kişidir. 

Öyle ki özellikle Stüdyolarımızın faaliyete geçmesi konusunda ekibiyle birlikte sürekli projeler 

üretmiş, bunların birçoğunu da hayata geçirmiştir. 

Eminim birçok arkadaşımız hocamızın emeklilik haberini duyunca çok şaşırmıştır. 

Çünkü, sanki hiç emekli olmayacakmış gibi özellikle son bir ayda TRT’den Üniversitemize 

geçecek, stüdyoda çalışacak personelin nakil süreciyle ilgili olarak canla başla çalışmıştır. 

Hocamızın bu konuda gösterdiği gayret, verdiği emek, bilhassa üniversitemize kazandırdığı 

teknik personel için kendisine çok teşekkür ediyorum. 

Üniversitemizdeki çeşitli platformlarda hayata ilişkin bakış açısı ile tüm çalışma ortamlarımızda 

ilkeli, kararlı, adil, sağduyulu, empati yapan, yasa ve yönetmelikleri uygulayan bir duruş sergilemiştir.  

Doğru bildiği konuları her zaman savunmuştur. 

Gerek Fakülte, gerekse Üniversite genelinde çeşitli kurul ve komisyonlarda üretken ve başarılı 

çalışmalarından dolayı hocamızın adını her zaman saygı ve minnetle anacağız. 

Değerli Hocam, 

Biz sizi bundan sonra da her zaman aramızda görmeyi arzuluyoruz.  

Sevgili eşinizle, nice mutlu, sağlıklı bir emeklilik süreci geçirmenizi diliyorum.  

Emeklilik hayatının, bizlerin yaşam tarzı olan meslek hayatımızın bir başka aşaması olduğunu 

düşünüyorum.  

Bizler için emeklilik, elbette çalışma hayatının son bulması anlamına gelmiyor.  

Çünkü, biz akademisyenler, çalışma ve üretim sürecini hiç bir zaman mesai saati ile sınırlamadık 

ki, yasal çalışma süreci ile sınırlayalım.  

O nedenle çalışma ve üretim sadece mekan olarak yer değiştiriyor ve emeklilik hayatınızda da 

daha pek çok projeye imza atacağınızı biliyorum. 

Yine etrafınızdakileri yetiştirmeye, hayata dair bildiklerimizi öğretmeye ve birikimlerinizi yeni 

mecralara aktarmaya devam edeceğinize inanıyorum.  
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Kıymetli Hocam,  

Mutlu ve sevgi dolu bir emeklilik geçirmenizi diliyorum. 

Ayrıca, bu toplantıya katılan çalışma arkadaşlarınızın vefa duygusunun ve düzenlenen bu 

törenin övgüye değer olduğunu belirtmek istiyorum ve onları da kutluyorum. 

Emekli olmak bir övüncün yanı sıra elbette biraz hüzün de verir.  

Emeklilik, bir insanı yaşadıklarından ve yıllarca biriktirdiği pek çok şeyden bütünüyle koparmaz 

ama alışmış oldukları yaşam biçimini değiştirmeleri nedeniyle hüzünlü olur.  

Sayın Hocam, siz Üniversiteden ayrılmış değilsiniz, sadece zorunlu mesainiz bitiyor.  

Sözlerime son verirken, ben tekrar bu emekliliğin size hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, 

Üniversitemize yaptığınız özverili, başarılı, kıymetli katkılar nedeniyle çok teşekkür ediyorum. 

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


