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Saygıdeğer Ünal Hocam ve Sevgili Eşi Suzan Hocam, 

Sayın Rektörlerim, Dekanlarım, 

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Değerli Arkadaşlarım, 

Kıymetli Konuklar, 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Prof. Dr. Ünal Zorludemir Hocamızın kurumsal emeklilik törenine hoş geldiniz. 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.  

Bugün burada çok değerli Ünal Hocamızın neredeyse meslek yaşamının tamamını geçirdiği 

Fakültemizdeki resmi çalışma hayatının sonunda, yaşamının farklı bir aşamasına geçtiği emeklilik 

töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz.  

Bir taze başlangıç olarak gördüğüm bu güzel, yeni döneminde Ünal Hocamızın mutluluğunu 

paylaşmak, kendisine teşekkürlerimizi sunmak için burada olmanın sevincini yaşıyoruz hep birlikte.  

Sanırım, yıllarca beraber çalıştığımız arkadaş ve dostlarımız arasında kendimiz için de böyle bir 

emeklilik gününü sağlıklı olarak yaşamak hepimizin temennisi olacaktır.  

Çukurova Üniversitesi’ne 40 yılı aşkın çok uzun bir süre boyunca fedakarca ve başarılı bir şekilde 

hizmet etmiş, emek vermiş olan çok kıymetli hocamızı emeklilikle birlikte burada, öyle sanıyorum ki 

yine hastalarına hizmet etmeye devam ederken ama kendisine, ailesine ve hobilerine de daha rahat 

zaman ayırabileceği yeni bir yaşama uğurluyoruz.  

 

Değerli Konuklar, 

Saygıdeğer Hocamı şahsen yaklaşık 30 yıldır tanıyorum ve kendisinin önce insan, sonra bir hekim, 

saygın bir bilim insanı ve yönetici olarak Üniversitemize çok büyük bir değer kattığını iyi biliyorum. 

Kendisi uzun çalışma hayatı boyunca gerek Fakültemizde, gerekse Üniversitemizde neredeyse her 

kademede çok başarılı akademik ve idari görevlerde bulunmuş ve büyük bir takdir de toplamıştır. 

Üniversitemizde çok önemli yöneticilik görevlerinin yanı sıra, bir bilim insanı olarak değer üreten 

saygıdeğer Ünal Hocama kendi bölümünde asistanlar, hekimler yetiştirmenin ötesinde örnek bir insan 

olarak yaptıklarından dolayı da şahsım ve Üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum.  



Özellikle belirtmem gerekir ki, Üniversitemizdeki çeşitli platformlarda hayata ilişkin bakış açısı ile tüm 

çalışma ortamlarımızda ilkeli, kararlı, adil, sağduyulu, empati yapan bir duruş sergilemiştir.  

Doğru bildiği konuları hiç çekinmeden her zaman savunmuştur.  

Eminim ki hepimiz hocamızın bu önemli hasletleri, hoşgörülü ve dost bir insan olduğu hususunda aynı 

kanaatteyiz. 

Ayrıca, örnek kişiliği, hocalığı ve hekimliği ile öğrencilerine, asistanlarına, çalışma arkadaşlarına çok iyi 

bir rol model de olmuştur.  

Şüphesiz kutsal bir mesleği icra eden hekimler, öğrencileri, hastaları ve meslektaşları üzerinde 

mutlaka kalıcı izler bırakırlar.  

Bizler de Hocamızın, bırakmış olduğu bu izleri ve fedakarca yapmış olduğu hizmetlerini 

unutmayacağımızı bilmesini istiyoruz. 

Değerli Hocam,  

Biz sizi bundan sonra da her zaman aramızda görmeyi arzuluyoruz.  

Sevgili eşinizle, Suzan Hocamla, 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 saatleri ile sınırlamadık ki, 

cep telefonlarımızı hiçbir zaman kapatmadık 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 bildiklerinizi öğretmeye ve birikimlerinizi yeni 

mecralara aktarmaya devam edeceğinize inanıyorum.  

Sahip olduğunuz ve bir çoğumuzun da imrenerek baktığı, Fotoğrafçılık ve Türk Sanat Müziği 

hobilerinize de daha çok zaman ayırabilmenizi diliyorum. 

 

Kıymetli Hocam,  

Tekrar mutlu ve sevgi dolu bir emeklilik geçirmenizi diliyorum.  

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

övgüye değer olduğunu belirterek onları da kutluyorum.  

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



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

elbette ama en azından 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 ve ailenize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, 

Üniversitemize yaptığınız özverili, başarılı, kıymetli katkılar nedeniyle çok teşekkür ediyor, sizi 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  

 


