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Ufuk Üniversitesi'nin açılışında öğrencilere seslenen Başkan Toptan:

"Bütün dikkatinizi,
dünyadaki gelişmeleri doğru okumaya verin"

U

fuk Üniversitesi'nin 2 0 0 7 2 0 0 8 Akademik Yılı açılış

törenine katılan TBMM Başkanı
Koksal Toptan, öğrencilere ses
lenerek, "Sırtınızı şanlı tarihimi
ze, kültürümüze, kısaca medeni
yetimize dayayın. Özgüveninizi
zedeleyecek, gücünüzü zaafa
uğratacak marjinal seslere ku
lak vermeyin" dedi.

"Eğitime ve bilime önem veren toplumlar, her
zaman çağdaşlaşma yolunun öncüleri olmuş

evrensel değerlerin ve bilgilerin yeniden üretildiği ve
yorumlandığı yerlerdir. Dolayısıyla üniversiteler birer
düşünce üretim merkezidir. Demokratik ülkelerin üniver

tur. Üniversiteler, toplumun geleceğini şekil

sitelerinde elbette düşünceler tek düze ve standart olma

lendirerek, milletlerin sağlam temeller üzerine

yacaktır. Özgür düşünce, çok seslilik ve farklılıklar elbette
bilimsel alandaki gelişmelerin temel unsurlarıdır. Dünya

yükselmesine yardımcı olurlar."

ile yüzleşmek, kendini sorgulamak, farklı fikirleri ortaya
atmak aslında bir üretimdir. Eğitime ve bilime önem veren
toplumlar, her zaman çağdaşlaşma yolunun öncüleri ol
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muştur. Üniversiteler, toplumun geleceğini şekillendirerek,

Üniversitesi'nin 2007-2008 Akademik Yılı açılış töreni

milletlerin sağlam temeller üzerine yükselmesine yardımcı

ne katıldı. 17 Eylül'de yapılan açılış töreninde konuşan
Toptan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana
Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet yolunda ilerlediği

olurlar."

"En Büyük Gücümüz Üniversitelerimiz"

ni ve amaçlarına ulaşmak için gereken reformları kararlı
lıkla hayata geçirdiğini söyledi. Toptan, "Bilim yuvası olan

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren bilgi toplu

üniversitelerimiz, geleceğimizin ve çağdaşlaşma çabaları

muna geçiş sürecinin başladığına dikkat çeken Toptan

mızın teminatıdır. Ülkemizde bugün sayıları 115'i bulan

" B u g ü n sayıları 1 1 5 ' i bulan devlet ve v a k ı f üniversi

üniversiteler kalkınma, çağdaşlaşma ve ilerleme yarışında

teleri, Türkiye'nin en büyük gücüdür" dedi. Toptan,

en büyük gücümüzdür" dedi.

trafik kazalarına karşı mücadelenin simge isimlerinden
biri olan Prof. Dr. Rıdvan E g e tarafından 1 9 9 9 yılında

Üniversitelerin bilimin, teknolojinin ve kültürel hayatın

kurulan Ufuk Üniversitesi'nin, yaptığı bilimsel çalış

zenginleştirilmesine öncülük edip, ülke sorunlarına çö

malar ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemizin kalkınma

zümler ürettiğine dikkat çeken Toptan
konuşmasını şöyle sürdürdü:

yürüyüşüne katkıda bulunduğunu
ta .

ifade etti.

"Bu kurumlar, dünyanın her yerinde
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