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Değerli Öğretim Üyeleri,
Sevgili Mezunlarımız,
Kıymetli Aileler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Törenine
hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Üniversitemiz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar,
Hemşirelik ve Ebelik Mesleği insanoğlunun var oluşu ile başlamıştır. Modern anlamda
hemşirelik ve ebeliğin oluşumu ve insanlığa hizmeti, bilim ve teknolojinin gelişimine paralel olarak
şekillenmiş ve günümüzde hemşirelik ve ebelik mesleği, insan sağlığının korunması ve
sürdürülmesinde, olmazsa olmaz meslekler konumuna yükselmiştir.
Üstün bir akademik formasyon ile yetişen hemşire ve ebelerimiz, insanımıza sağlık hizmeti
sunarken, bedensel sağlığının tekrar kazandırılması yanında, aynı zamanda ruhsal, zihinsel ve
sosyal yönlerden de destek olmakta, hastalıkların tedavisinde hekimler ile el ele vererek
çalışmakta, sağlığın korunması ve sürdürülmesine çok önemli katkılar sunmaktadırlar.
Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar,
Sağlık hizmeti, bir ekip işidir ve bu ekibin etkin ve olmazsa olmaz elemanları da kuşkusuz
hemşire ve ebelerdir. Hemşirelik ve Ebelik Mesleğinin lisans eğitimi ve öğretimi, özveri ve emek
gerektiren zorlu ve uzun bir süreçtir. Bugün burada mezun olan Hemşire ve Ebelerimiz, bunu
başardılar ve mesleklerini icra etmeye hak kazandılar.
Değerli Konuklar, Sevgili Mezunlarımız,
Üniversite eğitiminin temel amacı, meslek edinme, bilgi ve beceri kazandırmaya ek olarak,
bilimsel araştırmalar yapmak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini
sağlamak ve bunları insanlığın hizmetine sunmaktır. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi, insana sağlık hizmeti sunan nitelikli hemşirelik ve ebelik meslek mensuplarını
yetiştirmektedir. Sağlık alanındaki gelişmeler, sadece hastalıkların tedavileri ile değil aynı zamanda,
sağlığın korunması ve devamına yönelik uzmanlık alanlarının da gerekliliğini ortaya koymuştur.
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Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar,
Toplumların yapılandırılmasında temel dinamiklerin başında gelen insanın, evrensel ilkelere
sahip bir düşünce sistemi ile donatılması zorunludur. Bu niteliklere sahip bireylerin oluşturacağı
toplumların, rekabete açık, kendi ayakları üzerinde durabilen toplumlar olacağı şüphesizdir.
21. yüzyılın toplumlara verdiği en önemli mesaj, ileri ve çağdaş toplum yaratmanın
anahtarının bilim olduğudur. Bilimin evrensel üstünlüğüne inanan ve onun gücünü kavramış olan
toplumların, akılcılığı ve bilimi rehber aldıklarını görmekteyiz.
Günümüzde bilişim teknolojisi gücünü, çağdaş bilgilerle donanmış, özgür düşünebilen,
yaratıcı niteliklere sahip insandan almaktadır. Bilim ve teknoloji üreten ülke olmanın ön şartı,
bilimsel düşünceyi yaşam felsefesi haline getirmeye bağlıdır. Bilim ve bilim insanına değer verme,
toplumların eğitim ve kültürü ile birlikte gelişen çok uzun bir süreçtir.
Öğrencilerimizin Sevgili Aileleri,
Öğrencilerimizin bugünlere ulaşmasında sizlerin katkıları ve özverili destekleri her şeyin
üstündedir. Bu gurur gününde çocuklarınıza verdiğiniz çok değerli emeklerinizin karşılığını hep
birlikte alıyoruz. Onlarla gurur duyabilirsiniz. Sizlere emekleriniz ve destekleriniz için çok teşekkür
ediyorum.
Değerli Öğretim Elemanları,
Sizler mesai kavramını bir kenara bırakarak, sevgili öğrencilerimizin yetişmeleri, meslek sahibi
olmaları için özveriyle görev yaptınız, büyük fedakarlıklarla bugünlere ulaşmalarını sağladınız.
Emekleriniz ve değerli katkılarınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum.
Sevgili Mezunlarımız,
Sizler aileleriniz ve hocalarınızın büyük destekleri ve katkıları ile en güzel şekilde yetiştirildiniz
ve halen dünyanın olmazsa olmaz mesleklerinden olan Hemşirelik ve Ebelik mesleğini kazandınız.
Çukurova Üniversitesi kimliğini gittiğiniz her yerde başarıyla temsil edeceksiniz.
Mesleğinizi icra ederken, Çukurova Üniversitesinde üstün formasyonla yetiştiğinizi her zaman
fark edecek, üniversiteniz ve kendinizle gurur duyacaksınız. Sizlere gelecekte başarılı, mutlu ve
huzurlu bir yaşam diliyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun.
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Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar,
Bu güzel törenimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün
katılımcılara bu mutlu günde aramızda bulunmalarından dolayı teşekkür ediyor, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.
Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü
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