
 1 

04.10.2019 

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Sayın Diş Hekimleri Odası Başkanım,  

Kıymetli Aileler,  

Sevgili Mezunlarımız, 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültemizin, 2019 yılı mezunlarının Ant İçme Törenine hepiniz hoş 

geldiniz, şeref verdiniz.  

Bugün mezunlarımızın ve kıymetli ailelerinin büyük emekler harcayarak ve yoğun özverilerde 

bulunarak görkemli bir sonuca ulaştıkları çok önemli bir gün.  

Öğrencilerimizin bu özel gününde, ant içme törenimize teşrif eden siz değerli konuklarımıza çok 

teşekkür ediyor, sizleri şahsım ve Üniversitemiz adına saygıyla selamlıyorum. 

Üretken, verimli ve seçkin sağlık profesyonelleri yetiştiren bir üniversitenin mensubu olarak, 

mezunlarımızın ant içip mesleğe adım atma töreninde bulunmanın mutluluğunu yaşıyor; insan 

sağlığına ve bilime hizmet etmenin onurlu coşkusunu bir hekim olarak daha derinden hissediyorum.  

Sözlerime başlarken, değerli ailelerimiz başta olmak üzere, bu güzide genç meslektaşlarımızın 

yetişmesinde emeği olan ve Diş Hekimliği Fakültemizin eğitim ve hizmette yüksek standartlara sahip 

bir kurum haline gelmesine katkı sağlayan tüm eğitim-öğretim kadromuza içtenlikle teşekkür ederim.  

Çukurova Üniversitesi olarak eğitim-öğretim kadromuzda yer alan akademisyenlerimizin içselleştirdiği 

ilkelerimizin ve şiar edindiği değerlerimizin tüm öğrencilerimiz tarafından benimsenmesi daima temel 

hedeflerimizden biri olmuştur.  

Öğrencilerimizi topluma katkı sağlayan, hakkaniyet sahibi, liyakati önemseyen, aidiyet hissi yüksek, 

güvenilir bireyler olarak yetiştirmeyi ve bu özellikleri haiz biçimde mezun etmeyi ana sorumluluğumuz 

olarak kabul ediyoruz. 

Deneyimli ve hakikaten özverili bir akademik kadro tarafından özenle yetiştirilen sevgili 

mezunlarımız,  
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İnsan hayatının en yüce değer olduğunu unutmayınız.  

Mesleğinizi vicdanınızın rehberliğinde, önyargısız ve adilane uygulamak her zaman vazgeçilmeziniz 

olsun.  

Zekâ ile tecrübe birleşince düşüncenin; düşünce ile yöntem birleşince bilginin ortaya çıktığını 

biliyorsunuz.  

Günümüz dünyasında çok hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşandığı dinamik bir sürece tanıklık 

etmekteyiz.  

Düşünsel ve bilgisel donanımınızla bu dünyada varlık gösterecek, hastalarınıza sağlık hizmeti sunmayı 

yaşamınızın ayrılmaz bir parçası haline getireceksiniz. 

Sağlığın her birey için temel bir insan hakkı olduğu argümanı düşüncenizde ve bilgilerinizde baş 

köşeye yerleşsin.  

Sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde toplum yararını önceleyerek hizmet sunabilmeyi 

deneyimlerinizle pekiştirin.  

Mesleki uygulamalarınızı insanı merkeze alarak yapın ve meslek etiğine ait değerleri içselleştirip 

yaşama geçirmeye özen gösterin. 

Saygıdeğer Öğretim Elemanları,  

Hiç şüphesiz Üniversitemiz ve Diş Hekimliği Fakültemiz ülkemizin geleceği olan bu kıymetli 

evlatlarımızı, çağın gerektirdiği becerilerle donanmış üstün nitelikli diş hekimi olarak yetiştirmenin 

gayreti içinde oldu. 

Bugün bu haklı gururun yaşanmasında büyük emeği ve katkısı olan sizler, öğrencilerimizin evrensel 

değerler ve yüksek bilgi donanımıyla mezun olmalarını sağlayarak onları umut ve başarı dolu bir 

hayata hazırladınız.  

Sizlere tüm mezunlarımız, ailelerimiz ve üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 

Kıymetli Ailelerimiz,  

Yoğun bir emekle, sabırla ve fedakârlıkla yetiştirdiğiniz evlatlarınızı yıllar önce üniversitemize emanet 

ettiniz.  

Emanetinizi özenle koruduğumuzu bilmelisiniz.  
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Sizlerin çalışkan ve başarılı birer genç insan, iyi birer yurttaş olarak yetiştirdiğiniz ve bize emanet 

ettiğiniz çocuklarınızın çalışkan ve başarılı birer profesyonel, iyi birer diş hekimi olması için çaba 

harcamayı temel görev edindik.  

Şimdi toplumun ağız ve diş sağlığını gönül rahatlığıyla mezunlarımıza emanet etme sırası artık bizde.  

Ant içerek mesleğe atılacakları bugün ve sonrasındaki mesleki mücadelelerinde onların yanında yer 

almakta ve başarılarını paylaşmakta ne kadar gurur duysanız haklısınız.  

Sizlere en içten tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum.  

Bir akademik başarının eseri olan Sevgili Genç Diş Hekimleri,  

Sizler bizim övünç kaynağımızsınız.  

Fakültemizin kuruluşundan bu yana maddi manevi tüm varlığını ortaya koyarak mezunlarımızın 

yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, siz mezunlarımızla gurur duyduğumuzu bir kez 

daha vurguluyor; saygılarımı sunuyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


