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Değerli Öğretim Üyeleri,
Sevgili Mezunlarımız,
Kıymetli Aileler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019 yılı mezuniyet törenimize hoş geldiniz.
Sizleri Üniversitemiz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Bugün ülkemizin sağlık çalışanları ekibine pırıl pırıl, dinamik ve donanımlı hemşireler ve ebeler
kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.
Siz değerli mezunlarımız, ne mutlu size ki Çukurova Üniversitesi mezunları arasına katıldınız.
Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar,
Çukurova Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yürüttüğü eğitim-öğretim
faaliyetleri ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile değişime, gelişime açık, demokrasi fikrini
benimsemiş bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.
1973 yılında kurulmuş olan üniversitemiz, 46 yıllık birikimiyle, ulusal ve uluslararası
başarılarıyla ülkemizin önde gelen, bölgemizin ise lider üniversitesidir.
18 Fakülte, 3 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Enstitü ve 37
Araştırma ve Uygulama Merkezi ile hizmet vermektedir.
Üniversitemizde 2.200 öğretim elemanının emekleri ile 55 bin kayıtlı öğrencinin eğitim ve
öğretimi sürdürülmektedir.
Üniversitemiz yetkin akademik kadrosu, deneyimli idari personeli, mezunları, öğrencileri,
işbirliği içinde olduğu akademik çevre, kamu ve özel kuruluşlarla geniş bir aile oluşturmayı başarmış
büyük bir üniversitedir.
Üniversitemizin bu başarısının merkezinde kalite odaklı çalışmalar, liyakat esaslı iş bölümü,
insana, doğaya sevgi ve saygı vardır.
Beş aday araştırma üniversitesi içinde yer alan Üniversitemiz önümüzdeki 5 yıllık Stratejik
Planına uygun olarak, araştırma ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda ilerleyecektir.
Mesleki bilgi ve becerilerinde yetkin genç profesyoneller yetiştirmek ve geleceğimizi bu
gençlere emanet etmek de öncelikli hedeflerimizdendir.

Bu hedef doğrultusunda fakültelerimizde eğitim akreditasyon süreçleri devam etmekte ve
öğrencilerimize meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenilenen
ve güncellenen programlar ile eğitim verilmektedir.
Eğitim programlarının planlanmasında sadece öğretim üyeleri değil aynı zamanda öğrenciler,
önceki mezunlarımız ve işverenler de söz sahibi olabilmektedirler.
Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar,
Çukurova Üniversitesi, ilk ebe ve hemşire mezunlarını 19 yıl önce Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu adı altında vermiştir.
2015 yılında ülkemizin artan sağlık elemanı ihtiyacına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla
Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinin yanı sıra; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve
Diyetetik Bölümü, Odyoloji Bölümü ile Dil ve Konuşma Terapisi bölümlerinin de açılmasıyla “Sağlık
Bilimleri Fakültesi” kurulmuştur.
Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni bölümlerine öğrenci alımının yapılabilmesi için gerekli
koşulların 2020 yılında tamamlanacağının müjdesini de bu mezuniyet töreninde vermenin
mutluluğunu yaşıyorum.
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,
Ülkemizde üniversite mezunları arasında işsizlik oranı yüksek olmasına rağmen sağlık alanında
yetişen tüm gençlerimizin hemen atamaları yapılmakta ve kısa sürede iş yaşamına
geçebilmektedirler.
Sizler de bu şanslı grubun içindesiniz ve önümüzdeki aylarda hepiniz çeşitli kliniklerde
çalışmaya başlayacaksınız.

Bir hekim olarak sizlere en önemli tavsiyem, çok yorgun veya telaşlı olduğunuz zamanlarda bile
hastalarınıza karşı merhamet duygunuzu hep korumanız ve kendinizi sürekli yenilemeniz, bilgilerinizi
güncel tutmanızdır.
Siz 2019 yılı mezunu hemşire ve ebelerimizi bu ilkeleri benimsemiş genç profesyoneller olarak
sağlık camiamıza uğurluyoruz
Sizler her zaman “Büyük Çukurova Üniversitesi Ailesinin” gururlu bir ferdi olacaksınız ve bizler
her zaman sizlerle gurur duyacağız.
Sizlere gelecekte başarılı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.
Yolunuz açık ve aydınlık olsun.
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