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Sayın Valim,
Sayın Adana Tabip Odası Başkanım,
Sayın Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanım,
Saygıdeğer Öğretim Üyeleri,
Sayın Veliler,
Değerli Konuklar,
Sevgili Genç Meslektaşlarım,
Basınımızın Değerli Mensupları,
Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenimize hoş geldiniz.
Üniversitemiz adına, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Öncelikle Ülkemizin en önemli eğitim, bilim ve nitelikli sağlık hizmeti sunan kurumlarından
biri olan Tıp Fakültemizin bu mezuniyet töreninde, yaşamlarının yeni bir dönemine adım atan
sevgili genç meslektaşlarım kadar heyecanlı ve mutlu olduğumu belirtmek isterim.
Sevgili Genç Meslektaşlarım,
Tıp Fakültesini nasıl kazandığınızı, nasıl zorlu bir eğitimden geçtiğinizi ve 6 yıl boyunca nasıl
çalıştığınızı çok iyi biliyorum.
Bugün, bu zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak Hekimlik mesleğine adım atacaksınız.
Sizleri candan kutluyorum.
Bu salonda, hekimlik mesleğine başlarken edeceğiniz Hipokrat Yemini, sizlerin insanlık ile
aranızda yapılan bir sözleşmedir.
Bunun gereği olarak sorumluluğunuz, öncelikle insan sağlığını korumak, hastaları tedavi
etmek ve yapacağınız bilimsel çalışmalarla insanlığa hizmet etmektir.
Üniversite hayatı boyunca edindiğiniz bilgi ve beceriyle, bu sorumluluğunuzu layıkıyla yerine
getirebilecek nitelikte çok iyi hekimler olarak yetiştirildiniz.
Çünkü sizler, çok deneyimli ve donanımlı bir akademik kadronun elinde, Tıp Eğitiminde Ulusal
Akreditasyon Belgesi almış bir tıp fakültesinin mezunlarısınız.
Bu birikim ve özgüvenle hiçbir zaman bilginizi, sevginizi ve emeğinizi hastalarınızdan
esirgemeyin.
Mesleğinizi sürdürürken insan sevgisi hep size rehber olsun.

Hastalarınızı ailenizden biriymiş gibi kabul edin.
Önyargısız olun ve tüm insanlara karşı eşit mesafede durun.
Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,
Öğrencilerimize verdiğiniz emekler için sizlere çok teşekkür ediyorum.
Çukurova Üniversitesi, her zaman özgür, modern ve gelişime açık bir ortamda, daima güncel
bilimsel bilgiyi öğrencilerinin hizmetine sunan, Atatürk İlkelerine bağlı, öncü bir üniversite
olmuştur.
Üniversite olarak amacımız, ülkemize; dürüst, çalışkan, vatanını seven, görevini en iyi yapan,
etik-deontolojik değerlere sahip, adaletli, vicdan sahibi, en ileri bilimsel bilgi ile donanmış, üst
düzeyde eğitilmiş, insanı seven ve saygı duyan gençler yetiştirmektir.
Üniversitemiz, son yIllarda gösterdiği performansla, Türkiye’deki 15 Araştırma Üniversitesi
arasına girmeyi başarmıştır.
İlk 10’da yer alma yolundaki yoğun çalışmalarımızı da azimle sürdürmekteyiz.
Bu başarıda, Tıp Fakültemiz öncü rol üstlenen fakülteler arasında yerini almıştır.
Üniversitemiz Tıp Fakültesinde bu ortamı kurup yaşattıkları için, başta Tıp Fakültesi Dekanı,
Dekan Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri olmak üzere, tüm Akademik ve İdari personele
huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.
Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Uluslararasılaşma Stratejisi kapsamındaki
değerlendirme sonucunda da seçilen pilot üniversiteler arasına girerek bu başarısına bir yenisini
eklemiştir.
Üniversitemizin, diğer ülkelerle öğrenci değişiminin karşılıklı gerçekleştiği ‘’Erasmus’’,
‘’Farabi’’ ve ‘’Mevlana’’ anlaşmaları bulunmaktadır.
Bu bağlamda hem lisans, hem de lisans üstü, doktora ve uzmanlık öğrencisi çok sayıda
uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapmaktadır.
Mezunlarımızın Değerli Aileleri,
Çocuklarımız hem öncesinde, hem de Tıp Fakültesinde 6 yıl boyunca çok çalıştılar, çeşitli
özverilerde bulundular ve nihayetinde diğer arkadaşlarından daha fazla başarı göstererek, Tıp
Fakültesini bitirerek pırıl pırıl birer hekim olmaya hak kazandılar.
Ancak, onların bu başarısının arkasındaki siz velilerin verdiği desteğin, şevkatin ve sevginin ne
denli önemli bir motivasyon olduğunu yakınen bilmekteyiz.
Ben ve eşim Filiz Hanım, aynı zamanda Tıp Fakültesinin öğretim üyeleriyiz.
Bizim de, sizler gibi birisi Hekim olan, bir diğeri de Tıp eğitimine devam eden iki oğlumuz var.
Haklı gururunuzu yürekten paylaşıyorum.
Bu nedenle siz anne ve babaları ayakta alkışlıyor, hepinizi ayrı ayrı kutluyorum.

Çukurova Üniversitesi, bölgemizin en gelişmiş Üniversite Hastanesi olan Balcalı Hastanesine
sahiptir.
Deneyimli, Ulusal ve Uluslararası uzmanlık eğitiminde akredite olmuş Anabilim Dalları ve
Uluslararası akreditasyon belgesi almış Merkez Laboratuvarı ve diğer birimleri ile bölgemizde sağlık
alanında önemli her türlü girişim, Üniversite Hastanesinde gerçekleştirilebilmektedir.
Hastanemiz sadece bölgeye değil, özellikle Ortadoğu Ülkeleri başta olmak üzere Sağlık
Turizmine de hizmet vermektedir.

Sevgili Genç Meslektaşlarım,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, bugüne kadar sizler de dahil olmak üzere 8000’e (7467+
bu yılın mezunları 255) yakın genç hekim yetiştirmiştir ve yetiştirmeye de devam edecektir.
Sizleri bu yuvadan uğurlarken taşıdığınız değerlere sahip çıkacağınıza, iyi birer hekim olup
halka hizmet edeceğinize olan inancım tamdır.
Size emanet edilecek insanların en değerli varlıklar olduğunu unutmaksızın görevinizi
yapacağınızdan emin olarak, merak ve öğrenme isteğinizi, çalışma arzunuzu ve heyecanınızı yaşam
boyu sürdürmenizi diliyorum.
Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum.
Yolunuz açık olsun.
Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü

