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Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrenciler, Değerli Veliler, 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2013-2014 akademik yılı 1. Dönem öğrencilerinin “beyaz 

önlük giyme” törenine hoş geldiniz.  

 

Sevgili Öğrenciler; 

Bugün sizlerin en mutlu gününüz. Bu mutlu gününüzde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir 

mutluluk ve onur duyuyorum. Zorlu bir süreçten geçerek Tıp Fakültesinde eğitim görmeye ve 

hekim adayı olmaya hak kazandınız. Bugün burada yapılan beyaz önlük giyme töreni de hekim 

olma yolunda atılan ilk adımdır. Özgüvenli bir şekilde kutsal ve saygın bir mesleğin ilk adımlarını 

atarken giydiğiniz bu beyaz önlük; saflığın ve temizliğin, şeffaflığın, sevginin, zorluklarla 

mücadelenin, fedakârlığın ve umudun ifadesidir. Beyaz önlüklerinizi giyerek bugünden itibaren 

tıbbiyeli olmanın güzelliğini, zerafetini, bu kutsal mesleğin onurunu ömür boyu yaşayacak ve 

taşıyacaksınız. Zorlu ve uzun bir yola çıkacaksınız. Bu zorlu yolda en vazgeçilmez desteğiniz 

insanlara karşı duyduğunuz sevgi olacaktır. Hekimlik, insanı sevme mesleğidir. İnsanı seviniz ve 

saygı duyunuz.  

Bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak sağlıklı bir toplum yaşamına her zamankinden daha yoğun 

gereksinim duyduğumuz günümüz dünyasında, taşımakla yükümlü olduğunuz aydın kimliğiniz ile 

kalbinizin insan sevgisi ile dolu, niyetinizin iyi ve vicdanınızın adil olduğu bir hekim olmanız en 

büyük dileğimdir. 

 

Sevgili Öğrencilerim;  

Sizleri ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile işbirliği yapabilecek, bilimsel ve kültürel olarak 

donanımlı ve dünyanın her yerinde çalışabilecek hekimler olarak yetiştirmek en büyük 

hedefimizdir. Üniversite öğretiminde bu evrensel beklentilerin karşılanması sizler gibi kararlı ve 

gayretli bir öğrenci topluluğunun yanı sıra çağdaş, özgür, dinamik ve donanımlı bir üniversite 

ortamının sağlanmasına bağlıdır. Bu yıl 40. kuruluş yılını kutlayan Çukurova Üniversitesi yarım 

yüzyıla yakın geçmişi ile Türkiye’nin köklü ve geleneği olan üniversitelerinden biridir. 

Üniversiteler evrenselliklerinin yanı sıra çağdaş ve öncü kurumlar olmalıdır. Çukurova 

Üniversitesi öncüdür, Çukurova Üniversitesi köklüdür ve Çukurova Üniversitesi bir markadır. 

1972 yılında kurulan ve Üniversitemizin gelişmesinde ve marka olmasında çok önemli bir yere 

sahip olan Ç.Ü. Tıp Fakültesi, geçmişi ve verdiği nitelikli mezunlarıyla ve akredite olma özelliği ile 

ülkemizin öncelikli tıp fakültelerinden biridir. Fakültemiz iyi şartlarda eğitim-öğretim veren, 



çağdaş, evrensel, özgür değerlerle donanmış, saygın ve öncü bir eğitim yuvasıdır. Fakültemizin 

bu özelliklerinin devamlılığının sağlanması ve daha da iyileştirilmesi Çukurova Üniversitesi 

Rektörü olarak benim ve tüm öğretim üyelerimizin en önemli hedefleri arasındadır.  

Değerli aileler; 

Özenle büyütüp bugünlere getirdiğiniz evlatlarınız, bugünden itibaren sizlerin bizlere bir 

emanetidir. Sevgili evlatlarımıza gözümüz gibi bakacağımızdan ve onların her bakımdan en iyi 

şekilde yetişmesini fakültemiz öğretim üye ve yardımcıları ile birlikte sağlayacağımızdan emin 

olunuz.  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurulmasında ve gelişmesinde emeği geçen tüm 

yöneticilerimize, öğretim elamanlarımıza ve diğer tüm personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca 

aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etmiş değerli hocalarımıza ve diğer personellerimize de 

Allahtan rahmet diliyorum. 

Konuşmama son verirken 2013-2014 akademik yılının huzur içinde, sağlıklı ve başarılı geçmesini 

diler, saygılarımı sunarım.  

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


