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Sayın Dekanım, Başhekimim,  

Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, 

Değerli Aileler ve Sevgili Öğrencilerimiz, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerimizin Beyaz Önlük Giyme Törenine hoş geldiniz. 

Sizleri şahsım ve Üniversitemiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Sevgili Öğrencilerim, 

Bugün sizin ve ailenizin en mutlu günü.Bu mutlu gününüzde sizlerle birlikte olmaktan ben de büyük 

bir mutluluk ve onur duyuyorum. Çok zorlu bir süreçten geçerek, Tıp Fakültesinde eğitim görmeye 

ve bir hekim adayı olmaya hak kazandınız. Bu başarınız için sizleri yürekten kutluyorum.Bugün 

burada yapılan beyaz önlük giyme töreni hekim olma yolunda attığınız ilk adımdır. Özgüvenli bir 

şekilde kutsal ve saygın bir mesleğin ilk adımlarını atarken giydiğiniz bu beyaz önlük; saflığın ve 

temizliğin, şeffaflığın, sevginin, zorluklarla mücadele etmenin, fedakârlığın ve umudun ifadesidir. 

Beyaz önlüklerinizi giyerek bugünden itibaren tıbbiyeli olmanın güzelliğini, bu kutsal mesleğin 

onurunu ömür boyu taşıyacaksınız. Bu zorlu yolda en vazgeçilmez desteğiniz, şüphesiz insanlara 

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

Sevgili Öğrencilerim,  

Üniversitemiz, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı ile yeni bir akademik yıla daha başlamaktadır. 

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 ve donanımlı bir üniversite ortamının da sağlanmasına 

bağlıdır.  

17 Fakülte, 4 Enstitü, 4 Yüksek Okul ve 12 Meslek Yüksekokulu ile 54.000 öğrencisine bu anlayışla 

eğitim vermeyi amaçlayan Çukurova Üniversitesi, başarı dolu 44 yılını geride bırakarak, Ülkemizin en 



önde gelen Üniversiteleri arasındaki seçkin yerini almıştır. Bu eğitim-öğretim yılında Tıp 

Fakültemizde 296’sı Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 730 akademik personel görev yapmaktadır. 

Tıp Fakültemizde 106’sı uluslararası öğrenci olmak üzere toplamda 1.860 öğrencimiz eğitim 

görmektedir. Fakültemiz bugüne kadar 6.348 tıp doktoru ile  1.719 uzman hekim yetiştirmiş 

bulunmaktadır. Şahsım ve tüm Fakülte personelimiz, aramıza yeni katılan 295 öğrencimiz ile yine 

yeni bir başlangıçta, tatlı bir heyecan içindeyiz. 

Sevgili Öğrencilerimiz ve Değerli Aileler,  

Bugün Ülkemizde 84 Tıp Fakültesi öğrenci kabul etmektedir. Tıp Fakültelerinde yaklaşık 13.000 

öğretim üyesi görev yapmakta ve 75.000 tıp öğrencisi bulunmaktadır.Ancak, bu Tıp Fakültelerinin 

sadece üçte biri eğitim kalitesinin değerlendirildiği Akreditasyon sürecinden geçmiştir. Gururla ifade 

etmeliyim ki, Tıp Fakültemiz bu Akreditasyon sürecinden 2011 yılında başarı ile geçen ilk 

Fakültelerden biri olmuş ve akreditasyon yenilemesi için de tekrar başvuruda bulunulmuştur. 

Verdiğimiz eğitime güvenimizin göstergesi olan bu sürecin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm 

fakülte yöneticilerimize, akademik, idari ve destek personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Eğitimin kalitesini daha da yükseltmek için öğrencilerimize sunduğumuz bu hizmetleri daha da 

arttırmaktayız. Geçtiğimiz yıllarda 340 kişilik iki yeni amfi yaptırmıştık. Bu sene ise, 3 multidisiplin 

laboratuvarı yenilenmiş, modern Anatomi Disseksiyon Salonları yapılmış, sesli ve sessiz çalışma 

salonları ile yeni kantin ve oturma alanları öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.  

Önümüzdeki ay Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Dış Değerlendirmeye tabi olacak 

Üniversitemizde Tıp Fakültemizin müstesna bir yeri olacağı aşikardır. 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Biraz sonra insan sağlığına hizmet veren tüm meslek sahiplerinin ve özellikle tıbbın simgesi olan 

“Beyaz Önlük” sizlere giydirilecek. “Beyaz Önlük Giyme Töreni” ile, size iki önemli misyon yüklenmiş 

olacaktır. İlki, mesleğinizin simgesi olan bu önlüğün rengini hiç kirletmemeniz gerektiği ki bu, mesleki 

eğitim ile birlikte sizlere etik kavramlar içinde verilecektir. İkincisi ise, bu kıyafet üzerinizde 

olduğunda artık “Doktor Hanım / Doktor Bey” olarak görüleceğiniz için hastalara, çevreye, topluma 

faydalı olmak üzere hazır olacağınızdır. Bunları, alacağınız eğitim ile “Çukurova Üniversiteli” olarak 

en iyi şekilde yerine getireceğinize inancımız tamdır. 

 



Değerli Aileler, 

En kıymetli varlıklarınızı bize emanet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Emin olun ki, yetkin 

idarecilerimiz, saygın akademik kadromuz ve özverili çalışan idari personelimiz ile emanetinizi en iyi 

şekilde eğitecek, özgüveni yüksek, yetkin birer hekim haline getireceğiz. Sadece tıp doktoru değil 

donanımlı bir Üniversiteli olarak mezun edeceğiz. Bu süreci el birliği ile yaşamak zenginliğimiz 

olacaktır. 

Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Konuklar, 

Sözlerime son verirken, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimiz bir 

dönem diliyor, emekleri için tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.  

Bir tıp doktoru öğretim üyesi ve doktor adayı bir öğrencinin babası olarak çok iyi biliyorum ki, zorlu 

olan bu eğitim süreci siz değerli aileler, öğrencilerimiz ve bizler el ele verdiğimizde kolaylaşacak ve 

çok başarılı sonuçlanacaktır.  

Tekrar yeni akademik yılın huzur içinde, başarılı geçmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


