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Sayın Dekan,
Sayın Diş Hekimleri Odası Başkanı,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Değerli Konuklar,
Sevgili Mezunlarımız,

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 2017 yılı mezunlarının Ant İçme Törenine hoş geldiniz.
Sizleri şahsım ve Üniversitemiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Sözlerime başlarken, başta siz değerli aileler olmak üzere, bu güzide genç meslektaşlarımızın
yetişmesinde emek sarfeden ve Diş Hekimliği Fakültemizin eğitim ve hizmette yüksek
standartlara sahip bir kurum haline gelmesine katkı sağlayan tüm eğitim-öğretim kadromuza
içtenlikle teşekkür ederim.

Sevgili Mezunlar,
Çukurova Üniversitesi ülkemizin önde gelen ayrıcalıklı üniversitelerindendir.
Bilim, teknoloji, sağlık ve sanat alanlarında yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri ve
araştırma-geliştirme çalışmalarıyla donanımlı, gelişmeye-yenilenmeye açık demokratik
bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Sizleri ulusal ve uluslararası ölçekte bilim dünyasındaki gelişmeleri takip edebilecek, takip
etmekle kalmayıp uygulayabilecek bir altyapıya ve entelektüel donanıma sahip biçimde
mezun etmek bu hedeflerimizin yaşama geçtiğini gösteriyor.
Üniversite öğretiminde bu tür evrensel beklentilerin karşılanması, kuşkusuz tıpkı sizler gibi
kararlı ve mücadeleci bir öğrenci topluluğunu ve yanı sıra çağdaş, özgür ve donanımlı bir
üniversite ortamını gerekli kılar.

Bildiğiniz üzere her üniversitenin üç temel amacı vardır: Eğitmek, Araştırmak ve Hizmet
Etmek.
Çukurova Üniversitesi neredeyse yarım asırlık hayatında bu üç temel misyonu “olmazsa
olmaz düstur” edinmiş ve geride bıraktığı başarı dolu 44 yılının üzerinde yükselerek ve 17
Fakültesi, 4 Enstitüsü, 4 Yüksek Okulu ve 12 Meslek Yüksekokulu ile 56.000 öğrencisini
kucaklayarak ülkemizin nitelikli üniversitelerinin arasında hak ettiği yeri almıştır.
Bu hedefler doğrultusunda, topluma nitelikli sağlık profesyonelleri kazandıran bir
üniversitenin mensubu olarak, sağlık ordusuna dahil olan siz mezunlarımızın ant içme
töreninde, insan sağlığına ve bilime hizmet etmenin onurlu coşkusunu içimizde hissederek
yaşıyoruz.

Sevgili Mezunlar,
Diş hekimliği sadece sürekli öğrenmeyi, önemli mesleki sorumluluklar taşımayı, çok çalışmayı
değil; aynı zamanda özverili ve hümanist olmayı da gerektiren bir meslektir.
Sizler teorik ve uygulama bilgileri bakımından üst düzey donanım sahibi olmanın ötesinde
mesleki ahlak değerlerine sahip, etik farkındalığı yüksek diş hekimleri olarak da yetiştirildiniz.
Sevgili 2017 sınıfı, az sonra içeceğiniz ant, diş hekimliği öğrencisi kimliğinden diş hekimi
kimliğine geçiş adımı olacaktır.
Ancak bu, öğrenciliğinizin bittiği anlamına gelmemektedir.
Kurama ve uygulamaya dair bilgi birikiminizi arttırmaya ve kendinizi geliştirmeye devam
etmek kaçınamayacağınız bir yükümlülüktür.
Diş hekimi unvanını aldığınız günden itibaren, bu temel yükümlülüğe ek olarak yeni yeni
sorumluluklar üstleneceksiniz.
Toplumun ağız ve diş sağlığı ile ilgili olan sorumluluk bunların en önde gelenidir.
Çağdaş diş hekimliğinin nihai amacı, toplumun, tedavi uygulamalarına gereksinimin en aza
indiği ve koruyucu hekimlik uygulamalarının yaygınlaştığı bir düzeye erişmesini sağlamaktır.
Bu yolda sadece birer hekim değil birer toplum önderi olarak da çalışmanız gerekmektedir.

2017 mezunlarımızın değerli anneleri-babaları!
Kıymetli ailelerimiz yoğun bir emekle, sabırla, fedakarlıkla yetiştirdiğiniz evlatlarınızı yıllar
önce üniversitemize emanet ettiniz.
Emanetinizi özenle koruduğumuzu bilmelisiniz.
Sizlerin çalışkan ve başarılı birer genç insan, iyi birer yurttaş olarak yetiştirdiğiniz ve bize
emanet ettiğiniz çocuklarınızın, verimli ve üretken birer profesyonel ve iyi birer diş hekimi
haline gelmesi için uğraştık.
Şimdi biz de toplumun ağız ve diş sağlığını gönül rahatlığıyla onlara emanet ediyoruz.
Ant içerek mesleğe atılacakları bugünde ve sonrasındaki mesleki mücadelelerinde onların
yanında yer almakta ve başarılarını paylaşmakta ne kadar gurur duysanız haklısınız.
Sizlere en içten tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Yoğun bir akademik başarının eseri olan Sevgili Genç Diş Hekimleri,

Varlığınızla duyduğumuz gururun altını bir kez daha çiziyor, fakültemizin kuruluşundan bu
yana maddi manevi tüm varlığını ortaya koyarak mezunlarımızın yetişmesinde emeği geçen
herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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