
1 
 

02.04.2015 

Çok Değerli Öğretim Üyeleri 

Çalıştayın Düzenleme Kurulu Üyeleri 

Sevgili Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri 

Değerli Konuklar 

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri 

 

Hepinizi saygıyla selamlıyor, Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen “II. 

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü Eğitim çalıştayına”  hoş geldiniz 

diyorum. 

Değerli Konuklar 

Yirmi birinci yüz yılın başlangıcında olan dünyamızda, toplumların birbirleri ile olan rekabetleri, 

artık bilim ve teknoloji alanında, sahip oldukları yetişmiş insan gücü ve uluslar arası akredite 

edilmiş kurumlarla olmaktadır. Gelişmiş toplumlarda, bilim ve teknolojik ilerleme ve kalkınmanın 

sonucu olarak, insanların bilgiye ulaşması kolaylaşmış, ancak bilimsel çalışmalardan elde edilen 

ürünler, bilgiyi üreten toplumlar için, artı bir değer oluşturarak, diğer toplumlar üzerinde hakim 

konuma geçme sonucunu ortaya çıkartmıştır. Küreselleşen dünyamızda, toplumların bilim ve ileri 

teknolojiden yararlanmaları, artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Zira bir toplumun kalkınması, 

çağdaş ve ileri uluslar seviyesine ulaşması ve onlarla rekabet edebilmesi, bilim ve teknolojideki 

gelişmelere ayak uydurmaları, bilim ve teknolojiyi bizzat kullanmaları ve üretmeleri ile mümkün 

olmaktadır.  

Değerli Konuklar 

Üniversiteler, ülkelerin uygarlık yarışında itici gücü ve vazgeçilmez kurumlarından birisidir. 

Üniversiteler barındırdıkları dinamik insan gücü, evrensel düşünce yapılarıyla toplumu kısa 

zamanda etkileyebilen ve topluma yön verebilen kurumlardır. Üniversiteler yalnızca hizmet veren 

değil, bilgi ve teknoloji üreten kurumlardır. Üniversiteler, ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli 

insan gücünü yetiştiren, aynı zamanda ürettiği bilgileri de insanlığın yararına sunan kurumlardır. 
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Ülke ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, toplumu çağdaş, orijinal fikir ve düşünceleriyle 

yönlendiren kuruluşlardır. Dolayısıyla üniversiteler, daima toplumun ilerisinde olan, topluma yön 

veren, yarının sorunlarına bugünden çözüm yolları gösteren çağdaş ve özgür kuruluşlardır. Bir 

ulusun gelişmesi ve ileri uluslar seviyesine ulaştırılmasında temel görevin üniversitelerde olduğu 

unutulmamalıdır ve üniversitelerin gelişmesi ve kalkınmasına da son derece önem verilmelidir. 

Değerli Katılımcılar 

Üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi de hiç kuşkusuz, araştırmalar yapmak ve bu yolla 

bilgi ve teknolojinin üretilmesini ve yayılmasını sağlamaktır. Bu amaçla üniversitelerde, ülkenin ve 

evrensel bilimin gerektirdiği, nitelikli araştırmalar planlanarak yürütülmekte ve bu yolla tüm 

toplum bireylerinin yararına ve gelecek kuşaklara miras kalacak bilgi ve ileri teknolojinin üretilmesi 

gerçekleştirilmektedir. Kuşkusuz üniversitelerimiz, bu görevlerini yerine getirirken, aynı zamanda, 

hem kendilerinin hem de ülkenin gereksinimi olan, üstün akademik formasyona sahip öğretim 

üyelerinin yetişmelerini de sağlamaktadırlar. Hiç kuşkusuz üniversitenin, bilimsel düzeyini 

belirleyen en önemli ölçütlerden birisi de üniversitede görev alan akademisyenlerin bilimsel 

nitelikleridir. 

Değerli Konuklar 

Köklü bir bilimsel geleneğe sahip Çukurova Üniversitesinde, bölge ve ülke gereksinimi ön planda 

tutularak, evrensel bilimin gerektirdiği çağdaş bilimsel çalışmalar yoğun bir tempoda 

sürdürülmekte, bunun yanında, lisans ve lisansüstü seviyede yürütülmekte olan eğitim-öğretim 

faaliyetleri de güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak desteklenmektedir.  

Üniversitemiz Adana Sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen “II. Doğum, Kadın Sağlığı 

ve Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü Eğitim” konulu çalıştay, akademisyenlerimiz ve 

öğrencilerimize bu konudaki bilgilerini yenileme ve yeni bilgiler edinme olanağı sağlayacaktır. 

Çalıştayda, Ülkemizin ve Üniversitemizin saygın bilim insanları tarafından, konular ayrıntılı olarak 

ele alınacak ve tartışılacaktır. Çalıştayın özellikle genç akademisyenler, Yüksek Lisans ve Doktora 

öğrencileri ile alanında kendisini geliştirmek isteyen Hemşirelerimiz için son derece verimli 

geçeceği ve edinecekleri bilgilerin, gelecekte yapacakları bilimsel çalışmalarında yönlendirici 

olacağına inanıyorum. 

Çalıştay dolayısıyla aramıza katılan çok değerli misafir Öğretim üyelerine, özverili 

çalışmalarından dolayı Çalıştay düzenleme kuruluna, Yüksekokulumuzun yönetici ve çalışanlarına 

ve emeği geçen bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.  
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Çalıştayın bütün katılımcılara yararlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


