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Sağlık Bilimleri Fakültesinin Değerli Yöneticileri 

Çok Değerli Öğretim Üyeleri 

Öğrencilerimizin Çok değerli velileri ve yakınları 

Değerli Konuklar 

Sevgili Mezun Öğrencilerimiz 

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi 2015-2016 Yılı Mezuniyet ve Yemin Törenine Hepiniz Hoş 

geldiniz. 

Sizleri Üniversitemiz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli Konuklar, Sevgili Misafirler 

Üniversiteler, ülkelerin uygarlık yarışında itici gücü ve vazgeçilmez kurumlarıdır. 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, yaratan 

kurumlardır. Üniversiteler, ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren, aynı zamanda 

ürettiği bilgileri de insanlığın yararına sunan kurumlardır. 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 ulaşmasında, 

temel görevin üniversitelerde olduğu unutulmamalıdır ve üniversitelerin gelişmesi ve kalkınmasına 

büyük önem verilmelidir. 

Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler 

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

artık bilim ve teknoloji alanında, sahip oldukları yetişmiş insan gücü ve uluslararası akredite edilmiş 

kurumları ile olmaktadır. Gelişmiş toplumlarda, bilim ve teknolojik ilerlemeler 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 
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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 Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar,  

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. 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 Katılımcılar, Sevgili Misafirler, 

Yükseköğretimin amacı; meslek edindirmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması 

yanında, bilimsel araştırmalar yapmak, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin 

kazandırmak, sonuçta da bütün bu kazanımların tüm insanlığın hizmetine sunulmasını sağlamaktır. 

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 Sağlık Bilimleri Fakültesi, kuruluşundan bu yana, yürütmekte olduğu Hemşirelik 

ve Ebelik Lisans Programları ile, günümüze kadar başarıyla eğitim öğretimini sürdürmüş ve bu yıl 

mezun ettiği 300 öğrencisiyle birlikte toplamda yaklaşık 2000 öğrenci yetiştirerek, ülkemizin sağlık 

ordusuna katkı sağlamıştır. Fakültemiz mezunu ebe ve hemşireler, bugüne kadar insanımıza önemli 

sağlık hizmetleri sunmuşlar, hastalarına bedensel sağlığın tekrar kazandırılması yanında, aynı 

zamanda, ruhsal, zihinsel ve sosyal yönlerden de, hekimler ile el ele vererek, sağlığın korunması ve 

sürdürülmesine büyük katkılar yapmışlardır. 
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Öğrencilerimizin Sevgili anne, babaları ve değerli yakınları, 

Öğrencilerimizin bugünlere ulaşmasında sizlerin emekleri, katkıları ve özverili destekleri her 

şeyin üstündedir. Sizlere emekleriniz için destekleriniz için çok teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. 

 

Öğrencilerimizi yetiştiren, bugünlere ulaşmalarını sağlayan Fakültemizin değerli öğretim üyeleri ve 

değerli öğretim elemanları 

Sizler gece gündüz demeden, sevgili öğrencilerimizin yetişmeleri, meslek sahibi olmaları için 

özveriyle görev yaptınız, büyük fedakarlıklarla bugünlere ulaşmalarını sağladınız. Sizlerin emekleri ve 

değerli katkıları için çok teşekkür ediyor, sizlere Üniversitemiz adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 

Sevgili Mezun Öğrencilerimiz, Değerli Meslektaşlarım, 

Sizler aileleriniz ve hocalarınızın büyük destekleri ve katkıları ile en güzel şekilde yetiştiniz 

ve halen dünyanın olmazsa olmaz mesleklerinden birisi olan Hemşirelik mesleğini kazandınız. 

Çukurova Üniversitesi kurumsal kimliğini gittiğiniz her yerde, her kurumda başarıyla temsil 

edeceksiniz. Mesleğinizi icra ederken, Çukurova Üniversitesinde üstün formasyonla yetiştiğinizi her 

zaman fark edecek, üniversiteniz ve kendinizle gurur duyacaksınız. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 

olarak, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de sizlerin her zaman yanınızda ve arkanızda olduğumuzu 

unutmayınız. Gelecekte sizlerin mesleğinizi başarıyla yürüteceğinizden emin olduğumu, özellikle 

belirtmek istiyorum. Sizlere gelecekte başarılı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Yolunuz açık ve 

aydınlık olsun. 

 

Değerli Konuklar, Sevgili Misafirler, 

Törenimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm Yönetici ve Öğretim Üyelerimize, tören 

düzenleme komitesi üyelerini kutluyorum. Bütün katılımcılara da bu mutlu günde aramızda 

bulunmaları dolayısıyla teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


