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ÇÜ Tıp Fakültesi 1. Sınıf Açılış ve Beyaz Önlük Giyme Töreni 

 

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Saygıdeğer Veliler,  

Sevgili Öğrenciler, 

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

diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 

Değerli Veliler,  

Ben ve eşim Filiz Hanım, aynı zamanda Tıp Fakültesinin öğretim üyeleriyiz.  

Bizim de sizler gibi bu sene tıp eğitimine başlayan bir oğlumuz var.  

Sizlerle birlikte bu heyecanı bizzat yaşamaktayız ve hangi duygular içerisinde olduğunuzu çok iyi 

bilmekteyiz.  

Çocuklarımız bütün yıl boyunca çok çalıştılar, özverilerde bulundular ve nihayetinde diğer 

arkadaşlarından daha fazla başarı göstererek Tıp Fakültesine girmeye hak kazandılar.  

Ancak onların bu başarısının arkasındaki siz velilerin verdiği desteğin, şevkatin ve sevginin ne 

denli önemli bir motivasyon olduğunu yakinen bilmekteyiz.  

Bu nedenle siz anne ve babaları kutluyor, hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.  

Çocuklarınız artık bizlere emanet.  

Onların çok deneyimli ve donanımlı bir akademik kadronun elinde, çok iyi eğitileceği konusunda 

güven duymanızı, içinizin rahat olmasını ve bizim her zaman bu güzide eğitici akademik kurumun 

yanında olduğumuzu bilmenizi isterim.  

Ülkemizin zor koşullarına rağmen, bize emanet ettiğiniz evlatlarınızı en iyi şekilde yetiştirmek için 

tüm imkanlarımızı seferber edeceğimize inancınız tam olsun.  

Amacımız, ülkemize; dürüst, çalışkan, vatanını seven, görevini en iyi şekilde yapan, etik-

deontolojik değerlere sahip, adaletli, vicdanlı, en ileri bilgi ile donanmış, üst düzeyde eğitilmiş, 

insanı seven, ona ve yaşama saygı duyan, bugün giydirilen ‘’beyaz önlüğe’’ layık hekimler 

yetiştirmek olacaktır.  

 

 

 



 

Değerli Veliler,  

Sevgili Öğrenciler, 

Çukurova Üniversitesi, her zaman modern ve gelişime açık bir ortamda, daima güncel bilim ve 

bilgiyi öğrencilerinin hizmetine sunan, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, öncü bir üniversite 

olmuştur.  

Üniversitemiz, son yıllarda gösterdiği performansla, Türkiye’deki 15 araştırma üniversitesi arasına 

girmeyi başarmıştır.  

Bu başarıda elbette Tıp Fakültemizin de çok önemli katkısı vardır.  

Aynı zamanda Tıp Fakültemiz, Tıp eğitimi alanında akredite olmuş bir Fakültemizdir. 

Böyle bir eğitim ortamı sağlayıp sürdürdükleri için başta Tıp Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcıları 

ve öğretim üyeleri olmak üzere Tüm Akademik ve İdari personele huzurlarınızda teşekkür 

ediyorum.  

Bunun yanı sıra Fakültemizde, Anabilim Dalları Uzmanlık Eğitimi akreditasyon süreci de başlamış 

olup bazı anabilim dalları akredite olmuşlardır.  

Akredite olan Anabilim Dallarımızı da kutluyor, teşekkür ediyorum. 

Bildiğiniz gibi Üniversitemiz, bu bölgedeki en gelişmiş Üniversite Hastanesi olan Balcalı 

Hastanesine sahiptir.  

Bölgede sağlık alanında her türlü girişim Hastanemizde gerçekleştirilebilmektedir.  

Hastanemiz sadece bölgeye değil, Orta-Doğu ülkelerine ve Sağlık Turizmine de hizmet 

vermektedir.  

 

Sevgili Öğrenciler,  

Aynı camianın fertleri olduğumuz için sizlere genç meslektaşlarımız diye hitap etmek istiyorum.  

Sizler artık Çukurova Üniversitesi Ailesine katıldınız.  

Çukurova Üniversitesi kampüsü, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel kampüslerinden 

birisi olarak gösterilmektedir.  

Yer yer orman alanları ile çevrili, Seyhan baraj gölüne nazır, yeşilin her tonunun olduğu bu 

kampüsde sosyal yaşam ve spor alanında her türlü imkana sahip olacaksınız.  

Kampus içerisinde; 2 adet kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, tartan atletizm pisti, kapalı 

jimnastik salonu, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, futbol sahaları, tenis kortları, basket ve voleybol 



sahaları, kütüphane, merkezi çarşı alanı, amfi tiyatro, kayıkhane ve çok sayıda öğrenci kulüpleri 

bulunmaktadır.  

 

 

Genç Meslektaşlarım,  

Altı yıl süren zorlu bir eğitim olan tıp eğitiminizi sürdürürken aynı zamanda üniversite 

kampüsümüzün sayısız avantajlarından da yararlanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. 

Sözlerime son verirken, yeni eğitim-öğretim yılında başarılı bir dönem diliyor, emekleri için tüm 

akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.  

Bir tıp doktoru öğretim üyesi ve aynı zamanda bir doktor 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  

 

 


