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Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, 

Sayın Veliler, Değerli Konuklar, 

Sevgili Genç Meslektaşlarım ve Basınımızın Değerli Mensupları, 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2015 Akademik Yılı Mezuniyet törenimize hepiniz hoş 

geldiniz.  

Sizleri şahsım ve Üniversitemiz adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.  

Bugün, hepimizin büyük emekleriyle ulaştığımız, mutlulukları ve sevinçleri paylaşma günü. 

Ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından biri olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinin 

mezuniyet törenindeki bu birlikteliğimizde, yaşamlarının yeni bir dönemine adım atan sevgili genç 

meslektaşlarım kadar heyecanlı ve mutlu olduğumu belirtmek isterim.  

Aynı heyecanı 28 yıl önce Tıp Fakültesinden mezun olurken de yaşamıştım. 

Sevgili genç meslektaşlarım, 

Artık, bu zorlu eğitimi tamamlayıp hekim olmaya hak kazandınız.  

Sorumluluğunuz öncelikle insan sağlığını korumak, hastaları tedavi etmek ve yapacağınız bilimsel 

çalışmalarla insanlığa hizmet etmektir.  

Bugün, bu salonda, mesleğe başlarken edeceğiniz Hipokrat yemini, sizlerin insanlık ile aranızda 

yapılan bir sözleşmedir. Unutmayın ki klinik gözlemi ilk başlatan, tıbbın babası Hipokrat'ın geride 

bıraktığı eserlerden, o dönemlerde bile mevcut hekimlik bilgilerini en iyi şekilde uyguladığı 

anlaşılmaktadır. 

Sizler eğitiminiz boyunca çok çalıştınız. Uzun gecelerdeki nöbetlerde yorgun düştünüz. Zaman 

zaman belki hocalarınıza da serzenişte bulundunuz. Ancak, hiç yılmadınız. Çünkü, umut ışığı 

olmanın hiç te kolay olmadığını sizler de çok iyi biliyordunuz.  



Mesleğinizi sürdürürken insan sevgisi size rehber olsun. Hastalarınızı ailenizden biriymiş gibi kabul 

edin. Onlara yeni bir yaşam sunduğunuzda, gözlerindeki ışıltı size en büyük hediye olacaktır. 

Önyargısız olun ve tüm insanlara karşı eşit mesafede durun.  

Tüm bu güçlüklerine rağmen, üniversite çatısı altında geçirdiğiniz bu yılları aslında yaşamınızın en 

güzel yılları olarak hatırlayacaksınız.  

Değerli mezunlarımız, 

Üniversite hayatı boyunca edindiğiniz bilgi ve beceriyle, çok iyi hekimler olarak yetiştirildiniz. 

Hiçbir zaman bilginizi ve emeğinizi hastalarınızdan esirgemeyin.  

Ancak, iyi bir hekim olmak için yalnızca tıbbi bilgi yeterli değildir.  

Her hastanın değerlendirilmesi eksiksiz bir dikkat, özveri ve insan sevgisi gerektirir.  

İnsan ilişkilerinde var olmasını istediğimiz sevgi, saygı, hoşgörü, fedakarlık ve sabır, biz hekimler 

için çok daha önemli değerlerdir.  

Mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra, bu değerlere de sahip genç hekimler olarak mezun 

oluyorsunuz.  

Çukurova Üniversitesinden tüm dünyada geçerli olan bir diploma alıyorsunuz. Bu diplomanın 

istediğiniz kapıları açmada önemli bir anahtar olacağına inanıyorum. 

Sizler, insanlık için umut ışığının ta kendisisiniz. Bunu sakın unutmayın. Ne olursa olsun, başınıza ne 

gelirse gelsin, yaşama dair umudunuz hiç tükenmesin.  

Yüreğiniz, vicdanınız ve bilimin ışığı yolunuzu hep aydınlatsın.  

Değerli ailelerimiz, 

Altı yıl önce kıymetli evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz.  

Onların eğitim hayatı boyunca zaman zaman onlarla birlikte üzüldünüz, beraber endişelendiniz, 

sınav stresini birlikte yaşadınız.  

Sizler, aileler olarak evlatlarınız için çok önemli fedakarlıklarda bulundunuz.  



Bu fedakârlığın anlamını bir evlat ve bir baba olarak çok iyi biliyorum.  

Bizler de onları kendi öz çocuklarımız gibi eğiterek, donanımlı, yetkin birer hekim olarak mezun 

ediyoruz.  

Bizlere emanet ettiğiniz bu kıymetli ve güzel evlatlarınızı en iyi şekilde yetiştirdiğimizden hiçbir 

şüpheniz olmasın.  

Onlarla ne kadar gururlansanız hakkınızdır.  

Böyle evlatlara sahip olduğunuz için sizleri tebrik ediyoruz. 

Değerli öğretim üyeleri, 

Üniversite eğitimi boyunca sadece hocalık değil, ablalık, ağabeylik yaparak, özverili çalışmalarınızla, 

sevgi ve güvene dayalı himayeleriniz ile öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmelerini sağladığınız için 

sizlere, uzmanlarımıza ve asistanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sizler sayesinde, saygın bir Üniversite sıralama kuruluşu olan URAP tarafından, “2015 En İyi 

Üniversite” sıralamasında Üniversitemiz, Ülkemizin En İyi 9’uncu Üniversitesi olarak ilan edilmiştir. 

Uluslararasılaşma çabalarımız sonucunda da, değişim programları hariç Üniversitemize 77 farklı 

ülkeden gelen Uluslararası öğrenci sayımız 1.046’ya ulaşmıştır. Çukurova Üniversitesi sizlerin 

gayret ve desteğiyle her geçen gün daha fazla Uluslararası bir üniversite haline gelmektedir. 

Sevgili genç meslektaşlarım,  

Size emanet edilecek insanların en değerli varlıklar olduğunu unutmaksızın görevinizi 

yapacağınızdan emin olarak, merak ve öğrenme isteğinizi, çalışma arzunuzu ve heyecanınızı yaşam 

boyu sürdürmenizi diliyorum. 

Sizlerle gurur duyuyorum.  

Bize bu gururu yaşattığınız için sizlere, büyük emeklerle sizleri yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza ve 

katılımlarıyla bizleri onurlandıran sevgili konuklarımıza teşekkür ediyorum. 

Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum. 

Yolunuz açık olsun. 



Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  


