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Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,
Değerli Konuklar, Aileler,
Sevgili Mezunlarımız,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine hoş
geldiniz. Üniversitemiz adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Bugün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimizi, yirmi birinci yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak
niteliklere sahip öğretmenler olarak mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
2016-2017 eğitim öğretim yılında Eğitim Fakültemizden bine yakın öğrencimiz öğrenim sürecini
tamamlayarak mezun olmaya ve diplomalarını almaya hak kazanmıştır. Eğitim Fakültemiz,
açıldığı 1982 yılından bugüne çok sayıda mezun vererek eğitim camiamıza çok değerli
öğretmenler kazandırmıştır. Öğretmenler her türlü fedakârlığı yaparak, her türlü zorluğa
katlanarak öğrencilerinin gönüllerindeki yeri hak ederler.
Değerli Konuklar,
Eğitim kurumlarının ve beraberinde öğretmenliğin ortaya çıkışından günümüze kadar her alanda
olduğu gibi eğitim alanında da çok hızlı değişme ve gelişme yaşanmaktadır. Değişen ve gelişen
şartlara göre eğitim kurumlarının işlevlerindeki farklılaşmalar öğretmenlerin rollerinde de
farklılıklara neden olmuştur.
Bilgi toplumunda itici gücün bilgi olduğu, nitelikli insanın bilginin üretilmesinde ve
kullanılmasında aktif olacağı, nitelikli insanın nitelikli bir eğitim ile yetiştirilebileceği ve nitelikli
eğitimin de nitelikli öğretmen gerektirdiği bugün herkes tarafından kabul gören bir gerçektir.
Değerli Konuklar,
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Ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında ihtiyaç duyulan sayıda ve nitelikte insan gücü, ancak
toplumsal yapıya uygun çağdaş ve kaliteli bir eğitim ile yetiştirilebilir. Bu süreçte en önemli
sorumluluk öğretmenlerindir. Öğretmenin ürünü, nitelikli bireylerdir. Nitelikli bireylerin
yetiştirilmesi nitelikli öğretmenlerle mümkündür. Günümüzde nitelikli öğretmen, bilgiyi aktaran
değil öğrencilerine bilgi kaynaklarına ulaşma yollarını ve bilgiyi nasıl kullanacaklarını gösteren,
öğrencilerini toplumsal, küresel sorunlara karşı duyarlı olan ve bilinçli fertler olarak yetiştiren,
öğrenmeyi öğreten bir eğitim lideridir. Ülkemizde iyi yetişmiş, nitelikli öğretmenlere duyulan
ihtiyaçlar her geçen gün artmaktadır.
Değerli Konuklar,
Kuşkunuz olmasın ki üniversitemiz ve eğitim fakültemiz ülkemizin geleceği olan evlatlarımızı ve
geleceğin öğretmen adaylarını çağın gerektirdiği becerilerle donatmanın ve birer eğitim lideri
olarak yetiştirmenin üstün gayreti içinde olmuştur. Eğitim Fakültemizin kıymetli mezunları her
yıl Kamu Personeli Seçme Sınavlarında önemli başarılar elde ederek atanmaktadırlar. Bu gururu
bizlere yaşatan öğrencilerimize ve mezunlarımıza, her koşulda yanlarında olan ailelerine,
kıymetli öğretim elemanlarına ve tüm üniversite personeline şükranlarımı sunuyorum.
Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,
Bugün bu haklı gururun yaşanmasında büyük emeği ve katkısı olan saygıdeğer öğretim üyeleri,
sizler öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel değerler ile yüksek bilgi donanımıyla mezun olmalarını
sağlayarak onları umut ve başarı dolu bir hayata hazırladınız. Sizlere tüm mezunlarımız,
ailelerimiz ve üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgili Mezunlarımız,
Sizleri uğurlarken yaşam mücadelenizde ve mesleğinizde başarılı olacağınıza gönülden
inanıyorum. Hayatınıza bilgi üretiminin peşinden koşan, öğrenme ve öğretme isteğiyle dolu,
toplumsal ve evrensel değerlere sahip çıkan, sorgulayan, araştıran, okuyan ve okutan
öğretmenler olarak devam etmenizi diliyorum. Mesleğinizi bilimsel ve evrensel ilkelere uygun
bir şekilde görev ve sorumluluklarınızı farkında olarak yapmanızı temenni ediyorum.
Tüm mezunlarımızı, ailelerimizi ve öğretim elemanlarımızı tekrar yürekten kutluyor,
geleceğimizin umudu olan öğretmen adaylarımızı sevgiyle uğurluyorum.
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Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur.
Yolunuz açık olsun.
Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü

3

