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Değerli Öğretim Üyeleri,
Sevgili Mezunlarımız,
Kıymetli Aileler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Üniversitemizin Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin 2016- 2017 Eğitim- Öğretim
Yılı Mezuniyet Törenine hoş geldiniz. Sizleri Üniversitemiz adına en derin sevgi ve saygılarımla
selamlıyorum. Bir akademik yılın daha sonunda, emeklerinizin karşılığını diploma olarak
aldığınız bu günde coşku ve sevincinizi hep birlikte paylaşıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin yanında, bu yıl içinde
kurulan “Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü” de dahil dört lisansüstü enstitü ile hizmet
vermekteyiz.
Bu eğitim-öğretim yılında Enstitülerimizden 257’si tezli yüksek lisans, 373’ü tezsiz
yüksek lisans, 162’si doktora olmak üzere toplam 792 öğrencimiz diplomalarını almaya hak
kazandılar. Bu sayı ile Üniversitemiz Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kuruldukları
1982 yılından bugüne kadar bilim camiası, çeşitli kamu kuruluşları ve özel sektör hizmetine
13.940’ı yüksek lisans, 2.627’si doktora olmak üzere toplam 16.567 lisansüstü diplomalı
mezun kazandırmıştır.
Halen Enstitülerimizde 4.256’sı tezli yüksek lisans, 1.596’sı tezsiz yüksek lisans ve
1.602’si doktora öğrencisi olmak üzere toplam 7.454 lisansüstü öğrencimiz bulunmaktadır.
Lisansüstü öğrencilerimizin Üniversitemiz öğrencilerine oranı yüzde 15’dir. Sadece
doktora öğrencilerimizin lisansüstü öğrencilerimize oranı da yüzde 21 ile yüksek bir orana
ulaşmıştır. Lisansüstü mezun öğrenci sayımızın toplam mezunlara oranı yüzde 10’a
ulaşmıştır.
Değerli Konuklar,
Bu sayı ve oranların bize anlattığı gerçek, Üniversitemizin dünya üniversitelerinin
ulaştığı oranları yakalamakta olduğudur. Lisansüstü çalışmaların kalitesi ise, Üniversitemizin
ödün vermeyeceği ve vazgeçemeyeceği çok önemli bir konudur.
Üniversitemiz bu yıl YÖK tarafından uygulamaya konulan “100/2000 YÖK Doktora
Bursu” denilen, belirlenmiş 100 öncelikli alandaki 2000 doktora öğrencisinin desteklendiği
programdan faydalanmaktadır. Ayrıca, yine YÖK tarafından uygulamaya konulan “Araştırma

Üniversitesi” programına da başvurarak ilk 10 üniversite içinde yer alabilmek için yarışan 25
üniversite arasında yer almaktayız.
Eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırıcı çalışmalarımız ve Üniversitemizin iç ve dış
değerlendirme süreçleri için de çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Üniversitemizin
Türkiye’nin ve dünyanın sayılı ve saygın üniversiteleri arasında yer alması için yaptığımız ve
yapacağımız çalışmalarla sizlere, ülkemize daha iyi bir gelecek hazırlamak istiyoruz.
Değerli Konuklar,
Üniversiteler, sadece mesleki bilginin değil öğrencinin sosyal ve kültürel gelişiminin de
sağlandığı, bunun sürdürülebilir bir şekilde öğretildiği kurumlardır. Üniversiteler, bizi evrensel
bilimsel değerlerle tanıştıran, bu değerlere katkı yapmamızı sağlayarak demokratik bir
kurumsal ve sosyal düzenin geliştirilmesinde ve sosyal refahın arttırılmasında belirleyici rol
oynarlar.
Böylece üniversiteler, toplumun sorun ve beklentilerinin doğru algılanmasında ve
tanımlanmasında yaşanan sorunlara gerçekçi çözüm önerilerinin geliştirilmesinde de önemli
rol oynamaktadırlar.
Karşılaşacağımız küresel zorluklar karşısında, üniversiteler olarak sosyal, ekonomik,
bilimsel ve kültürel boyutları da kapsayan çok boyutlu konulardaki anlayışımızı geliştirmek
zorundayız.
Çukurova Üniversitesi olarak, bu görevlerimizin ve bunun getirdiği sorumluluğun
farkındayız. Hiçbir zaman sadece eğitimi amaçlamadık. Çünkü biliyoruz ki, üniversiteler temel
işlevleri olan eğitim ile birlikte araştırma, öğretim ve topluma hizmet konularında da görev ve
sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.
Değerli Konuklar,
Kurumsal özerkliğimiz ve akademik özgürlüğümüz bağlamında yerine getirdiğimiz bu
işlevlerin ulusal, küresel ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ettiğinin bilincindeyiz.
Özellikle, Enstitülerimizde yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının uluslararası
işbirliğini geliştirici, toplumun temel dinamiklerindeki sorunları çözücü ve bilimin
gelişmesinde yapı taşı olma işlevi gördükleri inancındayız. Bu inanç ve düşünce ile lisansüstü
çalışmaları destekleyen çok önemli kararlar aldık. Bu kararları, bilimin gelişmesine verdiğimiz
desteğin somut bir örneği olarak kabul edebilirsiniz.
Değerli Ailelerimiz,

Bugün, mezunlarımızdan daha heyecanlı ve gururlu biri varsa, o da kuşkusuz sizlersiniz.
Bugünü görebilmek için, siz de en az onlar kadar çalıştınız, yoruldunuz ve azmettiniz. Gurur
tablosu her geçen gün büyüyen, ulusal ve uluslararası tanınırlığı giderek artan Çukurova
Üniversitesi’nin gelişimine verdiğiniz bu katkıdan dolayı hepinizi ayrıca kutluyorum. Bu
tabloya imrenerek, gururla bakabiliyorsak, bunda sizin de payınız çok büyük. Ayırdığınız
zaman ve emek için hepinize şükranlarımı sunuyorum.
Sevgili Mezunlarımız,
Sizler, Üniversitemiz Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerimizden bilimsel düşünceyi
ilke edinmiş, doğruları bulmak ve planlarını gerçekleştirebilmek için kendine güvenen;
insanları sevmekten, çağdaş ve uygar olmaktan, öğrenme ve öğretme arayışından asla
vazgeçmeyecek gençler olarak mezun oluyorsunuz. Yaşamınıza, sorgulayan, araştıran,
düşünen ve üreten kişiler olarak devam ediniz.
Sizi uğurlamadan önce, her zaman Çukurova Üniversitesi ailesinin bir parçası
olduğunuzu tekrar hatırlatmak isterim. Akıl ve bilimin göstergesinde, temel insani değerlere
bağlı, onurlu ve çalışkan birer bilim insanı olarak, bizi her zaman bir adım öteye taşıyacağınıza
yürekten inanıyorum.
Değerli Konuklar,
Tüm mezunlarımızı, değerli ailelerini ve meslektaşlarımı tekrar en içten duygularımla
kutluyor, geleceğimizi şekillendirecek olan mezunlarımızı sevgiyle uğurluyor, hepinize selam
ve saygılarımı sunuyorum.
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