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Değerli Öğretim Üyeleri,
Kıymetli Aileler,
Sevgili Mezunlarımız,

Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerimizin 2018 yılı Mezuniyet Törenine hoş geldiniz, şeref
verdiniz.
Çukurova Üniversitesi olarak, bir akademik yılın sonunda daha, emeğinizin sembolik bir karşılığı
olan mezuniyet töreninizde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum heyecanı belirtmek isterim.
Bugüne kadar 16.553 mezun veren Enstitülerimiz, bu yıl Fen Bilimleri Enstitüsünden 391, Sağlık
Bilimleri Enstitüsünden 44 ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden ise 501 olmak üzere toplam 936
öğrencisini daha mezun etmiş bulunuyor.
Değerli Konuklar,
Günümüzde bilgi, bilginin üretilme hızı ve şekli, eğitim - öğretim gereksinimleri, ekonomik rekabet
biçimleri ve kurumların yapısında sürekli değişiklikler ortaya çıkmaktadır.
Bu değişimler, işgücü piyasalarının üniversiteler aracılığıyla, ortalamadan daha yüksek beceri
düzeyleri olan bireyleri talep etmesine, giderek daha fazla sayıdaki genç insanın esnek olması ve
sürekli değişime ayak uydurmasının istenmesine yol açmıştır.
Karşılaşacağımız küresel zorluklar karşısında, Üniversiteler olarak sosyal, ekonomik, bilimsel ve
kültürel boyutları da kapsayan çok boyutlu konulardaki anlayışımızı geliştirmek zorundayız.
Toplumsal hayatta, dünyadaki değişiklikleri gözlemleme ve değerlendirebilme yeteneği
oluşturmada biz yükseköğretim kurumlarının sosyal sorumluluğu inkar edilemez.
Çukurova Üniversitesi olarak, bu sorumluluğun farkındayız.
Biz 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.
Kurumsal özerkliğimiz ve akademik özgürlüğümüz bağlamında yerine getirdiğimiz bu işlevlerin
ulusal, küresel ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ettiğinin bilincindeyiz.
Değerli Konuklar, Kıymetli Mezunlarımız,
YÖK’ün ülkemizin öncelikli hedefleri ve alanları kapsamında nitelikli bilgi üretimi sürecini teşvik
etmek, araştırma yetkinliği yüksek doktoralı insan kaynağı sayısını arttırmak, disiplinler, kurumlar

ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve Türk Üniversitelerinin uluslararası sıralandırma
sistemlerinde görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak amacıyla başlattığı “Misyon Farklılaşması ve
İhtisaslaşma” kapsamında üniversitemiz aday Araştırma Üniversitesi ve Uluslararasılaşma
kapsamında seçilmiştir.
Özellikle, bu yıl kurulan Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü ile sayısı dörde çıkan Enstitülerimizde
yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının bu misyonları yerine getirme, uluslararası işbirliğini
geliştirme, toplumun temel dinamiklerindeki sorunları çözme ve bilimin gelişmesinde yapı taşı
olma işlevi gördükleri inancındayız.
Kıymetli Mezunlarımız,
Yeniden düzenlediğimiz Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi Yönergesi ile siz değerli genç
akademisyenlere verdiğimiz maddi destek miktarını arttırdık.
Elbette bu düzenlemeler sorunlarınızın ancak bir kısmını çözecektir.
Ama bundan daha önemlisi lisansüstü çalışmalarında sizlerin bilim insanı olma kaygısı taşımanızdır.
Bilim insanı olmanın ilk koşulu, sizlerin de bildiği gibi, merak, soru sorma ve öğrenme arzusudur.
Bilim ise yalnızca fikir, ürün ya da çözüm üretme süreci değildir.
Bilim, aynı zamanda, bir değer üretme sürecidir.
Sizler, yüksek lisans ve doktora eğitiminiz boyunca; ardında kırk yılı aşkın zengin bir birikimi olan bir
Üniversite ve bu üniversitenin her biri, birbirinden değerli ve alanında deneyimli öğretim üyeleriyle
bu zorlu sürece hazırlandınız.
Sizler, burada edindiğiniz bilgi, birikim ve hayat anlayışı ile dürüst, etik ve tarafsız bilim insanları
olarak hayata atılmaya hazırsınız.
Çünkü sizler, bilginin değişmezliğine değil, çeşitliliğine ve zenginliğine inanan; bilgiyi elinde tutan
değil onu paylaşan ve çoğaltan; tek bir doğrunun varlığını kabul eden değil, başkalarının
doğrularına da saygı duyan ve onlardan beslenen bir anlayışla yetiştirildiniz.
Bizler de, Çukurova Üniversitesi yönetimi olarak bilime ve bilim insanına değer veren, onu her
konuda destekleyen ve cesaret veren bir yaklaşımı benimseyerek, bu uzun yolculukta sizlerle
beraber ilerlemenin ve başarıyı birlikte göğüslemenin sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz.
Sizlerin de bildiği gibi, Enstitüler formal eğitim - öğretim etkinliklerinin gerçekleştirildiği son
basamaktır ve buradan mezun olan kişiler artık kendi alanlarında uzman kişilerdir.
Bu bağlamda, bugün üzerinde Çukurova Üniversitesi’nin adı yazan diplomalarınızı alırken bu bilinci
ve sorumluluk duygusunu hayatınızın her döneminde taşımanızı istiyoruz.

Çünkü sizler artık bizim öğrencimiz değil, birer meslektaşımız, alanında söz sahibi nitelikli genç
birer bilim insanlarısınız.
Değerli Ailelerimiz,
Bugün, mezunlarımızdan daha heyecanlı ve gururlu biri varsa, o da kuşkusuz sizlersiniz.
Bugünü görebilmek için, sizler de enaz 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 iletiyorum.
Değerli Öğretim Üyeleri,
Sizlerin, burada bulunan kıymetli mezunlarımızın aramıza katılmasında kuşkusuz çok büyük
emeğiniz var.
Fen Bilimleri Enstitüsünde 31 farklı anabilim dalında sunulan lisansüstü programlarında
öğrencilerinizi Ziraatten Mühendisliğe, Fizikten Kimyaya kadar Fen bilimleri alanında
uzmanlaştırmada yol gösterici oldunuz.
Sağlık Bilimleri Enstitümüzün 27 farklı anabilim dalında verdiği yüksek lisans ve doktora çalışmaları
ile sağlık alanında önemli başarılar ortaya koydunuz.
İnsanı ve toplumu anlamanın en önemli anahtarı kuşkusuz Sosyal Bilimlerdir.
Hızla değişen dünyamızda topluma dair ciddi ve doğru analizler yapmak, ancak Sosyal Bilimler
alanında yapılan tezler ve bilimsel aktivitelerle mümkün olacaktır.
Bu anlayışla her yıl yeni açılan programlar ve 31 farklı ana bilim dalında yönetilen tezlerin değeri
ölçülemez.
Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsünün 2 anabilim dalının çalışmalarıyla toplumun bilinçlenmesi
sağlanacaktır.
Bilime ve insana sunduğunuz katkı ile Çukurova Üniversitesinin değerli öğretim üyelerinin bilim
yolunu aydınlatmaya devam edeceklerine hiç kuşkumuz yok.
Siz değerli akademisyenlerimizin bilginin paylaşımında sunduğunuz destek nedeniyle emeklerinize
ve yüreklerinize sağlık diyorum.
Kıymetli Mezunlarımız,
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.
Sözlerime son verirken, sizleri yetiştirip bugünlere kadar getiren başta sizlerin değerli aileleri olmak
üzere, Enstitülerimizin tüm akademik ve idari personeline de tekrar teşekkür ediyor, hepinizi saygı
ve sevgiyle selamlıyorum.
Yolunuz açık olsun.
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