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Değerli Öğretim Üyeleri,  

Kıymetli Aileler,  

Sevgili Mezunlarımız, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mezuniyet törenine hoş geldiniz. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada hepimiz açısından en önemli ve 

heyecanlı aşamalardan biri olan mezuniyet anını hep birlikte coşku içinde yaşamaktayız. 

Değerli Konuklar, 

Üniversitemiz 1973 yılında kurulmuş, 44 yılda Ülkemizde ve Dünyada sayılı 

Üniversiteler arasında yerini almıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi Üniversitemizin en köklü, 

önemli ve gelişmiş fakültelerinden biridir. Bu törende Fen-Edebiyat Fakültesinin 36. dönem 

mezunlarına diplomalarını vermekten mutluyuz.  

Şüphesiz Üniversitelerin görevi, çağdaş bir eğitim-öğretim yürütmek, nitelikli insan 

yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yapmaktır. Bunlara ilave olarak Üniversitelerin, Ülkelerin 

gelişmesine, refah düzeyinin artırılmasına ve Ülkemizin Milli menfaatlerine olumlu katkı 

koyması da beklenmektedir. Bu amaçların gerçekleşmesinde Fen-Edebiyat Fakülteleri de 

önemli sorumluluklar üstlenmektedir.  

Temel bilimlerin öğretildiği ve bilim üretilen merkezler olmaları nedeniyle bu 

fakültelerin üniversite içindeki yeri ve katkısı büyüktür. Dünyada bilgi, %99 üniversiteler de 

üretilmekte olup, bilgi; teknolojinin ve gelişmenin en önemli girdisini oluşturmaktadır.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar, 

Devletimiz Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliğinin oluşturulması için önemli yasal 

düzenlemeler yapmış ve bu düzenlemeler içerisinde Temel Bilim mezunlarının istihdamı 

konusunda teşvik edici maddeler konmuştur. Bu düzenlemeler Temel Bilimlerin öneminin 

onaylanması ve tescili anlamına gelmektedir.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Üretim Reform 

Paketi”nde, Sayın YÖK Başkanımızın Üniversitelerimizde sessiz devrim olarak tanıttığı 



düzenlemeler, Üniversitelerimizi ve Ülkemizi çok daha ileriye götürecektir. Emeği geçenlere 

huzurlarınızda şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Fen-Edebiyat Fakülteleri sadece bilimsel çalışmalarıyla değil aynı zamanda eğitim 

faaliyetleriyle de topluma değerli katkılarda bulunmaktadır. Mezunlarının büyük bir 

bölümünün eğitim kurumlarında görev aldıkları düşünülürse bu katkının önemi daha iyi fark 

edilir.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Mezunlarımız, 

Üniversitemizdeki pek çok fakülte gibi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin de öncelikli hedefi 

nitelikli mezunlar verebilmektir. Bu hedefe ulaşabilmek için, öğrencilerin ülkenin 

ihtiyaçlarına, sorunlarına duyarlı, sosyal bilince sahip, karşılaştığı sosyal ve bilimsel 

problemleri çözen, ileri görüşlü, aklı ve bilimi rehber edinen, bağımsız araştırma yapma 

kabiliyeti olan, bilim üreten ve üretilen bilgiyi paylaşan kişiler olarak yetiştirilmesine gayret 

edilmektedir. Ancak, bu gayretin karşılığının alınması, başarıya ulaşılması siz mezunlarımızın 

mezuniyet sonrasında yapacakları çalışmalarla da yakından ilgilidir.  

Sevgili Mezunlarımız,  

Üniversitemizin ve Fakültenizin size verdiği bilgi ve becerilerle toplumun daha ileri 

seviyelere ulaşmasına katkıda bulunacağınızdan eminiz. Üniversite mezunu bireyler olarak 

aldığınız eğitimin size yüklediği sosyal ve kişisel sorumlulukları en iyi şekilde yerine 

getireceğinize inanıyoruz. Mutluluk ve sevinçlerin yaşandığı Mezuniyet törenlerimizin 

hepimizin nefretle andığı ve hatırladığı 15 Temmuz kalkışması ile aynı aya gelmiş olması 

nedeniyle yaşanan alçak kalkışmayı bu vesile ile huzurlarınızda kınadığımı belirtmek 

istiyorum. Mezunlarımızdan ve Ülkesini seven her kişiden Ülkemizin barışına, huzuruna, birlik 

ve beraberliğine sahip çıkmasını bekliyoruz. 

Üniversiteden mezun olma sevincinizi paylaşıyor, siz sevgili mezunlarımızın bu güne 

gelmesindeki katkılarından dolayı değerli ailelerinize ve Fen-Edebiyat Fakültesinin akademik 

ve idari personeline teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  


