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Değerli Öğretim Üyeleri,  

Kıymetli Aileler,  

Sevgili Mezunlarımız,  

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı mezuniyet 

törenine hepiniz hoş geldiniz.  

Bugün Fakültemizin 14. dönem mezunlarını vermenin büyük onur ve gururunu yaşıyoruz.  

Bugün aynı zamanda hepinizin çalışma, emek ve uğraşınızın diploma olarak karşılığını 

aldığınız gündür.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Kıymetli Konuklar, 

Çağdaş toplumun vazgeçilmez değeri olan sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu 

aydınlatabilen insanların işidir. Sizlere bu konuda çok büyük görevler düşmektedir.  

Hayatta kalıcı izler bırakmanın ve ömrümüzün ötesinde de yaşamanın bir önemli yolu da 

sanattır. Sanat ve buna bağlı olarak sanat eseri, insan yaşamının belli zaman dilimlerinin 

sembolleşmesini, yaşamının o anki kesitinin kayıt altına alınmasını sağlar. Sanat bir milletin 

gelecekteki yansımasıdır. 

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Bugün burada yaşamakta olduğumuz gurur tablosunun en büyük mimarlarından biri de 

sizlersiniz. Öğrencilerimize çağdaş, evrensel sanat ve bilim ilkelerini benimseterek, yüksek 

bilgi donanımı ile mezun olmalarında ve hayata hazırlanmalarında göstermiş olduğunuz 

çabalarınız şüphesiz her zaman takdirle hatırlanacaktır. Sizler onlara sadece mesleki bilgiler 

aktarmakla kalmadınız, aynı zamanda bir birey olarak topluma ve insanlığa karşı 

sorumluluklarını da öğrettiniz.  

Bu emeklerinizden dolayı, öğrencilerimiz ve tüm Çukurova Üniversitesi camiası adına 

hepinize çok teşekkür ediyorum.  

Saygıdeğer Velilerimiz,  



Aslında bugün sizin gününüz. Sizler eğitimin yaşamdaki önemine inanarak evlatlarınızı nice 

fedakârlıklarla desteklediniz. Bugün de yine onların yanında olarak sevinçlerini 

paylaşıyorsunuz.  

Büyük emek ve güçlükle yetiştirdiğiniz çocuklarınız eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 

diplomalarını almaya hak kazanmış bulunuyorlar. Onları bunca fedakârlıklarla büyütüp 

üniversitede okutarak ülkemize hizmet etmelerini sağladığınız için hepinizi tebrik ediyorum. 

Sevgili Mezunlarımız,  

Güzel Sanatlar Fakültesinin ilgili programlarını başarılı bir şekilde bitirdiniz ve Çukurova 

Üniversitesinden diploma almaya hak kazandınız.  

Sizlerin biliyorum ki, aydın birer sanatçı olarak, sanatçı-tasarımcı kişiliğiniz ile 44 yıllık bir 

geçmişi olan Çukurova Üniversitemizi en iyi yerlerde temsil edeceğinize içtenlikle 

inanıyorum.  

Yaşamı sanatla bütünleştiren ve toplumun biçimlenmesinde ayrıcalıklı insanlar olarak, 

toplumu daha da iyi kurgulayan, daha iyi anlayan, daha iyi anlatan, daima önemli bir amaç 

peşinde olan sizlerle ülkemiz ve üniversitemiz adına gurur duyuyoruz.  

Çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak, yaratıcı düşüncenin geliştirilmesiyle olur. Sizler çok 

özel yeteneklerle donanmış sanatçı ve tasarımcı kişilersiniz. Yaşadığımız toplumda birer 

meşale olarak, yerinizin herkesten ayrı olduğunu bir kez daha belirtmek isterim.  

Her zaman, Çukurova Üniversitesi’nde kazanmış olduğunuz özgüvenle ileriye bakın.  

Sizleri ve değerli öğretim üyelerimizi bir kez daha kutluyor, bundan sonraki yaşamınızda 

sağlık, mutluluk ve başarının yanında şans da diliyorum.  

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz açık olsun. 
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