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Sayın Valim, 

Sayın Jandarma Bölge Komutanım, 

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Kıymetli Aileler, 

Sevgili Mezunlarımız, 

 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet 

törenine hoş geldiniz. 

Bugün, gerek mezunlarımızın, gerekse de ailelerinin büyük emek harcadıkları ve özveride 

bulundukları uzun ve yorucu bir sürecin son günü. Öğrencilerimizin bu mutlu gününde bizleri yalnız 

bırakmayan tüm değerli konuklarımıza mezuniyet törenimize teşrif ettikleri için çok teşekkür 

ederim. 

Bugün Çukurova Bölgesi’nin ilk yükseköğretim kurumlarından biri olan İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültemizin kuruluşunun 49. yılında, yaklaşık 18.500 toplam mezunu arasına yaklaşık 600 

yeni öğrencimizi daha mezun olarak uğurlamak için buradayız. 

Gelecek yıl 50. kuruluş yılını kutlayacak olan fakültemiz, ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyacağı 

evrensel değerlere sahip, nitelikli öğrenciler yetiştiren, evrensel sorunlar ile ülkenin ve bölgenin 

sorunlarına çözümler üretecek şekilde, öğrenci odaklı, kaliteli bir eğitim ve öğretim hizmetini veren, 

bu amacı gerçekleştirmek için kamu kuruluşları, özel sektör ve yurtdışı üniversitelerle sıkı bir işbirliği 

içinde olan, bölgenin alanında en önemli fakültesi olan ve gerek sanayi, gerekse de ticaret 

dünyasının problemlerine çözümler sunabilen bir kurum kimliğindedir. 

Bölge üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler ve İşletme Fakültelerinin öğretim üyelerinin 

önemli bir kısmı Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kökenlidir. Bu fakültelerin 

kuruluş aşamalarından başlamak üzere verdiği desteği sürdüren Çukurova Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi, bu üniversitelerle bilimsel işbirliklerini giderek artan bir ivme ile devam 

ettirmektedir.  

Gururla belirtmek istediğim bir husus da, fakültemizin uluslararası bağlantılarıdır. İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi, Erasmus ve Mevlana programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi 

değişimine yönelik en fazla sayıda anlaşma gerçekleştiren fakültelerden biridir. Ayrıca, Amerika 

Birleşik Devletlerinin saygın devlet üniversitelerinden Colorado Üniversitesi ve Portland State 



Üniversitesi ile gerçekleştirilmiş anlaşmalar çerçevesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğrencileri Çukurova Üniversitesi diploması yanında bu üniversitelerin diplomalarını da alma şansına 

sahip olacaktır. 

Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım, 

Üniversitemize kayıt oldukları günden itibaren öğrencilerimizin gerek bilimsel, gerekse de 

sosyal ve davranışsal alanda üst düzey bir eğitim alması için çabaladınız. Onlara sadece bilimsel ve 

mesleki eğitim vermekle kalmayarak, sosyal sorumluluk projeleriyle, sportif ve kültürel faaliyetlerle 

onları donanımlı ve özgüvenleri yüksek bireyler olarak hem mesleki hayata hem de sosyal hayata 

hazırladınız. Hepinize değerli katkılarınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Mezunlarımızın Değerli Aileleri,  

Sizler de öğrencilerimizin bu zorlu ve meşakkatli yolculuğunda her zaman yanlarında oldunuz 

ve bir çok anlamda emek harcadınız, özveri gösterdiniz. Sizleri de ayrıca tebrik ediyor, böyle pırıl pırıl 

gençleri yetiştirdiğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sevgili Mezunlarımız, 

Bugün alacak olduğunuz Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi diplomasıyla 

birlikte yaşamınızda yeni bir dönem başlamış bulunuyor. Ülkemizin önde gelen ve seçkin 

üniversitelerinden olan ve bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri 

ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile değişme, gelişime açık, demokrasi fikrini benimsemiş bireyler 

yetiştirmeye ve bilimsel birikimlerini diğer bilim kurumları ve toplum ile paylaşmayı görev ve ilke 

edinmiş olan Çukurova Üniversitesi'nde eğitiminiz sonrasında aldığınız diplomalar, sizlere gerek 

kamu sektöründe gerekse özel sektörde ve hatta yurtdışında bir çok kapıyı açacaktır.  

Hocalarınızın bir çok kez belirttiği gibi, lütfen burada edindiğiniz bilgi ve becerilerle 

yetinmeyiniz. Sürekli olarak sorgulayınız, önünüze hedefler koyunuz ve kendinizi geliştiriniz. Mesleki 

yayınları takip ediniz, bol bol okuyunuz ve mutlaka sosyo-kültürel faaliyetlerde bulununuz.  

Sözlerime son verirken, öğrencilerimizin yetişmesine katkı sağlayan ailelerimize, değerli 

akademik ve idari personelimize tekrar sonsuz teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi sunuyor, 

mezunlarımıza başarılı bir hayat diliyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


