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Değerli Öğretim Üyeleri, 

Kıymetli Aileler, 

Sevgili Mezunlarımız, 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2015-2016 Mezuniyet törenine hoş 

geldiniz. Katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımı, selam ve saygılarımı sunuyorum. 

Üniversitelerin gerek aileler, gerek öğrenciler ve gerekse akademik personel için en heyecanlı 

anları başlangıç ve mezuniyet bölümleridir. Bugün burada bu sürecin en önemli ve en 

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

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Üniversitemizin en köklü ve en büyük fakültelerinden biridir. 

Fakültemizden bu yıl mezun 486 öğrencimize birazdan diplomalarını vererek meslek 

hayatlarına uğurlayacağız. 

Değerli Konuklar 

Üniversitelerin toplum hayatında pek çok önemli fonksiyonları vardır. Eğitim, bilimsel 

çalışmalar, yerel ve evrensel bazda karşılaşılan sorunlara çözüm üretme, bölge ve ülke 

refahına katkı sağlama, ar-ge faaliyetleri bu fonksiyonlardan sadece bazılardır. Çukurova 

Üniversitesi kurulduğu günden bu yana, gerek bölgemizin ve gerekse Ülkemizin ihtiyaç 

duyduğu her alanda bu misyonunu başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam 

etmektedir. Bundan sonra da artan bir heyecanla bu misyonunu yerine getirmeye devam 

edecektir. Eğitimini Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte ve yüksekokullarda 

tamamlamış binlerce mezunumuz yalnızca Ülkemizde değil, Dünyanın çeşitli coğrafyalarında 

hizmetler vermektedir. 

Öte yandan mühendislik ve mimarlık eğitiminin, ülkelerin çeşitli ekonomik ve stratejik 

hedeflerine ulaşmasında ayrı bir önemi vardır. Günümüzde teknolojinin ulaştığı nokta 

gözönüne alındığında, bu alanlarda verilen eğitimin ne kadar önemli olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle yalnızca ülkemizde değil, tüm Dünyada Mühendislik ve mimarlık 

eğitimi hiç olmadığı kadar önem kazanmış ve çok fazla tercih edilen alanlar arasında yer 

almıştır. Şüphesiz bu alanlarda ihtiyaç duyulan eğitim yalnızca günümüz için değil, aynı 



zamanda bundan sonraki yılların da ihtiyaçlarına cevap verebilmesi açısından gerekli bilgi ve 

teknolojilerle donatılmış olması gerekmektedir.  

Çukurova Üniversitesi sahip olduğu nitelikli ve güçlü akademik yapısı, ileri teknolojik 

donanımı ve kampüsünde sunduğu zengin sosyal ve sportif imkanlar ile bu hizmeti verebilen 

bir Dünya Üniversitesi haline gelmiştir. Bu nedenle hali hazırda Afrika, Asya, Avrupa ve 

Amerika kıtalarından toplam 1.375 yabancı uyruklu öğrenci lisans ve lisansüstü eğitimleri için 

Üniversitemizi tercih etmişlerdir. Ayrıca, başta Amerika Birleşik Devletlerindekiler olmak 

üzere 350’den fazla üniversite ile farklı alanlarda işbirliğine yönelik ikili anlaşmalar 

imzalanmış ve bunlar halen aktif olarak devam etmektedir. Bunlardan bazıları ile ortak 

diploma çalışması da tamamlanmış ve YÖK nezdinde oluşturulan ilgili yönetmeliğin 

yayınlanmasını takiben işler hale gelecektir. 

Sevgili Aileler, 

Şu an büyük bir heyecanla beklediğiniz ve uzun yıllar emek verdiğiniz evlatlarınız, emanet 

ettiğiniz Çukurova Üniversitesinde nihayet lisans eğitimlerinin sonuna geldiler. Evlatlarınızı 

donanımlı, evrensel anlamda üniversite eğitimi almış nitelikli birer bireyler olarak bugün 

gerçek yaşama uğurluyoruz. Bu vesileyle sizleri candan tebrik ediyorum. 

Değerli Öğrencilerimiz, 

Bugün artık öğrenciliğinizin sonuna geldiniz ve mensubu olduğunuz Çukurova 

Üniversitesinden gururla mezun oluyorsunuz. Bundan sonraki meslek yaşantınızda bazılarınız 

Ülkemizde ve bazılarınız da başka ülkelerde hizmet vereceksiniz. Zaman ilerledikçe çok daha 

önemli konumlara gelecek, çok önemli sorumluluklar üstlenmek durumda kalacaksınız. Sizler, 

yani mezunlar üniversitelerin önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla Üniversitenizi unutmayınız. 

Meslek hayatınızda doğruluktan ve bilimden ayrılmayınız. Yalnızca mesleki konular değil aynı 

zamanda günümüzde insanlığın yoğun bir şekilde yaşadığı diğer sorunlara karşı da duyarlılık 

içinde olunuz. Kendinize güveniniz. Ayrıca, eğitim sürecinin yalnızca 4 yıllık bir lisans eğitimi 

değil, yaşam boyu devam ettiğini de asla göz ardı etmeyiniz.  

 

 

 



Değerli konuklar, 

Konuşmama burada son verirken, tüm mezunlarımıza bundan sonraki meslek hayatında 

başarılar diliyor, değerli ailelerini ve akademik personelimizi candan kutluyor, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


