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Değerli Öğretim üyeleri,  

Kıymetli aileler,  

Sevgili mezunlarımız, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin 2016-2017 Dönemi 

Mezuniyet Törenine hoş geldiniz. Törenimize katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımı, selam 

ve saygılarımı sunuyorum. Bugün burada hepimiz açısından en önemli ve heyecanlı aşamalardan 

biri olan mezuniyet anını hep birlikte coşku içinde yaşamaktayız. 

Çukurova Üniversitesinin en büyük fakültelerinden biri olan Mühendislik-Mimarlık 

Fakültemiz, aynı zamanda sahip olduğu değerli akademik kadrosu ve 12 bölümdeki 18 

programda eğitim gören toplam 7.000 civarında öğrencisi ile ayrı bir öneme sahiptir.  

Kurulduğu günden bu güne kadar mimarlık ve farklı mühendislik alanlarında yetiştirdiği 

binlerce mühendis ve mimar ile Ülkemize ve insanlığa hizmet etmektedir. Bu yıl da 620 yeni 

mühendis ve mimarı ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynakları arasına uğurlamanın haklı 

gururunu taşımaktayız. 

Değerli Konuklar, Sevgili Mezunlar, 

Üniversiteler, yalnızca bulundukları bölgeye veya şehre değil aynı zamanda hem tüm 

ülkeye ve hem de genelde tüm insanlığa hizmet eden çok özel kuruluşlardır. Dünya üzerindeki 

pek çok tanınmış üniversitelere baktığınız zaman bunu kolaylıkla görebilirsiniz. Çukurova 

Üniversitesi de, bu bağlamda sahip olduğu üstün nitelikli akademik kadrolar ve geniş eğitim 



yelpazesi ile ve ayrıca sahip olduğu gelişmiş fiziki alt yapılarla yalnız ülkemizde değil aynı 

zamanda uluslararası ölçekte de tanınan bir üniversitedir.  

Tüm yıl boyunca Çukurova Üniversitesi Kampüsünde devam eden rutin eğitim öğretim 

faaliyetlerinin yanında, gerçekleşen onlarca sempozyum, kongre, çalıştay gibi bilimsel toplantı 

ve faaliyetler Üniversitenin sağladığı dinamizmin göstergelerinden biridir. Bunun yanında 

Üniversitemizin eğitim ve bilimsel alanda gerçekleştirmiş olduğu pek çok uluslararası işbirliği ile 

sahip olduğu 54 bin öğrencinin 1.705’inin Dünyanın 92 farklı ülkesinden gelen uluslararası 

öğrenciler olması Çukurova Üniversitesinin uluslararası tanınırlığının ve kalitesinin bir 

göstergesidir. 

Değerli Konuklar, Sevgili Mezunlar, 

Çukurova Üniversitesi saygın Dünya üniversiteleri arasında yerini almak için belli bir 

süreden beri Avrupa Yüksek Öğretim alanına yönelik olarak gerekli tüm düzenlemeleri yaparak 

hayata geçirmiş, eğitim sistemini evrensel ölçekte tüm Dünyada kabul edilen standartlara 

çekmiş ve çekmeye de devam etmektedir. Bunu bir adım daha ileriye taşımak için 23 Temmuz 

2015 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında da 

kendi kurumsal çalışmalarını başlatmıştır. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve 

dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının 

yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin 

esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesinin eğitim programları, 

Uluslararası tanınırlığı olan akreditasyon kuruluşları marifetiyle akredite edilerek evrensel kalite 

normları çerçevesinde çok daha yüksek bir noktaya taşınacaktır. Buna ek olarak, ayrıca kendi 

idari yapıları da halen bu kalite sürecinden geçmektedir. 



Son yıllarda Ülkemizin kendisine koyduğu kalkınma hedeflerinde üniversitelerin rolü 

tartışılmazdır. Bu bağlamda mühendislik ve mimarlık eğitimlerinin ayrı bir önemi bulunmaktadır. 

Çok hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşandığı, yoğun rekabetin olduğu günümüz 

dünyasında mühendislik ve mimarlık alanlarına çok daha büyük görevler düşmektedir. 

Günümüzde gelişmiş ülkelerin gayri safi milli hasılalarına bakıldığında çok önemli bir bölümünün 

bu alanlardan elde edilen bilginin ticarileşmesi sonucu elde edildiği görülmektedir. Bu nedenle 

günümüzde bu alanlara, tüm dünyada geçmişte olduğundan çok daha yoğun bir talep 

yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu hedeflerin tutturulması adına bu durum hem akademisyenlere ve 

hem de bu alanlardan mezun olan bireylere de ciddi sorumluluklar yüklediği de açıktır.  

Sevgili Aileler, 

Bugünün sizler için ne kadar özel ve anlamlı bir gün olduğunun farkındayız. Sizler yıllarca 

emek verdiğiniz evlatlarınızın eğitim yaşantısında önemli bir sürecin daha sonuna geldiniz. 

Yıllarca süren emeğiniz boşa gitmedi. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. 

Sevgili Mezunlar,  

Çukurova Üniversitesi’nden bu gün gururla mezun oldunuz ve birazdan diplomalarınızı 

alacaksınız. Her birinizi önünüzdeki meslek hayatınızda farklı aşamalarda farklı görevler 

beklemektedir. Ancak yukarıda da değinildiği üzere günümüz dünyası çok hızlı bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerin yaşandığı çok dinamik bir süreç geçirmekte ve bu durum her geçen gün 

daha da ileriye doğru gitmektedir. Sizler, bu baş döndüren gelişmeler karşısında sürekli kendinizi 

geliştirmek ve yenilemek zorunda olduğunuzu aklınızdan çıkarmayınız. Unutmayınız ki üniversite 

eğitimi 4 yılda tamamlanmakla birlikte öğrenme yaşam boyu devam etmektedir. Bu bakımdan 

yaşam boyu kendinizi geliştirmekten asla geri durmayınız. Ayrıca sizleri yetiştiren Çukurova 

Üniversitesini de asla unutmayınız. Sizlere bundan sonraki meslek yaşantınızda başarılar 

diliyorum. 



Bu vesileyle, sizleri yetiştirip bu günlere kadar getiren başta sizlerin değerli aileleri olmak 

üzere, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin tüm akademik personeline de teşekkürlerimi sunuyor, 

hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 

 


