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Değerli Öğretim Üyeleri,  

Saygıdeğer Veliler 

Sevgili Öğrenciler, 

Ziraat Fakültemizin 42. dönem mezuniyet törenine hoş geldiniz. Hayatınızın bir dönemini 

bitirip yeni bir dönemine başladığınız bu özel gününüzde aranızda olmaktan mutluluk 

duyuyorum. 

Ülkemizin sahip olduğu yüksek tarımsal potansiyelin, teknolojik gelişmelerin ışığında, en etkili 

şekilde kullanılabilmesi Türkiye’nin en önde gelen Ziraat Fakültelerinden birinde öğretim 

görerek mezun olan Siz Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Peyzaj Mimarları sayesinde 

gerçekleşecektir. Bu noktada size düşen, iş hayatınızda aldığınız görevleri özveri ile çalışarak 

en iyi şekilde yerine getirmektir. Ben sizlerin bu görevleri layıkıyla yerine getireceğinize 

inanıyorum 

 

Ziraat Fakültesinin Değerli Öğretim Üyeleri, 

Fakültemize kayıtlı toplam 2239 öğrencinizin 194’ünü bugün mezun ediyorsunuz. Bu 

mezunlarımızı kazandırdığınız mesleki bilgilerin yanı sıra, ülkesine ve topluma karşı 

sorumluluklarını bilen bir birey olarak hayata hazırlamak büyük emekler verdiniz. Bu konuda 

göstermiş olduğunuz çabalarınız ve emekleriniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. 

 

Saygıdeğer Velilerimiz  

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

fedakârlıklarla desteklediniz. Bugün de onların yanında olarak sevinçlerini paylaşıyorsunuz. 

Ben de sizlerin bu haklı gururunuzu ve mutluluğunuzu paylaşıyor, hepinizi tebrik ediyorum.  



Sevgili Mezunlarımız,  

Yaşamınızın yeni bir dönemine adım attığınız bu günde, sizlere birkaç hatırlatmada bulunmak 

istiyorum: 

 Bilginin yenilenme hızının yüksek olduğu bu dönemde genç mühendisler olarak bu 

yenilenmeye ayak uydurabilin ki mesleğinize ve beraberinde ülkenize faydalı olun 

 Hatalarınızdan ders çıkardığınız sürece kendinizi yenileyebileceğinizi aklınızdan 

çıkarmayın. Tek doğrunun sizinki olmadığını, sizden farklı düşünceler ve davranışların da var 

olabileceğini, toplumsal yaşamın bütün bu çeşitlilikleri hoşgörüyle kabul edebilmek olduğunu 

unutmayın. 

 Yeni arayışlara girin, yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirin, sürekli çaba gösterin ve 

asla vazgeçmeyin.  

Unutmamanız gereken diğer bir nokta da, Çukurova Üniversitesinin ve mezun olduğunuz 

Fakültenin bütün kapılarının sizlere her zaman açık olacağıdır. Üniversiteler mezunları ile 

vardır. Geri bildirimlerinizle üniversitemizin gelişimine katkı vermeyi lütfen ihmal etmeyin ve 

Çukurova Üniversitesi mezunu olmaktan her zaman gurur duyun.  

Mezuniyetinizi kutlarken, bundan sonraki yaşamınızda hepinize sağlık, mutluluk ve başarı 

diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.  

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


