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Değerli Öğretim üyeleri,
Kıymetli aileler,
Sevgili mezunlarımız,
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin Mezuniyet törenine hoş
geldiniz. Bugün Çukurova Bölgesi’nin ilk yükseköğretim kurumlarından olan İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültemizin kuruluşunun 46. yılında, yaklaşık 17 bin toplam mezunu
arasına 520 yeni öğrencimizi daha mezun olarak uğurlamak için buradayız.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, iş dünyası ve toplum dinamiklerinin gerektirdiği
donanımlara sahip, ne istediğini bilen, yetenekleri ve yetkinlikleri doğrultusunda doğru
uzmanlık alanlarına yönelmiş bireyler yetiştirmektedir. Her şeyin hızla değiştiği dönemde
en önemli nitelik donanımlı insan gücüdür. Bu nedenle, günümüzde bütün dünyadaki
yükseköğretimleri etkisi altına alan eğilimlerden en önemlisi yükseköğretime olan
taleptir. Dünyanın hangi ülkesi olursa olsun, insanlar yükseköğretimi talep etmekte, daha
donanımlı bireyler olarak hayata hazırlanmak istemektedirler.
Çukurova Üniversitesi, yükseköğretimdeki bu gelişmelere duyarsız kalamaz. Kuruluşunun
40. yılındaki bilgi, deneyim ve donanımla 14 olan fakülte sayısını 16’ya çıkardığımız
Üniversitemizde, önümüzdeki aylarda kurmayı planladığımız yeni Enstitülerle lisansüstü
çalışmalara olan talepleri karşılayacağız. Elbette ki Üniversitemizin araştırmacı kimliğini
güçlendirmek için oluşturduğumuz proje geliştirme ve koordinasyon birimi, hem
akademisyenlerimizin kendi alanlarındaki bilimsel çalışmalarına da katkı sağlayacak hem
de

kurumsal

kimliğimizi

güçlendirecektir.

Çukurova

Üniversitesi,

günümüz

yükseköğrenim anlayışına uygun olarak Üniversite Sanayi işbirliklerini ihmal etmeyerek,
yapılan proje çalışmalarında toplumun ihtiyacı olan sorunlara katkı sunmaya devam
etmektedir. Bu işbirliklerinde siz mezunlarımıza da önemli görevler düşmekle birlikte,
fakültemiz akademisyenlerinin bu konudaki çabalarını da büyük bir memnuniyet ve
saygıyla karşılamaktayız.

Yükseköğretimde önemli görülen bir diğer gelişme ise eğitim, öğretim ve araştırmanın
küreselleşmesidir. Küreselleşme iki biçimde üniversitelerimizi etkilemektedir. Bunlardan
biri, üniversiteler ile kurumlar arası işbirliğini artırmasıdır. Küreselleşmenin ikinci etkisi
ise her alanda olduğu gibi üniversiteler arasında önemli bir rekabet ortamı yaratmasıdır.
İletişim ve haberleşmenin ileri seviyede artması dünyanın başka ülkelerini çok daha
ulaşılabilir kılmaktadır. Bu da artık gidemediğimiz, ulaşamadığımız üniversitelerle
işbirliği yapıp ortak proje ve eğitim yapabilmemizi sağlamaktadır. Ama küreselleşmenin,
işbirliğinin yanında bir diğer tarafı daha vardır ki, o da önemli bir rekabet ortamı
yaratmasıdır. Çukurova Üniversitesi bu rekabet ortamını görmezden gelemez. Bu nedenle
sadece rekabet değil, topluma en üst düzeyde eğitim sunmak ve önemli bilimsel
çalışmalar yapmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bilimsel çalışmalara desteğimiz
artarak sürecektir. Aynı zamanda uzaktan eğitim üzerinde yaptığımız merkezileştirme
çalışmaları da son aşamasındadır. Akademik birimlerimizin sanal sınıflarda yaptıkları
eğitimle dünyanın herhangi bir yerine kolaylıkla ulaşılırken, uzaktan eğitim alanında
farklı bölüm ve programların açılması için çalışmalarımız sürmektedir.
Siz değerli mezunlarımız, eğitiminizin sadece lisans aşamasını başarı ile bitirdiniz.
Dünyadaki küreselleşme eğilimi ve rekabetçi ortamda aldığınız bilgilerle belirli bir düzeye
ulaştınız. Bundan sonra yapacağınız çalışmalar, var olan birikiminizin üzerine yenisini
eklemek olduğundan, güçlükleri çok daha kolay aşacağınıza inanıyorum. Zorlu bir eğitim
sürecini geride bırakırken, Çukurova Üniversitesi diploması ile tüm dünyada geçerli
olabilecek bir diplomaya sahip oldunuz. Bu diplomanın istediğiniz kapıları açmada önemli
bir anahtar olacağına inanıyorum.
Son olarak öğrencilerimizin yetişmesine katkı sağlayan ailelerimize, değerli akademik ve
idari personelimize sonsuz teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi sunuyor, mezunlarımıza
başarılı bir hayat diliyorum.
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