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Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,  

Değerli Konuklar,  

Sevgili Mezunlarımız,  

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

İletişim Fakültemizin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref 

verdiniz. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

Bugün, Üniversitemizin en genç fakültelerinden biri olan İletişim Fakültemizin ikinci 

dönem mezunlarını vermenin büyük mutluluğunu yaşamaktayız.  

2012-2013 eğitim öğretim yılında İletişim Bilimleri Bölümü’ne alınan 60 öğrenci ve 4 

öğretim üyesi ile akademik yaşamına başlayan İletişim Fakülte’miz, Radyo Televizyon ve Sinema 

Bölümü’nün de katılmasının ardından, bugün toplam 450 öğrencisiyle eğitim – öğretim 

faaliyetlerini sürdürmekte ve İletişim Bilimleri Bölümü bünyesinde ikinci mezunlarını 

vermektedir.  

2017-2018 döneminde eğitime başlayacak olan Gazetecilik Bölümü ve aynı akademik 

dönemde açılması beklenen İletişim Çalışmaları alanındaki yüksek lisans programıyla bu genç 

fakültemizin gelişiminin daha da büyük bir ivme kazanacağını öngörmekteyiz.  

Ayrıca, düzenli yayımlanan 37 yerel gazetesi, başlıca ulusal gazetelerin bölge temsilcilikleri 

ve çeşitli TV kanalları ile, Türkiye’nin dördüncü büyük basın merkezi konumunda olan Adana’mız 

adına, ulusal basınımız adına ve iletişimin diğer çeşitli alanlarında büyük ihtiyaç duyulan nitelikli 

insan gücünün yetiştiğini görmekten de büyük bir kıvanç duymaktayız. 

Bu süreçte, öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri yönünde büyük emek harcayan 

değerli hocalarımıza kurumum adına çok teşekkür ediyorum. 

 

 



Değerli Veliler, 

Sizler evlatlarınızı büyük emeklerle ve özveriyle yetiştirdiniz. Bizler de onları özenle 

korumaya, üniversite yaşamının ve akademinin bilgi ve deneyimleriyle donatmaya çalıştık. 

Eminim ki, sizler onların diplomalarını ellerine alarak, yetişkin ve eğitimli bireyler olarak kendi 

ayakları üzerinde duracakları günü dört gözle beklediniz. İşte, yıllardır sabırla beklediğiniz an bu 

andır ve şu anda yaşadığınız büyük mutluluk ve gurur sizin en büyük hakkınızdır. Emekleriniz ve 

değerli katkılarınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. 

Sevgili Öğrenciler, 

İletişim teknolojilerinde baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı bir çağda, medyanın 

egemen olduğu bir dünyaya birçoğunuz “iletişim profesyonelleri” olarak adım atıyorsunuz. 

Burada aldığınız teorik ve uygulamalı eğitim ve sektöre yönelik deneyimlerinizin, sizi bekleyen 

sürecin ne denli zorlu, ne denli enerji, çaba ve bir o kadar da yükümlülük gerektirdiği konusunda 

sizleri yeterince bilinçlendirdiğinden hiç kuşkum yoktur.  

Ancak, ek olarak şunu da belirtmek isterim ki, tüm bu rekabet ortamı aynı zamanda daha 

fazla dinamizm, daha fazla çeşitlilik ve yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz yeni fırsatlar 

demektir. Hedeflerinizi doğru koyarak ve koşulları iyi okuyarak tüm bu zorlukların üstesinden 

geleceğinize, hedeflerinize ulaşacağınıza ve Çukurova Üniversitesi’nin genç iletişimcileri olarak, 

sesimizi en iyi şekilde duyuracağınıza yürekten inanıyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. 

Bu güzel törenimizin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, genç 

iletişimcilerimize tekrar başarılı ve mutlu bir gelecek diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum. 
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