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Değerli Öğretim Üyeleri,
Kıymetli Aileler,
Sevgili Mezunlarımız,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi 2018 yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Bugün, gerek mezunlarımızın, gerekse de ailelerinin büyük emek harcadıkları ve özveride
bulundukları uzun ve yorucu bir sürecin diplomayla taçlandırıldığı çok önemli bir gün.
Öğrencilerimizin bu mutlu gününde, mezuniyet törenimize teşrif eden siz değerli konuklarımıza çok
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Değerli Konuklar,
Fen-Edebiyat Fakültesi 8 bölümü ve 3.200’ü aşan öğrenci sayısıyla Üniversitemizin önemli ve
gelişmiş fakültelerinden biridir.
Kurulduğu günden bugüne kadar çeşitli alanlarda yetiştirdiği binlerce mezunu ile Ülkemize ve
insanlığa hizmet etmeye devam etmektedir.
Bu törende Fen-Edebiyat Fakültesinin 37. dönem mezunu 195 öğrenciye daha diplomalarını
vereceğiz.
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 saygın Dünya üniversiteleri arasında yerini almak için uzun süreden beri
Avrupa Yüksek Öğretim alanına yönelik olarak gerekli tüm düzenlemeleri yaparak hayata geçirmiş,
eğitim-öğretim sistemini evrensel ölçekte kabul edilen standartlara çekmiş ve çekmeye de devam
etmektedir.

Üniversitemiz, 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.
Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım, Değerli Konuklar,
Bu amaçların gerçekleşmesinde Fen-Edebiyat Fakülteleri de önemli görevler üstlenmektedir.
Temel bilimlerin öğretildiği merkezler olmaları nedeniyle bu fakültelerin üniversite sistemi içindeki
yeri ve katkısı büyüktür.
Fen-Edebiyat Fakülteleri toplumun sadece bilimsel alanda gelişmesine değil aynı zamanda
toplumun eğitimine de değerli katkılarda bulunmaktadır.
Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının büyük bir bölümünün orta öğretimdeki eğitim kurumlarında
görev aldıkları düşünülürse bu katkının önemi daha iyi anlaşılır.
Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için mezunlarımızın mezuniyet sonrasındaki çabaları da çok
önemlidir.
Değerli 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 mezunlarımız,
Çukurova Üniversitesi’nden bugün gururla mezun oldunuz ve birazdan diplomalarınızı alacaksınız.
Her birinizi önünüzdeki meslek hayatınızda farklı aşamalarda farklı görevler beklemektedir.
Ancak, 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.
Sizlere bundan sonraki meslek yaşantınızda başarılar diliyorum.
Sözlerime son verirken, Üniversiteden mezun olma sevincinizi paylaşıyor, siz sevgili mezunlarımızın
bugüne gelmesindeki katkılarından dolayı değerli ailelerinize ve Fen-Edebiyat Fakültesinin
akademik ve idari personeline teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Yolunuz açık olsun.
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