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Değerli Öğretim Üyeleri,
Kıymetli Aileler,
Sevgili Mezunlarımız,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenine
hoş geldiniz.
Bugün, gerek mezunlarımızın, gerekse de ailelerinin büyük emek harcadıkları ve özveride bulundukları
uzun ve yorucu bir sürecin diplomayla taçlandırıldığı çok müstesna bir gün. Öğrencilerimizin bu mutlu
gününde, mezuniyet törenimize teşrif eden siz değerli tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyor, saygılarımı
sunuyorum.
Değerli Konuklar,
Ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, kurumsal temellerini Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden almaktadır. Bu yönüyle de
üniversitemizin ilk fakültelerinden biridir.
Fakültemiz bugüne kadar 19.380 mezun vermiştir. Hali hazırda 5 bölümde yaklaşık 7.000 öğrencimiz
eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Türkçe ve İngilizce programlara sahip Fakültemiz Bölümlerince,
ayrıca Lisansüstü seviyede de Tezli-Tezsiz Yüksek lisans ve Doktora programlarında yaklaşık 2.200 öğrenci
bulunmakta olup, bugüne kadar bu alanlarda toplam 3.771 diploma verilmiştir.
Değerli Konuklar,
Fakültemiz, verilen bu kapsamlı ve nitelikli eğitimin yanında, öğretim üyelerimizin gerçekleştirdiği ulusal
ve uluslararası yayınlar ve yürüttükleri projeler ile bölgemizde lider olma özelliğini sürdürmektedir.
Amacı kamu ve özel kesime nitelikli eleman yetiştirmek olan Fakültemiz dengeli bir teorik ve uygulamalı
öğretim programı yürütmekte, günün şartlarına göre de müfredat değişikliklerine giderek dinamik bir yol
izlemektedir. Türk Yükseköğretim Sisteminin temel amaçlarına bağlı güçlü kadromuzla hür düşünceli,
dünyaya açık, girişimci gençleri topluma katmayı hedeflemekte, güven ve huzur içerisinde yürüyen bir
öğrenim ortamı sağlamaktayız.

Değerli Konuklar,
Uzun geçmişinin verdiği tecrübelerle kurumsal kimliğini olgunlaştırmış olan Fakültemiz, 71 öğretim üyesi
ve 25 öğretim yardımcısı ile kaliteli bir eğitim sürdürmektedir. Bu çabalarına AB ilişkileri çerçevesinde
Yurtdışı Üniversiteleri Öğrenci Değişim Programının yanında, Yurtiçi Üniversiteleri Öğrenci Değişim
Programını da katmış olan Fakültemiz çok sayıda başarılı öğrencisini ve öğretim üyesini anlaşmalı Avrupa
Üniversitelerine ve Türk Üniversitelerine birer yarıyıllık resmi eğitime göndererek, onlara yurtiçinde ve
yurtdışında küresel dünyanın kapılarını açmaktadır
Kıymetli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,
Üniversitemize kayıt oldukları günden itibaren öğrencilerimizin gerek bilimsel, gerekse de sosyal ve
davranışsal alanda üst düzey bir eğitim alması için çabaladınız. Onlara sadece bilimsel ve mesleki eğitim
vermekle kalmayarak sosyal sorumluluk projeleriyle, sportif ve kültürel faaliyetlerle onları donanımlı ve
özgüvenleri yüksek bireyler olarak hem mesleki hayata hem de sosyal hayata hazırladınız. Hepinize değerli
katkılarınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Değerli Veliler,
Sizler de öğrencilerimizin bu zorlu yolculuğunda her zaman yanlarında oldunuz ve bir çok anlamda emek
harcadınız, özveri gösterdiniz. Sizleri de ayrıca tebrik ediyor, böyle pırıl pırıl gençleri yetiştirdiğiniz için sizlere
teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgili Mezunlarımız,
Bugün alacağınız diplomayla birlikte yaşamınızda yeni bir dönem başlamış bulunuyor. Ülkemizin önde
gelen üniversitelerinden olan ve yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile
değişime, gelişime açık, demokrasi fikrini benimsemiş bireyler yetiştirmeye ve bilimsel birikimlerini diğer
bilim kurumları ve toplum ile paylaşmayı görev ve ilke edinmiş olan Çukurova Üniversitesi'nde eğitiminiz
sonrasında aldığınız diplomalar sizlere gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde ve hatta yurtdışında
birçok kapıyı açacaktır. Ancak, burada edindiğiniz bilgi ve becerilerle yetinmeyiniz. Sürekli olarak
sorgulayınız, önünüze hedefler koyunuz ve kendinizi geliştiriniz.
Sözlerime son verirken, öğrencilerimizin yetişmesine katkı sağlayan ailelerimize, değerli akademik ve
idari personelimize tekrar sonsuz teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi sunuyor, mezunlarımıza başarılı bir
hayat diliyorum. Yolunuz açık olsun.
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