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Değerli Öğretim üyeleri,
Kıymetli aileler,
Sevgili mezunlarımız,
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin 2014-2015 Dönemi Mezuniyet
Törenine hoş geldiniz.
Mühendislik Mimarlık Fakültemiz, toplam 223 Akademik personeli ve 12 Bölümde eğitim
gören toplam 7000 civarında öğrencisi ile önemli ve büyük bir fakültemizdir. Fakültemizden bu yıl
mezun olan 476 öğrencimize birazdan diplomalarını vererek meslek hayatlarına uğurlayacağız.
Kuruluşunun 42. yılını geride bırakmış olan Üniversitemiz, çok sayıda programda faaliyet
gösteren 16 Fakülte, 5 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu ile 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü ve
32 Araştırma ve Uygulama Merkezinde 48 bin öğrencisi ve toplam 2.156 akademik personeli ile
yalnızca Ülkemizin en önemli devlet üniversitelerinden bir olmayıp, aynı zamanda Dünya ölçeğinde
de büyük bir üniversitedir.
Şüphesiz, Çukurova Üniversitesi’nin sahip olduğu güçlü akademik kadrosu ve modern teknik
alt yapısının bu noktaya gelmesindeki önemi çok büyüktür. Nitekim bunun bir göstergesi olarak
saygın bir Üniversite sıralama kuruluşu olan URAP tarafından, “2015 En İyi Üniversite” listesinde
Çukurova Üniversitesi, En İyi 9’uncu Türk Üniversitesi olarak ilan edilmiştir.
Çukurova Üniversitesi olarak her geçen gün artan bir hızda değişen ve gelişen dünyaya uyum
sağlayabilmek adına benimsenen temel hedeflerimizden birisi de uluslararasılaşmadır. Bu hedef
doğrultusunda Çukurova Üniversitesi her geçen gün daha fazla Dünya Üniversitesi olma yolunda
hızla mesafe katetmekte ve bu amaçla da gerekli yapısal düzenlemeleri de tek tek hayata
geçirmektedir. Bunun için Üniversitemiz Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’na yönelik olarak yapılması
gereken tüm teknik düzenlemeleri tamamlamış ve hayata geçirmiştir.
Birazdan alacağınız diplomalarınızın tüm dünyada geçerli olmasını sağlayacak olan Diploma
eki etiketi de 2013 yılından itibaren geçerli olmaya başlamıştır. Bunların yanında son iki yılda
Çukurova Üniversitesi ile başta Avrupa Birliği ve ABD’dekiler olmak üzere pek çok önemli üniversite
arasında özellikle çift diploma olmak üzere farklı işbirliği imkânları sunacak olan ikili anlaşmalar
imzalanarak eğitim, öğretim ve diğer bilimsel araştırma işbirlikleri hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Ayrıca, halen Üniversitemizde 77 farklı ülkeden 1.046 uluslararası öğrenci de eğitim-öğretim
imkânlarından faydalanmaktadır. Bunun yanında yılda 300 civarında öğrencimiz ERASMUS
kapsamında çeşitli Avrupa Üniversitelerine giderek en az bir dönem eğitim görmekte veya bu
ülkelerde staj yapabilmektedir. Hali hazırda güncel olarak Çukurova Üniversitesinin 300’den fazla
Avrupa üniversitesi ile yaklaşık 350’den fazla anlaşması bulunmaktadır. Tüm bunlar Çukurova
Üniversitesini her geçen gün daha fazla Uluslararası bir Dünya üniversitesi yapmaya devam
etmektedir.
Bilindiği gibi ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmasında mühendislik ve mimarlık eğitiminin
önemi son derece büyüktür. Gelişmiş ülkelerin durumu yakından incelendiğinde bunu kolayca
görmek mümkündür.
Öte yandan mühendislik-mimarlık eğitimi çok disiplinli bir alan olduğu için hem pek çok
alandan faydalanmakta ve hem de pek çok alana bilgi ve hizmet üretmektedir. Bu nedenle son
yıllarda yalnızca ülkemizde değil, aynı zamanda diğer tüm gelişmiş ülkelerde mühendislik-mimarlık
alanında lisans ve yüksek lisans eğitimine yönelik yoğun bir talep bulunmaktadır. Bu talebin daha
uzun yıllar devam edeceği tahmin edilmektedir.
Ancak günümüzde karşılaşılan ve gelecekte de karşımıza çıkacak olan sorunların çözümü için
yalnızca teknik bilgiler yeterli olmayıp ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel pek çok alanda
donanımlı olmamızı gerekli kılmaktadır. Ayrıca, sadece alanınızla ilgili değil, bugün dünyanın pek
ülkesinde ciddi sorunlara neden olan gıda güvenliği, çevre, iklim değişimi, enerji, su yönetimi,
göçmenlik gibi küresel sorunlar hakkında da daha fazla farkındalık içinde olmanız gerekmektedir.
Sevgili Mühendisler ve Mimarlar,
Çukurova Üniversitesi’nden bugün gururla mezun oldunuz ve birazdan diplomalarınızı
alacaksınız. Her biriniz meslek hayatınız süresince ülkenize ve insanlığa hizmet edecek ve ilerleyen
yıllarda çok farklı konumlara geleceksiniz. Sizlere bundan sonraki meslek yaşantınızda başarılar
diliyorum.
Bu vesileyle, sizleri yetiştirip bu günlere kadar getiren başta sizlerin değerli aileleri olmak
üzere, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin tüm akademik personeline de teşekkürlerimi sunuyor,
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
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