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Değerli Öğretim Üyeleri,
Kıymetli Aileler,
Sevgili Mezunlarımız,
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nin Mezuniyet Törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hepinizi en içten duygularla sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1982 yılından beri Mühendislik Mimarlık Fakültesi olarak hizmet veren Fakültemiz, 26 Kasım 2017
tarihinden itibaren Mimarlık Bölümünün yeni kurulan Mimarlık Fakültesine geçmesiyle yeni bir
isimle, “Mühendislik Fakültesi” olarak eğitim öğretim vermeye devam etmektedir.
Bu vesileyle bu yeniliğin Üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, her iki fakültemize de başarılar
diliyorum.
Dolayısıyla Mühendislik Fakültesi, Üniversitemizin en eski ve büyük fakültelerinden birisidir.
Bu yıl Fakültemizden 383 öğrenci mezun olmuş ve bizler birazdan onları meslek yaşantılarına
uğurlayacağız.
Değerli Misafirler,
Kuruluşunun 45. yılını geride bırakan Çukurova Üniversitesi 56 bin öğrencisi ile yalnızca Ülkemizin
en iyi üniversiteleri arasında yer almakla kalmayıp, ayrıca tüm dünyada tanınırlığı ve bilinirliği her
geçen gün artan bir üniversite haline gelmiş bulunmaktadır.
Nitekim bunun somut bir göstergesi olarak “Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi”nin 2018-2019
yılları için hazırlamış olduğu listeye Dünyanın en iyi 1.000 üniversitesi içine Türkiye’den giren 13
üniversiteden birisi olmayı başarmış durumdadır.
Çukurova Üniversitesi saygın Dünya üniversiteleri arasında yerini almak için belli bir süreden beri
Avrupa Yüksek Öğretim alanına yönelik olarak gerekli tüm düzenlemeleri yaparak hayata geçirmiş,
eğitim sistemini evrensel ölçekte tüm Dünyada kabul edilen standartlara çekmiş ve çekmeye de
devam etmektedir.
Bugün üniversitemizde 99 farklı ülkeden gelen 2 binden fazla yabancı uyruklu öğrencinin lisans ve
lisansüstü eğitimi görüyor olması Üniversitemizin bu misyonları yüklenmesinin somut bir
göstergesidir.

Ayrıca, 300’den fazla üniversite ile ortak anlaşma, ERASMUS kapsamında yılda 300 öğrenci
hareketliliği ve Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Portland State ve Colorado Üniversiteleri ile
hayata geçirilen çift diploma işbirliği de bu hedef kapsamında başarılmıştır.
Çukurova Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında 2017 yılından
itibaren başlayan kendi çalışmaları kapsamında, hem iç değerlendirme ve hem de dış
değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamıştır.
Kalite süreçleri kapsamında yapılan iç ve dış değerlendirmelere yönelik olarak hazırlanmış olan
raporları da Üniversitenin web sitesinden duyurmuş bulunmaktadır.
Bu çalışmalar bundan sonra da düzenli olarak devam edecektir.
Değerli Öğretim Üyeleri,
İçinde yaşadığımız süreç, yaşanan hızlı teknolojik değişim ve bilginin artık saniyeler içinde
katlanarak artması bizlere geldiğimiz noktada çok daha farklı görev ve sorumluluklar
yüklemektedir.
Bu noktadan hareketle, Üniversitemiz, uzun yıllardır gösterdiği çaba, birikim ve performansından
dolayı 109 devlet üniversitesi arasından ilk 15’e girerek Yükseköğretim Kurulu’nun 15 Araştırma
Üniversitesi içinde, Aday Üniversite olarak girmiş ve halen dinamik bir süreç olan bu alanda
önümüzdeki 2 yıl içinde aday üniversite statüsünden çıkarak ilk 10’a girmek için çalışmaktadır.
Bu amaçla, Üniversitemiz kendi bilimsel performansını objektif bir şekilde ortaya koyabilmek adına
çok ciddi yenilik yapmış ve yapmaya da devam etmektedir.
Ancak bu alanda en büyük sorumluluk sizlere düşmektedir.
Şüphesiz Üniversitemizi bu yüksek noktalara taşıyan sizler, bundan sonra da bu sorumluluk
bilinciyle çok daha ileriye, hedeflenen noktalara taşıyacaksınız.
Sizlere olan inancımız tamdır.
Sevgili Aileler,
Bu günün sizler için ne kadar özel ve anlamlı bir gün olduğunun farkındayız.
Şu an büyük bir heyecanla beklediğiniz ve uzun yıllar emek verdiğiniz evlatlarınızın, emanet
ettiğiniz Çukurova Üniversitesinde nihayet lisans eğitimlerinin sonuna geldiler.

Evlatlarınızı donanımlı, evrensel anlamda üniversite eğitimi almış nitelikli birer bireyler olarak
bugün gerçek yaşama uğurluyoruz.
Bu vesileyle sizleri candan tebrik ediyorum.
Sevgili Mezunlar,
Dört yıl boyunca çok yoğun çalışıp okuduğunuz programların gereği olan onlarca sınav, proje,
uygulama gibi çalışmaları başarıyla yerine getirdiniz.
Çukurova Üniversitesi’nden bugün gururla mezun oldunuz ve birazdan diplomalarınızı alacaksınız.
Her birinizi önünüzdeki meslek hayatınızda farklı aşamalarda farklı görevler beklemektedir.
Bu vesileyle sizlere bundan sonraki meslek yaşantınızda başarılar diliyorum.
Unutmayınız ki, mezunlar üniversitelerin en önemli zenginlikleri arasındadır.
Bu nedenle sizlerin üniversitenize yapacağınız katkılar çok büyük önem taşımaktadır.
Bu vesileyle, sizleri yetiştirip bugünlere kadar getiren başta sizlerin değerli aileleri olmak üzere,
Mühendislik Fakültesinin tüm akademik ve idari personeline de teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlıyorum.
Yolunuz açık olsun.
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