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Değerli Öğretim üyeleri,
Kıymetli aileler,
Sevgili mezunlarımız,
Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mezuniyet törenine hoş geldiniz.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz 12 farklı bölümü ve 6 bini aşkın sayıdaki öğrencisi ile
Üniversitemizin önemli ve başarılı fakültelerinden biridir. Bu önemli günde Mühendislik ve
Mimarlık Fakültemizin 498 mezununa bugün burada mesleklerini icra etmede onlara önemli
kapılar açacak olan diplomalarını takdim edeceğiz.
Bilindiği gibi mühendislik ve mimarlık uygulamaları insanlığın en eski uygulamalarıdır. Siz değerli
mezunlarımız, Üniversite hayatınız boyunca, bu kadar eski ve insan hayatını kolaylaştıran çözümler
sunan böylesi önemli bir alana ilişkin bilgilerle donatıldınız. Günümüzdeki mühendislik anlayışında
Çağdaş Dönem sürecinde köklü bir dönüşüm yaşanmaktadır. Önceleri, bir mühendis geleneksel
olarak bir malzemeyi ya da durumu yalnızca geometrik ve ekonomik açılardan ele alıyor iken;
çağdaş dönemde, felsefik ve antropolojik bakış açılarının yanı sıra psikolojik, sosyolojik, ideolojik
açılardan da ele almak durumundadır.
Küreselleşen dünyamızda bütüncül ve disiplinler arası bir bakış açısı geliştirmek zorunda
olduğumuz alan sadece Mühendislik ve Mimarlık eğitimi ile sınırlı değildir. Kapsayıcı ve çok
çeşitliliğe dayalı bir bilgi toplumunu inşa etmenin, araştırma, yenilik ve yaratıcılıkta ilerlemenin
temel gücü olarak Üniversiteler, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli bir hale gelmiştir.
Geride bıraktığımız son on yıl göstermiştir ki, yükseköğretim ve araştırma - Milenyum Kalkınma
Hedefleri (MKH) ve Herkes için Eğitim (HİE) de dahil olmak üzere - uluslararası düzeyde kabul
görmüş kalkınma hedeflerine ve ilerlemeye katkı sağlamaktadır. Küresel eğitim gündeminin bu
gerçekleri yansıtması gerekmektedir.
Günümüzdeki ve gelecekteki küresel zorluklar karşısında, sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel
boyutları da kapsayan çok boyutlu konulardaki anlayışımızı geliştirme ve bu konulara cevap
verebilme becerimizi artırmada, biz üniversiteler kadar siz mezunlarımızın da sosyal sorumluluğu
vardır. Üniversite eğitiminin sunduğu bilgi ve becerilerle donatılmış siz mühendis ve mimarlarımız
toplumsal ve küresel sorunlara çözüm getiren yaklaşımlar sergilemek durumundasınız. Yaşadığımız
dünyadaki gıda güvenliği, iklim değişimi, su yönetimi, yenilenebilir enerji ve halk sağlığı gibi
alanlarda küresel anlamda bilinçlendirmede kurumsal olduğu kadar bireysel anlamda da önemli
sorumluluklarımız var.
Çukurova Üniversitesi olarak, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlamakta uluslararasılaşmayı
temel misyon olarak benimsedik. Bu amaçla aldığınız diplomanın tüm dünyada geçerli olmasını
sağlayacak olan Diploma eki etiketini de diplomalarınıza dahil ettik. Çukurova Üniversitesi
diploması ile tüm dünyada geçerli olan bir diplomaya sahip oluyorsunuz.

Sevgili Mühendis ve Mimarlar,
Çukurova Üniversitesi’nden gururla mezun oldunuz ve birazdan diplomalarınızı alacaksınız.
Yolunuzun açık olmasını 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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