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Değerli Öğretim Üyeleri,
Kıymetli Aileler,
Sevgili Mezunlarımız,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin 2018 yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref
verdiniz.
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 konuklarımıza çok
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Değerli Konuklar,
Geçmişten beri Çukurova Üniversitesi daha kaliteli, daha modern, öğrenci merkezli eğitim verme ve
dünya üniversitesi olma hedefini geliştirerek bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır.
Üniversitelerin görevi, çağdaş bir eğitim-öğretim vermek, ülkenin ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan
gücü yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yapmaktır.
Çukurova Üniversitesi’nin kuruluşunda yer alan Ziraat Fakültemiz; güçlü akademik ve idari kadrosu ile
ülkemizin en önde gelen Ziraat Fakülteleri arasında bulunmaktadır.
Elbette bu konumda bulunmasında 50 yıllık deneyim ve birikimin önemi de büyüktür.
Kurulduğu günden itibaren binlerce araştırma projesi yürüten Ziraat Fakültesi, yetiştirdiği 14 bini aşkın
ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve peyzaj mimarı ile ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada
önemli katkılar sunmuş olmanın onur ve gururunu taşıyarak, bugün 44. dönem mezunlarını vermenin
coşkusunu yaşamaktadır.
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi de ilk günlerinin heyecanını koruyarak kendisine verilen görevleri
yerine getirmeye çalışmakta ve yetiştirdiği binlerce öğrencisiyle övünmektedir.
Fakültemizin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yaptığı çalışmalarla üniversitemizin
saygınlığına saygınlık katmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum.

Sevgili Mezunlarımız,
Bilindiği gibi Tarım ve Mühendislik alanı insanlığın en eski uğraş alanları arasındadır.
Siz değerli mezunlarımız, geçmişte olduğu kadar geleceğin de en önemli mesleklerinden biri olarak
kabul edilen Tarım ve Gıda alanında güncel bilgilerle donatıldınız.
Elde ettiğiniz bilgiler, sadece ulusal alanda değil, uluslararası alanda da tarımsal üretimin
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında sizlere yol gösterici birer kılavuz niteliği taşımaktadır.
Değerli Öğretim Üyeleri,
Bu vesile ile öğrencilerimize çağdaş ve evrensel bilim ilkelerini benimseterek, yüksek bilgi donanımı ile
mezun olmalarında ve hayata hazırlanmalarında göstermiş olduğunuz çabalarınız için, öğrencilerimiz ve
tüm Çukurova Üniversitesi camiası adına hepinize şükranlarımı sunuyorum.
Değerli Ailelerimiz,
Bugün, mezunlarımızdan daha heyecanlı ve gururlu biri varsa, o da kuşkusuz sizlersiniz.
Sizler de öğrencilerimizin bu zorlu yolculuğunda her zaman yanlarında oldunuz, emek harcadınız, özveri
gösterdiniz.
Sizleri de ayrıca tebrik ediyor, böyle pırıl pırıl gençleri yetiştirdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum.
Bu tabloya imrenerek, gururla bakabiliyorsak, bunda sizin de payınız çok büyük.
Sevgili Mezunlarımız,
Çukurova Üniversitesinden diploma almaya hak kazandınız.
Bugün alacağınız diplomayla birlikte yaşamınızda yeni bir dönem başlamış bulunuyor.
Akademik kadroları ve araştırma-uygulama olanakları bakımından Türkiye’nin en güçlü ve donanımlı
ziraat fakültelerinin başında gelen Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmanızdan dolayı
kendinizi şanslı saymalısınız.
Aldığınız diploma artık tüm dünyada geçerlidir.
Böylece Çukurova Üniversitesi mezunu olarak yalnızca ülkemizde değil dünyanın her yerinde çalışma
şansınız var.
Sizi uğurlamadan önce, her zaman Çukurova Üniversitesi ailesinin bir parçası olduğunuzu tekrar
hatırlatmak isterim.

Üniversiteler mezunları ile vardır.
Çukurova Üniversitesi mezunu olmaktan her zaman gurur duyun.
Akıl ve bilimin öncülüğünde, temel insani değerlere bağlı, onurlu ve çalışkan birer Ziraat Mühendisi
olarak, bizi her zaman bir adım öteye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.
Sözlerime son verirken, Ziraat Fakültemizin siz değerli mezunlarını tekrar kutluyor, bundan sonraki
yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılarınızın devamını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
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