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Değerli Öğretim Üyeleri,
Kıymetli Aileler,
Sevgili Mezunlarımız,
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin 2012-2013 öğretim yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz.
Çukurova Üniversitesi’nin kuruluşunda yer alan, kurulduğu günden itibaren binlerce araştırma
projesi yürüten, yetiştirdiği 12 binin üzerinde ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve peyzaj mimarı ile
ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada önemli katkılar sunan ve bu nitelikleriyle ülkemiz
tarım sektörünün gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiş bulunan Ziraat Fakültesi, güçlü akademik ve
idari kadrosu ile ülkemizin en önde gelen ziraat fakülteleri arasındadır. Fakültemiz bugün 39. dönem
mezunlarını vermenin onur ve gururunu taşıyor.
Değerli öğretim üyelerimiz,
Bu gurur tablosunun en büyük mimarları sizlersiniz. Öğrencilerimize çağdaş ve evrensel bilim
ilkelerini benimseterek, yüksek bilgi donanımı ile mezun olmalarında ve hayata hazırlanmalarında
göstermiş olduğunuz çabalarınız hiçbir zaman unutulmayacaktır. Sizler onlara sadece mesleki
bilgiler aktarmakla kalmadınız, aynı zamanda bir birey olarak topluma ve insanlığa karşı
sorumluluklarını öğrettiniz. Bu emeklerinizden dolayı, öğrencilerimiz ve tüm Çukurova Üniversitesi
camiası adına hepinize şükranlarımı sunuyorum.
Kıymetli Velilerimiz,
Bin bir emek ve güçlükle yetiştirdiğiniz çocuklarınız hayatlarının en önemli aşamalarından birini,
lisans eğitimini tamamlamış bulunuyorlar. Onlarla ne kadar gurur duysanız, başarıları ile ne kadar
övünseniz azdır. Mezun olan öğrencilerimizi bunca fedakârlıklarla büyütüp üniversitede okutarak
ülkemiz tarımına hizmet etmelerini sağladığınız için siz velilerimize de teşekkür ediyorum.
Sevgili Öğrencilerim,
Ziraat Fakültesinin ilgili programlarını başarılı bir şekilde bitirdiniz ve Çukurova Üniversitesinden
diploma almaya hak kazandınız. 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. Bu yıl itibariyle Çukurova Üniversitesinin tüm diplomaları, “Diploma Eki Etiketi”

taşıyor. Böylece Çukurova Üniversitesi mezunu olarak yalnız ülkemizde değil dünyanın her yerinde
çalışma şansınız var.
Bundan sonra her biriniz geleceğinizin planlarını yapacaksınız. Bir kısmınız lisansüstü eğitimine
devam edecek, kiminiz bir işte çalışacak, bazılarınız da kendi işinizi kuracaksınız. Artık yeni bir
hayata başlıyorsunuz. Size bu aşamadan sonra verebileceğim en önemli tavsiye, hangi koşullarda
olursa olsun yılmadan, çalışarak yolunuza devam etmenizdir. Öğrenmeye ve öğrendiklerinizi
insanların hizmetine sunmaya gayret gösterin. Karşılaşacağınız zorluklar sizi yılgınlığa düşürmesin.
Zira birikim ve donanımınızla her türlü zorluğu aşma potansiyeline sahipsiniz. Her zaman, Çukurova
Üniversitesi’nde kazanmış olduğunuz özgüvenle ileriye bakın.
Bu gün kendinizi burada misafir gibi hissediyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki, Çukurova
Üniversitesinin bütün kapıları sizlere her zaman açık olacaktır. Üniversiteniz ile fakülteniz ile
bağlarınızı kopartmayın. Çukurova Üniversitesi mezunu olmaktan her zaman gurur duyun.
Mezuniyetinizin size, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, sizlere bundan sonraki
yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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