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Değerli Öğretim Üyeleri,  

Kıymetli Aileler,  

Sevgili Mezunlarımız,  

Basınımızın Değerli Temsilcileri,  

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 2018-2019 Eğitim Öğretim 

Yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. 

Kuruluşunun 52. yılında, bölgemizin ve üniversitemizin en köklü fakültelerinden biri 

olma özelliğine sahip, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin toplam yaklaşık 20 bin mezunu 

arasına yeni öğrencilerimizi daha mezun olarak uğurlamaya gelen, bizlerin ve 

öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olarak, yalnız bırakmayan tüm değerli konuklarımıza 

mezuniyet törenimize teşrif ettikleri için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

Değerli Konuklar,  

Küresel rekabetin hızla arttığı günümüz koşullarında nitelikli ve donanımlı insan gücüne 

olan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçektir.  

Fakültemiz bu bilinçle, ekonomik, sosyal ve siyasal koşulların değişken yapısına uyum 

sağlayabilen, akılcı ve stratejik kararlar alabilen, etik değerlere sahip, iş dünyası ve toplum 

dinamiklerinin gerektirdiği donanımlara sahip, ne istediğini bilen, yetenekleri ve yetkinlikleri 

doğrultusunda doğru uzmanlık alanlarına yönelmiş, ulusal ve uluslararası normlara sahip 

mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

Fakültemiz bu amaçla, kamu kuruluşları, özel sektör ve yurtdışı üniversitelerle sıkı bir 

işbirliği içinde olan, bölgenin alanında en önemli fakültesi olan ve gerek sanayi, gerekse de 

ticaret dünyasının problemlerine çözümler sunabilen bir kurum kimliğine sahip olma 

özelliklerini korumaktadır. 

 



Değerli Konuklar,  

Üniversitemiz, son yIllarda gösterdiği performansla, Türkiye’deki 15 Araştırma 

Üniversitesi arasına girmeyi başarmıştır.  

İlk 10’da yer alma yolundaki yoğun çalışmalarımızı da azimle sürdürmekteyiz. 

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Uluslararasılaşma Stratejisi 

kapsamındaki değerlendirme sonucunda da seçilen pilot üniversiteler arasına girerek bu 

başarısına bir yenisini eklemiştir. 

Fakültemiz, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme ve Ekonometri olmak üzere beş 

ayrı bölüm, bu bölümlere ait toplam 13 alt program, 71 öğretim üyesi ve 34 öğretim elemanı 

kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Güçlü kadrosu, ulusal ve uluslararası yayınları ve yürüttükleri projeler ile nicel ve nitel 

anlamda bölgemizde lider olma özelliğini sürdürmektedir.  

Niğde Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Adana 

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi başta olmak üzere bölge üniversitelerinin 

İktisadi ve İdari Bilimler ve İşletme Fakültelerinin öğretim üyelerinin önemli bir kısmı 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kökenlidir.  

Bu fakültelerin kuruluş aşamalarından başlamak üzere verdiği desteği sürdüren 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu üniversitelerle bilimsel işbirliklerini 

giderek artan bir ivme ile devam ettirmektedir.  

Gururla belirtmek istediğim bir husus da fakültemizin uluslararası bağlantılarıdır.  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Erasmus, Mevlana ve Farabi programı çerçevesinde 

öğrenci ve öğretim üyesi değişimine yönelik en fazla sayıda anlaşma gerçekleştiren 

fakültelerden biridir.  

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletlerinin saygın üniversitelerinden "Portland State 

University" ile gerçekleştirilmiş olan anlaşmalar çerçevesinde İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi öğrencileri Çukurova Üniversitesi diploması yanında bu üniversitenin de 

diplomasını alma şansına sahip olacaktır. 



Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,  

Üniversitemize kayıt oldukları günden itibaren öğrencilerimizin gerek bilimsel, gerekse 

de sosyal ve davranışsal alanda üst düzey bir eğitim alması için çabaladınız.  

Onlara sadece bilimsel ve mesleki eğitim vermekle kalmayarak sosyal sorumluluk 

projeleriyle, sportif ve kültürel faaliyetlerle onları donanımlı ve özgüvenleri yüksek bireyler 

olarak hem mesleki hayata, hem de sosyal hayata hazırladınız.  

Hepinize değerli katkılarınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Mezunlarımızın Değerli Aileleri, 

Sizler de öğrencilerimizin bu zorlu ve meşakkatli yolculuğunda her zaman yanlarında 

oldunuz ve birçok anlamda emek harcadınız, özveri gösterdiniz.  

Sizleri de ayrıca tebrik ediyor, böyle kıymetli gençleri yetiştirdiğiniz için sizlere 

teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sevgili Mezunlarımız,  

Bugün alacak olduğunuz Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

diplomasıyla birlikte yaşamınızda yeni bir dönem başlamış bulunuyor.  

Ülkemizin önde gelen ve seçkin üniversitelerinden biri olan ve bilim, teknoloji ve sanat 

alanlarında yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile 

değişime, gelişime açık, demokrasi fikrini benimsemiş bireyler yetiştirmeye ve bilimsel 

birikimlerini diğer bilim kurumları ve toplum ile paylaşmayı görev ve ilke edinmiş olan 

Çukurova Üniversitesi'nde eğitiminiz sonrasında aldığınız diplomalar sizlere gerek kamu 

sektöründe, gerekse de özel sektörde ve hatta yurtdışında bir çok kapıyı açacaktır.  

Böylesi önemli bir fakülteden mezun olmanın haklı gururunu daima yaşayacağınızı ümit 

ediyor ve sizleri yürekten kutluyorum.  

Etik değerlere bağlı, okuyan, sorgulayan, hedefler koyan ve kendini geliştiren başarılı 

mezunlar olmanızı dilerken, fakültemizin kuruluşundan bu yana maddi manevi tüm varlığını 

ortaya koyarak mezunlarımızın yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum.  



Sözlerime son verirken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği, rasyonel 

düşünce ve bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda aydınlık yarınlar için, Çukurova Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu kimliğinizi onurlu ve başarılı bir şekilde taşımanızı 

diliyor, sizleri sevgiyle uğurluyoruz. 

Yolunuz açık olsun. 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


