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Değerli Öğretim Üyeleri,  

Kıymetli Aileler,  

Sevgili Mezunlarımız, 

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nin 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 

Mezuniyet Törenine hoş geldiniz.  

Mezuniyet törenleri hem öğrenciler ve aileler, hem de akademik camia için heyecanlı ve 

mutlu bir andır.  

Bu mutlu anı sizlerle paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyor, sizleri en içten duygularla 

selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Mühendislik Fakültemiz 11 bölüm, toplam 6.748 öğrencisi ile Üniversitemizin en 

köklü ve büyük fakültelerinden birisidir.  

Bugün bu öğrencilerden 424’ü yeni mühendisler olarak birazdan diplomalarını alacak ve 

Ülkemizin üst düzey nitelikli insan kaynağına dahil olacaklardır. 

Değerli Misafirler, 

Ülkemizin en önemli üniversitelerinden birisi olan Çukurova Üniversitesi uzun zamandan beri 

sahip olduğu yüksek standartları daha da yükseğe taşımak için yoğun bir çalışma içerisindedir.  

Çukurova Üniversitesi 46 yıllık tarihi içerisinde çok ciddi ilerlemeler katetmiş, 180 bin 

üniversite mezununu Ülkemize kazandırmış, gerek bölgemizdeki yeni kurulan üniversitelere ve 

gerekse de diğer üniversitelere ciddi anlamda akademik kaynak sağlamış bir Üniversitedir.  

Bunun yanısıra hem bölgemizin, hem de Ülkemizin ihtiyaç duyduğu pek çok alanda katkılar 

vermiş ve Üniversitelerin görevleri içinde yer alan topluma hizmet alanında da önemli 

sorumluluklar yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.  

Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulundurduğu zengin ve nitelikli akademik kadrosuyla, 18 

fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı ve 37 araştırma ve 

uygulama merkezi ve ayrıca son derece gelişmiş fiziki altyapıya sahip doğa harikası kampüsü ile 

Cumhuriyetimizin en önemli projelerinden birisi olduğu yönündeki değerlendirmeleri layıkıyla hak 

ettiğini ortaya koymaktadır. 
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Değerli Konuklar, 

Üniversitemiz sahip olduğu misyonun farkında olarak gelişimini daha da ileriye taşımak için 

yoğun bir çabanın içine girmiş ve gerek fiziksel alt yapı, gerekse akademik olarak pek çok değişimi 

gerçekleştirmiş bulunmaktadır.  

Bünyesinde bulunan tüm programları uluslararası kabul gören standartlara göre düzenlemiş 

ve mezunlarının diplomalarını başta Avrupa Ülkeleri olmak üzere tüm Dünyada sorunsuz tanınır 

hale getirmiştir.  

Bir yandan akademik çalışmalar sürerken, öte yandan da Çukurova Üniversitesi kampüsünün 

evrensel standartlarda engelsiz bir kampüs alanı haline gelmesi için yoğun çabalar devam 

etmektedir.  

Çukurova Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında da kendi 

kurumsal kalite çalışmalarını başlatmış ve programların akreditasyonunu da hızlandırmış 

durumdadır.  

Üniversitemizi en iyiye taşımak adına tüm bu faaliyetlerin artarak devam edeceğinden 

kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Değerli Konuklar, 

Üniversitemiz son yıllarda gösterdiği performansla, Türkiye’deki 15 Araştırma Üniversitesi 

arasına girmeyi başarmıştır.  

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

Bu başarıda, Mühendislik Fakültemiz öncü rol üstlenen fakülteler arasında yerini almıştır.  

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde bu ortamı kurup yaşattıkları için, başta Mühendislik 

Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri olmak üzere, tüm Akademik ve İdari 

personele huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 

Çukurova Üniversitesi, Dünya Üniversite Sıralaması Merkezinin 2018-2019 yılları için 

hazırlamış olduğu listeye Dünyanın en iyi 1.000 üniversitesi içine Türkiye’den giren 13 

üniversiteden birisi olmayı başarmış durumdadır.  

Tüm bu çalışmalar Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını her geçen gün daha fazla 

arttırmakta ve her yıl daha fazla uluslararası öğrenci eğitim öğretim için Üniversitemizi tercih 

etmektedir. 
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Değerli Öğretim Üyeleri, 

Üniversitemizin hedeflerini başarmasında ve mükemmele ulaşmasında sizlerin katkı ve 

sorumluğu çok önemlidir.  

Çukurova Üniversitesinin başarıları akademik ve ayrıca idari kadrolarının omuzlarında 

yükselmektedir.  

Sizlerin yıl boyu yoğun eğitim öğretim faaliyeti arasında Üniversitemizin başarısına katkı 

koyacak diğer akademik faaliyetlere de zaman ayırarak kendi zamanlarınızdan fedakarlıkta 

bulunduğunuzun farkındayız.  

Emeklerinizi bundan sonra da esirgemeyeceğinizden eminim.  

Bu vesileyle sizlere de şükranlarımı sunuyorum. 

Sevgili Aileler, 

Bu günün sizler için ne kadar anlamlı ve önemli olduğunun farkındayız.  

Yıllar süren yoğun emek ve çabalar nihayet meyvesini verdi.  

Artık evlatlarınızın Çukurova Üniversitesinden donanımlı birer bireyler olarak yetiştirilip 

hayatlarının yeni bir aşamasına uğurlandığı bu günde, öncelikle emekleriniz için, ayrıca bizlere olan 

güveninizden dolayı sizlere şükranlarımı sunuyor, evlatlarınızın mezuniyetinin hayırlı uğurlu 

olmasını diliyorum.  

Sevgili Mezunlar,  

Çukurova Üniversitesinde geçirdiğiniz lisans eğitimi sonucu hayatınızda artık yeni bir 

aşamaya geçmektesiniz.  

Sizler meslek hayatlarınız boyunca gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında çok farklı 

sorumluluklar ve belki de son derece önemli görevlerde yer alacaksınız.  

Çevrenize baktığınızda bunun sayısız örneğinin olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz.  

Üniversitenizde aldığınız eğitim elbette uluslararası standartlarda üst düzey bir eğitimdir.  

Ancak yaşam boyu öğrenmenin önemini asla ihmal etmeyin ve daima kendinizi geliştiriniz.  

Mühendislerin ülkelerin kalkınmasında ne kadar önemli sorumluluklar yüklendiği 

unutulmamalıdır.  

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelere, tartışılan konulara bakıldığında 

sorumluluklarınızın ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz.  
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Bundan sonra da Çukurova Üniversitesi ailesinin bir mensubu olarak Üniversitenizin ihtiyaç 

duyduğu her alanda desteğinizden vazgeçmeyiniz.  

Sizlerin desteklerinizle Üniversitemiz daima daha ileriye doğru yol alacaktır.  

Sözlerime son verirken, sizlere bundan sonraki meslek yaşantınızda başarılar diliyorum.  

Yolunuz ve bahtınız açık olsun. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


