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04.07.2019 

 

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Kıymetli Aileler,  

Sevgili Mezunlarımız,  

Basınımızın Değerli Temsilcileri,  

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin 2019 yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. 

Bugün, gerek mezunlarımızın, gerekse de ailelerinin büyük emek harcadıkları ve özveride 

bulundukları uzun ve yorucu bir sürecin diplomayla ödüllendirildiği çok müstesna bir gün. 

Öğrencilerimizin bu mutlu gününde, mezuniyet törenimize teşrif eden siz değerli 

konuklarımıza çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.  

Değerli Konuklar,  

Geleceğin toplumunu inşa edecek kuşakların yetişmesini misyon edinen köklü ve büyük bir 

üniversitede, Çukurova Üniversitesinde, dört yıllık lisans eğitim-öğretimini tamamlayarak mezuniyeti 

hak eden Ziraat Fakültemizin 45. dönem mezunlarını uğurlamakiçin buradayız.  

Bilindiği gibi, Üniversitelerin görevi çağdaş bir eğitim-öğretim gerçekleştirmek, 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.  

1967 yılında Ziraat Fakültemizin kuruluşu ile ilk adımı atılan ve Üniversite kimliği kazandığı 

1973 yılından bugüne kadar, özgür düşünce ortamında bilgi üretmeyi ve aktarmayı, öğrencilerinin 

vizyonunu genişletip girişimci ruhlarını ortaya çıkarmayı, ülkemize ufku geniş insanlar kazandırmayı 

temel amaç edinen Çukurova Üniversitesi, geçmişinde olduğu gibi şimdi de hem ülkemizde, hem de 

uluslararası alanda çok saygın bir yer edinmiştir. 

Değerli Konuklar,  

Ülkemizin en önde gelen Üniversiteleri arasında olan Çukurova Üniversitesi daha kaliteli, daha 

modern, öğrenci merkezli eğitim verme ve dünya üniversitesi olma hedefine doğru hızla adımlarla 

ilerlemektedir. 

Günümüzde, Üniversitelerin sadece eğitim yapan ve bilimsel çalışmalar üreten bir kurumdan, 

toplumun temel sorunlarına çözümler geliştiren bir yapıya büründüğü göz ardı edilemez.  
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Üniversite olarak geleceğe yönelik öngördüğümüz daha iyiye yaklaşma yolundaki 

atılımlarımızda, elbette bunları gerçekleştirebilecek 50 yılı aşkın deneyim ve birikimiyle Ziraat 

Fakültemizin önemi büyüktür.  

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurulduğu ilk günlerinin heyecanını koruyarak kendisine 

verilen görevleri yerine getirmeye çalışmakta ve yetiştirdiği binlerce öğrencisiyle haklı olarak 

övünmektedir.  

Fakültemizin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de yapacağı çalışmalarla 

üniversitemizin saygınlığına saygınlık katmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum. 

Dört yıllık emeğin hasat günü olan bugün, öğrencilerimize çağdaş ve evrensel bilim ilkelerini 

benimseterek, mesleki bilgi yanında hayata hazırlanmalarında göstermiş oldukları emekler için 

değerli öğretim elemanlarımıza,fakültemizin idari ve teknik personeline tüm Çukurova Üniversitesi 

camiası adına teşekkür ediyorum.  

Kıymetli Veliler,  

Şuan burada bulunan mezunlarımıza gururla bakabiliyorsak, bunda sizin de payınız çok 

büyüktür.  

Bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı, asıl sahipleri olan sizlere, genç mühendisler olarak teslim 

ediyoruz.  

Çocuklarınızla hep gurur duyun.  

Onlara ayırdığınız zaman ve emek için hepinize çok teşekkür ediyorum.  

Ziraat Fakültesinin 45. Dönem Mezunları, Sevgili Öğrencilerimiz,  

Medeniyetlerin temelini oluşturan tarım ve mühendisliği; 2050 yılında 9 milyar kişi olacağı 

tahmin edilen insanlık için gelecekte de en önemli mesleklerden biri olarak görülmektedir.  

Tarım ve gıda alanında elde ettiğiniz bilgiler, sadece ulusal alanda değil, uluslararası alanda da 

tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında sizlere yol gösterici birer kılavuz niteliği 

taşımaktadır.  

Akademik kadroları ve araştırma-uygulama olanaklarını göz önünde bulundurduğumuzda, 

Türkiye’nin en güçlü ve donanımlı Ziraat Fakültelerinden biri sayılan fakültemizden mezun 

olmanızdan dolayı kendinizi şanslı saymalısınız.  

Çukurova Üniversitesi mezunu olarak aldığınız diploma uluslararası alanda geçerliolan bir 

diplomadır.  
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Sevgili Mezunlarımız, 

Burada geçirmiş olduğunuz yılların hayatınızdaki en mutlu dönem olduğunu düşünüyorum.  

Üniversiteler mezunları ile vardır.  

Üniversitenize ve fakültenize sahip çıkınız. 

Üniversitenizle, Fakültenizle ve Bölümünüzle gurur duyunuz ve bağlarınızı koparmayınız.  

Akıl ve bilimin göstergesinde, temel insani değerlere bağlı, onurlu ve çalışkan birer Ziraat 

Mühendisi olarak, bizi her zaman bir adım öteye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.  

Mezuniyetinizi tekrar kutlarken, bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılarınızın 

devamını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Yolunuz ve bahtınız açık olsun.  

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR 

Çukurova Üniversitesi Rektörü 

 


