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Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,
Değerli Konuklar,
Kıymetli Aileler,
Sevgili Mezunlarımız,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet
törenine hoş geldiniz.
Üniversitemiz adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Bugün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimizi, hızla değişen dünyada ülkemizin
ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklere sahip öğretmenler olarak mezun etmenin mutluluğunu ve
gururunu yaşıyoruz.
Bu eğitim öğretim yılında Eğitim Fakültemizden yedi yüz öğrencimiz öğrenim sürecini
tamamlayarak mezun olmaya ve diplomalarını almaya hak kazanmıştır.
Eğitim Fakültemiz, açıldığı 1982 yılından bugüne çok sayıda mezun vererek Milli Eğitime
ve eğitim sistemimize çok değerli öğretmenler kazandırmıştır.
Günümüzde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok hızlı değişim ve gelişim
yaşanmaktadır.
Değişen ve gelişen şartlara göre eğitim kurumlarının amaçlarında ve işlevlerindeki
farklılaşmalar öğretmenlerin rollerinde de farklılıklara yol açmıştır.
Değerli Konuklar,
Öğretmenler kuşkusuz ki bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün
yetiştirilmesinde, toplumda birlikte yaşama arzusunu, huzuru ve sosyal barışı sağlamada,
toplumun yarınlarının şekillenmesinde, bireylerin toplumsal hayata hazırlanmasında,
toplumun kültür ve değerlerini genç kuşaklara aktarmada önemli bir rol oynarlar.
Toplumlarda nitelikli bireylerin yetiştirilmesi nitelikli öğretmenlerle mümkündür.
Günümüzde etkili öğretmenler, sadece öğrenmeyi öğreten değil, aynı zamanda
öğrencileri iyiye, doğruya, güzele, erdemli olmaya götüren ve bunun mücadelesini veren
kişilerdir.
Ülkemizde iyi yetişmiş, nitelikli öğretmenlere duyulan ihtiyaç her geçen gün
artmaktadır.
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Değerli Konuklar,
Kuşkunuz olmasın ki Üniversitemiz ve Eğitim Fakültemiz ülkemizin geleceği olan
evlatlarımızı ve geleceğin öğretmen adaylarını çağın gerektirdiği becerilerle donatmanın ve
birer eğitim lideri olarak yetiştirmenin üstün gayreti içinde olmuştur.
Eğitim Fakültemizin değerli mezunları her yıl Kamu Personeli Seçme Sınavlarında
önemli başarılar elde ederek göreve başlamaktadırlar.
Bu gururu bizlere yaşatan öğrencilerimize ve mezunlarımıza, her koşulda yanlarında
olan ailelerine, kıymetli öğretim elemanlarına ve tüm üniversite personeline şükranlarımı
sunuyorum.
Saygıdeğer Öğretim Elemanları,
Bugün bu haklı gururun yaşanmasında büyük emeği ve katkısı olan sizler,
öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel değerler ile yüksek bilgi donanımıyla mezun olmalarını
sağlayarak onları umut ve başarı dolu bir hayata hazırladınız.
Sizlere tüm mezunlarımız, ailelerimiz ve üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgili Mezunlarımız,
Hayatınıza bilgi üretiminin peşinden koşan, öğrenme ve öğretme isteğiyle dolu,
toplumsal ve evrensel değerlere sahip çıkan, sorgulayan, araştıran, okuyan ve okutan
öğretmenler olarak devam etmenizi diliyorum.
Sizlerin mesleğinizi bilimsel ve evrensel ilkelerle uyumlu bir şekilde görev ve
sorumluluklarınızın öneminin farkında olarak yapmanızı temenni ediyorum.
Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur.
Tüm mezunlarımızı, ailelerimizi ve öğretim elemanlarımızı tekrar yürekten kutluyor,
geleceğimizin umudu olan öğretmen adaylarımızı sevgiyle uğurluyorum.
Yolunuz açık olsun…

Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü
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