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Değerli Öğretim Üyeleri,
Kıymetli Aileler,
Değerli Konuklar,
Sevgili Mezunlarımız,
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2019 yılı Mezuniyet törenine hoş geldiniz.
Fen

Edebiyat

Fakültesinin

kuruluşunun

42.

yılında

38.

mezuniyet

törenimizi

gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu törende Fen-Edebiyat Fakültesinin 241 mezunu daha diplomalarına kavuşacaklar.
Öğrencilerimizin bu mutlu gününde, mezuniyet törenimize teşrif eden siz değerli
konuklarımıza çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım, Değerli Konuklar,
Üniversitelerin görevi çağdaş bir eğitim - öğretim gerçekleştirmek, ülkenin ihtiyaçlarına
uygun nitelikli insan gücü yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yapmaktır.
Bu

amaçların

gerçekleşmesinde

Fen-Edebiyat

Fakülteleri

de

önemli

görevler

üstlenmektedir.
Temel bilimlerin öğretildiği merkezler olmaları nedeniyle bu fakültelerin üniversite sistemi
içindeki yeri ve katkısı çok büyüktür.
Fen-Edebiyat Fakültesi, eğitim - öğretim ve araştırma bazında, TÜBİTAK projeleriyle,
yaptığı yayınlarla, aldığı patentlerle en üst seviyede kendini gösteren bir fakültemizdir.
Kurulduğu günden bugüne kadar çeşitli alanlarda yetiştirdiği binlerce mezunu ile Ülkemize
ve insanlığa hizmet etmeye devam etmektedir.
Gururla belirtmeliyim ki, Fen - Edebiyat Fakültesinin İstatistik Programı 2018 yılından
itibaren 5 yıl süre ile akreditasyon sertifikası almış, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi içinde ise
beş bölümümüz daha akreditasyon başvurusu yapmış olup değerlendirme sürecini
beklemektedir.
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Ayrıca, Üniversitemiz son yIllarda gösterdiği performansla, Türkiye’deki 15 Araştırma
Üniversitesi arasına girmeyi başarmıştır.
İlk 10’da yer alma yolundaki yoğun çalışmalarımızı da azimle sürdürmekteyiz.
Bu başarıda, Fen - Edebiyat Fakültemiz öncü rol üstlenen fakülteler arasında yerini
almıştır.
Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesinde bu ortamı kurup yaşattıkları için, başta Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri olmak üzere, tüm Akademik
ve İdari personele huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.
Değerli Aileler,
Evlatlarınızı 4 yıl boyunca bizlere emanet ettiniz.
Akademik kadrolarımız özverili çalışmalarıyla onları eğiterek, mesleklerinde ve insani
ilişkilerinde başarılı, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, mesleki ve insani sorumluluğunu bilen
gençler yetiştirdi.
Bu gençler, verdiğimiz çok çeşitli bilgi ve becerilerle toplumun bilim ve eğitim alanında
daha ileri seviyelere ulaşmasına katkıda bulunacaklardır.
Üniversite mezunu bireyler olarak aldıkları eğitimin kendilerine yüklediği sosyal ve kişisel
sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz.
Sevgili Öğrencilerimiz,
Zorluklardan ve çok çalışmaktan korkmayın, güzel ülkemizin sizlere her daim ihtiyacı
vardır.
Üniversiteden mezun olma sevincinizi paylaşıyor, Çukurova Üniversitesi mezunu olmanın
verdiği onur ve sorumluluğu en iyi şekilde taşıyacağınıza inanıyorum.
Siz sevgili mezunlarımızın bugüne gelmesindeki katkılarından dolayı değerli ailelerinize,
Fen -Edebiyat Fakültesinin tüm akademik ve idari personeline teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Sevgili mezunlarımızın yolları açık olsun.
Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü
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