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Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,
Değerli Konuklar,
Sevgili Mezunlarımız,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
İletişim Fakülte’mizin 2018-2019 yılı Mezuniyet törenine hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum
Bu yıl İletişim Fakültemizin İletişim Bilimleri Bölümünün dördüncü dönem, Radyo,
Televizyon ve Sinema Bölümünün ise ikinci dönem mezunlarını vermesinin heyecanını ve gururunu
yaşamaktayız.
Üniversitemizin en genç fakültelerinden biri olan İletişim Fakültemiz, geçtiğimiz yıl faaliyete
geçirilen Gazetecilik lisans programıyla birlikte, verilen üç ayrı lisans programının yanı sıra,
“İletişim Çalışmaları“ konulu disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans programını da yürüttüğü yoğun bir
akademik yılı geride bırakırken, bu süreçte, özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizin teorik ve
uygulamalı alanlarda en iyi şekilde yetişmeleri yönünde büyük emek harcayan değerli hocalarımıza
üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum.
Özellikle de, geçtiğimiz yıl başlatılan Disiplinlerarası İletişim Çalışmaları yüksek lisans
programının Fakültede farklı alanlardan gelen tüm öğretim üyelerinin katılımıyla yapılandırılmış
olmasının, kurum içi akademik işbirliği ve dayanışma örneği olarak çok önemli olduğunu
düşünüyorum.
Ayrıca, bu anlayışın Fakültemizi daha da ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum.
Bunun yanında, gelişimini hızla sürdüren İletişim Fakültemizin ilerleme yönünün günümüzde
Dünyada ve Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde güncel kavramlar olarak öne çıkan
“disiplinlerarasılık” “uluslarasılaşma”, “kültürlerarasılık” ve “kalite” kavramları ekseninde
olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyor, bu yöndeki çalışmaların Üniversitemizin 2023 stratejik
hedeflerine önemli katkılar sunacağını düşünüyorum.
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Önümüzdeki dönemde Radyo, Televizyon ve Sinema Programı kapsamında geçirecek
olduğunuz akreditasyon değerlendirmelerinde de başarılı sonuçlar almanızı diliyor, sürece emeği
geçen tüm akademik ve idari personelimize çok teşekkür ediyorum.
Sevgili Öğrenciler,
Diplomalarınızı elinize alacağınız bu günden itibaren Çukurova Üniversitesi büyük ailesine
“mezunlarımız” olarak katılacak olan değerli gençlerimiz,
Birçoğunuz artık yarının iletişimcileri olarak, iletişimin her geçen gün çeşitlenen alanlarında
görevler üstlenirken, baş döndürücü hızla gelişen teknoloji üzerinden, coğrafi sınırlardan bağımsız
olarak hareket edebilen “bilginin” yönetilmesi, işlenmesi hatta üretilmesi noktasında olacaksınız.
Sanal ile gerçeğin sınırlarını bulanıklaştıran bu ortamlarda vereceğiniz kararlar ve
seçimlerinizde en güvenilir yol göstericiniz eğitiminiz sürecinde kazandığınız etik değerler ve
vicdanınız olmalıdır.
Değerli Aileler,
Sizler evlatlarınızı büyük emeklerle ve özveriyle yetiştirdiniz.
Bizler de onları üniversite yaşamının ve akademinin bilgi ve deneyimleriyle donatmaya
çalıştık.
Eminim ki, sizler onların diplomalarını ellerine alacakları günü dört gözle beklediniz.
İşte, sabırla beklediğiniz an bu andır; ve şu anda yaşadığınız büyük mutluluk ve gurur sizin en
büyük hakkınızdır.
Ben de tüm üniversitem adına sizlere çok teşekkür ediyorum ve genç iletişimcilerimize
başarılı ve mutlu bir gelecek diliyorum.
Değerli Mezunlarımız,
Artık günümüzde değişen yükseköğretim anlayışında, gençlerin mezuniyet sonrasında eğitim
aldıkları kurumlarıyla olan iletişimlerinin önemi daha fazla vurgulanmaktadır.
İş yaşamına katılmış mezunlarımızdan gelecek geri bildirimleri çok önemsiyoruz ve
sürdürülmekte olan eğitimin niteliğinin geliştirilmesi ve Sektör ile eğitim kurumu arasında bir köprü
işlevi görmesini beklemekteyiz.
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Sözlerime son verirken, şunu da belirtmek isterim ki, içinde bulunacağınız rekabet ortamı
aynı zamanda daha fazla dinamizm, daha fazla çeşitlilik ve yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz
yeni fırsatlar yaratacaktır.
Hedeflerinizi doğru koyarak ve koşulları iyi okuyarak, tüm bu zorlukların üstesinden
geleceğinize, hedeflerinize ulaşacağınıza ve Çukurova Üniversitesi’nin genç iletişimcileri olarak,
sesimizi en iyi şekilde duyuracağınıza yürekten inanıyorum.
Yolunuz açık ve aydınlık olsun.

Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü
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