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Değerli Öğretim Üyeleri,
Kıymetli Aileler,
Değerli Konuklar,
Sevgili Mezunlarımız,
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 2019 yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz.
Öğrencilerimizin bu mutlu gününde, mezuniyet törenimize teşrif eden siz değerli tüm
konuklarımıza çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
Köklü geçmişi olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık Bölümlerini çağdaş normlar
çerçevesinde Mimarlık Fakültesi çatısı altında başarıyla bir araya getirerek Fakültemizin kuruluşunu
2017 yılında gerçekleştirmiş, idari yapılanmasını ise 2018 yılında tamamlamış olmanın mutluluğu
içinde olduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum.
Bugün, gerek mezunlarımızın, gerekse ailelerinin büyük emek harcadıkları ve özveride
bulundukları uzun ve yorucu bir sürecin diplomayla taçlandırıldığı çok müstesna bir gün.
Daha önceleri farklı fakültelerdeki üç bölümümüzün Mimarlık Fakültesi çatısı altındaki ilk
mezuniyet töreni olması bugünü daha da özel kılmaktadır.
Değerli Konuklar,
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Çukurova Üniversitesi daha kaliteli, daha çağdaş, daha
öğrenci merkezli eğitim verme ve dünya üniversitesi olma hedefini korumakta, bu alanda
çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır.
Üniversitelerin görevi çağdaş bir eğitim-öğretim gerçekleştirmek, ülkenin ihtiyaçlarına uygun
nitelikli insan gücü yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yapmaktır.
Mimarlık Fakültemiz Çukurova Üniversitesi’nde en son kurulan fakülte olmasına rağmen; güçlü
ve nitelikli kadrosu ile ülkemizin en önde gelen mimarlık fakültelerinden biri olma yolunda
ilerlemektedir.
Üniversite Yönetimi olarak kuruluşunda olduğu gibi bu yolda da destek vermeye devam
edeceğiz.

Değerli Konuklar,
Kuruldukları günden itibaren yetiştirdikleri 5 bine yakın Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar ile
ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada önemli katkılar sunan bölümlerimizin, yeni fakülte
çatısı altında yapılanmasıyla üniversitemiz vizyonuna sağlayacağı katkılar da artacaktır.
Kurulma aşamasında olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile birlikte dört bölümü kapsayan
Mimarlık Fakültesi, planlamacı ve tasarımcı disiplinlerden oluşması münasebetiyle hem bölgesel,
hem de ulusal ölçekte planların ve mekânsal tasarımların hazırlanmasına katılım sağlayarak
üniversitemizin görünürlüğünü ve etkinliğini üst düzeye çıkartmakta önemli katkılar sunabilecektir.
Kısacası, Mimarlık Fakültesi bu ilk yıllarındaki heyecanını koruyarak yakın gelecekte Çukurova
Üniversitesinin dışardan görünen önemli bir yüzü ve gururu olacaktır.
Fakültemiz öğretim elemanlarının, kuruluş sürecinde gösterdiği olgunluğu ve uyumu, bundan
böyle de sürdürerek üniversitemizin saygın ve köklü bir fakültesi olacağına gönülden inanıyorum.
Değerli Ailelerimiz,
Bugün, mezunlarımızdan daha heyecanlı ve gururlu biri varsa, o da kuşkusuz sizlersiniz.
Sizler de öğrencilerimizin bu zorlu yolculuğunda her zaman yanlarında oldunuz ve bir çok
anlamda emek harcadınız, özveri gösterdiniz.
Böyle pırıl pırıl gençler yetiştirdiğiniz için sizleri de tebrik ediyorum.
Bu tabloya imrenerek, gururla bakabiliyorsak, bunda sizin de payınız çok büyük.
Ayırdığınız zaman ve verdiğiniz emek için sizlere çok teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar, Sevgili Öğrencilerimiz,
Bilindiği gibi mimarlık alanı insanlığın en eski uğraş alanlarından biridir.
Siz değerli mezunlarımız, geçmişte olduğu kadar geleceğin de en önemli mesleklerine ilişkin
eğitim ve öğretim programlarına sahip olan bu fakülteden güncel bilimsel bilgilerle donatılarak
ayrılıyorsunuz.
Elde ettiğiniz bilgiler, sadece ulusal alanda değil uluslararası alanda da yaşanabilir ve
sürdürülebilir her türlü mekanın oluşturulmasında sizlere yol gösterici birer kılavuz niteliği
taşımaktadır.

Bu vesile ile öğrencilerimize çağdaş ve evrensel bilim ilkelerini benimseterek, nitelikli bilgi
donanımı ile mezun olmalarında ve hayata hazırlanmalarında göstermiş olduğu çabalarından dolayı
değerli öğretim üyelerimize, öğrencilerimiz ve tüm Çukurova Üniversitesi camiası adına şükranlarımı
sunuyorum.
Sevgili Mezunlarımız,
Çukurova Üniversitesinden diploma almaya hak kazandınız.
Bugün alacağınız diplomayla birlikte, yaşamınızda yeni bir dönem başlamış bulunuyor.
Akademik kadro bakımından güçlü ve donanımlı böyle bir fakülteden mezun olmanızdan
dolayı kendinizi şanslı saymalısınız.
Sizi uğurlamadan önce, her zaman Çukurova Üniversitesi ailesinin bir parçası olduğunuzu
tekrar hatırlatmak isterim.
Akıl ve bilimin rehberliğinde, temel insani değerlere bağlı, onurlu ve çalışkan birer Mimar,
Peyzaj Mimarı ve İç Mimar olarak bizi her zaman bir adım öteye taşıyacağınıza yürekten
inanıyorum.
Sözlerime son verirken, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi çatısı altında verdiğimiz ilk
mezunlarımızı tekrar kutluyor, bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılarınızın
devamını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Yolunuz açık olsun.
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