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Değerli Öğretim Üyeleri,  

Sevgili Mezunlarımız,  

Kıymetli Aileler, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

Üniversitemizin Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitülerinin 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Mezuniyet Törenine hoş geldiniz.  

Sizleri Üniversitemiz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Enstitülerimizden 400 Yüksek Lisans, 148 Doktora olmak üzere 

toplam 548 öğrencimiz diplomalarını almaya hak kazanmışlardır. 

Enstitülerimiz kurulmuş oldukları 1982 yılından beri bu sayı ile birlikte ülkemizin gelişmesinde 

öncü rol oynayan Üniversitelerimize, özel sektöre ve kamu kuruluşlarına 14.183 Yüksek Lisans, 

2.979 Doktora olmak üzere toplam 17.162 Lisansüstü diplomalı mezun kazandırmıştır.  

Değerli Konuklar,  

Bilindiği gibi Üniversiteler, bilginin üretildiği merkezlerdir.  

Toplumun yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak temel aktifler ve hizmetler üretirler.  

Bu rafine bilginin toplumsal aktifler haline dönüştürülmesi için potansiyel yaratmak da 

üniversitelerin sorumluluğudur.  

Dünyanın, üretime dayalı ekonomiden, bilgiye dayalı ekonomiye geçmesinin etkisiyle ülkelerin 

gelişmişlik ve refah düzeyleri, uyguladıkları eğitim ve sergiledikleri bilimsel teknolojik ilerlemeler ile 

ölçülebilir hale gelmiştir.  

Üst düzey eğitim ve bilimsel araştırma birimi olan üniversiteler, belirledikleri eğitim stratejileri, 

akademik seviyelerdeki iyileştirme çalışmaları ve yapılanmalarındaki düzenlemeler ile toplumun 

ekonomik ve bilimsel kalkınmasında lokomotif görevini üstlenmektedir.  

Üniversitelerin, kamusal hizmet için var olma, tüm sektörlerin insan ihtiyacını karşılama, bilgiyi 

araştırma ile üretme, geliştirme ve dağıtma, kültürel çeşitlilik içinde kültürleri yorumlama, koruma 

ve geliştirme, demokratik vatandaş sorumluluklarını alma ve yerine getirme yanında, tüm 

düzeylerde eğitimi geliştirip ilerlemesine katkıda bulunma, yüksek kalitede mezunlar yetiştirerek 

toplumun bir bütün olarak sürdürülebilir gelişim ve kalkınmasına katkıda bulunma gibi görev ve 

sorumlulukları vardır.  

Değerli Konuklar, 

Üniversitelerde lisans eğitiminin üzerine yapılan Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinin yapıldığı 

Enstitüler, ülkelerin ve toplumların gelişmesi ve kalkınması bakımından uluslararası alanda 



sürdürülebilir bir rekabet gücü oluşturulmasında, toplumların temel dinamiklerindeki sorunların 

çözümünde ve bilimin gelişiminde eğitimin taçlandırıldığı kurumlardır.  

Bu düşünce ile Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Yönergesi destekleme ilkelerinde yapılan 

değişikliklerle son iki yıl içinde tez proje desteklerinde %40’a varan artışlar yaptık; ayrıca öğretim 

üyelerimiz için de yapılan yayın puanına bağlı olarak proje ek destek limitlerini önemli oranlarda 

artırdık.  

Önümüzdeki yıllarda bu destekleri olanaklar ölçüsünde elimizden geldiğince artırmaya devam 

edeceğiz. 

Değerli Konuklar, Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Mezunlarımız,  

Üniversitemiz, Türkiye’de objektif kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 

Araştırma Üniversiteleri seçiminde Devlet Üniversiteleri içinde ilk 15’in içine girmeyi başarmıştır.  

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Uluslararasılaşma Stratejisi kapsamındaki 

değerlendirme sonucunda da seçilen 20 pilot üniversite arasına girerek bu başarısına bir yenisini 

eklemiştir.  

İlk on’da yer alan araştırma üniversiteleri arasına girme yolunda çalışmalarımızı azimle 

sürdürmekteyiz.  

Dünyadaki seçkin birçok kurum ve kuruluşlarca çeşitli bilimsel kriterlere göre yapılan 

değerlendirmelere göre de Üniversitemizin, ülkemizdeki üniversiteler arasındaki yeri 

küçümsenemeyecek ölçüde üst sıralardadır. 

Hiç şüphesiz bu başarılar başta siz değerli öğretim üyelerimiz, sevgili mezunlarımız olmak üzere 

tüm üniversitemiz camiasına ait.  

Hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.  

Değerli Ailelerimiz, 

Büyük emek, zorluk ve heyecanla yetiştirdiğiniz evlatlarınızı aldıkları eğitimde uzmanlaşmaları için 

bize emanet ettiniz.  

Biz de onları, sizlere ve topluma yararlı birer insan olarak yetiştirmek için elimizden gelenin en 

iyisini yapmaya çalıştık.  

Bugün onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. 

Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım,  

Üniversitemizin, Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler ve Bağımlılık ve Adli Bilimler alanlarındaki farklı 

Anabilim Dalları bünyesinde bulunan 165 lisansüstü programından başarılı çalışmaları sonucu bugün 

mezun olmakta olan bu gençlerimizin bilgiyle, çağdaş değerlerle, meslek ahlakı ile donatılmasının 

mimarları sizlersiniz.  

Üniversitemiz adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. 

 



Sevgili Mezunlarımız,  

Eğitimlerinizi Yüksek Lisans ve Doktora ile taçlandırdığınız bu başarı noktasında elbette 

ailelerinizin ve tüm öğretim üyesi arkadaşlarımın katkıları son derece fazla.  

Ancak, hiç şüphesiz esas başarı sizin.  

Bugüne sizler alın teriniz ve çabalarınızla geldiniz.  

Sizleri kutluyor ve alkışlıyorum. 

Değerli Konuklar, 

Büyük bir gurur ve övünçle kutladığımız bu Enstitüler Mezuniyet Günümüzde tüm mezunlarımızı, 

değerli ailelerini ve öğretim üyesi meslektaşlarımı tekrar gönülden kutluyor, güzel ülkemizin mutlu 

yarınlarına yön ve şekil verecek olan mezunlarımızı sevgiyle uğurluyorum.  

Yolunuz açık olsun. 

Selam, sevgi ve saygılarımla. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


