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Enstitüler 2019 Mezuniyet Töreni 

       Enst. Md.  Prof.Dr. M. Gök Konuşma Metni 
             

 

 

Sayın Rektörüm,  

Sayın Rektör Yardımcılarım, 

Sayın Dekanlar, 

Değerli öğretim üyesi Arkadaşlarım, 

Enstitülerimizin Sevgili  Yeni Mezunları, 

Değerli Konuklar, 

Basınımızın Güzide Temsilcileri, 

 

 

Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler ve Bağımlılık ve Adli 

Bilimler Enstitülerimizin 37. Mezuniyet Yılı 

Törenine 

Hoş Geldiniz. 

Enstitülerimiz Adına Hepinizi Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum. 

 

Değerli Konuklar, 

Bu eğitim öğretim yılında;  

Fen Bilimleri Enstitümüzden 165 Yüksek Lisans, 96 Doktora olmak üzere toplam 261 

öğrencimiz,  

Sosyal Bilimler Enstitümüzden 209 Yüksek Lisans, 45 Doktora olmak üzere toplam 

254 öğrencimiz,  

Sağlık Bilimleri Enstitümüzden 24 Yüksek Lisans, 7 Doktora olmak üzere toplam 31 

öğrencimiz,  

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitümüzden ise 2 Yüksek Lisans  öğrencimiz 

diplomalarını almaya hak kazanmışlardır. 

 

Bu mezun sayıları ile, kuruldukları 1982 yılından bugüne,  

Fen Bilimleri Enstitümüz 8.516  Yüksek Lisans, 2.039 Doktora;  

Sosyal Bilimler Enstitümüz  5.126 Yüksek Lisans, 612 Doktora;  

Sağlık Bilimleri Enstitümüz  539 Yüksek Lisans, 328 Doktora 

mezununu ilgili sektörlerin hizmetine kazandırmıştır.  

Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitümüz ise 2017 yılında kurulmuş olup bu yıl ilk 

mezunlarını vermiştir.   

 

Değerli Konuklar, 

Bilginin üretildiği ana kaynak olan Üniversiteler toplumun bilimsel araştırma ve yüksek 

nitelikli insan gücü gereksinimini karşılamak üzere kurulmuşlardır. Üniversiteler, 

toplumsal gelişimin merkezindedirler. Üniversiteler yöresel, bölgesel ve küresel olarak 

toplumların sosyal ve ekonomik refahı için yaşamsal bilgiyi üretir, korur ve yayar. 

Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (EUA) Graz Deklarasyonuna göre Üniversitelerin kamu 

sorumluluğu taşımak, araştırmayı yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası olarak görmek, 
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akademik kaliteyi yükseltmek, hareketliliği ve sosyal boyutu geliştirmek, üniversiteler 

olarak reformun merkezinde olmak gibi görev ve sorumlulukları vardır.  

Her alanda toplum yaşamı ile iç içe ve yan yana olan Üniversiteler, eğitim sisteminin 

en üst kademesinde yer almaktadır. Üniversiteler, toplumların sorun ve beklentilerinin 

doğru algılanmasında ve tanımlanmasında yaşanan sorunlara gerçekçi çözüm 

önerilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

 

Mevcut bilgilere yenilerini ilave ederek, sahip olduğu değerleri ulusal ve evrensel 

boyutta topluma yaymakla görevli olan üniversitelerde Lisans eğitimleri, Yüksek Lisans 

ve Doktora eğitimleri ile taçlandırılır. Lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma ve teknolojik 

gelişmenin esasını oluşturmaktadır. 

 

Değerli Konuklar, 

Bilgi çağının en büyük sermayesi yetişmiş insan gücüdür. Yetişmiş insan gücü eğitimle 

elde edilir. Bu amaçla ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren Yükseköğretimde hızlı bir 

üniversitelileşme başlamış, 1990’lı yıllar başlarında 53 olan Üniversite sayısı 2000’li 

yıllar başında 76’ya, 2010 yılında 156’ya, bugün ise 129’u Devlet Üniversitesi olmak 

üzere 206’ya ulaşmıştır.  

2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle toplam 7.740.502 öğrenci sayısı ile de 

Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranı % 107’ye, Net Okullaşma Oranı % 52’ye 

ulaşmıştır. Bu oranlar yükseköğretimde yatay büyümenin doygunluğa ulaştığını, 

bundan sonra dikey büyümeye, diğer deyişle kaliteye önem verilmesi gerektiğini  açık 

olarak göstermektedir. 

 

Değerli Konuklar, 

Yükseköğretimde eğitim kalitesi açısından Öğretim Üyesi ve/veya Öğretim Görevlisi 

olarak ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı da önemli bir 

parametredir.  

Bu oran OECD ülkeleri ortalamasında 16 dolayında iken, ülkemizde 67’dir. Çukurova 

Üniversitesi olarak bu bağlamda oldukça iyi konumda olduğumuzu, üniversitemizde bu 

sayının 38 olduğunu belirtmek isterim. Eğitimde niteliği artırmak adına bu oranı ideal 

sayılara çekmenin yolu, Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi sayısını artırmaktan 

geçer. Öğretim üyesi sayısını artırmak ise ancak doktoralı mezun sayısını artırmakla 

mümkün olabilmektedir.  

 

Yıllık Doktoralı mezun sayısı ; 

 

ABD’nde ………………………………:  67 bin 
Almanya ………………………………:  28 bin 
İngiltere ………………………………:  25 bin 
Hindistan ………………………………:  24 bin 
Japonya ………………………………:  16 bin 
Fransa ………………………………:  13 bin 
Güney Kore ………………………………:  13 bin 
İspanya ………………………………:  11 bin 
İtalya ………………………………:  11 bin 
Kanada ………………………………:  7 bin 
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Endonezya ………………………………:  4 bin 
TÜRKİYE’de ………………………………:  6.045’tir. 

 

 

Yıllık doktoralı mezun sayısı bakımından Türkiye’deki üniversiteler arasında geçtiğimiz 

son yıllar verilerine göre Üniversitemizin 10. sırada bulunduğunu, hatta Fen Bilimleri 

Enstitümüzün 5. sırada olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Öğretim üyesi 

başına düşen öğrenci sayısı fazlalığına ve son 5 yılda Yükseköğretimdeki öğrenci 

sayısının % 40 artış göstermesine karşılık öğretim üyesi sayısındaki artış oranı % 27 

olarak gerçekleşebilmiştir.  

 

Türkiye Yükseköğretim 2023 vizyon hedefine de uygun olarak yıllık doktoralı mezun 

sayısının 15-20 binlere ulaştırılması, bunun için de Araştırma Görevlisi kadrolu doktora 

öğrenci sayısının artırılması ve doktoralı mezunların kamu ve özel sektörde 

istihdamının sağlanması hem yüksek öğretimde kalite, hem de özel sektörün sanayi 

ve teknolojide küresel rekabeti açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2 yıl önce başlatılan YÖK 100/2000 öncelikli 

Alanlar Doktora bursları doktorayı özendirmek açısından önemli bir etken olmuştur. 

Ancak, söz konusu burs miktarının artırılması, bursun Yüksek Lisans düzeyinde de 

verilmesi ve istihdam önceliği sağlanması bursa olan ilgiyi daha da artıracaktır. Fen 

Bilimleri Enstitümüzde 52, Sosyal Bilimler Enstitümüzde 11 ve Sağlık Bilimleri 

Enstitümüzde 6 olmak üzere toplam 69 öğrencimiz bu burstan yararlanmaktadır ve bu 

sayı ile Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumları bursiyer sıralamasında üst sıralarda 

yerini almıştır. 

 

Değerli Konuklar, 

Uluslararası alanda, üniversitelerin bilimsel düzeylerinin değerlendirmesinde lisans 

öğrenci sayısına karşılık gelen lisansüstü öğrenci sayısı önemli bir göstergedir. Bu 

oran (lisansüstü öğrenci sayısı ≥ 5.000 olan üniversiteler içinde);  

 
                                   L.üstü öğr. s. / 100 Lis. öğr.s 

İTÜ’nde ………………………… : 52  
Marmara ……………………….. : 45  
ODTÜ’nde …………………….. : 38  
Yıldız Teknik ………………….. : 37  
Ankara …………………………. : 37  
Kocaeli …………………………. : 35  
Hacettepe ……………………… : 33  
Türkiye Geneli …………………. : 11’dir.  

 

Bu sıralamada Çukurova Üniversitesi % 26 ile 8. sırada yer almaktadır. 

Üniversitemiz için 3 yıl önce % 21; 6 yıl önce % 17 olan bu oranın artırılması yönünde, 

Enstitülerimizin önerilerini de dikkate alarak gerekli açılımların yapılmasında büyük 

katkıları olduğu için Sayın Rektörümüze buradan teşekkürlerimi iletiyorum. 
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Sevgili Mezunlarımız, 

Lisans eğitimini lisansüstü eğitimle taçlandırmış gençlerimiz olarak sizlere düşen 

görev; çağdaş uygarlık yolunda bilim ve teknolojinin takipçisi, düşünen ve üreten 

bireyler olmanızdır. Üzerinizde bulunan mezuniyet binişlerinizin niçin düğmesiz 

olduğunu asla unutmayınız. Hatırlatmak isterim ki, bugünden itibaren üzerinizde 

taşımayı hak ettiğiniz binişleriniz korku ya da menfaat nedeniyle hiçbir otorite 

karşısında el-pençe durmamanız, kendinizi düğme ilikleme zorunda hissetmemeniz ve 

doğruluktan, adaletten, haktan, hukuktan yana ömür boyu taraf olma 

sorumluluğunu taşımanız içindir. 

 

Mezunlarımızın Sevgili Anne-Babaları, Yakınları,  

Genç mezunlarımızın yetişmelerinde sizlerin de inkâr edilemez katkılarınız olduğunu 

biliyoruz. Bugün, büyük fedakârlıklarınıza karşılık en güzel hediyeyi alıyorsunuz. 

Onlarla dilediğiniz kadar gurur duymak sizin hakkınızdır. 

 

Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım, 

Öğrencilerimizi, kurumumuza ayak bastıkları günden beri inci gibi işlediniz ve onları, 

bundan sonraki yaşamlarında çeşitli başarılara imza atacak nitelikli, donanımlı bireyler 

olarak yetiştirdiniz. Emekleriniz için hepinize Enstitülerimiz adına şükranlarımızı 

sunuyorum. 

 

Sevgili Genç Mezunlarımız, 

Sizlere güle güle demeden önce, hayatta başarının sırlarını yakalamaya, onurlu 

yaşamaya, gelecek nesillere örnek olmaya yönelik, mezunlarımıza hep söylediğim 

sözlerden bazılarını sizlere de söylemek istiyorum; 

 

1. Enerjinizi hep yüksek tutun. Unutmayın, başarılı insanlar, enerji seviyeleri 

yüksek insanlardır. 

2. Ormanı ve ağaçları görenlerden olun. Yaptığınız her işin, büyük resim içindeki 

yerini bilin. 

3. Hedeflerinizi siz koyun, yelkenlerinizi siz ayarlayın, rüzgârın esiri olmayın. 

Unutmayın geminin rotasını, yelken ve yelkeni ayarlayan belirler. 

 

En önemlisi; 

 

4. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; 

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözünü hep aklınızda tutun. 

 

Yolunuz açık olsun.  

Saygılarımla.. 

 

 
Prof. Dr. Mustafa GÖK 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

14 Haziran 2019 


