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Sayın YÖK Başkanım, 

Sayın Valim, 

Sayın Üniversitelerarası Kurul Başkanım, 

Sayın Rektörlerim, 

Sayın Üniversitelerarası Kurul Temsilcilerim, 

 

Sizleri saygıyla selamlıyorum.  

219. su düzenlenen Üniversitelerarası Kurul toplantısına ve bu yıl kuruluşunun 40. yılını 

kutladığımız Çukurova Üniversitesine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle Çukurova 

Üniversitesi olarak sizlere ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim. 

Tanıtım filminde izlediniz ama yine de üniversitemiz hakkında sizlere kısaca bazı bilgileri 

vermek istiyorum. Çukurova Üniversitesi, 1969 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak 

kurulan "Adana Ziraat Fakültesi" ile 1972 yılında Atatürk Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan 

"Çukurova Tıp Fakültesi"nin yeni bir üniversite çatısı altında birleşmesiyle 30 Kasım 1973 

tarihinde, ülkemizin 11. üniversitesi olarak kurulmuştur. 

Kurulduğu günden beri, Çukurova Üniversitesi bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı 

katkılarla bölgenin ilerlemesine hizmet etmiş, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay ve Osmaniye gibi 

yakın çevremizdeki illerde bulunan üniversitelerin kurucusu olmuş ve bunların gelişimine katkı 

sağlamıştır. Ülkemiz ölçeğinde nispeten köklü geçmişi ile Çukurova Üniversitesi şu anda da 

bölgemizde yeni kurulmakta olan üniversitelere destek vermeye devam etmektedir.  

Kırk yılda yaklaşık 140.000 öğrenciyi mezun eden Üniversitemiz bünyesinde halen 16 

fakülte, 5 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 3 enstitü ve 31 araştırma 

ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Diploma eki ve Ulusal Ajanstan yeni aldığımız habere göre 

AKTS etiketlerine sahip bulunan Üniversitemizde görev yapan 2.080 akademik personelimiz; ön 

lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere yaklaşık 48.000 öğrencimize eğitim hizmeti vermektedir. 

Üniversitemiz halen, çeşitli programlar ve ikili anlaşmalar çerçevesinde 28 ülkeden 230 

üniversiteyle kurumsal işbirliği içerisine girmiş bulunmakta ve bunları artırmaya devam 

etmektedir. Üniversitemizde 600’ü lisans, 150’si lisansüstü eğitim alan toplam 750 kayıtlı 

uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Elbette bunu yeterli bulmuyoruz ve sayımızı daha da 

artırmak için gayret gösteriyoruz. 
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Kırk yıldır, bir bölge üniversitesi olarak, tüm Çukurova bölgesinde değişim ve gelişimin 

öncüsü olmuş, bünyesinden beş yeni üniversite çıkarmış olan Çukurova Üniversitesi, merkez 

Balcalı kampüsü dâhil olmak üzere 15 farklı kampüste eğitim vermektedir.  

Birkaç ay içinde Merkez Kampüsümüzde temellerini atacağımız 4 yeni fakülte, merkezi 

araştırma laboratuarı, 1 meslek yüksekokulu, anaokulu, yeni merkezi kafeterya ve çarşı, dış 

ilişkiler binası, TÖMER, Tıbbi deneysel araştırma birimi, sağlıklı yaşam merkezi, enstitüler binası 

ve bir hayırsever tarafından yaptırılacak olan onkoloji hastanesi ile üniversitemizin fiziki altyapı 

ihtiyacı önemli ölçüde karşılanmış olacaktır. 

Değerli konuklar,  

Üniversitemiz bilim, teknoloji ve sanat alanlarında yürüttüğü eğitim - öğretim faaliyetleri 

ve araştırma – geliştirme çalışmaları ile değişime, gelişime açık, demokrasi fikrini benimsemiş 

bireyler yetiştirmeye ve bilimsel birikimlerini diğer bilim kurumları ve toplum ile paylaşmayı 

görev ve ilke edinmiş girişimci bir üniversitedir. 

Bilgi toplumunu inşa etmenin, araştırma, yenilik ve yaratıcılıkta ilerlemenin temel gücü 

olarak Üniversiteler, daha önce olmadığı kadar önemli bir hale gelmiştir. Karşılaşacağımız 

küresel zorluklar karşısında, Üniversiteler olarak sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel boyutları 

da kapsayan çok boyutlu konulardaki anlayışımızı geliştirmek durumundayız.  

Kurumsal özerkliğimiz ve akademik özgürlüğümüz bağlamında yerine getirdiğimiz 

işlevlerin ulusal, küresel ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ettiğinin bilincindeyiz.  

Sözlerime son verirken, bu Kurulun Üniversitemizde toplanmasını sağlayan başta 

Üniversitelerarası Kurul Başkanımız olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Tekrar hoş geldiniz diyor, toplantımızın verimli geçmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.  

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


