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                              13.10.2016 

Çukurova Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreni 

Sayın Valim, 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, 

Sayın Başsavcım, 

Değerli Rektörlerim, 

Değerli Belediye Başkanlarım, 

Değerli OSB ve Oda Başkanlarım, 

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Saygıdeğer Konuklar, 

Değerli Aileler, 

Sevgili Öğrenciler, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

 

Üniversitemizin 2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yeni bir 

akademik yılın açılışında sizlere hitap etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyor, bu yeni eğitim-öğretim 

yılının hepimize hayırlı olmasını, Üniversitemize yeni başarılar getirmesini diliyorum.  

 
Akademik Yıl Açılış Törenimize katıldığınız için sizlere ve açılış dersimizi vermek üzere aramızda 

bulunan, YÖK Kalite Kurulu, Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyon Başkanı ve Anadolu Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU’na çok teşekkür ediyorum. Mensubu olmaktan 

büyük bir gurur duyduğum Üniversitemizin, bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm akademik ve 

idari personelimize, değerli yöneticilerimize ve önceki saygıdeğer rektörlerimize şükranlarımı 

sunuyorum. 
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Ayrıca, Üniversitemizin 2016-2020 dönemi Rektörünü belirleme sürecinde şahsıma duydukları güven 

ve gösterdikleri teveccüh için değerli tüm öğretim üyelerimize, Yüksek Öğretim Kuruluna ve atamanın 

son aşamasında beni bu onurlu göreve layık görerek tekrar atadıkları için Sayın Cumhurbaşkanımıza 

sizlerin huzurunda teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

Saygıdeğer Konuklar, 

Ülkemizde 15 Temmuz günü yaşanan hain darbe girişimi karşısında yüce milletimiz, milli iradeyi 

sahiplenerek ve demokrasiden yana tavır alarak büyük bir kahramanlık örneği göstermiştir. Bu hain 

darbe girişimi sırasında fedakârlık ve kahramanlıklarıyla daima şükranla anılacak olan vatansever 

kardeşlerimizden şehit düşenlere Yüce Allah’tan rahmet, yaralanmış, halen tedavi gören 

vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizle ve devletimizle bütünleşerek ilk andan 

itibaren darbeye karşı kararlı bir duruş sergileyen Çukurova Üniversitesi Camiasına da en içten 

teşekkürlerimi sunuyorum. Çukurova Üniversitesi olarak dün olduğu gibi bugün de, Yüce Türk Milleti, 

Demokrasi ve Cumhuriyetimizle özdeşleşen kurumsal kimliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz, bundan 

sonra da aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.  

Üniversite Senatomuzu darbe girişiminden hemen sonra toplayarak hain darbe girişimini ve bu 

girişimi gerçekleştiren teröristleri lanetledik ve bu kararlı duruşumuzu kamuoyu ile paylaştık. Ayrıca, 

yine Çukurova Üniversitesi olarak 28 Temmuz 2016 tarihinde, çok geniş bir katılımla İstasyon 

Meydanı’nda “Demokrasi ve Milli İradeye Saygı” mitingini hep birlikte gerçekleştirdik. 

Saygıdeğer Konuklar, 

Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk “Egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir” sözüyle demokrasiye giden yolu bize göstermiştir. Milletin egemenliği ve iradesi üzerinde 

başka hiçbir güç, meşru görülemez. Milletin egemenliği, hukukun üstünlüğü ve demokrasi, Ülkemizin 

ve Üniversitemizin vazgeçemeyeceği yüce değerlerdir. Türk Milleti, Atatürk’ün önderliğinde son bir 
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asırda, Çanakkale Zaferi ile destan yazmış; Kurtuluş Savaşı ile mazlum milletleri cesaretlendirmiş ve 

çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak tüm dünyaya örnek olmuştur.   

 

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

15 Temmuz’daki hain darbe girişimi, çağdaş ve laik din eğitiminin önemini bir kez daha bütün 

çıplaklığıyla göstermiştir. Atatürk bundan 90 yıl önce, dinimizin doğru olarak öğretilmesinin 

gerekliliğini şu sözlerle açıkça ortaya koymuştur: “Bizi yanlış yola sevk eden alçaklar, biliniz ki, çok kere 

din kisvesine bürünmüşlerdir…. Milletimizin içinde hakiki, ciddi âlimler vardır. Milletimiz bu gibi 

âlimleriyle iftihar eder…”. Atatürk, dini bilgileri doğru öğrenmek için gerçek din bilimcileri işaret 

etmiştir. Burada çağdaş din eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olan İlahiyat Fakültelerine büyük görev 

düşmektedir. Toplumun bilinçlendirilmesi ve doğru yönlendirilmesiyle din ve insanlık ile hiçbir ilgisi 

olmayan sapkın düşüncelere sahip olanlar toplumumuzdan ayıklanabileceklerdir.  

Değerli Çukurova Üniversiteliler,  

Biz Çukurova Üniversitesi olarak; Demokrasimize, Cumhuriyetimize, ülkemizin kuruluş felsefesine, 

Atatürk’ün aydınlık bir gelecek için miras bıraktığı ideallere bağlı kalarak ilerlememize devam 

edeceğiz. Ötekileştirmeden, farklılıkların zenginliğimiz olduğu bilinciyle geleceğe doğru hep birlikte 

yürüyeceğiz.  

Üniversitemiz, sahip olduğu değerleri daha da yükseklere taşıyarak her yıl kendisini yenilemeye 

devam ediyor. Yeni dönemde de sizlerle birlikte yapacağımız çalışmalarla daha güçlü ve kararlı olarak, 

sorunları çözme ve yeni hedefler koyarak, bunları gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. 

Bunlar bizim hem hedefimiz hem de görevimizdir. Bu görev; akıl ve bilim yolunda ilerlemeyi, insani ve 

etik değerlere sahip olmayı, adalet ve liyakatı, vatanseverliği ve Çukurova Üniversiteli ruhunu 

önceleyen önemli bir sorumluluktur.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 
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Çukurova Üniversitesi, geçtiğimiz 44 yılda 155 bine ulaşan mezunu, bugün 2.300’ü bulan öğretim 

kadrosu ve 3.000’den fazla idari personeli ile çağdaş Türkiye’nin gelişim sürecine önemli katkılarda 

bulunmaktadır. Çukurova Üniversitesi, pek çok başka üniversitenin de kuruluşuna ve gelişimin 

sürecine katkıda bulunmuş; yurdun dört bir tarafında yeni bilim yuvalarının ışığı, yol göstericisi olma 

onurunu yaşamıştır. Bu onur, üzerimizdeki sorumluluğu daha da arttırırken, geleceğe olan güvenimizi 

de her geçen gün tazeleyen bir motivasyon aracı olarak gücümüze güç katmaya devam etmektedir.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

Rektörlüğümüzün ikinci döneminin henüz başındayız. Üniversitemizi daha da iyi yerlere taşıma, 

akademik birikim ve üretimi artırma hususunda bizden beklentinin çok yüksek olduğunun bilinci ile bu 

beklentileri karşılamak ve Üniversitemizi hak ettiği yerlere getirmek için gereken her şeyi 

yapacağımızdan emin olunuz. Geçtiğimiz dört yıl boyunca önemli çok sayıda projeyi gerçekleştirdik ve 

bunları da çeşitli vesileler ile sizlerle paylaştık. Birçok projemiz de halen devam etmektedir.  

Dolayısıyla, yönetime geldiğimizden bu yana belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı kararlılıkla 

sürdürmekteyiz. Sizlere Üniversitemizle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum.  

Halen Üniversitemizde 17 fakülte, 4 yüksekokul ve 1 devlet konservatuarında I. Eğitim, II. Eğitim, 

Uzaktan Eğitim ve İngilizce Eğitim olmak üzere 86 Lisans programı yürütülmektedir. Yanı sıra, 12 

meslek yüksekokulumuzda 94 ön lisans programı, 3 enstitümüz bünyesinde ise 127 yüksek lisans ve 

95 doktora programımız sürdürülmektedir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılına 14.711’i ön lisans, 

33.810’u lisans ve 6.224’ü ise lisansüstü olmak toplam 54.745 kayıtlı öğrenci ile başlıyoruz. 

Bu öğrencilerden 1.587’si 96 farklı ülkeden gelerek aramıza katılan uluslararası öğrencimiz olup 

Üniversitemiz başarılarıyla ve öğrencilerine sunmuş olduğu olanaklarıyla, uluslararası öğrenciler 

açısından önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Üniversitemizde okumak isteyen uluslararası 

öğrenciler için bu yıl yurt içi ve yurt dışında toplam 12 merkezde Çukurova Üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Seçme Sınavı gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz tarafından yapılan bu sınav sonuçları 
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ülkemizdeki 69 üniversite tarafından uluslararası öğrenci kabulü için kullanılmaktadır. Memnuniyetle 

belirtmeliyim ki, bu sınavlara kontenjanlarımızın çok üzerinde öğrenci müracaat etmiş ve birçok 

programımıza olağanüstü bir talep olmuştur.  

Geçen yıl, Uluslararası Öğrenci Ofisi yapılanmamızı geliştirerek “Çukurova Üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Koordinasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi” haline getirmiştik. Merkezimiz uluslararası 

öğrencilerimizin şehrimiz ve ülkemiz ile uyumunun sağlanması, ülkemizde sorunsuz bir eğitim hayatı 

yaşayabilmeleri için gerekli tüm hizmeti başarıyla sunmaktadır.  

Ayrıca, uluslararası öğrencilere “Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezimizde, Türkçe 

eğitimi verilmektedir. Nihai hedefimiz, eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerimizin 

ülkemizden donanımlı olarak ve iyi izlenimler ile ayrılması, kendi ülkelerinde Üniversitemizin ve 

ülkemizin iyi birer temsilcisi olmalarıdır.  

Yine memnuniyetle belirmeliyim ki, geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletlerinin önde gelen devlet 

üniversitelerinden biri olan Portland State Üniversitesi ile yapılan akademik işbirliğinin benzeri bir 

protokol, bu yıl Colorado Üniversitesi ile imzalanmıştır. YÖK nezdinde yapılan girişimler ile YÖK 

tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik 

kapsamında Çukurova Üniversitesi öğrencilerine Portland State ve Colorado üniversitelerinden 

“diploma” ve “yüksek lisans” dereceleri alma imkanı sağlanmıştır.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,  

Üniversitemizde bugün profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak görev yapan 1.030 öğretim üyesi, 

459 öğretim elemanı ve 792 araştırma görevlisi olmak üzere, akademik personel sayımız 2.281’e 

ulaşmıştır. Üniversitemizin en büyük zenginliği olan seçkin akademik kadromuzun özlük haklarına 

gecikmeden kavuşmaları için azami gayreti göstermekteyiz. 

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler,  
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Önümüzdeki dönemde de eğitim, öğretim ve araştırma altyapısını ve kalitesini geliştirme 

çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bu kapsamda başlıca hedeflerimiz, Üniversitemizin iç kontrol 

raporlarının hazırlanarak dış değerlendirmeye hazır hale getirilmesi ve kurumsal kalite belgesinin 

alınması, Merkezi Araştırma Laboratuvarımız başta olmak üzere araştırma laboratuvarlarının kalite 

güvencesi ve akreditasyonunun sağlanması, tüm eğitim programlarımızın akreditasyon çalışmalarının 

teşvik edilmesi, bilgi ve veri güvenliği akreditasyon sertifikası alınmasıdır. Açılış dersini verecek değerli 

hocamızın bu konuda bizlere aktaracağı bilgi ve deneyimleri de çok önemlidir. 

Günümüzde ulusal, küresel ve kurumsal baskılar sebebiyle artarak devam eden radikal değişim ve 

dönüşümler her organizasyonda olduğu gibi üniversitelerin de işleyişini, hedeflerini ve fonksiyonlarını 

etkilemekte ve üniversitelerde yeni yapılanma arayışlarını zorunlu kılmaktadır. Küreselleşen bilgi 

tabanlı ekonomilerde etkin bir biçimde rekabet edebilmek için ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın 

sürükleyici gücü ve şekillendiricisi olan üniversitelerin gerek eğitim-öğretimde, gerekse üniversite-

sanayi ve toplum ilişkilerinde girişimcilik ruhunun, kültürünün ve uygulamalarının üniversiteleri kar 

amacı güden değil, toplumsal fayda yaratan bir yapıya dönüştürmesini de gerekli kılmaktadır. 

Son dönemlerde Yükseköğrenim eğilimleri, üniversitelerin kendi içlerine dönük yapılarından çıkarak, 

girişimci, yenilikçi üniversite modeline doğru yönelmelerini gündeme getirmektedir. Biz de bu yeni 

modele uygun olarak, Üniversitemizin içinde bulunduğu bölgeye yaptığı toplumsal ve ekonomik 

katkıları daha da artırmak için, bölgenin beşeri sermayesini artırmayı, küresel bilgi ağları ile bölgesel 

ihtiyaçlar arasında köprü oluşturmayı ve bölgeye teknoloji transferinde öncülük yapmayı, kentleşme, 

nitelikli işgücü oluşumu ve kültürel gelişmede yol gösterici olmayı, başarılı öğrencilerin ve işgücünün 

bölgeye çekilmesini ve bölgedeki girişimcilik kültürünün geliştirilmesini ve entelektüel birikimi 

sağlamayı öncelikli hedefler olarak saptamış bulunmaktayız.  

Saygıdeğer Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler,  
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Son üç yıl içerisinde Üniversitemiz ile Sanayi ve Ticaret dünyası arasında çok yakın bir işbirliği ortamı 

yaratılmıştır. Bu ortamın yaratılmasında büyük katkıları olan başta OSB ve Odalarımızın Meclis 

Başkanları ve Yönetim Kurulu Başkanları olmak üzere değerli meclis ve yönetim kurulu üyelerine, 

değerli iş adamlarımıza ve akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunarım.  

Üniversite sanayi işbirliğinde önemli rol üstlenen Çukurova Teknokent’in 2. blok yapımı geçen sene 

tamamlanarak hizmete açılmıştı. Teknokent’imizin üçüncü bloğu Kuluçka Merkezi olarak 

projelendirilmiş olup yapımı hızla devam etmektedir. Girişimcilik faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet 

vermeyi amaçlayan Kuluçka Merkezi, öğrenci, akademisyen ve mezunların sürdürülebilir ve 

ölçeklenebilir sosyal ve teknogirişim projeleri başlatmasına destek vermek üzere planlanmış olup bu 

önemli projemizi 2017 yılı sonunda tamamlamayı planlamaktayız.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,  

Hiç kuşkusuz bilimsel başarıların temelinde, hizmet verilen mekanların sunduğu imkanlar önemli 

olmaktadır. Bu nedenle yerleşkemizin mekânsal niteliğini artırmayı, fiziki koşullarını yükseltmeyi çok 

önemsiyoruz. Yapımları devam eden TÖMER, Hukuk Fakültesi, Kuzey Çarşı Projesi, Abdi Sütçü Sağlık 

Hizmetleri MYO ve Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi’nin inşaatları hızla devam etmekte olup birkaç ay 

içerisinde tamamlanacaktır.  

Bölgemizdeki önemli bir eksikliği dolduracak, önemli bir kısmı bağış olarak yapılmakta olan 190 yataklı 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hizmet 

Binası’nın yapımına da başlanmış olup 2 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Bölgemizin Referans 

Hastanesi konumundaki Balcalı Hastanesinin yapımı tamamlanan 35 odalı yeni ameliyathanesinin 

inşaatı tamamlanmış, iç donanımı da tamamlanmak üzeredir.  

Bunlara ilaveten Balcalı Hastanesi yeni Yoğun Bakım Üniteleri, Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar 

Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Binaları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Derslikler projeleri 

tamamlanmış olup 2017 yılının yatırım bütçesinde yer almaktadırlar. 
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Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrenciler,  

Öğrencilerimizin barınma sorununu da çok önemsemekteyiz. Üniversitemiz yerleşkesinde üç yıl 

öncesine kadar YurtKur’a ait 2.900 öğrenci kapasiteli yurtlara ilaveten son üç yıl içinde kapasiteyi 

2.100 artırarak yerleşkemizdeki toplam öğrenci yurt kapasitesi 5.000’e ulaştırılmıştır. Bu sayının da 

yeterli olmadığı düşünülerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 

YurtKur’a yeni tahsis ettiğimiz arazi üzerine 4.000 öğrenci kapasiteli yeni yurtların yapılması 

planlamaya dahil edilmiştir. Böylece önümüzdeki yıllarda öğrenci yurtlarımızın kapasitesi 9.000’e 

ulaşacak ve yurt ihtiyacımız büyük ölçüde çözülecektir. 

Saygıdeğer Konuklar, 

Çukurova Üniversitesi olarak toplumun her kesimi ile işbirliğini önemsiyoruz. Çukurova Üniversitesi, 

ülkesi ve milletiyle bütünleşen bir Üniversite olarak toplumun tüm kesimlerinden aldığı destekle 

gücüne güç katmaktadır. Bu bağlamda, Üniversitemize önemli katkılar sağlayan hayırseverlerimize de 

şükranlarımızı sunuyoruz. Aidiyet duygusunu güçlendirmek ve beraberliği sağlamak için her fırsatı 

kullanmaktayız. Çukurova Üniversiteli olmak, Çukurova Üniversitesi kimliğini oluşturmak ve korumak 

için hep birlikte gayret göstermeye devam ediyoruz.  

Sevgili Öğrenciler,  

Öncelikle Üniversitemizi tercih ederek bu yıl aramıza katılan öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, 

başarınız nedeniyle sizleri ve sizlere destek veren değerli ailelerinizi kutluyorum. Muhteşem bir 

yerleşkede, birbirinden değerli öğretim üyeleri, güçlü eğitim-öğretim alt yapısı, sosyal, kültürel ve 

sportif aktivite imkanları ile her bakımdan günümüz koşullarına uygun olan Çukurova Üniversitesi’nin 

varlık nedeni sizlersiniz.  

Sizlerin kendinizi geliştirmeniz, Üniversiteli kimliğini kazanmanız için sosyal, kültürel ve sportif 

aktivitelere öğrenci kulüpleri çerçevesinde desteklerimiz artarak devam etmektedir. Kendinizi sadece 

akademik olarak değil, her açıdan geliştirmeniz gerekmektedir. Dünya çok hızlı değişiyor. Sadece 
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eğitim ve öğretim yöntem ve teknolojileri değil, düşünme biçimleri de bu hızlı değişim içinde yerini 

alıyor. Çok çalışmak ve hayata farklı açılardan bakabilme yetisi kazanmak zorundasınız. Son derece 

rekabetçi hale gelen bu yeni yüzyılda kendinize yer edinmenizin en önemli koşulu budur. Bilginin güç, 

bilimsel üretimin üstünlük ve bilgi paylaşımının esas olduğu günümüzde, Üniversitemiz öğrencilerine 

her türlü teknolojik ve sosyal imkânı sunmak için çaba gösteriyoruz. Bilgiye erişimi kolaylaştırmak, 

gelişim esaslı toplumsal sorumluluk projeleri yapmak ve toplumun sorunlarına çözüm üretme 

yönündeki çalışmaları önemsiyor ve teşvik ediyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin sorumluluk bilincini 

arttırabilmelerini, takım çalışması, gelecek tasarımı ve hedef belirleme süreçlerinde liderlik yapabilme 

becerisi kazanabilmelerini, kültürel ve sosyal gelişimlerini hızlandırabilmelerini önemsiyoruz ve 

destekliyoruz. 

Sizlerden isteğimiz, size sunulan olanakları değerlendirip toplumda fark yaratan bireyler olmanızdır. 

Çukurova Üniversiteli olmanın gururunu ömür boyu taşımanız temennisiyle hepinize yeni dönemde 

başarılı ve verimli bir yıl diliyorum.  

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Bilimsel düzeyi, toplumsal ve kültürel alandaki ağırlığı, nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın 

üniversitelerinden birisi olan Çukurova Üniversitesi, sahip olduğu zengin mirasın farkındadır. 

Yükseköğretimdeki temel değişimleri yakından takip ederek, gerekli değişim ve yenileşmeleri geniş bir 

bakış açısı ile değerlendirerek bünyesine katma konusunda tüm azim ve iradesi ile ilerlemektedir.  

Üniversitelerin gerçek değerleri, zenginlikleri ve sermayeleri; akademisyenleri ve onların bilgi birikimi 

ve deneyimleridir. Şimdiye kadar çok büyük bir özveriyle çalıştığınızı biliyorum. Kırkdört yılın birikimi 

ve deneyiminin farkında olan güçlü akademik kadromuzun, Üniversitemizin kurumsal kimliğinin 

geliştirilmesinde ve ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer almasındaki emeği büyüktür. 

Kazanımlar, oldukça geniş bir ekibin özverili çalışması sonucudur. Özverili çalışmalarınız ve katkılarınız 

için sizlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 
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Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Birlik içinde kardeşçe yaşama idealimize kasteden hain terör 

saldırılarına, bölücü mihraklara karşı hepimiz daha dikkatli, sakin ve sağduyulu olmalıyız. Barış içinde, 

kardeşçe bir ortamda yaşadığımız, işimize odaklandığımız zaman Türk milleti olarak ne kadar büyük 

başarılara imza atabileceğimizi çok iyi biliyoruz.  

Sözlerime son verirken bilim arayışını aralıksız sürdüren, çağdaş üniversite idealine bugüne kadar 

hizmet etmiş olan tüm mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum.  

2016-2017 Akademik Yılının tekrar hepimize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyor; törenimize 

katılarak bizleri onurlandıran saygıdeğer konuklarımıza, Üniversitemiz personeline ve öğrencilerimize 

en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.  

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


