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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ 

 

Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Jandarma Bölge 

Komutanım, Değerli Rektörlerim, Çok Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar, Sevgili 

Öğrenciler, Basınımızın Değerli Temsilcileri 

 

Çukurova Üniversitesinin 2013–2014 eğitim-öğretim yılı açılış törenine hoş geldiniz, şeref 

verdiniz. 

Çukurova Üniversitesinin Akademik Açılış Törenlerinden kırkıncısında sizlere hitap etmenin 

gurur, heyecan ve mutluluğunu bir arada yaşıyorum. Bu yeni eğitim-öğretim yılı hepimize hayırlı 

olsun, üniversitemize yeni başarılar getirsin. 

Bugün Akademik Açılış Törenimize katıldığınız için sizlere ve açılış dersimizi verecek olan 

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Değerli Hocamız Sayın Prof.Dr.Emin KANSU’ya teşekkür 

ediyor, saygılarımı sunuyorum. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm 

yöneticilerimize, akademik ve idari personelimize, özellikle de bugün aramızda bulunan Kurucu 

Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Mithat ÖZSAN ve önceki saygıdeğer rektörlerimize de şükranlarımı 

sunuyorum. 

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

Üniversitemiz ülkemizin 11. Üniversitesi olarak 1973 yılında kurulmuştur. Kırkıncı yılını 

kutladığımız Çukurova Üniversitesi, Merkez Balcalı yerleşkesinde gelişmesini sürdürürken çevre il 

ve ilçelerde de yeni Fakülte ve Meslek Yüksekokulları açmıştır. Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, 

Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde üniversitemize bağlı 

fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları bulunmaktadır. Bunun yanında Üniversitemiz bu 

güne kadar Kahramanmaraş, Mersin, Hatay ve Osmaniye gibi yakın çevremizdeki illerde bulunan 

üniversitelerin de kurucusu olmuş ve bunların da gelişimine katkı sağlamıştır. Üniversitemiz şu 

anda da bölgemizde yeni kurulmakta olan üniversitelere destek olmaya devam etmektedir. 

Çukurova Üniversitesi Yönetimi olarak bütüncül bir yaklaşımla kurumsal alt yapımızın 

iyileştirilmesi, eğitim ve öğretim kalitemizin geliştirilmesi, bilimsel araştırma olanaklarımızın 

artırılması ile Üniversitemizi fiziki ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir üniversiteye 
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dönüştürmeyi öncelikli hedef olarak belirlemiştik. Yönetimimizin bir yılını geride bırakırken yapmış 

olduğumuz planlamalarda belirlediğimiz hedeflere doğru kararlılıkla ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak, 

şüphesiz yapılacak daha çok çalışma ve gerçekleştirilecek çok sayıda projelerimiz var. 

Üniversitemiz bünyesinde halen 16 fakülte, 5 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 1 devlet 

konservatuarı, 3 enstitü ve 29 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. 

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak görev yapan 

943 öğretim üyesi, 430 öğretim elemanı ve 692 araştırma görevlisi olmak üzere 2.065 akademik 

personelimiz bulunmaktadır.  

2013-2014 eğitim-öğretim yılına 12.111’i ön lisans, 30.109’u lisans ve 4.476’sı ise lisansüstü 

olmak üzere toplam 46.696 öğrenci ile başlıyoruz. Ayrıca, Üniversitemizde 342’si lisans, 177’si 

lisansüstü eğitim alan 570 kayıtlı uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. Değişim programlarıyla 

gelenler eklendiğinde ise bu sayı 623’e ulaşmaktadır. 

Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Saygıdeğer Konuklar,  

Dünyamız hızlı bir değişim süreci içinde. Özellikle bilim ve teknoloji alanında yaşanan 

dinamik değişimler ekonomiden sosyal ve siyasi hayata kadar birçok alanı önemli bir biçimde 

etkilemektedir. Tüm bu değişimler hem yükseköğrenim sektörünü, hem de yükseköğrenim 

hizmetlerini yeniden düşündürmeyi zorunlu kılmaktadır. Çünkü Üniversiteler artık eğitimli 

vatandaşlar yetiştirme fonksiyonunu hızla yitiriyor. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir 

çağda, Üniversiteler olarak eğer dinamizme ayak uyduramazsak sadece bazı meslek kategorilerine 

giriş sağlayan profesyonel bilgi ve belgeleri vermekten ibaret kurumlar haline gelebiliriz.  

Kuşkusuz Çukurova Üniversitesi de değişiyor. Değişimin ana eksenini ise, daha kaliteli, daha 

modern, daha öğrenci merkezli bir eğitim verme ve bir dünya üniversitesi olma hedefimiz 

oluşturuyor. Bu hedef doğrultusunda ilk iş olarak eğitim-öğretimle ilgili tüm mevzuatımızı “Bologna 

Süreci”nin ruhuna uygun olarak değiştirdik. Üniversitemize “Diploma Eki Etiketi”ni aldık. Ardından 

“AKTS Etiketi” almak için üniversitemizin tüm çalışanlarının seferber olduğu uzun soluklu bir 

çalışma yürüttük. Ders kataloğumuzu ve bilgi paketimizi oluşturduk. Alan dışı seçmeli ders 

sistemini uygulamaya koyduk. Geçtiğimiz Eylül ayı sonu itibarıyla AKTS Etiketi için Brüksel’e 

başvurumuzu yaptık ve umutla sonucunu beklemekteyiz. Bu başarılı süreç için, gösterdikleri çaba 

ve özveri için başta Rektör Yardımcımız Prof.Dr.Yaşare Aktaş Arnas olmak üzere Çukurova 

Üniversitesinin tüm akademik ve idari personeline teşekkür ediyorum.  

En önemli stratejik hedefimiz olan uluslararasılaşma ve bir dünya üniversitesi olma yolunda 

adım adım yürüyoruz. Ülkemizin en büyük üniversitelerinden biri olan Üniversitemiz, teknik 
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altyapısı ve güçlü akademik kadrosuyla, dünya üniversiteler sıralamasındaki yeriyle, bölge 

ülkelerinin öğrencileri açısından çekim merkezi haline gelmiştir. Bu yıl yabancı ülkelerden, birçok 

programımıza olağanüstü bir talep oldu. Birçok programda ayırdığımız kontenjanlar yeterli 

gelmedi. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda uluslararası öğrenci kontenjanlarımızı biraz daha 

arttırmayı planlıyoruz.  

Bugün, üniversitemizde 49 ülkeden 600’ü aşkın uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. 

Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi değişim programlarıyla da üniversitemize çok sayıda öğrenci 

gelmektedir. Öğrencilerimiz, üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerle birlikte 

‘farklılıklar içinde beraber yaşama’ kültürünü tecrübe ederek özümsüyorlar. Çukurova 

Üniversitesi’nde “Erasmus Hareketlilik Programı” çerçevesinde geçtiğimiz yıl 23 Avrupa ülkesinden 

yaklaşık 200 üniversite ile yapılan ikili anlaşmalarla şimdiye kadar 1.830 öğrencimiz yurt dışında 

öğrenim görme şansına sahip olmuştur. Aynı programla üniversitemize gelip, öğrenim gören 

yabancı uyruklu öğrenci sayısı ise 476’dır. Değişim programları kapsamında, bu yıl, üniversitemize 

Erasmus programıyla 48, Mevlana programıyla 5, Farabi programıyla ise 156 yeni öğrenci geldi. 

Uluslararası sınavlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve ÇUÖS yoluyla 

300’den fazla uluslararası yeni öğrenci aramıza katıldı. Değişim programları ve ikili anlaşmalarla 

dünyanın dört bir yanından akademisyenler üniversitemizde ders vermeye geliyorlar, üniversitemiz 

mensupları da ders vermek üzere başka ülkelere gidiyorlar.  

Üniversitemiz bugüne kadar, çeşitli programlar veya ikili anlaşma çerçevesinde 30 ülkeden 

200’ü aşkın üniversiteyle kurumsal işbirliği içerisine girdi. Bu sayının, dolayısıyla da öğrenci ve 

personel hareketliliğinin artması için gayret sarf ediyoruz. Günümüz Yükseköğrenim trendi ve 

paradigmaları Üniversitelerin kendi içlerine dönük yapılarından çıkarak, girişimci üniversite 

yönetimi modeline doğru yönelmeyi öneriyor. Bu yeni bakış açısı bilimin ve teknolojinin toplumla 

entegrasyonunu sağlarken, üniversitelerin paydaşlarıyla işbirliğini ve sosyal sorumluluğunu da 

gündeme getiriyor. Bu yeni eğilimlerin farkında olan Çukurova Üniversitesi çalışanları ve öğretim 

üyeleri, 29 Araştırma ve Uygulama Merkezimiz aracılığıyla Adana ve çevresi ile bütünleşecek, katkı 

sunacak projeler geliştiriyorlar. Çukurova Üniversitesi aynı zamanda şimdiye kadar TÜBİTAK’tan en 

fazla sayıda proje alan 5’inci Üniversite olup, proje başvurularındaki başarı oranımız yaklaşık 

%30’dur. Çukurova Üniversitesi Türkiye’deki üniversiteler içerisinde öğretim üyesi başına düşen 

yayın sayısında 10’uncu, yıllık toplam yayın sayısında ise 13’üncü sıradadır. Birkaç ay önce 

Üniversitemizde Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi kurduk. Bu birimin temel amacı, 

Üniversitemiz öğretim elemanlarının bilimsel gelişimi destekleyen projelerinin kabul, 
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değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerini takip etmektir. Bu birim aynı zamanda, TÜBİTAK, SAN-

TEZ, KOSGEB, Kalkınma Ajansı vb. ulusal kaynaklı proje destek kurumları ile Avrupa Birliği gibi 

uluslararası proje fon kaynaklarından üniversitemizin en yüksek oranda destek almasını sağlamak 

amacıyla kurulmuştur. Üniversitemiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın 2012 yılına 

ait verilere göre hazırladığı "2013 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” değerlendirmesinde 

bir önceki yıla göre 3 sıra yukarı çıkarak 17’inci sıraya yükseldi. Biz yönetim olarak üniversitesinin 

bu konuda mevcut olan alt yapısını güçlendirerek, önümüzdeki yıllarda endeks sıralamasında daha 

üst sıralarda yer almasını hedefliyoruz. 

Üniversitemizin kurumsal kimlik çalışmaları hızla devam ediyor. Üniversitemizin görünen 

yüzünü değiştirmeye yönelik bir dizi proje oluşturduk. Kurumsal logomuzun yenilenmesi ve 

sabitlenmesine ilişkin çalışmalar yapıldı. Buna ek olarak 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle kurumsal web 

sitemizin tasarımları yenilendi. Rektörlük bünyesinde faaliyet gösteren İletişim Koordinatörlüğü 

altında yer alan, günümüz teknolojisine uygun, çağımızın gerekliliklerini yerine getiren Haber 

Merkezi’ni kurarak, üniversitenin tüm paydaşlarıyla ve dünyayla olan iletişim ve etkileşimini 

sağlayacak bir birimi faaliyete geçirdik. Aylık olarak hazırladığımız e-Bülten Üniversitemiz web 

sayfasında yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra, 15 günde bir yayınlanan Üniversitemiz kurumsal 

iletişim gazetesi KampüsHaber, İletişim Fakültemiz masa üstü yayıncılık biriminde hazırlanıp 

yayınlanmaya başladı. 

Bununla birlikte ilk kez bir “Aday Öğrenci Ofisi” kurularak, öğrenci adaylarına tercihleri 

konusunda destek verildi. Yine kayıtlar sırasında öğrencilerin daha kolay ve hızlı kayıt yaptıracağı 

ortamlar oluşturuldu.  

Uluslararası öğrencilerimizin ve değişim programlarıyla gelen misafir öğrencilerin, Türkçeyi 

üniversitemizde öğrenebilmeleri için kurduğumuz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(Çukurova TÖMER) bu yıl faaliyete başladı ve 900 saatlik kursları bitiren 92 öğrenci merkezimizden 

Türkçe sertifikası aldı. Şu an itibarı ile dünyanın dört bir yanından gelen 60 öğrenci Çukurova 

TÖMER’de eğitime başlamış bulunuyor, yeni grupların eğitimi de önümüzdeki günlerde başlayacak. 

Uluslararasılaşmanın bir başka yönü de üretilen bilginin dünya ile paylaşılmasıdır. Bu 

paylaşımda ise, uluslararası yayınların ve alınan atıfların önemi büyüktür. Bu yıl, Çukurova 

Üniversitesi adresli yayınlar artma eğilimine girmiştir. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam 

etmesi için akademisyenlere proje ve yayın desteği vermek önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergemizi yeniledik. Destek verdiğimiz projelerde çeşitlilik ve destek 

miktarında %100’e varan artışlar sağladık. Proje desteği ve yayın teşviklerinin yanı sıra; 
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üniversitemizin özgür bir araştırma ortamı yaratan, araştırmacıları manevi açıdan da destekleyen, 

bilimsel yayın süreçlerinde araştırmacılara yardımcı olmayı arzulayan bir yönetim anlayışını 

benimsemesinin de akademik faaliyetler açısından olumlu sonuçlar doğuracağı ümidindeyiz. 

Ümidimizi kuvvetlendiren noktalardan biri de üniversitemizdeki bilim insanlarının büyük bir gayret 

içinde olduklarını görmektir. Gayretleriniz için hepinize teşekkür ederim.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

Üniversitemizde daha önce de belirttiğim gibi halen 16 Fakülte bulunmakla birlikte, 

bunlardan Eczacılık Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi ve Kozan İşletme Fakültesi’nin öğrencisi 

ve Fakülte Binası bulunmamaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Hukuk Fakültesi ise başka 

Fakültelerimize ait binalarda zor koşullarda eğitim-öğretim vermektedirler. Ayrıca, Sivil Havacılık 

Yüksekokulu, Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu, Feke Meslek Yüksekokulu ile Aladağ Meslek 

Yüksekokulu’nun da öğrencisi ve binası bulunmamaktadır. 

Geçen yılki açılış konuşmamda, öncelikli hedeflerimizden birinin de bu fakülte, yüksekokul 

ve meslek yüksekokullarına bina temin ederek bunları faal hâle getirmek olacağını, ancak, bu 

binaların sadece kamu kaynakları ile yapılmasının oldukça uzun bir zaman alacağından, bu konuda 

hayırseverlerin desteğini de beklemekte olduğumuzu bildirmiştim. Memnuniyetle bildirmeliyim ki 

bu yolda önemli mesafeler kaydettik.  

Bu yıl başında Merkez Yerleşkemizdeki İletişim Fakültesine ait ek stüdyo binalarının (3.500 

m²) ve Yumurtalık Meslek Yüksekokulu (8.500 m²) binasının temelini attık ve bunları bir yıl içinde 

hizmete açmayı planlamaktayız. Bir ay içinde Hukuk Fakültesi (10.500 m²) binasının temelini 

atacağız ve 3 yıl içinde hizmete açmayı planlamaktayız. Ayrıca, Merkez Yerleşkemizde yapacağımız 

ve projesi hazır olan yeni Eğitim Fakültesi (27.000 m²), Eczacılık Fakültesi (22.000 m²), Güzel 

Sanatlar Fakültesi (20.000 m²), TÖMER (2.000 m²), yeni Tıbbi Deneysel Araştırma Merkezi (3.000 

m²), Tıp Fakültesi Amfi Kompleksi (3.000 m²), yeni Sağlık Hizmetleri MYO (6.000 m²), Enstitüler 

Binası (3.000 m²), ikinci Merkezi Kafeterya (Yemekhane, 3.000 m²), yeni Anaokulu (2.000 m²), 

öğrencilerin tüm ihtiyacını karşılayacak olan Kuzey Çarşı Projesi (3.500 m²), Dış İlişkiler ve Projeler 

Binası (2.250 m²), Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası (3.000m²) ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 

Binasının (3.000 m²) projelerini yapım ihalesi aşamasına getirdik. Birkaç ay içinde bütün bunların 

temellerini atacağız. Ayrıca, Ceyhan Veteriner Fakültesi (20.000 m²) ile Kozan İşletme Fakültesi 

(8.000 m²) binalarının da yatırım onaylarını aldık, projelerini hazırlatmaktayız. 

Yukarıda belirttiğim projelerden yeni Eğitim Fakültesi ve yeni Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu binaları için hayırseverlerden 7 milyon TL bağış alıyoruz. Ayrıca, tamamı bağış olarak 
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yapılacak olan 12.500 m² kapalı alana sahip 120 yataklı Onkoloji Hastanesi’nin uygulama projesi 

bitmek üzere olup iki yıl içinde hizmete girmesini planlıyoruz.  

Bölgemizin en büyük hastanesi olan Balcalı Hastanesi’nin 35 ameliyat odalı yeni 

Ameliyathanesi için mevcut binada güçlendirme çalışmaları bu hafta sonu başlayacak ve yeni 

Ameliyathane 1.5 yıl içinde hizmete girecektir. 

Hâlen 4.000 m² kapalı alana sahip olan ve kısa bir süre önce tam kapasitede çalışmaya 

başlayan Çukurova Teknokent’in 4.000 m²’lik ikinci blok inşaatı hızla devam etmektedir. Mevcut 

binanın dış cephe kaplamasını yenileyerek daha modern ve daha estetik hâle getirdik. Yine 4.000 

m² olacak olan üçüncü binanın ihalesine de önümüzdeki yıl çıkacağız. Yaklaşık 2 yıl içinde Çukurova 

Teknokent’in kapalı alanı 12.000 m²‘ye ulaşacaktır. 

Teknokent arazisi içinde imar planına aldığımız “Bilim Merkezi” projemizi gerçekleştirmek 

için ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmelerimiz devam etmektedir. 

Şu an içinde bulunduğumuz Mithat Özsan Amfisi ile komşuluğundaki amfilerin ve Sosyal 

Tesislerimizin yenilenme çalışmaları önümüzdeki haftalarda başlayacaktır. 

Büyük bir bakım-onarım ihtiyacı içinde olan Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi Temel Bilimler 

Binası, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesi binalarının proje 

etüdlerine başlanmış olup yenileme çalışmalarına başlanacaktır. 

Göreve geldiğimizde büyük ölçüde yapımı tamamlanmış olan “Çukurova Üniversitesi Kongre 

Merkezi”ni birkaç ay içinde bitirdik ve kısmen faaliyete geçirdik. Önümüzdeki ay Kongre 

Merkezi’mizde “Çukurova Üniversitesinin Kuruluşunun 40. Yılı Etkinlikleri” kapsamında bir hafta 

boyunca dört konser, bir opera-bale gösterisi ve bir tiyatro oyunu sergilenecektir. Sizleri şimdiden 

bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum. 

Üniversitemizi engelsiz mekân haline getirmek için de çalışmalarımız devam etmektedir. 

Engelli öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim alabilmelerine destek olabilmek amacı ile 

binalarımızı yeniden düzenliyor ve tasarlıyoruz. Bu kapsamda, kaldırım ve yollarda gerekli 

düzenlemeler yapıldı, program çerçevesinde kampüsteki bütün eğitim ve idari binalarda engelli 

tuvaletleri ile engelli asansörleri yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, Mimari Fikir ve 

Tasarım Komisyonumuzun hazırladığı projeyle kampüsümüzde yürüme ve bisiklet yolları 

yapılacaktır. 

Çalışmalarına daha önceki dönemlerde başlanmış olan “Botanik Bahçesi” ile ilgili 

Yönetmeliğimizi çıkardık, yakın gelecekte bu konuyla ilgili çalışmalarımız hız kazanacaktır. 
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Eğitim-öğretim altyapısının iyileştirilmesi için merkezi dersliklerde ve amfilerde yenileme 

çalışması başlattık. Buraları bilgisayar ve projeksiyon cihazları ile donattık. Dersliklerdeki tüm 

sıraları da yeniliyoruz. 

Kaliteli ve modern eğitim hedefi doğrultusunda, öğrencilerimizin sorunlarının daha hızlı 

tespit edilerek çözüm bulunması ve ayrıca yaptıkları etkinliklerin artırılması için Öğrenci Faaliyetleri 

Koordinatörlüğünü kurduk. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimizin üniversitemizi ve şehrimizi 

hızlı bir şekilde tanımalarını sağlayan oryantasyon programlarını iki yıldır başarılı bir şekilde 

gerçekleştiriyoruz.  

Üniversitemize doğalgaz getirme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda kampüste doğalgaz 

hatları döşeniyor ve kalorifer kazanları dönüştürülüyor. Gelecek yıl Üniversitemizin tüm birimleri 

doğalgaz kullanımına geçmiş olacaktır. Ayrıca, üniversitemizin elektrik enerjisi ihtiyacı için doğalgaz 

kojenerasyon sistemleri ile güneş elektrik enerji sistemleri konusunda fizibilite çalışmalarımız 

devam etmektedir. Hem çevre hem de tasarruf etme bakımından, bu çalışmalarımızı en kısa 

sürede tamamlayarak bu sistemlerden yararlanmayı istiyoruz. 

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

Artık yeni bir “Yerleşke Master Planı”mız var. Geçen yıl, konusunda uzman kişilerden oluşan 

“Yerleşke Master Plan Komisyonu”muz çalışmalarına başlamış ve yerleşke master planımız hayata 

geçirilmiştir. Yukarıda saydığımız projelerin tamamı bu master plana göre inşa edilecektir. 

Üniversitemizdeki güvenlik sorununun çözümü için de çalışmalarımız sürüyor. Bu 

kapsamda, yaklaşık 6 km tel çit çekerek ana kampüsümüze kontrolsüz girişleri büyük ölçüde 

azalttık. Ana nizamiye, sosyal tesisler girişi ve Çamlıtepe lojmanları girişlerini kollu bariyerlerle 

kapatarak çalışanlarımız ve öğrenciler için HGS kontrollü geçiş sistemini etap etap 

gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, Güvenlik personeli sayımızı ilave 50 kişilik Özel Güvenlik kadrosuyla 

güçlendirdik. 

Üniversitemiz yerleşkesindeki araç trafiği ve otopark sorunu da önemli boyutlara ulaşmış 

durumdadır. Bu sorunun kısa vadedeki çözümü için personel ve öğrenci araçları dışındakiler ana 

nizamiyeden kampüs içine alınmayacak ve bu araçlar çok katlı otopark karşısına yapılan 550 araçlık 

açık otoparka yönlendirileceklerdir. 

Araç trafiğine ve ulaşım sorununa orta vadeli çözüm olarak da “Raylı Taşıma Sistemi”ni 

(RTS) görmekteyiz. Göreve gelir gelmez kurmuş olduğumuz komisyon tarafından tespit edilen 

güzergâh teklifimiz yaklaşık 10 ay önce kabul edildi. Böylece kampüs bütünlüğüne zarar 



 

8 

 

vermeyecek olan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak bu 

metronun yaklaşık 2 yıl içinde hizmete girmesini ümit ediyoruz. 

Geçtiğimiz Mayıs ayı başında ülkemizdeki tüm üniversitelerden yaklaşık 5.000 öğrencinin 

katıldığı spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olan Koç 

Fest Festivalini Üniversitemizde gerçekleştirdik. 

Ayrıca, Haziran ayında Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin katılımıyla 4 yılda bir yapılan, 3 binin 

üzerinde sporcunun yarıştığı ve olimpiyat kurallarının geçerli olduğu Akdeniz Oyunları’na ev 

sahipliği yaptık. Bu kapsamda üniversitemizdeki birçok kapalı spor tesisini yenileme fırsatını 

yakaladık. Ayrıca, daha önce 350 m² olan kano-kürek hangarı yerine yaklaşık 2.5 kat büyüklükte 

900 m²’lik yeni hangar ve daha önce 210 m²’lik Kayıkhane Restoranının yerine ise çelik 

konstrüksiyon üzerine inşa edilen ve toplam 900 m² kapalı alana sahip olan yeni Kayıkhane 

Restoranını da Akdeniz Oyunları Bütçesinden Üniversitemize kazandırmış olduk. 

İnternet altyapımızı güçlendirmek için Kampüs internet omurgasına 20 km ek fiberoptik 

kablo döşedik, merkezi derslikler-kütüphane bölgesine kablosuz internete erişimi sağladık. 

Kablosuz erişimi yerleşkemizin tamamına yaygınlaştırma çalışmalarımız sürmektedir. Üniversite 

hizmetlerinde kullanılan bilgisayar uygulamalarını tek merkezden yönetme ve uygulamaları 

birbirleriyle uyumlu hâle getirme amacıyla başlattığımız çalışmada alt yapı yatırımı şu an itibariyle 

tamamlanmış bulunmaktadır. Şubat 2014’te kullandığımız tüm programlar yenilenmiş ve entegre 

edilmiş olacaktır. 

Üniversitemiz yerleşkesinde Yurt-Kur’a ait 2.900 öğrenci kapasiteli yurtlara ilaveten çok kısa 

bir süre önce 1.000 öğrenci kapasiteli yeni yurt binaları hizmete girdi. Ayrıca, aynı alanda 1.000 

öğrenci kapasiteli yeni yurtların yapımına da önümüzdeki yıl başlanacak ve tamamlandığında 

yerleşkemizdeki toplam öğrenci yurt kapasitesi yaklaşık 5.000’e ulaşacaktır. Bunun da yeterli 

olmadığını düşünüyoruz ve yeni yurtların yapılması için görüşmelerimiz devam etmektedir.  

Değerli Adana Halkı, 

Üniversiteler, kuruldukları şehirle birlikte yükselirler. Çukurova Üniversitesini seçen öğrenci 

Adana’yı seçer. Adana’yı seçen Adana halkını seçer. Bu nedenle Çukurova Üniversitesine gelen 

öğrencimiz, bu güzel şehrin siz güzel insanlarıyla buluşacak. Kırk yıldır yaptığınız gibi, bu yıl da 

ailelerinden koparak aramıza katılan öğrencilerimizi kucaklayacağınız için hepinize şükranlarımızı 

sunuyoruz. 

Adana ile bütünleşmeyi, dayanışmayı, işbirliğini üniversite olarak çok önemsiyoruz. Göreve 

geldiğimiz günden beri; yönetim olarak, şehirle bütünleşme yolunda, sivil toplum kuruluşları, 
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meslek odaları, devlet kurumları, özel kuruluşlar ve yerel yönetimlerle çeşitli alanlarda işbirliği 

yaptık, yardım aldık, yardım ettik. Üniversite-sanayi işbirliğini, mesleki sertifikasyon çalışmalarını, 

şehrin gelişip değişimine hizmet edecek kültürel, sanatsal ve sportif çalışmaları teşvik ettik. 

Adana’yla, Adanalıyla bütünleşme yolundaki bu çabamız, bundan sonra da artarak devam 

edecektir.  

Saygıdeğer Çalışma Arkadaşlarım, 

Yeni akademik yıla başlarken, azminizi, şevkinizi, heyecanınızı, gayretinizi ve özverinizi 

gözlüyorum. Bu gözlemimiz bize de heyecan, güç ve gurur veriyor. Aynı zamanda, sorumluluklar da 

yüklüyor. Ne mutlu bize ki, bu sorumluluklar adil, şeffaf, hesap verebilir, özgürlükçü, ulaşılabilir ve 

yenilikçi yönetim anlayışımızla ve iş disiplinine verdiğimiz önemle örtüşüyor.  

Özlük haklarınız ve özgür araştırma ortamınız güvence altındadır. Elbette, yüksek ders yükü 

ve kadro sorunu gibi çalışma şartlarıyla ilgili sorunlarınız var; ancak yönetim olarak biz de 

üniversitemizin ve dolayısıyla sizlerin sorunlarını çözmek için gayret gösteriyoruz, göstermeye de 

devam edeceğiz.  

Yapmış olduğunuz tüm çalışmalar için hepinizi yürekten kutluyorum. Hızla değişen çağımıza 

uyum sağlamak için hiç durmadan çalışıp üretmek zorundayız. En önemli hedefimiz, 

üniversitemizin eğitim, bilim ve toplumsal sorumluluk alanlarındaki başarısını artırmaya yönelik 

kaynakları zenginleştirmektir. Bunun sizlerin de katılacağı bir sinerjiyle gerçekleşeceğine 

inanıyoruz. Sizlerle birlikte, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve bu bilgiyi kullanma bilincinin bir araya 

geldiği kurumsallaşma sürecinde kenetlenerek, üniversitemizi bir dünya üniversitesi yapmanın 

mümkün olduğunu hep birlikte göreceğiz. Huzurlu bir çalışma ortamı yaratabilmek için 

üniversitemizde yapmış olduğumuz düzenlemeler geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da hız kesmeden 

devam edecektir. Yapmış olduğunuz akademik çalışmalarda bir engelle karşılaşırsanız, yönetim 

olarak size kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, engelleri aşma konusunda hep birlikte 

çalışacağımızı bilmenizi isterim.  

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Geleceğimiz olan siz gençlerimizi Üniversitemizden yeni bilgi, beceri ve tutumlar kazanmış 

olarak mezun edebilmek için çalışıyoruz. Her yıl yaklaşık 7 bin öğrencinin mezun olduğu 

üniversitemizde eğitim sistemimize yaptığımız her katkının, gelecekte daha güzel bir dünyada 

yaşamamızı sağlayacağının bilincindeyiz. 

Ülkemizin hatta dünyanın önemli bir üniversitesinde, iyi bir eğitim alıp bilimsel bilgi ile 

donanacaksınız. Eşsiz bir yerleşke alanında yıllarınızı dolu dolu yaşayacaksınız. “Öğrenci Dostu 



 

10 

 

Üniversite” felsefemiz eğitim-öğretim yanında sağlık, spor, kültür, sanat, beslenme ve barınma 

hizmetlerini de kapsamaktadır. Geçen yıl 2000’e çıkardığımız ücretsiz yemek bursu sayımızı bu yıl 

da sürdürüyoruz.  

Sizlerden isteğimiz sürekli okumanız, çalışmanız ve bilgiyi çoğaltmanızdır. Başarılı ve verimli 

bir yıl geçirmenizi diliyorum. Çukurova Üniversiteli olmanın gururunu ömür boyu taşımanız 

dileğiyle hepinize yeni dönemde başarı dileklerimi sunuyorum. 

Değerli öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,  

Önümüzdeki hafta kutlayacağımız Kurban Bayramınızı ve iki hafta sonra kavuşacağımız 29 

Ekim Cumhuriyet Bayramınızı şimdiden kutlarım. Bu vesileyle, Cumhuriyeti bizlere armağan eden 

başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna 

canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar; kahraman gazilerimize, şehit ve 

gazilerimizin değerli ailelerine şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. 

Sözlerime son verirken bilim arayışını sürekli hale getiren, çağdaş üniversite idealine 

bugüne kadar hizmet eden tüm mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum. 2013–2014 Akademik 

Yılı’nın hepimize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyor; törenimize katılarak bizleri 

onurlandıran saygıdeğer konuklarımıza, üniversitemiz personeline ve öğrencilerimize en içten saygı 

ve sevgilerimi sunuyorum. 
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