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                 14.10.2014 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

2014-2015 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ 

 

Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, Değerli Rektörlerim, Çok 

Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler, Basınımızın Değerli Temsilcileri 

Üniversitemizin 2014–2015 eğitim-öğretim yılı açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Kırkbir yılı geride bırakan Çukurova Üniversitenin Akademik Açılış Töreninde sizlere hitap etmenin 

gururunu yaşıyorum. Bu yeni eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını, üniversitemize yeni 

başarılar getirmesini diliyorum. 

Akademik Açılış Törenimize katıldığınız için sizlere ve açılış dersimizi vermek üzere Üniversitemize 

teşrif etmiş olan Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Değerli Hocamız Sayın Prof.Dr.Hasan 

MANDAL’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen 

tüm akademik ve idari personelimize, yöneticilerimize ve özellikle de önceki saygıdeğer 

rektörlerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

Günümüzde Üniversiteler mesleki bilgi ve beceri kazandıran kurumlar olmayı yeterli bulmamakta, 

evrensel bilgi birikiminden beslenen ve bu birikimin daha da gelişmesine ve zenginleşmesine katkı 

verecek bireylerin yetiştirilmesi misyonunu da üstlenmiş bulunmaktadırlar. Ülkelerin eğitimli insan 

kaynağı, uluslararası rekabette olduğu kadar, demokratik bir kurumsal ve sosyal düzenin 

geliştirilmesinde ve sosyal refahın artırılmasında da belirleyici role sahiptir. 

Ülkelerin bilim ve teknoloji üretmeden, siyasi ve ekonomik anlamda bağımsız olabilmelerinin, refah 

içerisinde varlığını sürdürebilmelerinin zor olduğu günümüzde, bilim ve teknolojideki gelişmelerin 

temel kaynağı olan üniversiteler, belki de tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir konuma gelmiştir. 

Yükseköğretimin gelecekteki yol haritası üzerine hazırlanan raporlarda, gerek geniş toplum 

kesimlerinin yükseköğretime erişim taleplerinin giderek artması, gerekse küresel ekonominin bilgi 

ve iletişim temelli örgütlenme mantığı içerisinde faaliyet göstermesinin, yükseköğretimin son elli 



2 
 

yılda büyük bir kapasite artışı içerisine girmesine neden olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, küresel 

ekonomik rekabet, yükseköğretime ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine atfedilen önemi 

de artırmıştır. Bütün bunlara paralel olarak, 1982 yılında 27 olan üniversite sayımız 2014 yılında 

185’e, yaklaşık 282.000 olan öğrenci sayımız 5,5 milyona, yaklaşık 22.000 olan öğretim elemanı 

sayımız ise 140.000’e ulaşmıştır. Bu nicel değişimle birlikte yine aynı raporlarda üniversitelerde 

kurumsal özerkliğe, hesap verebilirliğe ve bilimsel rekabet ortamının geliştirilmesine vurgu 

yapılmakta, farklı disiplinlerin bir araya gelmesini öneren, küresel eğilimlere uyum sağlarken 

üniversitenin birikimlerini gözardı etmeyen, gerçek bir akademik özgürlük ortamına imkan tanıyan, 

yeni küreselleşme eğilimlerine adapte olabilen ve uluslararasılaşma hedefini benimsemiş bir 

sürecin tesis edilmesi de Yükseköğretimin geliştirilmesinde önem taşıyan diğer konular olarak öne 

çıkmaktadır.  

Bu çerçevede eğitim-öğretimde nitel gelişimin sağlanması, akademik insan kaynağının ve araştırma 

altyapısının geliştirilmesi ve yükseköğretimde uluslararasılaşma olarak belirlenen üç temel stratejik 

hedef, bizim de yönetimde olduğumuz 2 yıllık süreçte belirlediğimiz temel stratejik hedefler 

arasında önemli yer tutmaktadır.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

Yönetimimizin iki yılını geride bırakırken, belirlediğimiz önemli hedeflere doğru kararlılıkla ve hızlı 

adımlarla ulaşmaya çalışıyoruz.  

Üniversitemiz bünyesinde halen I. Eğitim, II. Eğitim, Uzaktan Eğitim ve İngilizce Eğitim olmak üzere 

86 Lisans programı 16 fakülte, 5 yüksekokul ve 1 devlet konservatuarında yürütülmektedir. 94 

Önlisans programımız 12 meslek yüksekokulumuzda, 127 Yükseklisans ve 95 Doktora programımız 

ise 3 enstitümüz bünyesinde sürdürülmektedir. Çukurova Üniversitesi 32 Araştırma ve Uygulama 

Merkezi ile çağdaş eğitimin öncüsü olmaya, Türk Yükseköğrenimine önemli katkılar sunmaya 

devam etmektedir. 

Üniversitemizde bugün profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak görev yapan 956 öğretim üyesi, 

432 öğretim elemanı ve 740 araştırma görevlisi olmak üzere akademik personel sayımız 2.128’e 

ulaşmıştır. 

2014-2015 eğitim-öğretim yılına 12.267’si ön lisans, 30.656’sı lisans ve 5.244’ü ise lisansüstü olmak 

üzere toplam 48.167 öğrenci ile başlıyoruz. Ayrıca, Üniversitemizde 665’i lisans, 297’si lisansüstü 
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eğitim alan 962 kayıtlı uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. Değişim programlarıyla gelenler 

eklendiğinde ise bu sayı 1.018’e ulaşmaktadır. 

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Sevgili Öğrenciler, 

Çukurova Üniversitesi’ni geliştirme ve yenileştirme çabalarımızı giderek artırarak sürdüreceğiz. 

Geçtiğimiz yıl eğitim ve öğretimde niteliksel gelişim için çok sayıda çalışma yaptık. Eğitim-öğretimle 

ilgili tüm mevzuatımızı “Bologna Süreci”nin ruhuna uygun olarak değiştirdik. Üniversiteler için 

mükemmellik belgeleri niteliğinde olan “Diploma Eki Etiketi”ni ve ardından da “Avrupa Kredi 

Transfer Sistemi - AKTS Etiketi”ni almaya layık görüldük. Bu başarı, üniversitemiz mensuplarının 

ortak başarısıdır. Bu başarıda emeği geçen akademik ve idari tüm personelimizi yürekten 

kutluyorum. 

Eğitim öğretimde nicel büyümeden nitel büyümeye geçiş temel hedefimiz doğrultusunda bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin her boyutunu Çukurova Üniversitesinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu 

kapsamda veri tabanlarına yönelik erişim altyapısı iyileştirilerek çevrimiçi olarak öğrenci ve öğretim 

üyelerimizin kullanımlarına sunuldu. 

Üniversitemizde akademik çalışmaların kayıt altına alınması ve akademik faaliyet analizinin 

yapıldığı Akademik Veri Yönetim Sistemi (Aves) ve Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (Apsis) 

otomasyonu uygulamaya alındı.  

Bu yıl ilk defa 32 diğer üniversite ile birlikte e-kayıt uygulamasını hayata geçirdik ve Eğitim-Öğretim 

Bilgi Sistemi üzerinde yapılan yenileme çalışmalarını da tamamladık.  

Ayrıca, uzaktan öğretim sistemi, canlı ders platformu ve çevrimiçi sınav sistemi çalışmalarımızı da 

başlatmış bulunmaktayız. 

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

Öncelikli stratejik hedeflerimizden biri olan uluslararasılaşma ve bir dünya üniversitesi olma 

yolunda önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olan Çukurova 

Üniversitesi, güçlü altyapısı ve yetkin akademik kadrosuyla, bir dünya üniversitesi olduğunu bir kez 

daha kanıtlamıştır. Dünyanın en prestijli üniversite değerlendirme kuruluşlarından biri olan 

İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan “2014 Dünyanın En İyi 

Üniversitesi” listesine girmeyi başaran 10 Türk Üniversitesinden biri olmuştur. Bu başarı için gayret 
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gösteren tüm personelimizi, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı kutluyor, daha iyisini 

yapabileceğimize olan inancımı da özellikle belirtmek istiyorum. 

Üniversitemiz bu başarılarıyla ve öğrencilerimize sunmuş olduğu imkanlarıyla, bölge ülkelerinin 

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

Uluslararası öğrenciler için bu yıl ilk kez yurtdışında 11 merkezde sınav gerçekleştirdik. 

Memnuniyetle belirtmeliyim ki, bu sınavlara kontenjanlarımızın çok üzerinde öğrenci müracaat 

etmiş, birçok programımıza olağanüstü bir talep olmuştur. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda 

uluslararası öğrenci kontenjanlarımızı daha da arttırmayı planlıyoruz. 

Bugün, üniversitemizde 77 ülkeden 1.000’i aşkın uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. Bu yıl 

üniversitemize Erasmus programıyla 58, Farabi programıyla ise 236 yeni öğrenci geldi. Uluslararası 

sınavlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve ÇUÖS yoluyla da 450 uluslararası 

yeni öğrenci aramıza katıldı. 

Erasmus Plus programı çerçevesinde 23 Avrupa ülkesinde 254 üniversite ile değişik bölümleri 

kapsayan 460 adet ikili işbirliği anlaşmamız mevcuttur. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 250 

öğrencimiz Erasmus plus öğrenim hareketliliği programından yararlanırken; farklı Avrupa Birliği 

ülkelerinden 58 öğrenci ise üniversitemizi tercih etmiştir.  

Geçen yıl Yükseköğrenim Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu çerçevesinde Avrupa Komisyonuna 

yaptığımız Konsorsiyum başvurusu kabul edilmiştir. Türkiye’den sadece 12 konsorsiyum 

başvurusunun kabul edildiği bu proje kapsamında Çukurova Üniversitesi Koordinatör Kuruluş 

olarak görev almıştır. Üniversite-Sanayi işbirliği konseptine önemli bir katkı sağlayacağını 

düşündüğümüz bu Konsorsiyum çerçevesinde her yıl 95 öğrencimiz Avrupa Birliği ülkelerinde 

değişik endüstri ve servis sektörlerinde 1 yıla yakın staj imkanından faydalanacaktır. Değişim 

programları sadece öğrenciler için değil akademik ve idari personel değişimi bakımından da etkin 

şekilde kullanılmakta ve oldukça faydalı olmaktadır. 

Uluslararası öğrencilerimizin ve değişim programlarıyla gelen misafir öğrencilerin, Türkçeyi 

üniversitemizde öğrenebilmeleri için kurduğumuz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(Çukurova TÖMER) geçen yıl faaliyete başladı. Çukurova TÖMER, üniversitemize gelen 

öğrencilerimize akademik eğitimlerinden önce dilimizi ve kültürümüzü tanıtarak, onların 
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üniversitemizle, şehrimizle ve ülkemizle bütünleşmesini sağlayan merkezimiz olarak, bugüne kadar 

Dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 350 öğrenciye Türkçe eğitimi vermiştir.  

Çukurova Üniversitesi Avrupa Birliği ülkeleri dışında Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Çin, 

Yemen ve Kolombiya’daki çeşitli üniversitelerle ikili akademik işbirliği protokolleri imzalanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin önde gelen devlet üniversitelerinden biri olan Portland State 

Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında, Üniversitemiz İİBF Uluslararası İlişkiler, 

İşletme, İktisat ve Ekonometri Bölümleri ve ayrıca Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-

Elektronik, Makine ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile (2+2 ve 3+1+1) ortak derece 

programları karşılıklı olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi öğrencilerine 

Portland State üniversitesinden “diploma” ve “yüksek lisans” dereceleri alma imkanı sunulmuş ve 

başarılı olan her öğrencimize Portland State Üniversitesi tarafından yılda 4.000 Amerikan doları 

burs sağlanması da kararlaştırılmıştır. 

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili öğrenciler, 

Günümüzde üniversitelerin daha çok mali kaynak oluşturmaları ve girişimci olmaları 

beklenmektedir. Günümüz Yükseköğrenim eğilimleri Üniversitelerin kendi içlerine dönük 

yapılarından çıkarak, girişimci üniversite yönetimi modeline doğru yönelmeyi öneriyor.  

Son iki 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 teşekkürlerimi sunarım.  

Bu kapsamda, Üniversite-Sanayi işbirliğine örnek olarak Adana Sanayi Odası ile Üniversitemiz 

arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Tekstil Mühendisliği Bölümümüzde 7+1 uygulamasına 

geçilmiştir. Öğrencilerimiz 7 dönem Üniversitemizde, 1 dönem ise Sanayi odamız tarafından 

belirlenen tekstil işletmelerinde eğitim göreceklerdir. Yakın dönemde Mühendislik Fakültemizin iki 

bölümünde de böyle bir uygulamaya geçmeyi planlamaktayız. 

Ayrıca, Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Adana Sanayi Odasının Meslek komitelerinin 

meclisteki toplantılarına bir rektör yardımcımızın başkanlığında sektörle ilgili alanlarda çalışan 

öğretim üyeleri katılmakta, böylece sanayici ile öğretim üyelerimiz doğrudan temas 

kurabilmektedirler. 
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Üniversite-sanayi işbirliğimizin daha kurumsal bir yapıya kavuşması için Çukurova Teknokent’imiz 

üzerinden Teknoloji Transfer Ofisi kurmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müracaat 

edilmiştir. Ayrıca, girişimcilik faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet vermeyi amaçlayan Kuluçka 

Merkezi, öğrenci, akademisyen ve mezunların sürdürülebilir ve ölçeklenebilir sosyal ve tekno-

girişimler başlatmasına destek vermek üzere projelendirilmiş olup finansal destek sağlama 

çalışmalarımız devam etmektedir. 

Sayın Ticaret Odası Başkanımızın öncülüğünde Adana Ticaret Odası tarafından satın alınıp restore 

ettirilerek Adana’ya kazandırılan tarihi Kısacıkzade Konağı (Eski Düyun-u Umumiye Binası) 

Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu tarihi konakta Adana Halk Kültürünü tanıtacak bir sergi çok kısa 

sürede açılacaktır.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

Üniversitemiz Uluslararası standartlarda iyi bir eğitim öğretim vermenin yanı sıra iyi bir araştırma 

üniversitesi olmayı da aynı derecede önemsemektedir. 2014 yılı başlarında bilimsel araştırma 

olanaklarının arttırılması için Bilimsel Araştırma Projeleri Birimimizce desteklenen projeler için 

proje Teşvik Stratejileri gözden geçirilmiş, akademisyenlerimizin bilimsel gelişiminin sağlanması için 

uluslararası bilimsel toplantılara katılım, uluslararası deneyim geliştirme, bilimsel toplantı, kongre, 

sempozyum gibi toplantı düzenleme destekleri verilmiştir. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde 88 

(227.830,00 TL) uluslararası bilimsel etkinlik katılım desteği, 184 (658.000,00 TL) bilimsel yayın 

desteği ve 5 bilimsel toplantı düzenleme(23.014) desteği verilmiştir. Son bir yıl içerisinde akademik 

birimlerimizce yürütülmekte olan 611 projeye üniversitemiz araştırma fonundan yaklaşık 

11.500.000,00 TL tutarında destek verilmiştir. Ayrıca, değerli öğretim üyelerimiz TÜBİTAK, SANTEZ, 

Avrupa Birliği ve diğer kurum ve kuruluşlarla yürüttükleri çok önemli projelerle araştırma 

gücümüze önemli katkı sağlamaktadırlar. 

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

Hiç kuşkusuz bilimsel başarıların temelinde, yaşanan mekanların sunduğu kolaylaştırıcı imkanlar 

önemli olmaktadır. Bu nedenle yerleşkemizin mekânsal niteliğini artırmayı çok önemsiyoruz. 

Geçen yılın başında Merkez Yerleşkemizdeki İletişim Fakültesine ait ek stüdyo binalarının (3.500 

m²) ve Yumurtalık Meslek Yüksekokulu (8.500 m²) binasının temelini atmıştık. Meslek 

Yüksekokulumuzun binasını Kalkınma Bakanlığı’ndan geçen ay aldığımız ek kaynakla bu yılın 
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sonuna kadar bitirmiş olacağız ve önümüzdeki yıl bu yeni binada eğitim-öğretime başlayacağız. 

Stüdyo binalarının inşası da büyük ölçüde tamamlanmış olup yaklaşık bir yıl içinde hizmete açmayı 

planlamaktayız.  

Bu yılın başında temelini attığımız Hukuk Fakültesi (10.500 m²) binasının inşaatı hızla devam 

etmekte olup gelecek yılın sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Otomotiv Mühendisliği Bölüm 

Binası (3.500 m²), Anaokulu Binası (2.000 m²), Merkezi Güvenlik Binası (600 m²) ile Dış İlişkiler ve 

Projeler Binası’nın (2.250 m²) temelini geçtiğimiz aylarda attık, yapım çalışmaları hızla devam 

etmektedir.  

Öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak olan Kuzey Çarşı Projesi (3.500 m²), Sağlıklı Yaşam ve Spor 

Merkezi (3.000 m²), Merkezi Şoförler Odası (700 m²), Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası 

(3.000m²) ile Balcalı Hastanesi Yeni Merkezi Ameliyathane’nin (5.000m²) yapım ihalesi 

gerçekleşmiş olup yapımına başlanacaktır.  

Bunlara ilaveten Eczacılık Fakültesi (18.000 m²), Güzel Sanatlar Fakültesi (20.000 m²), Eğitim 

Fakültesi (27.000 m²), OSGB Binası (1.500 m²), TÖMER Binası (3.500 m²), TIBDAM Binası (3.000 

m²), Tıp Fakültesi Amfileri (2.000 m²) ile kısmen bağış olarak yapılacak olan Yeni Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu (6.000 m²) binalarının projeleri tamamlanmış olup önümüzdeki süreçte yapım 

ihalesine çıkılacaktır.  

Bunlardan Sağlık Hizmetleri MYO için bağışta bulunan OSB Başkanı Sn. Bekir Sütçü ve kardeşlerine 

şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Bölgemizdeki önemli bir eksikliği dolduracak olan 190 yataklı Onkoloji Hastanesi’nin projesi 

(20.000 m²) tamamlanmış olup bağışta bulunan Verem Savaş Derneği tarafından yapım ihalesi 

hazırlığı yapılmaktadır. Bu konuda başta Dernek Başkanı Sn. Levent Etiz Bey olmak üzere Dernek 

Yönetim Kurulu Üyelerine şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Ayrıca, Enstitüler Binası (3.000 m²), ikinci Merkezi Kafeterya (Yemekhane, 3.000 m²), Ceyhan 

Veteriner Fakültesi (20.000 m²) ile Kozan İşletme Fakültesi (8.000 m²) binalarının da yatırım 

onayları alınmış olup, projeleri hazırlanmaktadır. 

Hâlen 4.000 m² kapalı alana sahip olan ve tam kapasitede çalışmaya başlayan Çukurova 

Teknokent’in 4.000 m²’lik ikinci blok inşaatı tamamlanmış olup önümüzdeki ay hizmete açılacaktır. 
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Teknokent’in 5.500 m²’lik üçüncü bloğu Kuluçka Merkezi olarak projelendirilmiştir. 

Tamamlandığında Çukurova Teknokent’in kapalı alanı 13.500 m²‘ye ulaşacaktır. 

Akif Kansu Toplantı Salonu geçtiğimiz aylarda tamamen yenilenmiştir. Merkezi Öğrenci 

Kafeteryasının yenileme çalışması 3 ay önce başlamış olup bu ayın sonunda tamamlanacaktır. 

Mithat Özsan Amfi kompleksinin yenileme çalışmaları ise 2 ay önce başlatılmış olup 4 ay içinde 

tamamlanacaktır.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Sevgili Öğrenciler, 

Üniversitemiz yerleşkesinde Yurt-Kur’a ait 2.900 öğrenci kapasiteli yurtlara ilaveten geçen sene 

1.000 öğrenci kapasiteli yeni yurt binaları hizmete girmişti. Ayrıca, aynı alanda Yurt-Kur’a tahsis 

ettiğimiz 35 dekar arazi üzerine 1.000 öğrenci kapasiteli yeni yurtların yapımına başlanmış olup 

tamamlandığında yerleşkemizdeki toplam öğrenci yurt kapasitesi yaklaşık 5.000’e ulaşacaktır. 

Bunun da yeterli olmadığını düşünüyoruz ve yeni yurtların yapılması için görüşmelerimize devam 

ediyoruz. 

Sevgili Öğrenciler, 

Öncelikle, muhteşem bir yerleşke, birbirinden değerli öğretim üyeleri ve fiziksel imkanları her 

bakımdan günümüz koşullarına uygun olan Çukurova Üniversitesine yeni katılan öğrencilerimize 

hoş geldiniz demek istiyorum. Dünya çok hızlı değişiyor. Sadece 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 bu yeni 

yüzyılda kendinize yer edinmenizin en önemli koşulu budur. Sizler kendi bilgi hazinenizi güçlendirip 

kendinizi geliştirirken, bizler de sizler için, geleceğimiz için, uğraş veriyor olacağız. 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, 

Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, toplumsal ve kültürel alandaki 

ağırlığı, nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın üniversitelerinden birisi haline gelen 

Çukurova Üniversitesi sahip olduğu mirasın farkındadır. Bu nedenle yükseköğretimdeki temel 

değişimleri yakından takip ederek, gerekli değişim ve yenileşmeleri geniş bir bakış açısı ile 
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değerlendirerek bünyesine katma konusunda tüm azim ve iradesi ile ilerlemektedir. Yapılan 

çalışmalarda oldukça geniş bir ekibin özverili çalışmasının katkısı inkar edilemez. Emeği geçen tüm 

çalışanlarımıza ve değerli öğrencilerimize sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. 

Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Birlik içinde kardeşçe yaşama idealimize kasteden 

karanlık oyunlara karşı hepimiz dikkatli, sakin ve sağduyulu olmalıyız.  

İki hafta sonraki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı şimdiden kutluyorum. 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. 2014–2015 Akademik Yılının 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  

Rektör 


