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Sayın Valim,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Sayın Başsavcılarım,
Sayın Rektörlerim, Sayın Kaymakamlarım,
Değerli Belediye Başkanlarım,
Değerli Organize Sanayi Bölgesi ve Oda Başkanlarım,
Saygıdeğer Öğretim Üyeleri,
Saygıdeğer Konuklar, Sevgili Öğrenciler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Üniversitemizin 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Yeni bir akademik yılın daha açılışında sizlere hitap etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyor, bu yeni
eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum.
Açılış Törenimize katıldığınız için sizlere ve açılış dersini vermek üzere aramızda bulunan, Türkiye Bilimler
Akademisi (TÜBA) Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Hocamıza çok teşekkür ediyor, saygılarımı
sunuyorum.
Bu vesileyle, mensubu olmaktan her zaman büyük bir gurur duyduğum Üniversitemizin bugünlere
gelmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, değerli yöneticilerimize ve önceki
saygıdeğer rektörlerimize de şükranlarımı sunuyorum.
Ayrıca, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Akif Kansu
Hocamızı da saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Çukurova Üniversitesi, ülkemizin yer aldığı bu zorlu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve gururlu
duruşunu destekleyecek nitelikli işgücünü üretme, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sunma
sorumluluğunun bilincinde olarak, sürekli gelişimi ve dinamizmi kendisine misyon edinmiştir.
Ülkemize daha çok hizmet etmek, eğitim ve araştırma standartlarımızı gelişen dünya koşullarıyla uyumlu
hale getirmek için gayretle çalışmaktayız.
Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken Milletimizin egemenliği, hukukun üstünlüğü ve demokrasi kültürü,
Üniversitemizin vazgeçemeyeceği yüce değerlerdir.

Çukurova Üniversitesi olarak; Demokrasimize, Cumhuriyetimize, ülkemizin kuruluş felsefesine ve
bölünmez bütünlüğüne ve Büyük Atatürk’ün aydınlık bir gelecek için miras bıraktığı ideallere bağlı
kalarak ilerleyeceğiz.
Ötekileştirmeden, farklılıkların zenginliğimiz olduğu bilinciyle çağdaş bilimin ışığında yürümeye devam
edeceğiz.
Bu anlayışla Üniversitemiz, sahip olduğu değerleri daha da geliştirerek kendini sürekli yenilemeye
devam etmektedir.

Değerli Öğretim Üyeleri,
Sizlerle birlikte yapacağımız çalışmalarla, daha güçlü ve kararlı olarak sorunları çözmek ve yeni hedefler
ortaya koyarak bunları gerçekleştirmek hem hedefimiz, hem de görevimizdir.
Bu görev; akıl ve bilim yolunda ilerlemeyi, insani ve etik değerlere sahip olmayı, adaleti, liyakatı ve
vatanseverliği önceleyen yüce bir sorumluluktur.
Bu kapsamda sizlerin de ilgiyle takip ettiğinizi bildiğim, YÖK’ün üniversitelerde misyon farklılaşması ve
ihtisaslaşma kapsamında yürüttüğü “Araştırma Üniversiteleri” projesine yaptığımız başvuruya ilişkin
gelişmeleri ve ayrıca dün YÖK’te Sayın YÖK Başkanımızın başkanlığında bu konuda yapılan bilgilendirme
toplantısını kısaca paylaşmak istiyorum.
Üniversitemize ve kamuoyuna bu konudaki daha kapsamlı bir açıklamayı daha sonra ayrıca yapacağım.
Bilindiği gibi, geçen yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat önemini vurguladığı ve
Yükseköğretim Kurulunun da yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı “Araştırma Üniversiteleri”
değerlendirme süreci tamamlanarak, 10 asıl ve 5 aday üniversitenin isimleri geçen hafta ilan edildi ve
Üniversitemiz de aday listede yer aldı.
Öncelikle bu önemli başarıda emeği geçen Üniversitemizin akademik ve idari tüm personeline teşekkür
ediyorum.
Objektif kriterler çerçevesinde yapılan bu seçimde, devlet üniversiteleri arasında ilk 15’e girmemiz
önemli bir başarıdır.
Ancak bu sonuç, ilk fırsatta 10 Araştırma Üniversitesi arasına girebilmek için bize daha çok çalışma
sorumluluğu da getirmektedir.
Bu konuda YÖK tarafından yapılan açıklamalarda, Araştırma Üniversitelerinden hedeflenen çıktının,
“akademinin, genç kuşakları ülke kalkınmasına kazandırması sürecinde, Cumhuriyet tarihimizde
gerçekleşen tüm kazanımların, daha da ileriye taşınması” olduğu vurgulanmıştır.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Sizlere Araştırma Üniversiteleri belirleme sürecini kısaca özetlemek istiyorum.
YÖK tarafından yürütülen 3 aşamalı Araştırma Üniversiteleri belirleme sürecinde, çağrı yapılan 70
Devlet Üniversitesinden 58’i niyet beyanında bulunmuştu.
İlk aşamada dünyadaki Araştırma Üniversiteleri kriterleri ile nesnel ölçütlere göre üniversitelerin
puanları hesaplandı.
Bu göstergeler; SCI indeksli yayın sayısı, uluslararası işbirliği ile yapılan SCI indeksli yayın sayısı, bilimsel
yayın puanı, atıf sayısı, proje sayısı ve proje bütçesi, uluslararası işbirliği ile gerçekleşen proje fon bütçesi,
doktora mezun sayısı, patent sayısı, TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı, TÜBİTAK destekli TTO
bulunup bulunmadığı ve YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı katılımıdır.
Bu aşama sonunda ilk 25 üniversite belirlenmişti.
İkinci aşamada, başvuran kurumun “Araştırma Üniversitesi Olma Talebi Kapsamında Hazırlamış Olduğu
Öz Değerlendirme Raporu” dikkate alındı.
Bu aşama sonunda ise 19 üniversite belirlenmişti.
Son olarak Araştırma Üniversitelerinin ilave kadro ve mali kaynakla desteklenecek olması nedeniyle,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, Kalite Kurulu, Devlet ve Vakıf
Üniversite temsilcilerinden oluşan bir jüri, rektörlerimiz ve üniversitelerin üst yönetimi ile bir mülakat
gerçekleştirerek süreç tamamlandı ve ilan edildi.
Araştırma Üniversitesi kavramı nedir diye baktığımızda, misyonunu ve stratejik yol haritasını belirlemiş
ve üniversitenin çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen bir kurum olduğu
anlaşılmalıdır.
Bu süreçte Araştırma Üniversitesi, yalnızca araştırma başlığında mükemmeliyeti amaçlamamakta, aynı
zamanda eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında da en iyiyi hedeflemektedir.
Üniversite öğretim üyesi ders dışında da araştırma faaliyetlerine öğrenciyi dâhil ederek eğitimin
kapsamını ve katkısını arttırmalıdır.
Dolayısıyla, öğrenciler araştırma kültürünün içinde öğrenerek bilgilerini geliştirir ve akademik
araştırmanın işleyişine hâkimiyet kazanır.
Gerçekleşen araştırma faaliyetleri, üniversitelerin ürettiklerinin değer bulmasıyla bütçelerini
geliştirmelerini, verimli araştırmalarla var olan araştırma fonlarından daha fazla pay almalarını yani
kendi mali kaynaklarını yaratmalarını ve oluşturdukları toplumsal değerle parçası oldukları toplumun
yarınlarında pay sahibi olmalarını sağlar.

Bu amaçla, dün YÖK’te yapılan toplantıda çok hızlı ilerleyecek bir sürecin ilk adımları atılmış, yol
haritası ve bizlerden beklentiler ifade edilmiş ve bizim de içinde bulunduğumuz Araştırma Üniversiteleri
listesindeki 15 üniversiteye yapılacak kadro destekleri tek tek açıklanmıştır.
Mali desteklerin ise ilgili bakanlıklarla yapılacak görüşmelerden sonra açıklanacağı ifade edilmiştir.
Üniversitelerimize büyük katkı sağlayacağına, rekabet gücünü ve bilimsel çıtasını yükselteceğine
inandığımız bu destekler, sorumluluklarımızı daha da artırmıştır.
İki yıl sonra yapılacak yeniden değerlendirme aşaması için oldukça motive edici olarak yorumladığımız
bu sürecin, Üniversitemize çok önemli kazanımlar sağlayacağına inanmaktayız.
Araştırma Üniversitesi olma misyonumuzu el birliğiyle gerçekleştireceğimize olan inancım tamdır.
Daha önce de belirttiğim gibi, bu konudaki kapsamlı açıklamaları daha sonra yapacağımız toplantılarda
sizlerle paylaşacağız.

Değerli Öğretim Üyeleri,
Bu vesileyle, ülke olarak uluslararası araştırma işbirliklerinde daha almamız gereken uzun bir yolun
olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.
Bildiğiniz gibi, uluslararası projelerde, Avrupa Birliğinin en büyük projelerinden biri olan Ufuk (Horizon)
2020 AB Projelerinde, Ülkemizin geri dönüş oranları maalesef beklediğimiz ölçüde değildir ve bu
projenin finansörü konumundadır.
Bu zamana kadar saklı bahçe anlayışıyla kendi duvarları içerisinde, sadece kendi motive oldukları
alanlarda araştırma yapma lüksüyle bağımsız yaşayan üniversitelerin, uzun vadede kendi kendilerini
sürdürecek bir ekonomik yapılanmayı garantilemeleri mümkün değildir.
Sadece BAP destekli projelerle de uluslararası arenada yer almanın mümkün olmadığını zaten hepimiz
çok iyi biliyoruz.
Bu nedenle, araştırma merkezlerimiz ve araştırmacılarımız bu tip uluslararası projelere daha çok katılım
için gayret göstermelidirler.
Çukurova Üniversitesi olarak Araştırma Üniversitesi anlayışıyla, güçlü araştırmacılar yetiştiren, dünya
bilimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan, bilim ve teknoloji alanında yönlendirici olan, bunları
ithal eden değil, bilim ve teknoloji merkezleri ile cazibe alanı haline gelen bir üniversite olmayı
hedeflemekteyiz.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,

Çukurova Üniversitesi, geçtiğimiz 44 yılda 164 bine ulaşan mezunu, bugün için 2.300’ü bulan akademik
kadrosu ve 3.000’den fazla idari personeli ile çağdaş Türkiye’nin gelişim sürecine önemli katkılarda
bulunmaktadır.
Daha önce de belirtmiş olduğum gibi Çukurova Üniversitesi, pek çok başka üniversitenin kuruluşuna ve
gelişim sürecine katkıda bulunarak ülkemizin dört bir tarafında yeni bilim yuvalarının ışığı ve yol
göstericisi olma onurunu yaşamaktadır.
Dünyaya baktığımızda, en gelişmiş ülkelerin, en gelişmiş yükseköğretim kurumlarına sahip olduklarını
görmekteyiz.
Çünkü ülkelerin kalkınmaları, gelişmeleri büyük ölçüde üniversitelerin gücüne bağlıdır.
Dolayısıyla, iyi üniversiteler kalkınmanın sonucu değil, sebebidirler.
Aynı zamanda, bir ülkenin beşeri sermayesi de, o ülkenin en güçlü dinamiğidir.
Bu beşeri sermayenin oluşumuna katkısı dolayısıyladır ki, üniversite olgusu eskisinden daha da önem
verilir bir tarzda ülkelerin strateji belgelerinde yer almaktadır.
Şunu özellikle belirtmeliyiz ki, bu beşeri sermaye sayısal verilerin ötesinde, nitelikle, kaliteyle bir anlam
kazanmaktadır.
Bu ise nitelikli bilginin ve nitelikli insan gücünün önemini öne çıkarmaktadır.
Bugün için sayıları 184’ü bulan yükseköğretim kurumlarımızda yaklaşık 7.5 milyon öğrenci eğitim
öğretim görmektedir.
Bu sayıyla Avrupa Yükseköğretim alanında ikinci büyük ülkeyiz.
Ancak bir ülke için uluslararası arenada görünebilir olmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın ana ekseni;
nitelikli insan gücü ve araştırmadan geçiyor.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Sevgili Öğrenciler,
Üniversitemizi daha da iyi yerlere taşıma, akademik birikim ve üretimi artırma hususundaki beklentileri
karşılamak ve Üniversitemizi hak ettiği yerlere getirmek için gereken her şeyi yaptığımızdan emin
olunuz.
Bu kapsamda, halen Üniversitemizde 17 fakülte, 4 yüksekokul ve 1 devlet konservatuarında toplam 77
lisans programı, 12 meslek yüksekokulumuzda ise 94 ön lisans programı bulunmaktadır.
Bölgemizin ve ülkemizin önemli bir sorunu olan bağımlılık ve adli olaylar ile ilgili araştırma yapmak ve
lisansüstü eğitim vermek üzere bu yıl kurduğumuz “Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü” ile sayısı 4’e
çıkan Enstitülerimiz bünyesinde ise 73 yüksek lisans ve 64 doktora programımız sürdürülmektedir.
Şüphesiz ön lisans ve lisans programlarımız önemlidir ve ülkemizin geleceğinin temel taşıdır.

Ama daha iyiyi hedefliyorsak, dünya bilim tarihinde bir iddiayı sürdürmek istiyorsak, iyi bir doktora
eğitimini, bu eğitimde çeşitliliği ve bilim üretiminde etkin üniversitelerin standartlarını uygulamak
zorundayız.

Saygıdeğer Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler,
2017-2018 eğitim-öğretim yılına 14.636’sı ön lisans, 33.853’ü lisans ve 7.746’sı ise lisansüstü olmak
üzere toplam 56.235 kayıtlı öğrenci ile başlıyoruz.
Gururla belirtmeliyim ki, lisansüstü öğrenci oranımız ilk kez %15’ler seviyesine yaklaşmıştır.
Öğrencilerimizin 2.053’ü 99 farklı ülkeden gelerek aramıza katılan uluslararası öğrenci olup bu
öğrencilerimizin oranı ise %3.6’ya çıkmıştır.
Üniversitemiz öğrencilerine sunmuş olduğu olanaklarıyla, uluslararası öğrenciler açısından önemli bir
çekim merkezi haline gelmiştir.
Üniversitemizde okumak isteyen uluslararası öğrenciler için bu yıl yurtiçinde 6 ve yurtdışında ise 9
olmak üzere toplam 15 merkezde “Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı”
gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz tarafından yapılan bu sınav sonuçları, ülkemizdeki 69 üniversite tarafından da uluslararası
öğrenci kabulü için kullanılmaktadır.
Memnuniyetle belirtmeliyim ki, bu sınavlara kontenjanlarımızın çok üzerinde öğrenci müracaat etmiş ve
birçok programımıza da olağanüstü bir talep olmuştur.
Geçtiğimiz yıllarda, Uluslararası Öğrenci Ofisi yapılanmamızı geliştirerek “Çukurova Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Koordinasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile “Çukurova TÖMER’de”
uluslararası öğrencilerimizin şehrimiz ve ülkemiz ile uyumunun sağlanması, ülkemizde sorunsuz bir
eğitim hayatı yaşayabilmeleri için gerekli hizmetler ve Türkçe eğitimi verilmektedir.
Tüm bu düzenlemelerimizin sonucu olarak 5 yıl önce sadece 157 olan uluslararası öğrenci sayımız bugün
itibariyle 2.053’e ulaşmıştır. Diğer bir değişle, % 0.3 olan uluslararası öğrenci oranımız bugün %4’e
yaklaşarak hedefimiz olan %5 oranına çok yaklaşmış bulunmaktadır.
Nihai hedefimiz, eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerimizin ülkemizden donanımlı olarak ve
iyi izlenimler ile ayrılması, kendi ülkelerinde Üniversitemizin ve ülkemizin iyi birer temsilcisi
olmalarıdır.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,

Üniversitemizde bugün profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak görev yapan 1.043 öğretim üyesi,
459 öğretim elemanı ve 792 araştırma görevlisi olmak üzere, akademik personel sayımız 2.294’e
ulaşmıştır.
Liyakat ve adalet esaslı yaklaşımımız ile akademik kadromuzun özlük haklarına gecikmeden kavuşmaları
için azami gayret göstermekteyiz.
Önümüzdeki dönemde de eğitim, öğretim ve araştırma altyapısını ve kalitesini geliştirme çalışmalarımız
aralıksız devam edecektir.

Saygıdeğer Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler,
Son yıllarda Üniversitemiz ile Sanayi ve Ticaret dünyası arasında yakın bir işbirliği ortamı yaratılmıştır.
Bu ortamın yaratılmasında büyük katkıları olan başta OSB ve Odalarımızın Yönetim Kurulu Başkanları
olmak üzere değerli yöneticilerine, işadamlarımıza ve akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunarım.
Fen ve Mühendislik öğrencilerimize beceri odaklı yetkinliklerin kazandırılması amacıyla, uygulamalı
eğitimlerini öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma
altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında tamamlamaları için Adana Sanayi
Odası ile şimdiye kadar 7 akademik bölümde işbirliği protokolü imzaladık.
Yeni yasal düzenlemenin de katkısıyla bu uygulamamızı önümüzdeki dönemde daha da
yaygınlaştıracağız.
Üniversite sanayi işbirliğinde önemli rol üstlenen Çukurova Teknokent’i ülkemizin en etkin ve verimli
çalışan teknokentlerinden biri haline getirmek de öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Girişimcilik faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet vermeyi amaçlayan Çukurova Teknokent içindeki
Kuluçka Merkezimiz, öğrenci, akademisyen ve mezunların sürdürülebilir ve ölçeklenebilir sosyal ve
teknogirişim projeleri başlatmasına destek vermek üzere planlanmış olup bu önemli projemizi de
önümüzdeki ay yeni binasında faaliyete geçirmeyi planlamaktayız.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Kampüsümüzün mekânsal niteliğini artırmayı, fiziki koşullarını yükseltmeyi çok önemsiyoruz.
Bu yıl Hukuk Fakültemizin ve Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun yeni binaları
hizmete girmiş olup bu modern binalarımızda öğrencilerimiz eğitim öğretimlerine başlamıştır.
Öğrencilerimizin ve tüm personelimizin sağlığını korumada önemli bir ihtiyacı karşılayacağını
düşündüğümüz Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi ile Kuzey Çarşı Kompleksi bugünlerde hizmete
girecektir.

Bölgemizdeki çok önemli bir eksikliği dolduracak 190 yataklı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı
Hastanesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Ek Hizmet Binası’nın da yapımı devam etmektedir.
Ayrıca, Eczacılık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi yeni hizmet binaları, Teknokent’in C Bloğu ile
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Dersliklerin inşaatına başlanmış olup hızla devam etmektedir.
Bilindiği gibi, şehirden Üniversitemize gelen yolların sayı ve kapasite bakımından yetersiz kalması
nedeniyle, uzunca bir süredir Üniversitemize erişimde trafik sıkışıklığına bağlı büyük sıkıntılar
yaşanmaktadır.
Üniversiteye erişimi artırmak ve trafik sorununu çözmek amacıyla Kampüs alanımızdan geçecek olan 3
yeni bulvar projesi için Adana Büyükşehir Belediyesi ile gerekli protokolü imzaladık.
Bu protokolle birlikte Güney Kampüs Bulvarı, İlim Yolu Bulvarı ve Üniversiteler Bulvarı’nın yapım
çalışmaları Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı.
Bu bulvarların hizmete girmesiyle birlikte, Üniversiteye erişim kolaylaşacak ve bu bölgedeki trafik sorunu
azalacaktır.

Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler,
Öğrencilerimizin barınma sorununu da çok önemsemekteyiz.
Üniversitemiz kampüsündeki toplam öğrenci yurt kapasitesi geçen yıllarda 5.000’e ulaştırılmıştı.
Ancak, bu sayının da yeterli olmadığını düşünerek, ilaveten 3.000 öğrenci kapasiteli yeni yurtların
yapılmasını planlamaya dahil ettik.
Böylece öğrenci yurtlarımızın kapasitesi 8.000’e ulaşacak ve yurt sorunumuz büyük ölçüde çözülecektir.

Sevgili Öğrenciler,
Öncelikle Üniversitemizi tercih ederek bu yıl aramıza katılan öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, sizleri ve
değerli ailelerinizi kutluyorum.
Muhteşem bir kampüste, güçlü akademik kadrosu, gelişmiş eğitim-öğretim alt yapısı, sosyal, kültürel ve
sportif aktivite imkanları ile her bakımdan günümüz koşullarına uygun olan Çukurova Üniversitesi’nin
varlık nedeni sizlersiniz.
Eğitim sistemimizi, evrensel yaklaşım ile öğretici odaklı eğitimden, öğrenen odaklı eğitime geçirerek
öğrencilerimizin daha aktif, daha donanımlı olmasına çaba harcıyoruz.
Akademik çıtamızdan taviz vermeden öğrenci odaklı yaklaşımla sizlere hep daha iyi hizmet vermenin
arayışı içindeyiz.

Bu yaklaşım ile Üniversitemizin yeni gelişen Güney Kampüsünde sadece eğitim alanlarını değil sosyal
alanları da hizmete alıyoruz.
Kongre Merkezinin Batı Kanadı’nda devreye giren yeni yemekhane, aynı yerde oluşturulan Öğrenci
Faaliyetleri Birimi, Öğrenci Kulüpleri alanları, okuma salonu ile sizlerin daha sosyal, daha donanımlı
hale gelmesini amaçlıyoruz.
Bildiğiniz gibi bu yılın başında Merkezi Kütüphanemizi büyük onarıma almıştık. Amacımız sizlerin daha
iyi, daha verimli ortamlarda çalışmanızı sağlamaktır.
Bu onarım sürecinde hep beraber sıkıntılar yaşıyoruz ama kısa bir süre içinde onarımın bitmesiyle bu
sıkıntılara katlandığımıza değecek bir Kütüphanemiz olacak.
Ayrıca öğrencilerimizin yönetim mekanizmalarında söz sahibi olmasını ve temsiliyetlerini arttırmak üzere
“Öğrenci Senatosu” oluşturmak için Üniversite Senatomuz bu hafta yeni bir yönergeyi kabul etmiştir.
Böylece, siz öğrencilerimizin temsilcileri ile düzenli, sistematik olarak toplanarak yönetime daha
katılımcı olmanızı, eleştirileriniz ile daha verimli eğitim iklimi oluşturulmasını sağlayacağız.
Kendinizi geliştirmeniz, Üniversiteli kimliğini kazanmanız için sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere
desteğimiz artarak devam etmektedir.
Kendinizi sadece akademik olarak değil, her açıdan geliştirmeniz gerekmektedir.
Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre bugün çocuk olan 100 kişiden 65’i ileride daha icat
edilmemiş işlerde çalışacaklar.
Bu bakımdan, 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.
Öğrencilerimizin sorumluluk bilincini arttırabilmelerini, takım çalışması, gelecek tasarımı ve hedef
belirleme süreçlerinde liderlik yapabilme becerisi kazanabilmelerini, kültürel ve sosyal gelişimlerini
hızlandırabilmelerini önemsiyor 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 biri olan Çukurova Üniversitesi, sahip olduğu bu zengin mirasın farkındadır.
Yükseköğretimdeki temel değişimleri yakından takip ederek, gerekli değişimleri 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 biliyoruz.
Ancak, bundan sonra yatay gelişmenin yanı sıra daha da derinleşmek durumundayız.
Derinleşmeyle daha çok bilim ve teknoloji üreterek, daha nitelikli eğitim öğretim yaparak, daha iyi
yükseköğretim hizmeti vererek, ülkemizin geleceğine daha çok katkı yapabiliriz.
Kırkdört yılın birikimi ve deneyiminin farkında olan güçlü akademik kadromuzun, Üniversitemizin
kurumsal kimliğinin geliştirilmesinde ve ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer almasındaki
emeği büyüktür.
Özverili çalışmalarınız ve katkılarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Sözlerime son verirken, çağdaş üniversite idealine bugüne kadar hizmet etmiş olan tüm mensuplarımızı
saygıyla selamlıyorum.
Çukurova Üniversitesini hak ettiği yere getirmek için yapılacakların vizyonumuz olduğunu bilmenizi
istiyoruz.
Bilim ve teknolojinin yıkımlar ve katliamlar için değil, insanın insana tahakkümü için değil, yeryüzünde
barış içinde yaşayan, daha müreffeh, daha mutlu bireylerin ve toplumların var olması için kullanılması
gerektiğine inanıyor ve bunu da her vesileyle ifade ediyoruz.
2017-2018 Akademik Yılımızın tekrar hepimize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyor; törenimize
katılarak bizleri onurlandıran saygıdeğer konuklarımıza, Üniversitemiz personeline ve öğrencilerimize en
içten saygı ve sevgilerimizi sunuyorum.
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