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Çukurova Üniversitesinin Kuruluşunun 40.Yıl Dönümü 

 

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 kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlama törenine hoş geldiniz, şeref 

verdiniz. 

Öncelikle böylesi tarihi bir günde konuşmanın tatlı bir heyecanını yaşadığımı belirtmek 

isterim. Çukurova Üniversitesinin 40. yılını kutladığımız bu önemli programda sizlerle birlikte bu 

salonda bir arada olmak bizlere büyük bir onur ve güç vermektedir. 40 yıl öncesinde zor koşullar 

altında kurulan bu üniversite, bir odada bir grup insanın vizyonu ve güçlü yürekleri sayesinde 

kurulabilmiştir. Bilinmelidir ki, Üniversite gibi büyük bir kurumun kurulması, gelişmesi ve 

Ülkemizin sayılı Üniversiteleri arasında yer alması hiç te kolay bir süreç değildir. Bütün bunların 

hepsi burada bulunan veya değişik sebeplerle burada bulunamayan birçok kişinin, büyük ve 

özverili çalışmaları sayesinde olabilmiştir.  

Dönemin Başbakanı Sayın Süleyman Demirel tarafından 5 Ocak 1971 yılında temeli 

atılırken “Üniversite müesseseleri yolumuzu aydınlatmak için vardır” cümlesi her zaman 

Çukurova Üniversitesinin düsturu olmuştur. Gerek tarım, gerek sağlık ve gerekse teknik, sosyal 

ve kültürel alanlarda yaptığı katkılarla Çukurova Üniversitesi bölgenin ilerlemesine hizmet etmiş, 

binlerce mezunu ile ülkemizin en önde gelen üniversiteleri arasında yerini almıştır. 5 Ocak tarihi, 

aynı zamanda Adana’nın düşman işgalinden kurtuluş günüydü. Temeli atan Başbakan Süleyman 

Demirel, aynı zamanda Seyhan Barajı’nın da mimarıydı. Süleyman Demirel, 23 Kasım 1998’de, 

Cumhurbaşkanı olarak geldiği üniversitemizde, az önceki kısa filmde de izlediğimiz gibi, 

“Cumhuriyetin on büyük eseri nedir diye düşündüğümüz zaman, Cumhuriyetin pek çok eseri 

var, ama gururla söyleyebilirim ki on büyük eserinden birisinin Çukurova Üniversitesi olduğunu 

tekrarlamak lazım, herkes bununla gurur duymalıdır.” demiştir.  

Üniversitemiz, 30 Kasım 1973’te, Türkiye’nin 11. üniversitesi olarak, Seyhan Baraj 

Gölü’nün doğu yakasında 22.000 dekar arazi üzerinde kuruldu. 3 Aralık 1973’te Prof. Dr. Mithat 

Özsan rektörlük görevine başladığında kadromuzda sadece 24 öğretim üyesi vardı. Bunun 8’i 

profesör, 16’sı doçent idi. 1973 – 1974 Eğitim Öğretim yılında mevcut olan iki fakültemizdeki 

öğrenci sayımız ise 33’tü. 

Çukurova gibi Türkiye’nin en verimli bölgesi ile özdeşleşen Üniversitemizin tarihine biraz 

daha yakından baktığımızda; Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile başlar. 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 

üniversitenin çatısı altında bir araya getirilmesiyle 1973 yılında kurulmuştur.  

Ziraat Fakültemiz ilk kurulduğu yıl içinde Adana şehir merkezinde bir daire kiralamak 

suretiyle çalışmalarına başlamıştır. Daha sonra Ziraat Meslek Lisesi binalarına yerleşmiş ve 1974 
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yılında şu anda üzerinde bulunduğumuz kampus alanımızdaki yerine taşınmıştır. Bugün, binlerce 

araştırma projesi yürüten, yetiştirdiği 12 binin üzerinde ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve 

peyzaj mimarı ile ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamada önemli katkılar sunan, 

ülkemiz tarım sektörünün gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiş bulunan Ziraat Fakültesi, güçlü 

akademik ve idari kadrosu ile ülkemizin en önde gelen ziraat fakülteleri arasında bulunmaktadır.  

1972 yılında kurulan, Üniversitemizin gelişmesinde ve marka olmasında çok önemli bir 

yere sahip olan Tıp Fakültemiz, geçmişi ve verdiği nitelikli mezunlarıyla ülkemizin öncelikli tıp 

fakültelerinden biridir. Tıp fakültemize bağlı olarak kurulan Balcalı Araştırma ve Uygulama 

Hastanemiz bugün yılda 600 bin hastaya hizmet sunmaktadır. 

 

Saygıdeğer Konuklar, Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 

İçinde bulunduğumuz 2013 yılında, Çukurova Üniversitesi daha kaliteli, daha modern, 

öğrenci merkezli eğitim verme ve dünya üniversitesi olma hedefindedir. Günümüzde, 

Üniversitelerin sadece eğitim yapan ve bilimsel çalışmalar üreten bir kurumdan, toplumun 

temel sorunlarına çözümler geliştiren bir yapıya büründüğü göz ardı edilemez. Çukurova 

Üniversitesi sahip olduğu 16 Fakülte, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet 

Konservatuarı, 3 Enstitü ve 32 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile toplumun önemli sorunlarını 

ele alan ve çözümler üreten kimliği ile daha nice yıllarda burada varlığını sürdürmeye devam 

edecektir.  

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 görev yapmaktadır.  

Şu anda 13.044’ü ön lisans, 30.448’i lisans ve 5.033’ü ise lisansüstü olmak üzere toplam 

yaklaşık 48.500 öğrencimiz bulunmaktadır. Ayrıca, Üniversitemizde 342’si lisans, 177’si 

lisansüstü eğitim alan 570 kayıtlı uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. Değişim programlarıyla 

gelenler eklendiğinde ise bu sayı 650’ye ulaşmaktadır. Üniversitemizden mezun öğrenci sayısı 

140 bini aşmış bulunmaktadır. 

Üniversitemizde bulunan binalarımızın kapalı alanı 746.215 metrekareye ulaşmıştır. Yeni 

başlattığımız ve yatırım onayını aldığımız 24 projeyle birlikte kapalı alanımız 872.515 m2 

olacaktır. 

Çukurova Üniversitesi, şimdiye kadar TÜBİTAK’tan en fazla sayıda proje alan 5’inci 

üniversite konumundadır. Çukurova Üniversitesi, Türkiye’deki 181 üniversite içerisinde öğretim 

üyesi başına düşen yayın sayısında 10’uncu, yıllık toplam yayın sayısında ise 13’üncü sıradadır. 

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 yükselmiştir.  

Bünyesinden beş yeni üniversite çıkaran Çukurova Üniversitesi, bugün, yalnız merkez 

Balcalı kampüsünde değil, Adana ilinin dört bir köşesindeki 15 kampüsünde eğitim vermekte, 

ülkemize ve insanlığa hizmet etmektedir.  
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Değerli Çalışma Arkadaşlarım 

Dünyamız hızla değişiyor. Değişim, özellikle bilim ve teknoloji alanında yaşanıyor. Bu 

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

etkiliyor. Bu nedenle, bilim ve teknoloji alanındaki değişimler hem yükseköğrenim sektörünü, 

hem de yükseköğrenim hizmetlerini yeniden düşünmeyi zorunlu hale getiriyor. Artık 

üniversiteler, eğitimli vatandaşlar yetiştirme fonksiyonunu hızla kaybediyor. Bilgiye ulaşmanın 

bu kadar kolay olduğu bir çağda, üniversiteler olarak değişime ayak uydurmak zorundayız. 

Kuşkusuz Çukurova Üniversitesi de değişmek ve yenilenmek zorundadır.  

Bu bilinçle, kurumsal kimliğiyle gurur duyduğumuz üniversitemizi, bilgi ve teknoloji 

üretmede dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet edebilen, uluslararasılaşmış bir 

üniversite konumuna getirmeliyiz. Yıllık toplam yayın sayısı, öğretim üyesi başına düşen yayın 

sayısı ve uluslararası öğrenci sayısı bakımından Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk onda; 

dünya üniversite sıralama listelerinde ilk 500 üniversite içinde yer almalıyız. Patentlerimizi 

çoğaltmalı, teknoloji transferinde öncü olmalıyız. Mezunlarımız dünyanın her yerinde iş 

bulabilmeli, yayınlarımız yüksek atıf almalı, üniversitemiz yalnız ülkemizde değil dünyanın her 

köşesinde tanınmalıdır.  

Bunları yapabilecek 40 yıllık deneyimimiz, 40 yıllık birikimimiz var. Kırk yılda kökleşmiş 

akademik özgürlük ortamımız var. Teknolojik yenilenmeyi sağlayacak kaynaklarımız harekete 

geçirilmiş durumdadır. Yayın ve araştırmayı teşvik eden adımlar attık ve atmaya da devam 

edeceğiz. Kuruluşundan günümüze saygı ve gıptayla sözü edilen üniversitemiz, eminim ki 

önümüzdeki yıllarda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da saygınlığını pekiştirecektir. 

1973 yılından bugüne değin, özgür düşünce ortamında bilgi üretmeyi ve aktarmayı, 

öğrencilerinin vizyonunu genişletip girişimci ruhlarını ortaya çıkarmayı, ülkemize ufku geniş 

insanlar kazandırmayı temel amaç edinen Çukurova Üniversitesi, 40 yıllık geçmişinde hem 

ülkemizde hem uluslararası alanda çok saygın bir yer edinmiştir. 

Çukurova Üniversitesi ilk günlerinin heyecanını koruyarak kendisine verilen görevleri 

yerine getirmeye çalışmakta ve yetiştirdiği binlerce öğrencisiyle övünmektedir. Bugüne kadar 

olduğu gibi, bundan böyle de üniversitemizin saygınlığına saygınlık katmaya devam edeceğine 

gönülden inanıyorum. 

Sözlerime son verirken, 40. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Çukurova Üniversitemizin 

bugünlere gelmesinde emeği geçen, başta eski rektörlerimiz olmak üzere tüm akademik ve idari 

personelimize teşekkür ediyor, ebediyete intikal eden çalışma arkadaşlarımızı saygı ve rahmetle 

anıyor, törenimize katılarak bizleri onurlandıran siz saygıdeğer konuklarımıza, üniversitemiz 

personeline ve öğrencilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.  

 

 

     

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


