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Değerli Öğretim Üyesi arkadaşlarım, Değerli Konuklar,
Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Yeni dönemde akademik aşama yapan siz değerli
öğretim üyelerimiz için düzenlediğimiz bu törene hepiniz hoş geldiniz. Kuşkusuz, bir
üniversite için gelişmek, yalnızca iyi bir eğitim vermeyi ve bilimsel alanda çalışmalar
yapmayı değil, bu çalışmaları yapan kişilerin özlük haklarına saygı gösterip onların haklarını
vermeyi de gerektirir. Bu anlamda bugün üniversitemiz için gerçekten çok mutlu bir gün.
Bugün profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosuna atanan birbirinden değerli 168
öğretim üyemizle gücümüze güç kattık. Sizlerle birlikte bugün çok daha güçlü, çok daha
büyük bir üniversiteyiz. Sizlerle birlikte başarılı ve güçlü nesiller yetiştirmek, yeni bölümler
ve programlar açmak, sorunlara bilimsel çözümler üretmek, daha girişimci ve yenilikçi bir
üniversite olmak ve uluslararası işbirlikleri oluşturmak çok daha kolay olacaktır.
Değerli Arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Üniversitemiz ülkemizin 11. üniversitesi olarak 1973
yılında kurulmuştur. Bu yıl kırkıncı yılımızı kutluyoruz. Bu vesileyle üniversitemizi kuran ve
bugünlere gelmesine katkı veren akademik ve idari görev yapmış olan herkese
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Halen 2103 akademik personelimizle Türkiye’nin önde
gelen üniversiteleri arasında yer almaktayız. Çukurova Üniversitesi yönetimi; öğretim
üyelerine özgür bir araştırma ortamı yaratan, var olan imkânları maddi ve manevi açıdan
iyileştirmeyi hedefleyen, fiziki ve teknolojik altyapıyı güçlendirerek araştırma imkân ve
kültürünü geliştiren, bilimsel yayın süreçlerinde yaşanan sorunları çözmeyi kendine hedef
edinen ve çözüm üreten yönetim anlayışını benimsemiştir.
Bu çerçevede geçen hafta yürürlüğe koyduğumuz Bilimsel Araştırma Proje Birimi yönergesi
ile araştırmacılarımızın sorunlarını çözecek, çeşitli bilimsel ve sosyal aktivitelerin
yapılmasına imkân verecek ve motivasyonu artıracak bir çalışma ortaya koyduk. Bu
yönergenin sunmuş olduğu çözümlerin üniversitemizin bilimsel araştırma ortamına çok
önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Siz öğretim üyelerimizin görevlerinizi büyük bir
özveri ile yerine getirdiğinizin farkındayız. Bu çerçevede, üniversite bütçesinin el verdiği
nispette uygun fiziki ve teknolojik alt yapıyı geliştirme gayretindeyiz.
Huzurlu bir çalışma ortamı yaratabilmek için üniversitemizde yapmış olduğumuz
düzenlemeler hız kesmeden devam edecektir. Geleceğimizi şekillendirecek olan
gençlerimize en yeni bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak için yapmış olduğunuz
çalışmalarda bir engelle karşılaşırsanız, yönetim olarak size kapımızın sonuna kadar açık
olduğunu, engelleri aşma konusunda hep yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim.

Değerli Arkadaşlarım,
Hızla değişen çağımıza uyum sağlamak için hiç durmadan çalışıp üretmek zorundayız. Hep
birlikte üniversitemizi en tepeye yükseltmek için hiçbir engelimiz olmadığı gibi barış, güven
ve huzur ortamında özveriyle yapılan çalışmalar mutlaka karşılığını görecektir. 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. Yapmış
olduğunuz tüm çalışmalar için hepinizi yürekten kutluyorum.
Bu vesileyle, önümüzdeki hafta içinde doçent unvanına sahip 61 arkadaşımızın daha
kadroya atanması için gazete ilanına çıkacağımızın da bilgisini vermek isterim. Çukurova
Üniversitesi’nin kırkıncı yılında, almış olduğunuz unvanlarınızla üniversitemizi çok daha
güçlendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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