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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

KOZAN İŞLETME FAKÜLTESİ AÇILIŞ TÖRENİ 

 

Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Değerli Dekanlarımız, Değerli Senato ve Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz, Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler, 

 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Öncelikle bu anlamlı ve mutlu günde sizlerle birlikte olmaktan 

büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum.  

Kırkbir yılı geride bırakan Çukurova Üniversitesinin Kozan İşletme Fakültesinin bu yıl ilk kez 

öğrenci alması ve bu vesileyle yaptığımız Açılış Töreninde sizlere hitap etmenin gururunu yaşıyorum. 

Bu yeni eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını, üniversitemize yeni başarılar getirmesini 

diliyorum.  

Üniversitemiz bünyesinde halen 16 fakülte, 5 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 devlet 

konservatuarı, 3 enstitü ve 32 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile çağdaş eğitimin öncüsü olmaya ve 

Türk Yükseköğrenimine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.  

Burada da olduğu gibi birçok ilçemizde meslek yüksekokullarımız bulunmasına karşın sadece 

Kozan ve Ceyhan’da Fakültelerimiz bulunmaktadır. Kozan gerek tarihi değeri, gerekse kültürel mirasın 

zenginliği nedeniyle ayrıca özel önem verdiğimiz bir ilçemizdir. Buradaki kampüsümüzde çok önemli 

bir meslek yüksekokulumuz da bulunmaktadır. İşletme Fakültemiz şimdilik bu meslek 

yüksekokulumuzun bir bölümünü kullanmaktadır. Biran önce öğrenci alabilmek için bu şekilde bir 

düzenlemeye gittik. Bu konuda Dekanımız Sayın Prof.Dr.Turgut Çürük’e katkıları için çok teşekkür 

ediyorum. Ancak, kampüs alanımız içinde İşletme Fakültemizin projesini hazırlatıp en kısa sürede 

kendi binasına taşınmasını istiyoruz. Şüphesiz kendi imkanlarımızla bunu yapabiliriz. Fakat bunun 

daha hızlı gerçekleşmesi için Kozan’lı hayırseverlerin yardımına ihtiyacımız olduğunu da burada 

belirtmek istiyorum. Bunu başta burada bulunan siz saygıdeğer yöneticilerimizin katkılarıyla elbirliği 

ile başaracağımıza inancım tamdır.  

Üniversitemizin sayısal verilerinden biraz bahsedecek olursak; 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. 
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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 eğitim alan 962 kayıtlı uluslararası 

öğrencimiz bulunmaktadır. Değişim programlarıyla gelenler eklendiğinde ise bu sayı 1.046’ya 

ulaşmaktadır. Bugün bu şekilde, üniversitemizde 77 ülkeden 1.000’i aşkın uluslararası öğrenci 

öğrenim görmektedir.  

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

Çin, Yemen ve Kolombiya’daki çeşitli üniversitelerle ikili akademik işbirliği protokolleri imzalamıştır.  

Bunlardan özellikle önem verdiğimiz ve yarın imzalayacağımız bir protokolü sizlerle paylaşmak 

istiyorum. Amerika Birleşik Devletlerinin önde gelen devlet üniversitelerinden biri olan Portland State 

Üniversitesi ile yapacağımız 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 2+2+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 4.500 Amerikan doları burs sağlanması da 

kararlaştırılmıştır. 

Sunmuş olduğumuz birçok imkan nedeniyle Üniversitemiz öğrenciler için daha cazip hale 

gelmiştir. Üniversitemiz merkez yerleşkesinde Yurt-Kur’a ait toplam öğrenci yurt kapasitesi yaklaşık 

5.000’e ulaşmış durumdadır. Burada da 500 öğrenci kapasiteli yeni yurtların yapımı devam 

etmektedir. Bu öğrenciler için büyük bir avantajdır. 

Sözlerime son verirken bilim arayışını sürekli kılan, 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        

                       Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


