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Sayın Bakanlarım, 

Sayın Valim, 

Sayın Milletvekillerim, 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, 

Sayın Başsavcım, 

Değerli Rektörlerim, 

Değerli Adana Verem Savaşı Derneği Başkanım, 

Değerli Belediye Başkanlarım, 

Değerli Oda Başkanlarım, 

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Saygıdeğer Konuklar,  

Sevgili Öğrenciler,  

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

 

Üniversitemizin temel atma ve toplu açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu vesile ile 

hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada sadece Adana’nın değil, tüm 

Bölgemizin sağlık hizmeti sunumu açısından çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Hematoloji 

ve Onkoloji Hastanesinin temel atma töreni ve Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma 

altyapısını güçlendirecek olan yine çok önemli 12 büyük projenin toplu açılışını gerçekleştirmek 

üzere toplanmış bulunmaktayız.  

Öncelikle, bu projelerin hayırlı olmasını diler, bunların gerçekleşmesi için her aşamada bizlere 

her türlü desteği veren, gerektiğinde Bakanlıklarda önümüze düşüp görüşmeler yapan, randevular 

ayarlayan, gerektiğinde ise en üst seviyede telefon görüşmeleri gerçekleştiren Sayın Bakanlarımıza, 

Sayın Valimize ve Sayın Milletvekillerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Özellikle son yıllarda, 

üniversitelere ayrılan bütçeden en fazla faydalanan üniversite, sizlerin desteğiyle Çukurova 

Üniversitesi olmuştur. Bu yatırımlar, hiç şüphesiz devletimizin gücü, hükümetimizin ve Sayın 

Bakanlarımızın iradesi ve özverili çalışmaları, girişimleri, bizlere güveni ve bizlere verdiği güçlü 

destek sayesinde mümkün olabilmiştir.  

Kuşkusuz bu projelerin gerçekleşmesiyle Üniversitemiz çok daha güçlü, çok daha modern ve 

çok daha rekabetçi bir konuma gelmiştir. Bu nedenle Çukurova Üniversitesi ailesi adına başta 

sizlere, Kalkınma Bakanlığımıza, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve bağışçılarımıza en derin 

minnet ve şükranlarımı sunarım. 



Bugün burada açılışını yapacağımız 12 büyük proje ile temelini atacağımız bir yatırım 

projemizin toplam maliyeti 160 milyon TL’yi bulmaktadır. Üniversitemizde böylesine büyük 

projelerin bu kadar kısa bir sürede hayata geçirilmesinden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk 

duyduğumuzu tekrar belirtmek isterim. Bu mutluluğu bizimle paylaştığınız için de sizlere çok 

teşekkür ediyorum.  

Bu yatırımlara ilaveten, halen inşaatı devam eden, İnşallah önümüzdeki 4-5 ay içinde 

tamamlanacak olan, toplam yatırım maliyeti yaklaşık 45 milyon TL’yi bulacak 5 büyük projemiz 

daha bulunmaktadır. Ancak, bu önemli projelerin yapımı halen devam ettiği için bugünkü açılış 

programımıza almadık. İnşallah önümüzdeki aylarda onların da açılışını yine hep birlikte yapabiliriz. 

Sayın Bakanlarım, Saygıdeğer Konuklar, 

1973 yılında ülkemizin 11. üniversitesi olarak kurulan Çukurova Üniversitesi, 43 yıllık köklü 

geçmişine, çevre illerdeki 6 üniversitenin kuruluşunu ve bunların gelişim sürecini sığdırmış, 

bölgemizde “üniversiteler kuran üniversite” olma haklı payesini almıştır.  

Üniversitemiz son 3 yıldır üst üste, saygın bir “Üniversite derecelendirme kuruluşu” olan 

URAP tarafından, “En İyi Üniversite” sıralamasında ülkemizde sayısı 200’ü bulan üniversiteler 

arasında 9. olarak ilan edilerek büyük bir başarı göstermiştir. Daha da iyisini yapabileceğimize olan 

inançla, bu başarıda emeği geçen bütün personelimize en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. 

Sınırların kalktığı, hareketliliğin arttığı günümüzde üniversiteler, sadece ulusal düzeyde değil, 

uluslararası düzeyde de ciddi bir rekabet içindedirler. Üniversitemiz başarılarıyla ve öğrencilerine 

sunmuş olduğu olanaklarıyla, son üç yılda bölge ülkelerinin öğrencileri açısından çok önemli bir 

çekim merkezi haline gelmiştir. Bugün itibariyle üniversitemizde 91 ülkeden 1.375 uluslararası 

öğrenci eğitim görmektedir. Yapacağımız çalışmalarla bu sayıyı iki yıl içinde 4 bine çıkararak 

“Uluslararası Üniversite” kimliğimizi daha da pekiştirmek istiyoruz.  

Uluslararasılaşma çalışmalarımızın bir başka önemli ayağı ise Üniversitemizi tercih eden 

yabancı öğrencilere kendi dilimizi ve kültürümüzü öğretmektir. Bu öğrencilerimizin Türkçeyi 

üniversitemizde öğrenebilmeleri için 2 yıl önce kurduğumuz Çukurova TÖMER, bugüne kadar 

dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce öğrenciye Türkçe’yi öğretmiştir. Nihai hedefimiz, 

eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerimizin ülkemizden donanımlı olarak ve çok iyi 

izlenimlerle ayrılması, kendi ülkelerinde Üniversitemizin ve ülkemizin iyi birer temsilcisi olmalarıdır. 

Toplam öğrenci sayımızı ise son 4 yılda 42 binden 53 bine çıkardık. Bu süreçte yeni 5 Fakülte 

ve 2 Meslek Yüksekokulu kurmanın gururunu yaşamaktayız. Çukurova Üniversitesi, bugüne kadar 

yetiştirdiği 150.000 mezunuyla, 2.300’ü öğretim elemanı olmak üzere 7.000'e yakın çalışanı ile 

bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sunmayı büyük bir görev bilmektedir. 



Üniversitemiz bünyesindeki 17 fakülte, 4 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 1 devlet 

konservatuarı ve 33 araştırma ve uygulama merkezi üzerinden yürüttüğü bilimsel çalışmalarla, 

verdiği eğitim ve sağlık hizmetleriyle başarılı bir performans sergilediği gibi, son yıllarda hayata 

geçirdiği özgün sosyal sorumluluk projeleriyle de bu görevini büyük bir başarıyla yerine getirmeye 

çalışmaktadır.  

Kendi öğrencilerimizin de yurt dışına giderek çift diploma almalarını sağlamak amacıyla 

Amerika Birleşik Devletlerinin önde gelen iki devlet üniversitesi olan Portland State Üniversitesi ve 

Colorado Üniversitesi ile uzun süren görüşmeler sonunda, bir yıl önce çift diploma anlaşması 

imzaladık. Bu kapsamda, Çukurova Üniversitesi öğrencilerine kendi diplomamızın yanında, bu iki 

üniversiteden de “diploma” ve “yüksek lisans” dereceleri alma imkanı sağlamış olduk. 

Sayın Bakanlarım, Saygıdeğer Konuklar, 

Şüphesiz Üniversiteler sadece derslikler, amfiler, binalar, laboratuvarlar, fiziki alanlar, 

ekipmanlar ve kampüslerden ibaret değildir. Üniversitelerin gerçek değerleri ve zenginlikleri, 

gerçek sermayeleri; akademisyenleri ve onların bilgi birikimi ve deneyimleridir. Hiç kuşkusuz 

bilimsel başarıların temelinde, hizmet verilen mekanların sunduğu imkanlar da önemli olmaktadır. 

Bu nedenle yerleşkemizin mekânsal niteliğini artırmayı çok önemsiyoruz. Bu amaçla başlattığımız 

23 inşaat projesinden bu aşamada tamamlanmış olan 12’sinin burada sizlerle birlikte açılışını 

yapacağız.  

Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinin bu mekanların sunduğu imkanlarla kurumumuzu 

daha üst seviyelere taşıyacağından hiç kuşkumuz yoktur. Gururla belirtmeliyim ki, Çukurova 

Üniversitesi kuruluşundan bu yana yürüttüğü yaklaşık 400 TÜBİTAK projesiyle, TÜBİTAK’tan en 

fazla proje alan ülkemizdeki ilk beş üniversiteden biri olma başarısını sürdürmektedir. Bu da bize 

üniversitemizdeki araştırma altyapısı ve kültürünün ne kadar gelişmiş olduğunu göstermektedir.  

Günümüzde; üstün nitelikli, fark yaratabilen insan kaynağını yetiştiren, nitelikli AR-GE 

çalışmaları ile bilgi ve teknoloji üreten, girişimci ve yenilikçi olan üniversiteler uluslararası düzeyde 

saygın bir konuma gelebilmektedirler. Tarihin hiçbir döneminde toplumların refah seviyesi, 

günümüzde olduğu kadar üniversitelerin işleyiş modeline, kalitesine ve ürettiklerine bağımlı 

olmamıştır. Üniversiteler, artık ülke kalkınmasının direkt aracı haline gelmişlerdir. Günümüzdeki 

yaklaşım, ne kadar çok yüksek teknolojik ürün üretimi, o kadar hızlı kalkınma ve milli gelir artışı 

anlamına gelmektedir. Bu durum, üniversitelerin sorumluluğunu daha da artırmış ve dolayısıyla 

toplumdaki beklentiyi çok fazla yükseltmiştir. Dolayısıyla, Üniversiteler daha öncesine göre daha 



donanımlı, formasyonu daha yüksek, bilgi ve teknolojiye hakim, daha nitelikli insan kaynağı 

yetiştirmekle sorumlu hale gelmişlerdir.  

Ülkemiz açısından bakıldığında öncelikle büyük kitlelerin eğitimi ve iş gücü niteliğinin 

arttırılmasına ihtiyacımız olduğu görülmektedir. Eğitimli insan kaynağının uluslararası rekabette 

olduğu kadar, demokratik bir kurumsal ve sosyal düzenin geliştirilmesinde ve sosyal refahın 

arttırılmasında da çok önemli olduğu ve bunu sağlamada da üniversitelerin belirleyici bir role sahip 

olduğu unutulmamalıdır. Biz de çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürmekteyiz. 

Sayın Bakanlarım, Saygıdeğer Konuklar, 

Sözlerime son verirken bilim arayışını aralıksız sürdüren, topluma ve ülkeye hizmet etmeyi en 

büyük görev bilen, çağdaş üniversite idealine bugüne kadar hizmet eden tüm mensuplarımızı 

saygıyla selamlıyorum. Törenimize katılarak bizleri onurlandıran, desteklerini hiçbir zaman bizden 

esirgemeyen başta Bakanlarımız Sayın Fatma Güldemet SARI Hanıma ve Sayın Ömer ÇELİK Bey’e 

olmak üzere, Sayın Valimiz Mustafa BÜYÜK’e, bağışçımız Adana Verem Savaşı Derneği adına 

Dernek Başkanımız Sayın Levent ETİZ Bey’e, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımıza, siz 

saygıdeğer konuklarımıza en içten saygılarımı sunuyor, tekrar tüm bu projelerin Üniversitemize, 

Adana’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.  

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


