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Değerli Konuklar,
“Türk Japon Yüksek Öğretimi ve Ekonomik İşbirliğinde Fırsatlar” konulu panele hoş geldiniz.
Bilindiği gibi, Çukurova Üniversitesi, modern fiziki ve teknik alt yapısı, güçlü akademik
kadrosu ve farklı disiplinleri olan 16 fakülte, 5 yüksek okul, 13 meslek yüksek okul ve 3
Enstitü’yü bünyesinde barındıran ve 45 binden fazla ön lisans, lisans ve lisansüstü
öğrencisiyle ülkemizin sayılı devlet üniversiteleri arasında yer almaktadır.
Bir yükseköğretim kurumu olarak üniversitemiz, nitelik ve uluslararasılaşma olgusuna özel bir
önem atfetmektedir. Bu bağlamda Çukurova Üniversitesi, “Bologna ilkeleri” çerçevesinde
“Avrupa Yüksek Öğretim Alanı”nın etkin bir üyesi olma yolunda çok önemli ilerlemeler
kaydetmiştir. Çukurova Üniversitesi’nin, Erasmus değişim programı çerçevesinde 350’den
fazla Avrupa üniversiteleri ile ikili anlaşması bulunmaktadır.
Bu çerçevede 2500’den fazla öğrencimiz ve 200’den fazla personelimiz Avrupa ülkelerindeki
üniversitelerde değişim programına katılmış ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde 550’den fazla
Avrupalı Erasmus öğrencisi ve 150’ye yakın akademik personel üniversitemizde Erasmus
hareketliliğini gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Erasmus programı dışında 80’den fazla araştırma ve
değişim içerikli işbirliği protokolleri ile 25’e yakın ülke ile ortak çalışmalar yapılmış, son 3
yılda Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Kazakistan’daki üniversiteleri de kapsayan 8 protokol
imzalanarak, Çukurova Üniversitesi yurt dışındaki ortaklarının sayısını artırmaya devam
etmektedir.
Şu ana kadar 49 ülkeden 840 uluslararası öğrenci üniversitemizi tercih etmiştir. Bu bağlamda
Dış İlişkiler ofisinin yanı sıra Uluslararası Öğrenci Ofisi de potansiyel ortaklıklar arayışı
içerisinde olup, uluslararasılaşma vizyonumuzu ve misyonumuzu destekleyecek çalışmalar
içerisindedir. Coğrafi konumumuz itibariyle de Asya, Afrika ve Orta ve Uzak Doğu ülkeleri ile
yeni protokoller ve yeni ortaklık tekliflerine her zaman sıcak bakmaktayız.
Belirtilen gelişmelere paralel olarak YÖK tarafından yeni başlatılan ve öğrenci ve personel
değişim programı olan Mevlana programı için çalışmalar derhal başlatılmış ve kurulan
Mevlana Ofisi deneyimli personeliyle ortaklık ve ikili anlaşmalar yapmaya başlamıştır.
Diploma Eki etiketine sahip olan üniversitemiz, Avrupa Kredi Transfer Sistemi konusunda da
akredite olma çalışmalarına hız vermiştir.
Japon Yükseköğretim kurumları teknik alt yapıları ve güçlü akademik kadroları ile dünyanın
sayılı yüksek öğretim kurumları arasında yer almaktadır. Özelikle Tokyo Üniversitesi, Kyoto
Üniversitesi, Osaka ve Nagoya Üniversiteleri dünya üniversiteler sıralamasında ön sıralarda
yer almaktadır. Bu bağlamda Çukurova üniversitesi olarak Japon yükseköğretim kurumları ile
her düzeyde akademik işbirliğini arzu etmekteyiz.

Kısaca ifade etmek gerekirse, Japon Yükseköğretim kurumları ve Türk Yükseköğretim
Kurumları arasında yapılacak karşılıklı “araştırma ve işbirliği” imkânları, her iki ülke arasında
ilişkileri daha da kuvvetlendireceği inancını taşımaktayız. Saygıdeğer konuklara ve Japonya
Büyükelçiliği heyetine saygı ve sevgilerimi sunuyorum
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