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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ'NİN 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ

40 yıllık köklü bir geçmişe sahip Çukurova Üniversitesi’nin 2012–2013 eğitim-öğretim yılı Açılış
Töreni’ne hoş geldiniz, onur verdiniz. Yeni bir akademik yılın açılışında sizlere ilk kez hitap
etmenin gurur, heyecan ve mutluluğunu bir arada yaşıyorum. Rektör belirleme sürecinde
şahsıma duydukları güven ve gösterdikleri teveccüh için değerli tüm öğretim üyelerimize, Yüksek
Öğretim Kurulu Başkan ve Genel Kurul Üyelerine ve atamanın son aşamasında beni bu onurlu
göreve layık görerek atadıkları için Sayın Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda teşekkürlerimi
ve saygılarımı sunuyorum. Bu yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum.

Bugün Akademik Açılış Töreni’mize katıldığınız için sizlere ve Açılış Dersi’mizi verecek olan Değerli
Hocamız Sayın Prof.Dr.Ural AKBULUT’a teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde çeşitli kademelerde uzun yıllar görev yapan ve iki dönem de rektör olarak hizmet
eden Sayın Prof.Dr.Ural AKBULUT Hocamızın açılış dersini verecek olmasından dolayı büyük bir
onur duyduğumuzu da burada belirtmek istiyorum. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği
geçen tüm yöneticilerimize, akademik ve idari personelimize, özellikle de bugün aramızda
bulunan Kurucu Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Mithat ÖZSAN ve önceki rektörlerimize de
şükranlarımı sunuyorum.

Değerli öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Üniversitemiz adına bizden beklentinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu beklentileri karşılamak
ve üniversitemizi hak ettiği yerlere getirmek için gereken her şeyi yapacağımızdan emin olmanızı
istiyoruz. Yönetimimizin göreve yeni başlamış olması nedeniyle öncelikle, üniversitemizin mevcut
durumundan ve planladığımız projelerden bahsetmek istiyorum.

Üniversitemiz ülkemizin 11. Üniversitesi olarak 1973 yılında kurulmuştur. Kırkıncı yılını
kutlayacağımız Çukurova Üniversitesi gelişmesini sadece Merkez Balcalı yerleşkesinde
sürdürmeyip, çevre il ve ilçelerde de yeni eğitim-öğretim kurumları açmıştır. Aladağ, Ceyhan,
Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde

üniversitemize bağlı fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları bulunmaktadır.
Üniversitemiz bu güne kadar Kahraman Maraş, Mersin, Hatay ve Osmaniye gibi yakın
çevremizdeki illerde bulunan üniversitelerin de kurucusu olmuş ve bunların da gelişimine katkı
sağlamıştır. Üniversitemiz bundan sonra da bölgemizde yeni kurulacak olan üniversitelere destek
olmaya devam edecektir. Üniversitemiz bünyesinde halen 15 Fakülte, 5 Yüksek Okul, 13 Meslek
Yüksek Okulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü ve 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi
bulunmaktadır.

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde Profesör, Doçent ve Yrd. Doçent olarak görev yapan 860
Öğretim Üyesi, 464 Öğretim Elemanı ve 779 Araştırma Görevlisi olmak üzere 2.103 Akademik
Personelimiz bulunmaktadır. Buna ilaveten, idari kadroda 2.322 kişi ve hizmet satın alma
kapsamında ise yaklaşık 2.000 kişi üniversitemizde görev yapmaktadır. Akademik personel
sayımız emsal üniversitelerle karşılaştırıldığında düşük kalmaktadır. Bu sayının arttırılması için
gerekli girişimleri başlatmış durumdayız.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayımız 11.781’i ön lisans, 29.342’si lisans ve 4.506’sı
ise lisansüstü öğrencisi olmak üzere toplam 45.629’a ulaşmıştır. Lisansüstü eğitim almakta olan
öğrencilerimizin toplam öğrencilerimize oranı yaklaşık %10’dur. Akademik kadromuzu, fiziki ve
teknolojik altyapımızı da dikkate aldığımızda bu oranın %20’lere ulaşmasını hedeflemekteyiz.
Ayrıca, Üniversitemizde 140’ı lisans, 133’ü lisansüstü eğitim alan 273 yabancı uyruklu öğrencimiz
bulunmaktadır.Bu yapısı ile değerlendirdiğimizde üniversitemiz gerçekten büyük ve güçlü bir
aileyi ifade etmektedir.

“Erasmus Hareketlilik Programı” çerçevesinde 23 Avrupa ülkesinden yaklaşık 200 üniversite ile
yapılan ikili anlaşmalarla şimdiye kadar 1.830 öğrencimiz yurt dışında öğrenim görme şansına
sahip olmuştur. Aynı programla üniversitemize gelip, öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci
sayısı ise 461’dir. Dolayısıyla, her yıl yüzlerce Çukurova Üniversitesi öğrencisi yurtdışındaki
tanınmış üniversitelerde öğrenim fırsatından yararlanırken, karşılıklılık prensibi çerçevesinde çok
sayıda yabancı uyruklu öğrenci de üniversitemizde öğrenim görme imkanı bulmaktadır. Akademik
ve idari kadrodaki 131 personelimiz de bu programdan yararlanmışlardır. Aynı program
çerçevesinde üniversitemize gelen personel sayısı ise 110’dur. Yurt içi akademik hareketliliği

sağlamak amacıyla başlatılan “Farabi Değişim Programı” çerçevesinde bu yıl itibariyle değişik
üniversitelere giden öğrenci sayımız 29, gelen öğrenci sayımız ise 122’dir.

Son bir yıl içerisinde çeşitli Akademik Birimlerimizde yürütülmekte olan 1.408 projeye
üniversitemiz “Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu”ndan yaklaşık 8 milyon TL tutarında mali destek
verilmiştir. Ayrıca, öğretim üyelerimiz 2011-2012 yılında 104 TÜBİTAK Projesi için 3 milyon TL, 28
SANTEZ projesi için 1.8 milyon TL ve 31 Avrupa Birliği Projesi için ise 2.3 milyon TL olmak üzere
toplam 7,1 milyon TL’lik dış destek sağlamışlardır.

Değerli öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Önümüzdeki 4 yıllık süreçte adil, şeffaf, hesap verebilir, ulaşılabilir ve yenilikçi yönetim
anlayışımıza uygun olarak, üniversitemizi fiziki ve teknolojik açıdan değiştirme çabalarımızda
temel amacımız girişimci ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve yakalayan bir
üniversiteye dönüştürmek olacaktır.

Ülkemiz 21. yüzyıla küresel bir güç olma hedefi ile girmiştir. Bu hedefe ulaşmak; siyaset, bilim ve
teknolojideki değişimleri yakalamakla mümkündür. Tüm dünyada bilim ve teknolojideki
olağanüstü gelişmelerin temel kaynağı ise üniversitelerdir. Dolayısıyla üniversitelerin en temel
görevlerinden biri bilgi üretmek, ayrıca bu bilginin ürün ve teknolojiye dönüştürülmesini
sağlayacak araştırmacıları ve sektörel alanlarda hizmet verecek insan gücünü en iyi şekilde
yetiştirmektir.

Üniversitemiz; öğretim üyelerine özgür bir araştırma ortamı yaratan, araştırmacıları maddi ve
manevi açıdan destekleyen ve ödüllendiren, maddi kaynakları çeşitlendiren ve destek miktarını
artıran, bilimsel yayın süreçlerinde de araştırmacılara yardımcı olan bir yönetim anlayışını
benimsemiş durumdadır. Üniversitemizdeki bilim insanlarının da, bilimsel çalışmalarını çok daha
ilerilere taşımak için büyük bir gayret içinde olduklarını görmekteyiz. Bunu Yükseköğretim
Kurulu’nun yıllar itibariyle yaptığı yayın istatistiğinden de anlayabiliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu
açıdan Türkiye’de ilk 10 Üniversite içinde yer alarak, buradaki konumumuzu pekiştirmeyi
hedeflemekteyiz. Ayrıca, buna paralel olarak da, Dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasında
halen 800-900 civarında olan yerimizi de ilk etapta ilk 500’e çekmeyi hedeflemekteyiz.

Çukurova Üniversitesi “uluslararasılaşma” olgusuna da özel önem atfetmektedir. Bilindiği gibi,
ülkemiz 2001 yılında imzaladığı anlaşmayla Bologna Sürecine dahil olmuştur. Üniversitemiz başta
Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere çok sayıda Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik
Devletleri ve Orta Asya Türki Cumhuriyetleri üniversiteleriyle öğrenci ve öğretim elemanları
değişim programlarını da içeren, araştırma ve işbirliği protokolleri yürütmektedir.

Bilindiği üzere, Çukurova Üniversitesi coğrafi açıdan Ortadoğu Bölgesine çok yakın konumdadır.
Bölgemizin en büyük üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi, teknik altyapısı ve güçlü
akademik kadrosuyla, bölge ülkelerin üniversiteleri ve öğrencileri açısından da çekim merkezi
haline gelmiştir. Bu bağlamda, Avrupa Üniversiteleriyle yaptığımız akademik işbirliği imkan ve
deneyimlerimizin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri üniversiteleriyle de hayata geçirilmesi
gerektiğine inanmaktayız. Kısaca ifade etmek gerekirse, çok sayıda yabancı üniversite ve
araştırma merkezleriyle yapılacak “araştırma ve işbirliği” protokolleri üniversitemizin uluslararası
alandaki konumunu kuşkusuz daha da güçlendirecektir.

Değerli öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Ülkemizde şu anda 103 devlet ve 65 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 168 üniversite
bulunmaktadır. Dünyadaki eğilime uygun olarak ülkemizdeki yükseköğretim alanı da
genişlemektedir. Gelişmiş, refah seviyesi yüksek ve küresel dünyada rekabet edebilen bir Türkiye
için bu büyüme eğiliminin sağlıklı bir şekilde mutlaka sürdürülmesi gerekmektedir.
Yükseköğretimin yeniden yapılandırılması amacıyla gündeme alınan Yeni Yükseköğrenim
Kurumları yasasının, Türkiye’nin gerçek ihtiyaç ve potansiyellerinin gözetilerek, idari ve mali
özerklik esasına dayalı, bilimsel üretimi ve bilim insanı olmayı özendirecek, üniversitelerin
fırsatlarını ve birikimlerini değerlendirebilmelerine imkan verecek şekilde hazırlanmasını
beklediğimizi belirtmek isterim.

Üniversitemizde eğitim ve öğretimin daha verimli olabilmesi için, çalışma arkadaşlarımla birlikte
akademik birimlerimizin tümünü yerinde ziyaret ederek, geri bildirimlerini aldık ve sorunlarını
tespit ettik. Bu sorunların çözümü için oluşturacağımız planlama sürecini de hızlı bir şekilde
başlattık.

Göreve başladıktan sonra, yaklaşık 20 gün içinde 2013 yılı bütçemizi hazırlayıp, Kalkınma
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndaki bütçe görüşmelerine katıldık. Birkaç yıldan beri kapalı olan
Sağlık Sektörü faslını yoğun görüşmeler sonucu açtırarak, hem bütçe tavanımızı yükselttik hem de
Balcalı Hastanesi’nin Ameliyathanesi’nin yenilenmesi için ilave 5 milyon TL’lik bir mali kaynak elde
ettik.

Üniversitemizde daha önce de belirttiğim gibi halen 15 Fakülte bulunmakla birlikte, bunlardan
Eczacılık Fakültesi, Ceyhan Mühendislik Fakültesi ve Kozan İşletme Fakültesi’nin öğrencisi ve
Fakülte Binası bulunmamaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Hukuk Fakültesi ise başka
Fakültelerimize ait binalarda zor koşullarda eğitim-öğretim vermektedirler. Ayrıca, Sivil Havacılık
Yüksekokulu, Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu, Feke Meslek Yüksekokulu ile Aladağ Meslek
Yüksekokulu’nun da öğrencisi ve binası bulunmamaktadır.

Öncelikli hedeflerimizden biri de bu Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına bina temin
ederek bunları faal hale getirmek olacaktır. Ancak, tüm bu yatırımların sadece kamu kaynakları ile
yapılması oldukça uzun bir zaman alacağından, bu konuda hayırseverlerin desteğini de
beklemekteyiz. Ayrıca, ilk kurulan bazı fakültelerimizin fiziki ve teknolojik altyapısında ciddi
sorunlar bulunmakta olup, zaman kaybetmeden yenileme çalışmalarının başlatılması
gerekmektedir.

Bununla birlikte, önümüzdeki dönem Merkez Yerleşkemizdeki İletişim Fakültesi’ne ait ek stüdyo
binalarının, Hukuk Fakültesi Binasının ve Yumurtalık Meslek Yüksekokulu binasının temelini
atacağız. Gelecek yılın başında ise Mühendislik Fakültesi’nin ek binasının temelini atacağız.
Ayrıca, gelecek yıl içinde Merkez Yerleşkede yapacağımız Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi ve Ceyhan Veterinerlik Fakültesi’nin bina projeleri hazırlanarak ihale aşamasına
getirilecektir. Şuan içinde bulunduğumuz Mithat Özsan Amfisi’ni de önümüzdeki yıl yenilemeyi
planlamaktayız.Yapımı önümüzdeki yılın bütçesinden tamamlanması planlanan “Çukurova
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi” için farklı bir projeden kaynak aktararak bu yılın sonuna
kadar bu projeyi tamamlamayı planlamaktayız. Önümüzdeki yılın başından itibaren de “Çukurova
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi”ni kullanıma açmayı ümit ediyoruz. Üniversitemize
doğalgaz getirmek için yaptığımız ihale çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, gelecek yılın Ekim
ayında üniversitemiz genelinde doğalgaz kullanımına geçmeyi planlamaktayız.

Üniversiteleri girişimcilerle buluşturan ve AR-GE çalışmaları yapmaları için önemli destekler veren
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ülkemizin inovasyon yetkinliğini ve rekabet gücünü arttıracak
özellikler taşımaktadır. Firmalar maliyetlerin düşük olması, araştırma olanaklarına ve nitelikli
insan kaynaklarına yakın olmak gibi nedenlerle teknokentlerde yer almayı tercih etmektedirler.
Bilgi ve deneyimlerinin ürüne dönüşmesi, akademik personelin sanayi finansmanını da kullanarak
araştırmalarını sürdürmeleri, öğrenci ve mezunlara istihdam olanağı sağlanması ise üniversiteler
açısından teknokentleri cazip hale getirmektedir. Halen 4.000 metrekare kapalı alana sahip olan
ve kısa bir süre önce tam kapasitede çalışmaya başlayan Çukurova Teknokent’inin 4.000
metrekarelik 2. etap bina inşasına da başlamak üzereyiz. Üniversitemizi engelsiz mekan haline
getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Engelli öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim
alabilmelerine destek olabilmek amacı ile binalarımızı yeniden düzenliyor ve tasarlıyoruz.

Eğitim-öğretim altyapısının iyileştirilmesi için Merkezi Dersliklerde ve Amfilerde yenileme
çalışması başlattık. Buraları yeni ders sıraları, bilgisayar ve projeksiyon cihazları ile donatmaya
çalışmaktayız. Bilimsel araştırma olanaklarının arttırılması için proje teşvik stratejileri gözden
geçirilmekte, proje başvuru ve değerlendirme süreçleri başvuranların lehine olacak biçimde
yeniden ele alınmaktadır. Yine, akademisyenlerin bilimsel gelişiminin sağlanması için bilimsel
toplantılara destek miktarlarının arttırılması da gündemimizdedir.

Üniversitelerin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri, uygun fiziki ve teknolojik alt yapı,
nitelikli öğretim elemanı ve başarılı öğrencileri bir araya getirmekle gerçekleşebilir.
Üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki başarılarını artırmak da, bunun
için gerekli olan kaynaklarını çeşitlendirmek ve çoğaltmakla sağlanabilir. Bu amaçla, Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP) Birimimizin vermekte olduğu farklı türdeki destek programlarına
yenilerini ekleyerek araştırmacılarımıza sağladığımız desteği artıracağız. Ancak, asıl önem
vermemiz gereken konunun üniversitemiz dışındaki proje destek kaynakları olan AB, TÜBİTAK,
DPT, SANTEZ, Kalkınma Ajansı ve Birleşmiş Milletler projelerinin başvuru ve takip süreçlerinde
araştırmacıları desteklemek olduğunu düşünmekteyiz.

Değerli öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,

Üniversitemizde “güncel yerleşke master planı” olmaması nedeniyle rasgele yapılaşmanın
getirdiği sorunları yaşamaktayız. Kurumsal alt yapının iyileştirilmesi için yerleşke master planının
değişen akademik ve yaşamsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden planlanması gerekmektedir. Bu
nedenle, göreve gelir gelmez konusunda uzman kişilerden oluşan “Yerleşke Master Plan
Komisyonu”muz çalışmalarına yoğun bir şekilde başlamış ve birkaç ay içinde çalışmalarını
neticelendirmeyi planlamaktadırlar.

Eğitim-öğretim ve hizmet birimlerinin içiçe geçmiş olması nedeniyle oldukça komplike hale gelmiş
olan Üniversitemizdeki güvenlik sorununun çözümü için, yaklaşık 3.5 km tel çit çekerek bu
birimleri fiziki olarak birbirinden ayırmayı planladık. Ana nizamiye, sosyal tesisler girişi ve
Çamlıtepe lojmanları girişlerini kollu bariyerlerle kapatarak çalışanlarımız ve öğrenciler için OGS
ve KGS kontrollü geçiş sistemi kurulumu için ihale aşamasındayız. Ayrıca, Güvenlik personeli
sayımızı 2013 yılı bütçesinden ilave 50 kişilik Özel Güvenlik kadrosuyla güçlendireceğiz.

Üniversitemiz yerleşkesindeki araç trafiği ve otopark sorunu da önemli boyutlara ulaşmış
durumdadır. Bu sorunun kısa vadedeki çözümü için personel ve öğrenci araçları dışındakilerin
Ana Nizamiye’den kampüs içine alınmamasını planladık ve kampüse alınmayacak bu araçlar için
de çok katlı otopark karşısındaki alanda kurulacak olan 550 araçlık açık otoparkın ihalesini
gerçekleştirdik. Yapımı bu yıl başından önce tamamlanacaktır. Araç trafiğine ve ulaşım sorununa
orta vadeli çözüm olarak da “Raylı Taşıma Sistemi”ni (RTS) görmekteyiz. Kurmuş olduğumuz
komisyonumuz RTS güzergahı konusundaki çalışmalarını tamamlayarak, projelerini Üniversite
Yönetim Kurulu’muzda sundular ve belirlenen güzergah Yönetim Kurulu’muzda oybirliği ile kabul
edildi. Önümüzdeki günlerde RTS güzergah teklifimizi Büyükşehir Belediyesi’ne resmen
bildireceğiz.

Merkez Yerleşkemizde önemli bir sorun haline gelmiş olan çok sayıdaki ruhsatsız kantin ve
kafeterya konusunun çözümü için de harekete geçmiş durumdayız. Üniversitemize yakışmayan
bu yapılaşmanın ortadan kaldırılması için yasal süreçleri başlattık. Alternatif olarak da,
hazırlamakta olduğumuz yerleşke master planına uygun olarak öğrenci ve personelin ihtiyacını
karşılayacak merkezi çarşıların yapımını gerçekleştireceğiz.
Yapılan yeni binalarla birlikte yerleşke alanımız genişlemiş, bazı birimlerimiz yerleşke
merkezinden uzakta kalmıştır. Bu nedenle yerleşke içi ring güzergahları belirleyerek kısmen uzak

olan bu birimlere ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenmeye başlanmıştır. Bunun için
Büyükşehir Belediyesi’ne huzurlarınızda çok teşekkür ederiz.

Üniversite yerleşkemizin peyzajının yeniden yapılandırılması ve daha yeşil hale getirilmesi de
öncelikli konularımız arasındadır. Bu amaçla oluşturmuş olduğumuz komisyonumuz peyzaj
projelerini tamamladılar. Bu projeyle ilk etapta peyzaja uygun olarak 6 bin fidan dikerek daha
yeşil bir yerleşke yaratma çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu yıl ilk defa, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimize oryantasyon programı yaparak, onların
üniversitemizi ve şehrimizi hızlı bir şekilde tanımalarını sağladık. Öğrencilerimizin sorunlarının
daha hızlı tespit edilerek çözüm bulunması ve ayrıca yaptıkları etkinliklerin artırılması için
düşünülen Öğrenci Dekanlığı sistemi konusundaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

Üniversitemizde bulunan üç Enstitü’ye ilaveten Adli Bilimler Enstitüsü’nün kurulma kararını
Senatomuzdan çıkardık. Ayrıca, Eğitim Bilimleri, Türkiyat ve Güzel Sanatlar Enstitü’lerini de açmak
için hazırlıklara başlamış bulunmaktayız.

Önümüzdeki yılın Mayıs ayı başında ülkemizdeki tüm üniversitelerden yaklaşık 5.000 öğrencinin
katılacağı spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olan
Koç Fest Festivali Üniversitemizde de gerçekleştirilecektir. Ayrıca, önümüzdeki yılın Haziran
ayında Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin katılımıyla 4 yılda bir yapılan, 3 binin üzerinde sporcunun
yarışacağı ve olimpiyat kurallarının geçerli olduğu Akdeniz Oyunları’nın bazı müsabakaları
Üniversitemizde yapılacaktır. Bu kapsamda geçen hafta imzaladığımız protokol ile yaklaşık 4.5
milyon TL’lik bir bütçeyle Üniversitemizdeki bazı spor tesisleri yenilenecek, ayrıca Kayıkhane’ye
de yeni spor tesisleri kazandırılacaktır.

Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizi en yeni bilgi, beceri ve tutumları kazanmış olarak
Üniversitemizden mezun edebilmek için çalışıyoruz. Her yıl yaklaşık 7 bin öğrencinin mezun
olduğu üniversitemizde eğitim sistemimize yaptığımız her katkının, gelecekte daha güzel bir
dünyada yaşamamızı sağlayacağının bilincindeyiz. “Öğrenci Dostu Üniversite” felsefemiz eğitimöğretim yanında sağlık, spor, kültür, sanat, beslenme ve barınma hizmetlerini de kapsamaktadır.

Bu yıl öğrencilerimize ücretsiz olarak verilen yemek bursu sayısını 1.600’den 2.000’e çıkardık.
Merkezi kütüphanenin çalışma saatlerini artırdık.

Üniversitemiz yerleşkesinde Yurtkur’a ait 2.900 öğrenci kapasiteli yurtlara ilaveten çok kısa süre
önce 700 öğrencilik 2 adet yurt binası daha hizmete girdi. Önümüzdeki aylarda 300 öğrenci
kapasiteli bir yurt binası daha hizmete girecektir. Tüm bunlara ilaveten aynı alanda 1.000 öğrenci
kapasiteli yeni yurtların yapımına da önümüzdeki yıl başlanacak ve tamamlandığında
yerleşkemizdeki toplam öğrenci yurt kapasitesi yaklaşık 5.000’e ulaşacaktır.

Bu yıl 600 öğrenciye üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesindeki farklı birimlerde
kısmi zamanlı olarak çalışma imkanı tanıyarak, hem iş deneyimi kazanmalarına hem de
bütçelerine katkı sağlamalarına imkan vermekteyiz.

Üniversitemizin web sayfasının güncel İngilizce versiyonu ile yenileme çalışmaları hızla devam
etmekte olup, yılbaşından önce yayına almayı planlamaktayız. Üniversitemizin Haber Merkezini
kurarak web sayfamızda yayın yapacak olan “Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi”ni kısa bir
süre içinde hayata geçirmeye çalışmaktayız. Böylece, gerek mensuplarımızın, öğrencilerimizin ve
toplumun, gerekse medyanın üniversitemizle ilgili güncel ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamış
olacağız. Merkez yerleşkemizin tamamını kapsayacak şekilde kablosuz internet altyapısının
ihalesini hazırladık, yılbaşından önce kurmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki yıllarda yabancı uyruklu öğrenci sayımızı daha da artırmayı planladığımızdan, gerek
kendi üniversitemizin gerekse başka üniversitelerin yabancı öğrencilerinin Türkçe öğrenebilmeleri
için Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’ni kurmak için girişimlerimizi başlatmış durumdayız.

Değerli Adana Halkı,
Yakın, uzak birçok kentimizden ailelerinden koparak aramıza katılan öğrencilerimizi kucakladığınız
için şükranlarımızı sunuyoruz. Üniversite ve şehir işbirliğini yönetim olarak çok önemsemekteyiz.
Şehirle bütünleşmenin etkin olarak sağlanabilmesi için sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve
yerel yönetimlerden gelebilecek her türlü işbirliğine hazırız. Üniversitemizin etkin ortaklıklarla, iyi
diyalog ortamları geliştirebilecek bilgi ve kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum. Bu nedenle

üniversite-sanayi işbirlikleri, mesleki sertifikasyon çalışmaları, şehrin gelişip değişimine hizmet
edecek kültürel ve sanatsal çalışmaları yoğun bir şekilde yapacağız.

Saygıdeğer Çalışma Arkadaşlarım,
Yeni bir akademik yıla başlarken üniversitemizdeki eğitim-öğretim alanına ve bilimsel dünyaya
yaptığınız katkılardan dolayı gururlanmaktayız. Teknolojinin ve küreselleşmenin üst boyutta
yaşandığı çağımızda her alandaki hızlı değişim, eğitim ve bilim alanını da etkilemektedir. Bu
alandaki en büyük gücümüz bilgi birikimimiz, birlik ve beraberliğimizdir. Hızla değişen bu yeni
yüzyıla uyum sağlamak için hiç durmadan çalışıp, üretmek zorundayız. Hep birlikte
üniversitemizde yeni ufuklar açmak için hiçbir engelimiz olmadığı gibi, barış, güven ve huzur
ortamında özveriyle yapılan çalışmalar mutlaka karşılığını bulacaktır.

Üniversiteler evrensel aklı temsil eder. Üniversitelerin temel amaçlarından biri de düşünmek,
düşünmeyi öğretmek ve bunu toplumun hizmetine sunmaktır. Bizler etkileyen, yol gösteren ve
değerlendiren kurumlar olarak toplumun en önemli değişim dinamikleriyiz. Tüm bunların yanında
akademik alana yaptığınız katkılarla birlikte, öğretim üyesinin yüksek ders yükü, yetersiz
araştırma olanakları ve kadro sorunu gibi zorluklar çalışma motivasyonunuzu düşürüyor olsa bile,
özveriyle çalışmaya devam etmektesiniz. Önümüzdeki dönemdeki hedefimiz, Çukurova
Üniversitesinin eğitim, akademik ve topluma hizmet alanlarındaki başarısını arttırmaya yönelik
kaynakları zenginleştirmek, var olan imkanlarımızın daha etkili biçimde kullanılacağı “pozitif
yönetim” ortamı kurmak olacaktır. Bundan sonraki süreçte sahip olduğumuz bilgi birikimi ve bu
bilgiyi kullanma bilincinin bir araya geldiği bir kurumsallaşma sürecinde kenetlenerek
üniversitemizi bir dünya üniversitesi yapmanın mümkün olduğunu hep birlikte göstereceğiz.

Sevgili Öğrencilerimiz,
Ülkemizin önemli bir üniversitesinde en iyi eğitim koşulları ve seçkin bir yerleşke alanında bilimsel
bilgi ile donanacaksınız. Hayatınızın önemli bir süreci olan üniversite eğitimini sadece belli bir
mesleğin bilgi birikimine ulaşmak olarak görmeyin. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan sorgulayan,
değerlendiren ve eleştiren bir bakış açısı kazanmayı hedefleyin. Elde ettiğiniz bilgiyi toplumun
yararına sunmaktan kaçınmayın. Hangi toplumsal sorunu çözebilirim kaygısı taşıyan bir gençlik en
önemli hedefimizdir. Gelecek ancak sizin kaygılarınız ve çözüm yollarınızla biçimlenecektir. Bizlere
düşen en önemli görev, sizleri bu bilgi ve bilinç düzeyine getirmektir. Sizler de, aldığınız bu

bilgilerle ülkemizin yolunu açacak, küresel dünyada ona bir yön vereceksiniz. Hepimizin ağır görev
ve sorumlulukları var ve bunun için hepimiz çok çalışmak zorundayız. Geleceğinize sahip çıkarken,
Çukurova Üniversiteli olmanın gururunu ömür boyu taşımanız dileğiyle hepinize yeni dönemde
başarı dileklerimi sunuyorum.

Değerli öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Geçmiş Kurban Bayramınızı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı da kutlarım. Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,
Cumhuriyet idaresidir” demiştir. Dün yaptığımız kutlamalarla, Büyük Önderimizin bizlere bıraktığı
en büyük mirası olan Cumhuriyetimizin 89’uncu yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve
coşkusunu hep birlikte yaşadık. Bu vesileyle, Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna canlarını
feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve
gazilerimizin değerli ailelerine şükranlarımı ve saygılarımı sunarım.

2012-2013 eğitim-öğretim yılının açılışını yaptığımız bu tören vesilesiyle, bilgi ve birikimin önemli
olduğu günümüzde dünyadaki saygın üniversiteler arasındaki konumumuzu daha da
güçlendirmek için hep birlikte çok daha fazla çalışacağız. Başarı dolu bir yıl olması dileğiyle
açılışımızı onurlandırdığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Prof.Dr. Mustafa KİBAR Çukurova
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