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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ
Sayın Sayıştay Başkanım,
Sayın Valim,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Sayın Başsavcım,
Değerli Rektörlerim,
Değerli Belediye Başkanlarım,
Çok Değerli Öğretim Üyeleri,
Saygıdeğer Konuklar,
Değerli Aileler,
Sevgili Öğrenciler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri
Üniversitemizin 2015–2016 eğitim-öğretim yılı açılış törenine hoş geldiniz, onur verdiniz, hepinize
en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Kırkiki yılı geride bırakan, kurulduğu günden bu yana milletimizin ve tüm insanlığın hizmetinde olan,
sürekli gelişen ve hep daha iyi olmayı hedefleyen Üniversitemizin Akademik Açılış Töreninde sizlere
hitap etmekten büyük bir gurur duyduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Bu yeni eğitim-öğretim
yılının hepimize hayırlı olmasını, üniversitemize yeni başarılar getirmesini diliyorum.
Akademik Açılış Törenimize katıldığınız için sizlere ve açılış dersimizi vermek üzere aramızda
bulunan, Üniversitemizden doktoralı Sayıştay Başkanımız Sayın Doç.Dr. Recai AKYEL’e çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca, mensubu olmaktan büyük bir gurur duyduğum üniversitemizin, bugünlere
gelmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, değerli yöneticilerimize ve önceki
saygıdeğer rektörlerimize şükranlarımı sunuyorum.
Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
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Bilindiği gibi Üniversiteler, ülkelerin nitelikli insan kaynağını yetiştirme, bilgi üretme ve üretilen bu
bilgileri insanlık yararına kullanılacak şekilde topluma sunma sorumluluğunu taşıyan kurumlardır.
Sınırların kalktığı, hareketliliğin arttığı günümüzde üniversiteler, sadece ulusal düzeyde değil,
uluslararası düzeyde de ciddi bir rekabet içinde olmak durumundadırlar. Bu nedenledir ki,
günümüzde üstün nitelikli, fark yaratabilen insan kaynağını yetiştiren, nitelikli AR-GE çalışmaları ile
bilgi ve teknoloji üreten, girişimci, yenilikçi ve inovatif 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. Bu durum, üniversitelerin
sorumluluğunu çok daha artırmış ve dolayısıyla toplumdaki beklentiyi de çok yükseltmiştir.
Dolayısıyla, Üniversiteler daha öncesine göre daha donanımlı, formasyonu daha yüksek, bilgi ve
teknoloji bakımından 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
üniversitelerin belirleyici bir role sahip olduğu unutulmamalıdır. Diğer taraftan Üniversitelerimiz iyi
bir eğitim-öğretim vermelerinin yanı sıra iyi bir araştırma üniversitesi olmayı da hedeflemektedirler.
Ancak nitelikli, katma değeri yüksek ürünlere yönelik bilgi ve teknoloji üretmek, bunun AR-GE’sini
yapmak, yüksek mali destekler gerektirmektedir. Bu yüzden, kendi öz kaynaklarına ilaveten mali dış
kaynaklardan ciddi destekler sağlayan Üniversiteler fark yaratmaktadırlar.
Değerli Öğretim Üyeleri,
Bu kadar çok sayıda gence yükseköğretim vermek bizim için büyük bir gurur vesilesi olmaktadır.
Eğitim alanında iyiyiz ve daha da iyi olmak için hep birlikte çalışıyoruz. Ancak, diğer taraftan dünya
çapında bir araştırma üniversitesi de olmamız gerekli. Çünkü, hızla gelişen teknoloji, yeni ortaya
çıkan iş alanları ve meslekler, bilginin çok hızlı tüketilmesine yol açmaktadır. Bu durum, sürekli yeni
bilgileri araştırmayı, bulmayı, öğretmeyi, toplumun ihtiyacı olan ve katma değer yaratan yüksek
teknolojik ürünlere dönüştürmeyi gerekli kılmaktadır. Günümüzdeki yaklaşım, ne kadar çok yüksek
teknolojik ürün üretimi, o kadar hızlı kalkınma ve milli gelir artışı anlamına gelmektedir.
Gelişmiş ülkelere baktığımızda, o ülkelerin üniversitelerinin sanayi ile iç içe eğitim ve araştırma
yaptıklarını, birlikte yeni ürün, teknoloji ve hizmetler geliştirdiklerini, ayrılmaz bir bütün olarak sinerji
oluşturduklarını ve bu sayede hep birlikte küresel marka haline geldiklerini görüyoruz. Farklı
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üniversiteler, güçlü oldukları alanlarda bir araya gelip birlikte projeler geliştiriyorlar. İstiyoruz ki, hem
bu çalışmaların sayısı daha çok artsın, hem de yapılmakta olan bu çalışmalar toplumla daha çok
buluşsun. Sanayi bu bilgileri daha çok kullansın, bu bilgiler ürünlere daha çok dönüşsün, insanımız
bu bilgilerle hayatın içinde daha çok karşılaşsın. Çünkü, içinde yaşadığımız dönemin hızına
yetişmenin başka türlü mümkün olmayacağını biliyoruz.
Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Akademisyenlerimizin deneyimi, kurumsal gelişimimizin tamamlanması, kollektif hafızamızın
gelişmesi, çağın meydan okumalarına ve sorunlarına karşı kitlesel olarak refleks geliştirebilme gibi
yıllara dayanan birikimlerimizle Çukurova Üniversitesi ülkemizin saygın üniversitelerinden biri
olmuştur. Üniversitemiz bu yıl, ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından Yayın Sayısı, Toplam Bilimsel
Doküman Sayısı, Uluslararası Bilimsel Atıf Sayısı, Toplam Yayın Etki Ortalaması, Toplam Atıf Yayın
Etkisi ve Üniversitelerin Uluslararası İşbirliği Sayısı kriterleri kullanılarak yapılan Üniversite Akademik
Performans Sıralamasında (URAP) 2014-2015 dönemi “En İyi Üniversite” sıralamasında ülkemizdeki
193 üniversite arasında 9’uncu olarak büyük bir başarı göstermiştir. Yine, İngiltere merkezli
Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan, “2015 - 2016 Dünyanın En İyi Üniversitesi”
listesinde Çukurova Üniversitesi sıralamaya giren 10 Türk üniversitesinden biri olarak ilan edilirken,
listedeki 8.’liğini Ankara ve İstanbul Üniversiteleriyle paylaşmıştır. Daha da iyisini yapabileceğimize
olan inançla bu başarıda emeği geçen bütün personelimize en içten dileklerimle teşekkür ediyorum.
Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Yönetime geldiğimizden bu yana belirlediğimiz ve çeşitli vesileler ile sizlerle paylaştığımız hedeflere
doğru kararlılıkla ulaşmaya devam etmekteyiz. Bugün itibarı ile, sizlere Üniversitemizin durumu ve
bazı gelişmeler hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Halen Üniversitemizde 17 fakülte, 4
yüksekokul ve 1 devlet konservatuarında I. Eğitim, II. Eğitim, Uzaktan Eğitim ve İngilizce Eğitim olmak
üzere 86 Lisans programı yürütülmektedir. Yanı sıra, 12 meslek yüksekokulumuzda 94 önlisans
programı, 3 enstitümüz bünyesinde ise 127 yükseklisans ve 95 doktora programımız
sürdürülmektedir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılına 14.617’si ön lisans, 32.645’i lisans ve 5.896’sı ise
lisansüstü olmak üzere toplam 53.158 ulusal öğrenci ile başlıyoruz.
Üniversitemiz başarılarıyla ve öğrencilerine sunmuş olduğu olanaklarıyla, bölge ülkelerinin
öğrencileri açısından önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Üniversitemizde okumak isteyen
Uluslararası öğrenciler için bu yıl ilk kez yurtdışında 19 merkezde ÇÜÖS sınavı gerçekleştirdik.
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Memnuniyetle belirtmeliyim ki, bu sınavlara kontenjanlarımızın çok üzerinde öğrenci müracaat
etmiş, birçok programımıza olağanüstü bir talep olmuştur. Bu yıl üniversitemizde 1.019’u ön lisans
ve lisans, 253’ü lisansüstü eğitim alan 1.272 kayıtlı uluslararası öğrencimiz eğitim görecektir.
Değişim programlarıyla 90 ayrı ülkeden gelenler eklendiğinde, geçen sene 1.046 olan uluslararası
öğrenci sayımız, bu yıl 1.403’e ulaşmıştır. Bu sayıyı daha da arttırmak ve “Uluslararası Üniversite”
kimliğimizi sağlamlaştırmak üzere, daha önceleri Uluslararası Öğrenci Ofisi olan yapılanmamızı da
geliştirerek “Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon, Uygulama ve Araştırma
Merkezi” haline getirdik. Böylece Uluslararası öğrencilerimizin şehrimiz ve ülkemiz ile uyumunun
sağlanması, ülkemizde sorunsuz bir eğitim hayatı yaşayabilmeleri için bir adım daha atılmış oldu.
Uluslararası öğrencilerimizin ve değişim programlarıyla gelen misafir öğrencilerin, Türkçeyi
üniversitemizde öğrenebilmeleri için kurduğumuz “Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi” de (Çukurova TÖMER), bugüne kadar Dünyanın dört bir yanından gelen 350 öğrenciye
Türkçe eğitimi vermiştir. Nihai hedefimiz, eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerimizin
ülkemizden donanımlı olarak ve iyi izlenimler ile ayrılması, kendi ülkelerinde Üniversitemizin ve
ülkemizin iyi birer temsilcisi olmalarıdır.
Erasmus+, Mevlana ve Farabi değişim programlarımız da başarı ile sürdürülmektedir. Bu
programlardan son 4 yılda 1.682 öğrenci ve personelimiz faydalanmış, 1.191 öğrenci veya personel
ise Üniversitemize gelmiştir. Bu çerçevede daha iyi hizmet verebilmek ve uluslararasılaşma
stratejimizi daha etkin yürütebilmek için planlanan yeni, modern bir Dış İlişkiler Hizmet Binasının
yapımını tamamladık.
Çukurova Üniversitesi Avrupa Birliği ülkeleri dışında Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Çin,
Yemen ve Kolombiya’daki çeşitli üniversitelerle ikili akademik işbirliği protokolleri imzalanmıştır.
Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletlerinin önde gelen devlet üniversitelerinden biri olan Portland
State Üniversitesi ile yapılan işbirliğinin benzeri bir protokol bu yıl Colorado State Üniversitesi ile
imzalanmıştır. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi öğrencilerine Portland ve Colorado State
üniversitelerinden “diploma” ve “yüksek lisans” dereceleri alma imkanı sağlanmıştır.
Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Üniversitemizde bugün profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak görev yapan 986 öğretim üyesi,
432 öğretim elemanı ve 740 araştırma görevlisi olmak üzere, akademik personel sayımız 2.158’e

4

ulaşmıştır. Akademik kadromuzun, adilane yaklaşımımız ile gecikmeden özlük haklarına kavuşmaları
için azami gayret gösterilmektedir.
Üniversitemizde hayata geçirdiğimiz Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES) ve Araştırma Proje
Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS) otomasyonları ile BAP başvuruları ve işlemleri çok daha hızlı, kolay
ve

etkin

şekilde

yapılabilmektedir.

BAPKOM

tarafından

çeşitlendirilen

projelerden

akademisyenlerimizin yararlanmaları gittikçe artmaktadır. Araştırma projeleri ve altyapı desteğinin
yanısıra 161 akademisyenimize Bilimsel Etkinlik Katılım Desteği, 17 adet Toplantı Düzenleme
Desteği, 90 adet yayın teşvik desteği verilmiştir. Tüm bu destekler için 2015 yılında 18 milyon TL’lik
kaynak kullandırılmıştır. Ayrıca, değerli öğretim üyelerimiz TÜBİTAK, SANTEZ, Avrupa Birliği ve diğer
kurum ve kuruluşlarla yürüttükleri çok önemli projelerle araştırma gücümüze önemli katkı
sağlamaktadırlar.
Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Bu yılın mart ayından itibaren Üniversitemiz yazışmalarını Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
ile yapmaya başladık. Böylece hem kurum içi, hem de dış kurumlarla hızlı ve etkin bir yazışma ve
arşivleme sistemi kurulmuş oldu. Dolayısıyla, Kağıtsız Üniversite projemizde önemli bir aşamaya
gelmiş olduk.
Yapılan uzun hazırlık çalışmalarından sonra bu yıl kampüsümüze kontrollü giriş uygulamasını
başlattık. Ayrıca, tüm merkez kampüsümüzün, kamera sistemleri ile yapımını bu yıl tamamladığımız
Merkezi Güvenlik Binası’ndan izlenmesi projesi hayata geçirilmiştir. Bu sayede kampüs güvenliğimiz
arttırılmıştır. Kontrollü kampüs giriş uygulaması ile araç trafiğinin azaltılması sağlanmıştır. Fiziksel
Aktivite ile Obezitenin Önlenmesi Projesi kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz
protokol çerçevesinde ilk etapta sağlanan 250 bisikleti öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödünç
vereceğiz. Bu protokol çerçevesinde zaman içerisinde bisiklet sayımız 1000’e ulaşacaktır. Böylece
kampüsümüzde motorlu araç trafiğini daha da azaltmayı hedeflemekteyiz.
Değerli Meslektaşlarım, Sevgili öğrenciler,
Günümüz Yükseköğrenim eğilimleri Üniversitelerin kendi içlerine dönük yapılarından çıkarak,
girişimci üniversite modeline doğru yönelmeyi öneriyor. Son üç yıl içerisinde Üniversitemiz ile Sanayi
ve Ticaret dünyası arasında çok yakın bir işbirliği ortamı yaratılmıştır. Bu ortamın yaratılmasında
büyük katkıları olan başta OSB ve Odalarımızın Meclis Başkanları ve Yönetim Kurulu Başkanları olmak
üzere değerli meclis ve yönetim kurulu üyelerine, değerli iş adamlarımıza ve akademisyenlerimize
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teşekkürlerimi sunarım. Öğrencilerimize yönelik olarak inovasyon ve girişimcilik platformu olan
İnnoCampus Türkiye’de ilk defa üniversitemizde etkinlik gösterdi. Bu etkinlikte öğrencilerimiz 1 ay
boyunca yoğun ve uygulamaya dönük inovasyon ve girişimcilik eğitimi aldılar. Üniversite sanayi
işbirliğinde önemli rol üstlenen Çukurova Teknokent’in 2. blok yapımı tamamlanarak hizmete
açılmıştır. Teknokent’in üçüncü bloğu Kuluçka Merkezi olarak projelendirilmiş ve yapım işi ihale
aşamasına getirilmiştir. Girişimcilik faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet vermeyi amaçlayan Kuluçka
Merkezi, öğrenci, akademisyen ve mezunların sürdürülebilir ve ölçeklenebilir sosyal ve teknogirişim
projeleri başlatmasına destek vermek üzere planlanmış olup proje ile ilgili finansal destek sağlama
çalışmalarımız tamamlanmıştır.
Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Hiç kuşkusuz bilimsel başarıların temelinde, hizmet verilen mekanların sunduğu imkanlar önemli
olmaktadır. Bu nedenle yerleşkemizin mekânsal niteliğini artırmayı çok önemsiyoruz.
Birkaç ay önce, içinde bulunduğumuz Mithat Özsan Amfisi yenileme çalışmaları tamamlanmış ve
sayın kurucu rektörümüz Prof.Dr.Mithat Özsan hocamızın teşrifleri ile kullanıma açılmıştır. Geçen yıl
yapımına başlanan Anaokulu, Merkezi Güvenlik Binası, Dış İlişkiler Birimi Binası, Merkezi Şoförler
Odası Binalarının inşaatları tamamlanmıştır. Önümüzdeki günlerde bunların açılışları yapılacaktır.
Yapımları devam eden TÖMER, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Otomotiv Mühendisliği Bölümü,
Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi Stüdyo Binaları, Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi, OSGB Bina
inşaatları, Tıp Fakültesi Amfileri ve Balcalı Hastanesi Yeni Merkezi Ameliyathane’sinin inşaatları hızla
devam etmekte olup birkaç ay içerisinde tamamlanacaktır.
Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Kuzey Çarşı Projesi ve Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri MYO
inşaatları devam etmekte olup önümüzdeki yıl tamamlanacaktır.
Bölgemizdeki önemli bir eksikliği dolduracak olan, önemli bir kısmı bağış olarak yapılacak olan 190
yataklı Onkoloji Hastanesi’nin yapım ihalesi tamamlanmış olup yer teslimi yapılmak üzeredir.
Bunlara ilaveten Eczacılık Fakültesi Binası, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, Eğitim Fakültesi Binası,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Derslik Binası ve TIBDAM binalarının projeleri tamamlanmakta
olup önümüzdeki 2016 yılının yatırım bütçesinde yer almaktadırlar.
Değerli Öğretim Üyeleri,
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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. Şimdiye kadar çok büyük bir özveriyle
çalıştığınızı biliyorum. Kırkiki yılın birikimi ve deneyiminin farkında olan güçlü akademik kadromuzun,
Üniversitemizin kurumsal kimliğinin geliştirilmesinde ve ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında
yer almasındaki emeği büyüktür. Özverili çalışmalarınız ve katkılarınız için sizlere teşekkür ediyor,
şükranlarımı sunuyorum.
Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Sevgili Öğrenciler,
Üniversitemiz yerleşkesinde üç yıl öncesine kadar YURTKUR’a ait 2.900 öğrenci kapasiteli yurtlara
ilaveten iki sene önce 1.100 öğrenci kapasiteli yeni yurt binaları hizmete girmişti. Aynı alanda
YURTKUR’a tahsis ettiğimiz arazi üzerine 1.000 öğrenci kapasiteli yeni yurt binalarının yapımı birkaç
ay önce tamamlanmış ve hizmete girmiş olup yerleşkemizdeki toplam öğrenci yurt kapasitesi
yaklaşık 5.000’e ulaşmıştır. Bunun da yeterli olmadığını düşündük ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız
ile yaptığımız görüşmeler sonucunda YURTKUR’a yeni tahsis ettiğimiz arazi üzerine 3.000 öğrenci
kapasiteli yeni yurtların yapılması planlamaya dahil edilmiştir. Böylece önümüzdeki yıl öğrenci
yurtlarımızın kapasitesi 8 bine ulaşacaktır.
Sevgili Öğrenciler,
Öncelikle üniversitemizi tercih ederek bu yıl aramıza katılan öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum.
Muhteşem bir yerleşkede, birbirinden değerli öğretim üyeleri ve sosyal, kültürel ve sportif aktivite
imkanları ile her bakımdan günümüz koşullarına uygun olan Çukurova Üniversitesi’nin varlık nedeni
sizlersiniz. Dünya çok hızlı değişiyor. Sadece eğitim ve öğretim yöntem ve teknolojileri değil,
düşünme biçimleri de bu hızlı değişim içinde yerini alıyor. Çok çalışmak ve hayata farklı açılardan
bakabilme yetisi kazanmak zorundasınız. Son derece rekabetçi bu yeni yüzyılda kendinize yer
edinmenizin en önemli koşulu budur. Sizler bilgi hazinenizi güçlendirip kendinizi geliştirirken, bizler
de sizler için olanakları arttırma gayreti içerisindeyiz. Sadece geçtiğimiz yıl, “40. yıla 40 kütüphane
projesi”, “Bisiklet ile Çukurova’nın Fotoğraflanması”, “Rock Festivali”, “Üniversitelerarası Tiyatro
Festivali”, “Kısa Film Festivali”, “24. Bahar Şenliği” gibi örnekler verebileceğim 197 adet Öğrenci
Kulüp aktivitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın organizasyonu ile Üniversitemizde
gerçekleştirildi. Sizlerden isteğimiz, tüm bu olanakları değerlendirip toplumda fark yaratan bireyler
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olmanızdır. Başarılı ve verimli bir yıl geçirmenizi diliyorum. Çukurova Üniversiteli olmanın gururunu
ömür boyu taşımanız temennisiyle hepinize yeni dönemde başarı dileklerimi sunuyorum.
Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, toplumsal ve kültürel alandaki
ağırlığı, nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın üniversitelerinden birisi haline gelen
Çukurova Üniversitesi sahip olduğu zengin mirasın farkındadır. Yükseköğretimdeki temel değişimleri
yakından takip ederek, gerekli değişim ve yenileşmeleri geniş bir bakış açısı ile değerlendirerek
bünyesine katma konusunda tüm azim ve iradesi ile ilerlemektedir. Kazanımlarda oldukça geniş bir
ekibin özverili çalışmasının katkısı inkar edilemez. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve değerli
öğrencilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Birlik içinde kardeşçe yaşama idealimize kasteden terör
saldırılarına karşı hepimiz dikkatli, sakin ve sağduyulu olmalıyız. Barış içinde, kardeşçe bir ortamda
yaşadığımız, işimize odaklandığımız zaman Türk milleti olarak çok büyük başarılara imza
atabileceğimizi göstermesi bakımından da Nobel Kimya Ödülünü alan Sayın Prof.Dr.Aziz Sancar’ı
kutluyor, bize potansiyelimizi bir kez daha gösterdiği için kendisine şükranlarımı sunuyorum.
Gelecek hafta kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Bu
vesileyle, Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları
ile vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve
minnetle anıyor; kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine şükranlarımı ve
saygılarımı sunuyorum.
Sözlerime son verirken bilim arayışını aralıksız sürdüren, çağdaş üniversite idealine bugüne kadar
hizmet eden tüm mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum. 2015–2016 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
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