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Sayın Valim,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Sayın Milletvekillerim,
Sayın Başsavcılarım,
Sayın Rektörlerim,
Sayın Kaymakamlarım,
Değerli Belediye Başkanlarım,
Değerli Organize Sanayi Bölgesi ve Oda Başkanlarım,
Saygıdeğer Öğretim Üyeleri,
Saygıdeğer Konuklar,
Sevgili Öğrenciler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Üniversitemizin 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Öncelikle, Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden biri olarak Ülkemizi ve Ulusumuzu yüceltme yolunda,
45 yıllık birikimimizden aldığımız güçle, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Üniversitemizi ileri
götürme azim ve kararlılığı ile yeni bir akademik yılın başında daha, sizlere hitap etmenin gurur ve
mutluluğunu yaşıyorum.
Bu yeni eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.
Açılış Törenimize katıldığınız için sizlere ve açılış dersini vermek üzere aramızda bulunan, İstanbul Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ERGEN Hocamıza çok teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle, Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize,
değerli yöneticilerimize ve önceki saygıdeğer rektörlerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Çukurova Üniversitesi olarak, bilim ve eğitim alanında adımızdan çok daha fazla söz ettirmek, Ülkemizde
ve dünyada daha da önde gelen bilim kurumlarından biri olmak için çalışmaktayız.
Tüm paydaşlarımızla birlikte bunu başaracağımıza inanıyoruz.
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Bağımsızlığımıza ve onun sembolü olan Bayrağımıza, Cumhuriyetimize, Demokrasiye, Millet
Egemenliğine bağlı olmamız ve bu milli hassasiyetlerimizi de her fırsatta dile getirmemiz bizim en temel
görevlerimizdir.
Çünkü, üniversiteler sadece bilimin yapıldığı, bilimsel bilginin öğrencilere aktarıldığı kurumlar olmayıp,
bir toplumun geleceğine ışık tutan kurumlardır.
Hızla değişen, küreselleşen ve dönüşen dünyada, yüksek rekabetle birlikte işbirlikleri artmakta, kalite ve
uluslararasılaşma bilinci giderek daha da yükselmektedir.
Bu sürece uyum sağlayabilmek için değişime açık, yenilikçi, araştıran, üreten ve Ülkemize katma değer
sağlayan çalışmaların, ulusal ve uluslararası etkin işbirliklerinin içinde olmak zorundayız.

Değerli Öğretim Üyeleri,
Bildiğiniz gibi Üniversitemiz geçen yıl 16 Eylül 2017 tarihinde açıklanan ve ilk kez yapılan bir uygulama ile
önemli bir başarı göstererek “Araştırma Üniversiteleri” listesinde ilk 15’e girmiş ve aday listede yer
almıştı.
Ancak bu sonuç, ilk fırsatta 10 Araştırma Üniversitesi arasına girebilmek için bize daha çok çalışma, daha
çok üretme ve daha kaliteli olma sorumluluğunu da getirmektedir.
Araştırma Üniversitesi statüsünde nitelikli eğitim, nitelikli araştırma, nitelikli mezun en önemli
unsurdur.
Aradan geçen yaklaşık bir yıllık sürede bu amaca yönelik olarak çok önemli bazı adımlar atmış
bulunmaktayız.
Önümüzdeki süreçte multidisipliner yaklaşımlar, özellikle Ülkemizin 100 öncelikli araştırma alanları,
disiplinlerarası doktora programları, akreditasyon, nitelikli ve yeni bilgi üreten tezler ile yenilikçi ve
girişimci yaklaşımlar çok daha öne çıkacaktır.
Kalkınma öncelikli alanlarda ulusal ve uluslararası rekabet temelli araştırmalar ile teknolojik gelişmeler
önem kazanacaktır.
Çukurova Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi statüsüne uygun bir şekilde yapılanarak, nitelikli
eğitimi, araştırmaları ve lisansüstü çalışmaları ile ulusal ve uluslararası bilim dünyasında öne çıkmasında,
bugüne kadar büyük katkıları olan meslektaşlarımın bundan sonra da çok değerli katkılar vermeye
devam edeceğine yürekten inanmaktayım.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
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Sizlere Araştırma Üniversiteleri arasındaki ilk 10 üniversite içinde yer alma hedefimizle ilgili
yaptıklarımız ve yapmaya çalıştıklarımız konusunda kısaca bilgi vermek istiyorum.
Araştırma altyapımızın daha da güçlendirilmesi amacıyla kurmuş olduğumuz Merkezi Araştırma
Laboratuvarımızın tüm cihaz ve insan kaynağı eksiklikleri giderilerek araştırmacılarımızın hizmetine
sunulmuştur.
Bununla birlikte diğer birimlerimizdeki araştırma laboratuvarlarının da eksiklikleri giderilmeye
çalışılmaktadır.
Üniversitemiz BAP birimi tarafından araştırmacılarımıza yıllık yaklaşık 16 milyon TL’lik bütçe
kullandırılmaktadır.
Bunun yanında, Ulusal ve uluslararası dış kaynaklardan fon bularak araştırma bütçemizi daha da artırma
çabalarımız devam etmektedir.
Ulusal dış kaynaklardan desteklenerek halen sürdürmekte olduğumuz projelerin bütçesinden
bahsedecek olursak; 52 adet TÜBİTAK projesinin toplam bütçesi 14.841.641 TL, 4 adet TAGEM
projesinin toplam bütçesi 687.950 TL, 1 adet SODES projesinin bütçesi 124.807 TL, Çukurova Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen Kimya Vadisi projesinin bütçesi 5.000.000 TL, Adana Girişimcilik Merkezi
projesinin bütçesi 3.500.000 TL ve 2 adet turunçgil projesinin bütçesi ise 1.269.545 TL olmak üzere,
toplamda 25.423.944 TL’dir.
Ayrıca, Uluslararası 16 adet AB projesinden toplam 1.103.224 Euro, yani yaklaşık 8.000.000 TL dış
kaynak sağlanmıştır.
YÖK 100/2000 doktora burslarından daha fazla faydalanma konusunda tüm bölümlerimiz gayretlerini
sürdürmektedir.
Bu sayede YÖK burslusu doktora öğrenci sayımız 63’e çıkmış ve Araştırma Üniversitesi yıllık hedefimizi
yakalamış bulunmaktayız.
Yüksek teknoloji ve ürün odaklı araştırmalara daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğini her zaman hatırda
tutmamız gerekiyor.
Akademik birimlerimizin özellikle Üniversitemizin araştırma politikalarını dikkate alarak, öğrencilerimize
ve araştırıcılarımıza proje ve tez konularında yol göstericilik yapmalıdırlar.
Araştırma Üniversitesi misyonuna uygun olarak, üniversitemizin daha rekabetçi konuma gelmesi için
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinde gerekli tüm düzenlemeler
yapılmıştır.
Böylece, Çukurova Üniversitesi tarafından öğretim üyeliği kadrolarına yükseltilme ve atanmalarda
aranacak asgari koşullar belirlenerek, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde öğretim üyeliği kadrolarına
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başvuracak olan adayların yetkinliğinin yeterli düzeyde olması, ilan edilen kadrolara başvurularda
nesnelliğin sağlanması, bilimsel çalışmaları teşvik etmesi ve öğretim elemanlarının kendilerini bilimsel
rekabet ortamı içerisinde yer almaya hazır hissetmeleri amaçlanmıştır.
Eğitimin kalitesinde ve ölçümünde somut bir kriter olan akreditasyon çok önemlidir.
Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde Tıp lisans eğitimi 2. kez yeniden, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik
lisans programı ise ilk kez akredite edilmiştir.
Bunun yanı sıra, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, Üroloji, Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın
Hastalıkları ve Doğum ile Kulak-Burun-Boğaz uzmanlık eğitim programları akredite edilmiş, Patoloji
uzmanlık eğitim programı ise değerlendirme aşamasındadır.
Ayrıca, Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı JCI’dan 4. kez reakredite, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği
Laboratuvarı ise TÜRKAK’dan ilk kez akredite edilmiştir.
Eğitim-öğretim ve araştırmada rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüzde Üniversitemizin tüm akademik
birimlerinin eğitim-öğretim programlarının ve laboratuvarlarının akreditasyon çalışmalarına hız
vermelerini beklemekteyiz.
Bu konuda her türlü desteği vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğiz.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzaladığımız Protokolle üniversitemizin bünyesinde bulunan
Sürekli Eğitim Merkezi ile Bakanlık arasında bir işbirliği yapılması sağlanmıştır.
Bu işbirliğindeki temel amacımız, yüksek teknolojili ürünler geliştirmek için nitelikli insan kaynağımızı
yetiştirmektir.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Çukurova Üniversitesi dünya üniversitesi olma hedefine doğru kararlılıkla ilerlemektedir.
Dünyanın en başarılı Üniversiteleri sıralamasında daha da üst sıralara ulaşmamız bakımından bilimsel
araştırma çalışmaları ve bunun sonucu nitelikli yayınlar büyük önem taşımaktadır.
Üniversitemizin nitelikli ulusal ve uluslararası yayın sayıları giderek artmaktadır.
Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi’nin (Center for World University Rankings - CWUR) 2018-2019
yılları için hazırladığı en prestijli 1.000 üniversite listesinde Türkiye'den aralarında Çukurova
Üniversitesi’nin de bulunduğu 13 üniversite listeye girmeyi başarırken, Üniversitemiz 11. sırada yer
almıştır.
“En iyi 1.000 üniversite” sıralamasında, aralarında öğretim kalitesi, işgücü piyasasında mezunlara olan
talep, akademik personelin kalitesi, yayın sayısı, yayın kalitesi, bilimsel ortamdaki etkisi ve kaynak
gösterilmesi gibi pek çok kriter temel alınmaktadır.
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Geçtiğimiz yıl bizim için çok önemli olan bir adım daha atıldı.
Bilindiği üzere Üniversitemizde, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından Dış Değerlendirme süreci
gerçekleştirildi.
Memnuniyetle belirtmeliyim ki, bu dış değerlendirme sürecinden de başarıyla geçtik.
Olumlu pek çok maddenin sıralandığı bu değerlendirme raporu aynı zamanda gelecek politikalarımızı
oluştururken bize yol gösterici olmaktadır.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Dünyaya açılmayı hedefleyen YÖK, bu amaçla “Yükseköğretime Erişim, Kalite ve Kurumsal Kapasite” adı
altında üç ana temadan oluşan ve beş yılı kapsayan “2018-2022 Yüksek Öğretimde Uluslararasılaşmada
Strateji Belgesi” hazırladı.
Bu proje kapsamında, aralarında Çukurova Üniversitesi’nin de bulunduğu 20 devlet üniversitesi “pilot
üniversite” olarak belirlendi.
Sınırların kalktığı, hareketliliğin arttığı günümüzde üniversiteler sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası
düzeyde de ciddi bir rekabet içindedir.
Bu çerçevede Üniversitemizin “Uluslararasılaşma Strateji Belgesi” hazırlanarak Üniversite Senatomuzun
onayıyla Mayıs 2018’de yayınlandı.
Üniversitemiz öğrencilerine sunduğu olanaklarıyla, son yıllarda bölge ülkelerin öğrencileri açısından da
çok önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir.
Öğrencilerimizin 2.165’i 102 farklı ülkeden gelerek aramıza katılan uluslararası öğrenci olup bu
öğrencilerimizin oranı %4’e çıkmıştır.
Yapacağımız çalışmalarla gelecek yıl uluslararası öğrenci sayımızı %5’in üzerine çıkararak misyon
farklılaşması ve ihtisaslaşma hedefimiz kapsamında, YÖK tarafından Üniversitemize verilen “Araştırma
Üniversitesi” kimliğimiz yanında, “Uluslararası Üniversite” kimliğimizi de pekiştirmek istiyoruz.
Ayrıca, Üniversitemizin 2019-2023 Dönemini kapsayan yeni Stratejik Planı tüm birimlerimiz ile
görüşmeler yapılarak şekillendirilmiş ve tüm misyonlarımızı yerine getirirken araştırma ve
uluslararasılaşmada öne çıkma yönünde farklılaşma stratejisinin yeni Stratejik Planda yer alması
sağlanmıştır.
Bu Stratejik Planda mevcut durum analiz edilerek geleceğe dönük yapılacak işler için birimlerimize
değişen ağırlıklı görevler verilmiş ve objektif performans kriterleri ile sürecin takip edileceği planda yer
almıştır.
Akademik Performans Değerlendirme otomasyon sistemi devreye alınarak sürecin takibi sağlanmıştır.
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Üniversitemizin dünyaya açılan kapısı olması nedeniyle çok önemsediğimiz web sitemiz bugün itibariyle
Üniversitemizin 45. yılı temasıyla, yeni tasarımıyla yayına girmiştir.
Bu vesileyle, tüm birimlerimizin web sayfalarını güncel halde tutmaları beklentimizi de buradan
bildirmek istiyorum.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Sevgili Öğrenciler,
Çukurova Üniversitesi, geçtiğimiz 45 yılda 172 bine ulaşan mezunu, bugün için 2.300’e yaklaşan
akademik kadrosu ve 3.000’den fazla idari personeli ile çağdaş Türkiye’nin gelişim sürecine önemli
katkılarda bulunmaktadır.
Üniversitemizi daha da iyi yerlere taşıma, akademik birikim ve üretimi artırma hususundaki beklentileri
karşılamak ve hak ettiği yerlere getirmek için gereken her şeyi yaptığımızdan emin olunuz.
Bu kapsamda, halen Üniversitemizde 18 fakülte, 4 yüksekokul ve 1 devlet konservatuarında toplam 77
lisans programı, 12 meslek yüksekokulumuzda ise 94 ön lisans programı bulunmaktadır.
Dört Enstitümüz bünyesinde ise 92 yüksek lisans ve 60 doktora programımız sürdürülmektedir.
Ancak, daha iyiyi hedefliyorsak, dünya bilim tarihinde bir iddiayı sürdürmek istiyorsak, iyi bir doktora
eğitimini, bu eğitimde çeşitliliği ve bilim üretiminde etkin üniversitelerin standartlarını uygulamak
zorundayız.
2018-2019 eğitim-öğretim yılına 14.762’si ön lisans, 33.462’si lisans ve 7.209’u ise lisansüstü olmak
üzere toplam 55.433 kayıtlı öğrenci ile başlıyoruz.
Gururla belirtmeliyim ki, lisansüstü öğrencimizin ön lisans hariç toplam öğrencimize oranı %18 seviyesine
ulaşmıştır.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Üniversitemizde bugün itibariyle Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapan 1.021 öğretim
üyesi, 418 öğretim görevlisi ve 826 araştırma görevlisi olmak üzere, toplam akademik personel sayımız
2.265’tir.
Liyakat ve adalet esaslı yaklaşımımız ile akademik kadromuzun özlük haklarına gecikmeden kavuşmaları
için azami gayret göstermekteyiz.
Önümüzdeki dönemde de eğitim, öğretim ve araştırma altyapısını ve kalitesini geliştirme çalışmalarımız
aralıksız devam edecektir.

Saygıdeğer Konuklar, Değerli Meslektaşlarım,
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Üniversite sanayi işbirliğinde önemli rol üstlenen Çukurova Teknokent’i ülkemizin en etkin ve verimli
çalışan teknokentlerinden biri haline getirmek de öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Çukurova Teknokent altyapı çalışmalarını önemli ölçüde tamamlamıştır.
2017 yılında kurulan güneş enerjisi santralı ve elektrikli araç şarj istasyonundan sonra, 2018 yılında da
bölgede ihtiyaç duyulan sulama suyunu Seyhan Barajından götürecek olan pompaj istasyonu, su deposu
ve dağıtım hatları ile Yönetim ve Kuluçka Binası inşaatları tamamlanmıştır.
Yaklaşık 5.000 m2 kapalı alana sahip C Blok inşaatının ise betonarmesi tamamlanmıştır.
Çukurova Teknokent’de doluluk oranı %96 olup, halen 78 Ar-Ge şirketi 123 Ar-Ge projesini yürütmekte
ve 232’si Ar-Ge, 32’si destek personeli ve 13’ü öğrenci olmak üzere toplam 277 çalışanıyla da
faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.
2017 yılında Teknokent firmalarına yaklaşık 6,5 milyon TL vergi muafiyeti (teşvik) kullandırılmış,
Teknokent firmaları da yurtiçi Ar-Ge ürünleri satışlarından 143 milyon TL ve yurtdışı Ar-Ge ürünleri
satışlarından ise 4,3 milyon dolar gelir elde etmişlerdir.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Kampüsümüzün mekânsal niteliğini artırmayı, fiziki koşullarını yükseltmeyi de çok önemsiyoruz.
Bilişim konusu ve teknoloji bizim için çok büyük önem taşıyor.
Üniversitemizin bilişim altyapısını Araştırma Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenilik
ilkesiyle güncellemeye devam ederek kesintisiz, hızlı, yedekli ve güvenli internet ağını geliştiriyoruz.
İleri seviye siber saldırılara karşı güçlü Güvenlik Sistemleri ile Üniversitemiz bilgi ve verilerinin gizliğini,
bütünlüğünü, erişilebilirliğini güvence altına alırken, kablosuz ağları yaygınlaştırıyoruz.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin ek hizmet binası ile TÖMER’in yeni binası bitme aşamasına gelmiş
olup önümüzdeki ay hizmete girecektir.
Bu modern binalarımızla birlikte eğitim öğretim altyapımız çok daha güçlü hale gelecektir.
Öğrencilerimizin ve tüm personelimizin sağlığını korumada önemli bir ihtiyacı karşılayacağını
düşündüğümüz Sağlıklı Yaşam Merkezi, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu yeni hizmet binası, Ali Nihat
Gökyiğit Botanik Bahçesi ek binaları ile Kuzey Çarşı Kompleksi geçtiğimiz aylarda hizmete girmiştir.
Bölgemizdeki çok önemli bir eksikliği dolduracak 190 yataklı Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji
Ek Hizmet Binası’nın yapımı devam etmektedir.
Ayrıca, Eczacılık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi yeni hizmet binalarının inşaatı da hızla devam
etmektedir.
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Kütüphane binamızın güçlendirme ve yenileme çalışmaları birkaç ay önce bitirilerek öğrencilerimize ve
araştırmacılarımıza daha modern bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
Bilindiği gibi, uzunca bir süredir Üniversitemize erişimde trafik sıkışıklığına bağlı büyük sıkıntılar
yaşanmaktadır.
Üniversiteye erişimi artırmak ve trafik sorununu çözmek amacıyla Kampüs alanımızdan geçecek olan 3
yeni bulvar projesi için Adana Büyükşehir Belediyesi ile geçen yıl bir protokol imzalamıştık.
Bu protokolle birlikte Güney Kampüs Bulvarı’nın yapımı Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından
tamamlanma aşamasına gelmiş olup, İlim Yolu Bulvarı ile Üniversiteler Bulvarı’nın yapım çalışmaları da
başlatılmıştır.
Bu bulvarların hizmete girmesiyle birlikte, Üniversiteye erişimde büyük rahatlama olacaktır.
Kampüste elektrik altyapısı ile ilgili yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda, havai ana enerji nakil
hatları yenilenerek yer altına alınmış, iki adet yeni ana trafo ile kampüs elektriği ulusal ağdan alınmaya
başlanmıştır.
Böylece, Üniversitemizin elektrik sorunu köklü bir şekilde çözülmüş, kesintisiz, temiz bir elektriğe
kavuşması sağlanmıştır.
Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği büyükbaş hayvancılık ünitesinin yenilenmesi çalışmaları
da yürütülmektedir.
Yeni kurulacak Süt Sığırcılığı Tesisi projesi ile hayvancılık ünitesi bünyesinde bulunan hayvanların sağlık
hizmetleri ve eğitim amaçlı olarak Veteriner Fakültesinin revir ve klinikleri yapılacaktır.
Kuzey Kampüsün “Engelsiz” hale getirilmesi için proje çalışmaları yapılmakta olup 2019 yılı içinde
kampüs alanımızın engelsiz hale getirilmesi için yapım çalışmalarına başlanacaktır.

Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler,
Öğrencilerimizin barınma sorununu da çok önemsemekteyiz.
Üniversitemiz kampüsündeki toplam öğrenci yurt kapasitesi geçen yıllarda 5.000’e ulaştırılmıştı.
Ancak, bu sayının da yeterli olmaması üzerine, ilaveten 3.700 öğrenci kapasiteli, yaklaşık 100 bin
metrekare kapalı alana sahip yeni yurt binalarının yapım ihalesi 3 ay önce tamamlanarak sözleşme
imzalanmış olup, bir ay içinde yapımına başlanarak gelecek yıl hizmete girmesi planlanmaktadır.
Böylece Kampüs içindeki öğrenci yurtlarının kapasitesi 8.700’e ulaşacak ve yurt sorunumuz büyük ölçüde
çözülecektir.

Sevgili Öğrenciler,
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Öncelikle Üniversitemizi tercih ederek bu yıl aramıza katılan öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, sizleri ve
değerli ailelerinizi kutluyorum.
Muhteşem bir kampüste, güçlü akademik kadrosu, gelişmiş eğitim-öğretim alt yapısı, sosyal, kültürel ve
sportif aktivite imkanları ile Çukurova Üniversitesi’nin varlık nedeni sizlersiniz.
Biz Milletimizin bize sunduğu olanaklarla sizlerin daha iyi yetişebilmesi ve büyük Atatürk’ün sizlere
emaneti Türkiye Cumhuriyetimizi daha da güçlü kılabilmeniz için en iyi koşul ve ortamları oluşturma
gayreti içindeyiz.
Bunun için, Üniversitemizde akademisyen odaklı klasik öğretimden, öğrenci odaklı öğretime dönüşüm
konusunda önemli adımlar atılmaya başlanmıştır.
Öğrenci Senatosu oluşumu ile öğrencilerimizin yönetime katılma ve görüşlerini ifade edebilecekleri
platformları arttırmaya çalışmaktayız.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Koç Grubu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Üniversitemiz
tarafından organize edilen, üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan, Türkiye’nin faklı
üniversitelerinden gelen yaklaşık 4 bin sporcunun 10 branşta mücadele ettiği 15. Koç Spor Fest Bahar
Oyunları final müsabakalarına Üniversitemiz ikinci kez ev sahipliği yapmıştır.
Yeni Kampüs Alanındaki öğrencilerimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kongre Merkezinin batı kanadını
Öğrenci Faaliyetleri Merkezi, sosyal alan ve Merkezi Kafeterya olarak organize ederek büyük bir ihtiyacı
karşılamış olduk.
Alan dışı seçmeli derslerin zengin bir içerikle yeniden uygulanmasına başlandı.
Öğrenci odaklı öğretimle, geleceği kuran güçlü bir gençlik, aydınlık ve refah dolu yarınları oluşturan,
alanında uzman, aydın bir Türk Ulusu olarak dünyanın takdirle izlediği yeni kuşaklar yetiştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Bizler, önemli yenilikçi değişimleri gerçekleştirmeye çalışırken sizlere de önemli sorumluluklar
düşmektedir.
Daha çok çalışın, kültür ve sanatı önemseyin, kitap okuyun.
Yabancı dil, teknoloji kullanımı, üretim odaklı çalışma modelleri ve kültürün, sanatın, sporun içinde
olduğu entelektüel birikimle kendinize büyük yatırımlar yapın.
Sizler geleceğin kurucuları ve uygulayıcıları olacaksınız.
Bu nedenle zamanın ruhunu yakalarken, aynı zamanda zamanı peşinizden de sürüklemelisiniz.
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti sizinle gelişecek, ilerleyecek, sizinle aydınlık yarınlara ulaşacaktır.
Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bugün hepimize düşen ortak
görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan
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ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın
kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.” sözü ilkeniz olsun.
Çukurova Üniversiteli olmanın gururunu ömür boyu taşımanız temennisiyle, hepinize yeni dönemde
başarılı ve verimli bir yıl diliyorum.

Değerli Öğretim Üyeleri,
Kırkbeş 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 çok teşekkür ediyorum.

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,
Sözlerime son verirken, çağdaş üniversite idealine bugüne kadar hizmet etmiş olan tüm mensuplarımızı
tekrar saygıyla selamlıyorum.
Çukurova Üniversitesini hak ettiği yere getirmek için gereken her şeyi, sizlerle birlikte eksiksiz yapmaya
çalışıyoruz.
2018-2019 Akademik Yılımızı açıyor, tekrar hepimize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyor,
törenimize katılarak bizleri onurlandıran saygıdeğer konuklarımıza, Üniversitemiz personeline ve
öğrencilerimize en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyorum.

Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü
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