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Saygıdeğer Rektörlerim, Hocalarım,
Değerli Öğretim Üyesi arkadaşlarım,
Kıymetli Konuklar,
Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
Son bir yıl içinde akademik aşama yapan, akademik unvanına uygun kadroya atanan siz
değerli öğretim üyelerimiz için düzenlediğimiz törene hepiniz hoş geldiniz.
Sözlerime başlamadan önce, 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in bu gece yarısı
tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar
Devletin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ta
memleketimize büyük hizmetler yapmış olan Sayın Süleyman Demirel’in aynı zamanda
Üniversitemizin de kuruluşunda ve gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Kendisine
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı diliyorum.
Bugünkü törenimizle iki önemli olayı birlikte gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz bu Akademik
Aşama Törenimiz yanında Saygıdeğer Kurucu Rektörümüzün adını taşıyan ve Üniversitemize
uzun yıllar her türlü etkinlikte ev sahipliği yapmış, Üniversitemizin simgesi olmuş Mithat
Özsan Amfisini de yeni haliyle hizmete açıyoruz.
Bizleri kırmayarak davetimize katılan, bizleri onurlandıran Sayın Rektörümüz Prof.Dr.Mithat
Özsan Hocamıza çok teşekkür ediyor, daha nice sağlıklı, uzun ömür dileklerimle saygılarımı
sunuyorum. Ayrıca, Üniversitemizin bu günlere gelmesinde büyük emeği geçen tüm emekli
ve halen çalışan Rektörlerimize, Hocalarımıza da şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.
Amfinin yenilenmesi hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Yaklaşık 7-8 ay süren bu
yenileme çalışması sürecinde her iki Amfi ve Fuaye alanı ile Amfi kompleksi içinde yer alan
hemen yan taraftaki Ziraat Fakültemize ait derslikler de tamamen yenilenmiştir. Binanın dış
cephesi izole edilerek kaplanmış, çatısı değiştirilmiş, bina Yangın Yönetmeliğine uygun olarak
düzenlenmiş ve engelsiz mekan haline getirilmiştir. İçinde bulunduğumuz Büyük Amfinin
sadece tavanı korunarak sahne genişletilmiş, koltukları, iklimlendirme sistemleri, ışık ve ses

sistemi de dahil olmak üzere iç mekan tamamen yenilenmiştir. Koltuk sayısı 75 artırılarak
450’den 525’e çıkarılmıştır. Mevcut beton basamaklar, dolayısıyla da mesafeler korunduğu
için konfordan taviz verilmemiştir. Mithat Özsan Amfisinin yine uzun yıllar bilimsel ve kültürel
etkinliklerimizde hizmet vermesi temennisiyle Üniversitemize hayırlı, uğurlu olmasını
diliyorum.
Değerli Hocalarım ve Arkadaşlarım,
Göreve geldiğimiz günden beri hassasiyet gösterdiğimiz özlük hakları konusunda, adaleti her
şeyin üzerinde görüp, adil olabilmek için tüm irademizi ortaya koyduk. Bir üniversite için
gelişmek, yalnızca iyi bir eğitim vermeyi ve bilimsel alanda çalışmalar yapmayı değil, bu
çalışmaları yapan kişilerin özlük haklarına saygı gösterip, onların haklarını vermeyi de
gerektirir. Son bir yıl içerisinde profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosuna atanan
değerli 117 öğretim üyemizle birlikte, akademik personel sayısı 2.156’ya ulaşan Çukurova
Üniversitesi, bugün çok daha güçlü, çok daha büyük bir üniversite haline gelmiştir.
Üniversitemizin, sizlerle birlikte başarılı ve donanımlı nesiller yetiştirme, sorunlara bilimsel
çözümler üretme, daha girişimci, yenilikçi ve uluslararası bir üniversite olma yolunda önemli
atılımlar gerçekleştireceğine inancımız tamdır.
Çukurova Üniversitesi yönetimi; öğretim elemanlarına özgür bir eğitim-öğretim ortamı
yaratan, uluslararasılaşma ve topluma hizmete önem veren, var olan imkânları maddi ve
manevi açıdan iyileştirmeyi hedefleyen, fiziki ve teknolojik altyapıyı güçlendirerek araştırma
imkân ve kültürünü geliştiren, bu süreçlerde yaşanan sorunları çözmeyi kendine hedef
edinen ve çözüm üreten bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Uluslararasılaşma çabalarımız
sonucunda değişim programları hariç Üniversitemize 77 farklı ülkeden gelen Uluslararası
öğrenci sayımız 1.046’ya ulaşmıştır. 2015/2016 Eğitim/Öğretim yılında bu sayıya 500 yeni
öğrencinin katılımıyla birlikte uluslararası öğrenci sayımızı 1.600’e çıkarmayı planlıyoruz.
Buna ilaveten, son bir yıl içinde ABD’deki saygın iki Devlet Üniversitesiyle imzaladığımız
protokol çerçevesinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İngilizce eğitim programlarındaki öğrencilerimize çift diploma alabilme imkanı sağlamış
bulunmaktayız.

Değerli Öğretim Üyesi arkadaşlarım,
Huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratabilmek için üniversitemizde yapmış olduğumuz
düzenlemeler ve yenileme çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir. Daha önceki faaliyet
raporlarımızda sunmuş olduğumuz tüm proje ve yatırımlarımız planlandığı şekliyle süratle
devam etmektedir. Gururla ifade etmeliyim ki, hepimizin ortak katkı ve gayretleriyle,
Üniversitemiz dünyada saygın iki Üniversite sıralama kuruluşu olan URAP ve QS tarafından
yapılan “En İyi Üniversite” sıralamasında Türkiye’deki 193 Üniversite arasında “en iyi 9. Türk
Üniversitesi” olarak ilan edilmiştir. Bu değerlendirmelerde; yayın sayısı, toplam bilimsel
doküman sayısı, uluslararası bilimsel atıf sayısı, toplam yayın etki ortalaması ve
üniversitelerin uluslararası işbirliği sayısı gibi kriterler esas alınmaktadır. Bu başarıda emeği
geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyor ve diliyorum ki, Üniversitemiz
önümüzdeki yıllarda sizlerin katkısıyla çok daha büyük başarılar elde edecektir.
Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Arkadaşlarım ve Değerli Konuklar,
Üniversitemizi bir dünya üniversitesi yapmak ve zirveye taşımak için hep birlikte çalışıyoruz.
Barış, güven ve huzur dolu bir çalışma ortamında, özveriyle yaptığınız çalışmalar karşılıksız
kalmayacaktır. En önemli hedefimiz olan üniversitemizin eğitim, bilim, uluslararasılaşma ve
toplumsal sorumluluk alanlarındaki başarısını artırmaya yönelik olarak yapmış olduğunuz ve
yapacağınız tüm çalışmalar için hepinize çok teşekkür ediyor, akademik aşama yapan
arkadaşlarımı tekrar kutluyor, saygılar sunuyorum.
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