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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
CEYHAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AÇILIŞ TÖRENİ

Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Dekanlarımız, Değerli Senato
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler,

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Öncelikle bu anlamlı ve mutlu günümüzde sizlerle birlikte
olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kırkbir yılı geride bırakan
Üniversitemizin Ceyhan Mühendislik Fakültesinin bu yıl ilk kez öğrenci alması vesilesiyle yaptığımız
Açılış Töreninde sizlere hitap etmenin gururunu yaşıyorum. Bu yeni eğitim-öğretim yılının hepimize
hayırlı olmasını ve üniversitemize yeni başarılar getirmesini diliyorum.
Üniversitemiz bünyesinde halen 16 fakülte, 5 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 devlet
konservatuarı, 3 enstitü ve 32 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitimin öncüsü olmaya ve
Yükseköğrenimimize önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.
Birçok ilçemizde meslek yüksekokullarımız bulunmasına karşın sadece Ceyhan ve Kozan’da
Fakültelerimiz bulunmaktadır. Ceyhan gerek kadim tarihi ve kültürel zenginliği gerekse stratejik
konumu nedeniyle büyük önem verdiğimiz bir ilçemizdir. Irak ve Hazar petrollerinin buluşma noktası
haline gelen Ceyhan’ın, enerji üssü olma yolunda hızla ilerlediğini memnuniyetle izlemekteyiz.
Türkiye tarımının başta gelen merkezlerinden Çukurova'da, uzun yıllar boyunca tarımsal faaliyetlerin
yoğun olarak yapıldığı, ekonomik ve sosyal yapının da bu yönde geliştiği Ceyhan, artık petrol ve
dolayısıyla enerji merkezi olarak anılmaya başlanmıştır. Bilindiği gibi, Türkiye'nin iki temel boru hattı
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hatlarının bulunduğu Ceyhan, enerji
koridorunun önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Ceyhan enerji üssü olma yolunda hızla ilerlerken,
ilçede istihdamı daha da artıracak başta enerji olmak üzere büyük ölçekli yatırımların ilerleyen
yıllarda artması beklenmektedir. Biz de bu doğrultuda Ceyhan’daki Fakültelerimizi ve
Yüksekokulumuzu planlamaktayız.
Buradaki kampüsümüzde çok önemli bir meslek yüksekokulumuz da bulunmaktadır.
Mühendislik Fakültemizi daha önce burada bulunan sağlık meslek yüksekokulumuzun binasında
hizmete açmış bulunmaktayız. Bu konuda Dekanımız Sayın Prof.Dr.Recep Yurtal’a katkıları için çok
teşekkür ediyorum. Ayrıca, Ceyhan’da açtığımız ama henüz öğrenci alamadığımız Veteriner Fakültesi
ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup gelecek yıl öğrenci almayı planlamaktayız.
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Üniversitemizde bugün profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak görev yapan 956 öğretim
üyesi, 432 öğretim elemanı ve 740 araştırma görevlisi olmak üzere akademik personel sayımız
2.128’e ulaşmıştır.
2014-2015 eğitim-öğretim yılına 12.267’si ön lisans, 30.656’sı lisans ve 5.244’ü ise lisansüstü
olmak üzere toplam 48.167 öğrenci ile başlıyoruz.
Ayrıca, Üniversitemizde 665’i lisans, 297’si lisansüstü eğitim alan 962 kayıtlı uluslararası
öğrencimiz bulunmaktadır. Değişim programlarıyla gelenler eklendiğinde ise bu sayı 1.046’ya
ulaşmaktadır. Bugün bu şekilde, üniversitemizde 77 ülkeden 1.000’i aşkın uluslararası öğrenci
öğrenim görmektedir.
Çukurova Üniversitesi Avrupa Birliği ülkeleri dışında Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore,
Çin, Yemen ve Kolombiya’daki çeşitli üniversitelerle ikili akademik işbirliği protokolleri imzalanmıştır.
Sunmuş olduğumuz birçok imkan nedeniyle Üniversitemiz öğrenciler için daha cazip hale gelmiştir.
Sözlerime son verirken bilim arayışını sürekli kılan, çağdaş üniversite idealine bugüne kadar
hizmet eden tüm mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum. 2014–2015 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.
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