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Değerli Öğretim Üyesi Arkadaşlarım, Kıymetli Konuklar,

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Yeni dönemde akademik aşama yapan veya
akademik unvanına uygun kadroya atanan siz değerli öğretim üyelerimiz için düzenlediğimiz bu
törene hepiniz hoş geldiniz.
Sözlerime başlarken Soma’daki elim kazada kaybettiğimiz 201 maden işçisine Allah’tan
rahmet, acılı ailelerine ve tüm ülkemize sabır diliyorum. Ayrıca, yaralı olarak kurtulanlara da acil
şifalar diliyorum. Acımız çok büyüktür. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Değerli Arkadaşlarım,
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. Göreve geldiğimiz günden beri hassasiyet gösterdiğimiz özlük hakları
konusunda, adaleti her şeyin üzerinde görüyoruz ve adil olabilmek için tüm irademizi ortaya
koyuyoruz.
Bugün, Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrosuna atanan birbirinden değerli siz
170 öğretim üyemizle birlikte akademik personel sayısı 2140’a ulaşan Çukurova Üniversitesi, çok
daha güçlü, çok daha büyük bir üniversitedir. 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.

Değerli Arkadaşlarım,
Çukurova Üniversitesi yönetimi; öğretim elemanlarına özgür bir eğitim-öğretim ortamı
yaratan, 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.

Bu çerçevede geçen yıl yürürlüğe giren ve bu yıl yeniden iyileştirmeler yaptığımız

Bilimsel

Araştırma Proje Birimi Yönergesi ile projeleri çeşitlendirip destek miktarlarını arttırarak, çeşitli
bilimsel

etkinliklerin

yapılmasına

destek

vererek,

bilimsel

yayınları

teşvik

etme,

araştırmacılarımızın sorunlarını çözme ve motivasyonu arttırma yolunda önemli bir çalışma
ortaya koyduk. Geçtiğimiz bir yıl içinde bu çalışmanın sunduğu çözümlerin üniversitemizin
bilimsel araştırma ortamına çok önemli katkılar sağladığını memnuniyetle gördük. Bu yıl
kullanmaya başladığımız proje süreçleri yönetim (APSİS) ve Akademik veri yönetim (AVES)
sistemlerinin de bilimsel çalışmalarımıza ve akademik gelişmemize ivme kazandıracağı
inancındayız. Önümüzdeki günlerde temelini atacağımız Merkezi Araştırma Laboratuvarı da
bilimsel araştırmalarımızda önemli rol oynayacaktır.

Değerli Öğretim Üyesi arkadaşlarım,
Huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratabilmek için üniversitemizde yapmış
olduğumuz düzenlemeler ve yenileşme çabamız azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimize en yeni bilgileri kazandırmak, insanlık için yeni
imkânlar oluşturmak ve ülkemizi geliştirmek yolunda yaptığınız çalışmalarda bir engelle
karşılaşırsanız, engelleri aşma konusunda hep sizden yana olacağımızı bilmenizi isterim.

Değerli Arkadaşlarım,
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 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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