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Sayın Bakanlarım,
Sayın Valim,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Sayın Başsavcım,
Sayın Adalet Komisyonu Başkanım,
Sayın Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcım,
Saygıdeğer Rektörlerim,
Değerli Baro Başkanım,
Değerli Belediye Başkanlarım,
Değerli Organize Sanayi Bölgesi ve Oda Başkanlarım,
Sevgili Öğrenciler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Üniversitemizin Hukuk Fakültesi Binasının açılışı ve Toplu Temel Atma Törenine hoş geldiniz,
şeref verdiniz.
Bugün burada Hukuk Fakültemizin yeni Binasının Açılışı ve Üniversitemizin eğitim-öğretim
altyapısını güçlendirecek olan çok önemli 3 büyük projenin; Eczacılık Fakültesi ve Güzel Sanatlar
Fakültesi Yeni Hizmet Binaları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Hizmet Binasının Toplu Temel
Atma Töreni için toplanmış bulunmaktayız.
Öncelikle, bu projelerin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, bunların gerçekleşmesi için her aşamada
bizlere her türlü desteği veren başta Sayın Bakanımız Ömer ÇELİK Bey olmak üzere emeği geçen
herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu yatırımlar, hiç şüphesiz Devletimizin gücü, Hükümetimizin, Kalkınma Bakanlığımızın ve Sayın
Bakanlarımızın iradesi ve girişimleri, bizlere güveni ve bizlere verdiği güçlü destek sayesinde mümkün
olmuştur. Elbette bu projelerin gerçekleşmesiyle Üniversitemiz çok daha güçlü ve rekabetçi bir
konuma gelecektir.
Bugün açılışını yapacağımız ve temellerini atacağımız bu önemli yatırım projelerimizin toplam
maliyeti yaklaşık 100 milyon TL’yi bulmaktadır. Temelini atacağımız bu üç projemizden İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi ek binasını bu yılın sonunda, diğer iki projemizi ise gelecek yılın sonunda
bitirmeyi planlamaktayız.

İnşallah onların açılışlarını da yine burada hep birlikte yaparız.
Üniversitemizde böylesine büyük projelerin, bu kadar kısa bir sürede hayata geçirilmesinden
dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.
Bu mutluluğu bizimle paylaştığınız için, sizlere de çok teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanlarım, Saygıdeğer Konuklar,
Bugün yeni binasının açılışını yaptığımız Hukuk Fakültemiz 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 21
öğrenciyle eğitim-öğretime başlamış ve öğrenci sayısı her yıl artarak bu dönemde 1.132’si lisans ve
139’u lisansüstü olmak üzere toplam 1.271’e ulaşmıştır. Ayrıca, Fakültemizde öğrenim gören 11 farklı
ülkeden gelen uluslararası öğrenci sayısı ise 65‘e ulaşmıştır. Hukuk Fakültemiz geçen yıl 205’i lisans
ve 63’ü lisansüstü öğrenci olmak üzere toplam 268 mezun vermiştir. Şimdiye kadar farklı mekânlarda
eğitim-öğretim veren Hukuk Fakültemiz, kendi eğitim-öğretim standartlarına uygun, sanal mahkeme
salonları da dahil olmak üzere her türlü modern altyapıya sahip olan bu yeni binaya kavuştuktan
sonra, hiç şüphesiz başarılarına başarılar katacaktır.
Bugün temelini atacağımız 3 Fakülte Binasıyla ilgili kısaca bilgi verecek olursak;
Eczacılık Fakültemiz, 2012 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2 yıl önce almış genç bir
Fakültemizdir.Halen başka birimlerimize ait fiziki altyapıyı kullanan Eczacılık Fakültemiz, bugün
temelini atacağımız projenin devreye alınmasıyla son derece modern bir fiziki ve teknolojik altyapıya
kavuşmuş olacaktır.
1993 yılında kurulan ve halen yaklaşık 600 öğrencisi bulunan Güzel Sanatlar Fakültemiz,
kuruluşundan itibaren İlahiyat Fakültemize ait binanın bir kısmında hizmet vermekte olup, altyapı
ihtiyaçları konusunda bazı sıkıntılar yaşanmaktadır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ise, 1967 yılında kurulan Adana İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisine kadar uzanan bir geçmişe sahip olup, öğrenci sayısının 7.500’ü aşması üzerine mevcut
derslik ve amfiler ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiştir.
Bugün temelini atacağımız projelerle bu sorunların tamamen çözüleceğini düşünmekteyiz.

Sayın Bakanlarım, Saygıdeğer Konuklar,
Çukurova Üniversitesi, ülkemizin yer aldığı bu zorlu coğrafyada Ülkemizin güçlü, kararlı ve
gururlu duruşunu her bakımdan destekleyecek olan nitelikli beşeri sermaye üretme, bilimsel ve
teknolojik gelişmeye katkı sunma sorumluluğunun bilincinde olarak, sürekli gelişimi, yenilikçi
yaklaşımları ve dinamizmi kendisine misyon edinmiştir.
Ülkemize daha çok hizmet etmek, eğitim ve araştırma standartlarımızı gelişen dünya koşullarıyla
rekabetçi hale getirmek için gayretle çalışmaktayız.
Çukurova

Üniversitesi olarak;

Demokrasimize,

Cumhuriyetimize,

ülkemizin

bölünmez

bütünlüğüne ve Büyük Atatürk’ün aydınlık bir gelecek için bizlere miras bıraktığı ideallere bağlı
kalarak ilerlemekteyiz. Bu anlayışla Üniversitemiz, sahip olduğu değerleri daha da geliştirerek kendini
sürekli yenilemeye devam etmektedir.
Bu vesileyle, Türk Milleti tarafından, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine
emanet edilen bu aziz vatanımızın hudutlarında ve bölgede, güvenlik ve istikrarı sağlamak
maksadıyla, Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek,
dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, Kahraman Ordumuzun
başarıyla yürüttüğü “Zeytin Dalı Harekatı”nda, Ülkemizin bekası için canlarını feda eden aziz
şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Devletimizin hak ve menfaatlerini
korumak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla, millî birliğimizi ve bölünmez
bütünlüğümüzü hedef alan tüm terör örgütleriyle Devletimizin meşru mücadelesinin yanında ve
hizmetinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.

Değerli Konuklar,
Dünyaya baktığımızda, en gelişmiş ülkelerin, en gelişmiş yükseköğretim kurumlarına da sahip
olduklarını görmekteyiz. Çünkü ülkelerin kalkınmaları ve gelişmeleri, büyük ölçüde üniversitelerinin
gücüne bağlıdır. Dolayısıyla, iyi üniversiteler kalkınmanın ve gelişmenin sonucu değil, bizatihi
bunların sebebidirler. Aynı zamanda, bir ülkenin beşeri sermayesi de, o ülkenin en güçlü dinamiğidir.
Bu beşeri sermayenin oluşumuna doğrudan katkısı dolayısıyladır ki, üniversite olgusu eskisinden
daha da önem verilir bir tarzda ülkelerin strateji belgelerinde yer almaktadır. Şunu özellikle
belirtmeliyiz ki, bu beşeri sermaye sayısal verilerin çok ötesinde, nitelikle ve kaliteyle bir anlam
kazanmaktadır.
Günümüzde; üstün nitelikli, fark yaratabilen insan kaynağını yetiştiren, nitelikli Ar-Ge çalışmaları ile
bilgi ve teknoloji üreten, girişimci ve yenilikçi olan üniversiteler ancak uluslararası arenada 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. Bilindiği gibi, günümüzdeki yaklaşım, ne
kadar çok yüksek teknolojik ürün üretimi, o kadar hızlı kalkınma ve milli gelir artışı anlamına
gelmektedir. Bu durum, üniversitelerin sorumluluğunu daha da artırmış ve dolayısıyla toplumdaki
beklentiyi çok fazla yükseltmiştir. Dolayısıyla, Üniversiteler daha öncesine göre daha donanımlı,
formasyonu daha yüksek, bilgi ve teknolojiye hakim, daha nitelikli insan kaynağı yetiştirmekle
sorumlu hale gelmişlerdir.

Değerli Konuklar,
Çukurova Üniversitesi olarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına toplam 56.235 kayıtlı öğrenci ile
başladık. Gururla belirtmeliyim ki, lisansüstü öğrenci sayımız 8 bine ulaşmış ve oranımız ilk kez
%15’ler seviyesine yaklaşmıştır. Sınırların kalktığı, hareketliliğin arttığı günümüzde üniversiteler,
sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de ciddi bir rekabet içindedirler.
Üniversitemiz öğrencilerine sunmuş olduğu olanaklarıyla, son yıllarda bölge ülkelerinin
öğrencileri açısından da çok önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir.Öğrencilerimizin 2.057’si 99
farklı ülkeden gelerek aramıza katılan uluslararası öğrenci olup bu öğrencilerimizin oranı ise %3.6’ya
çıkmıştır. Yapacağımız çalışmalarla iki yıl içinde uluslararası öğrenci sayımızı 4 bine çıkararak, misyon
farklılaşması ve ihtisaslaşma hedefimiz kapsamında, YÖK tarafından Üniversitemize tevdi edilen
“Araştırma Üniversitesi” kimliğimiz yanında, “Uluslararası Üniversite” kimliğimizi de pekiştirmek
istiyoruz.

Sayın Bakanlarım, Saygıdeğer Konuklar,
Şüphesiz Üniversiteler sadece derslikler, amfiler, binalar, laboratuvarlar, fiziki alanlar, ekipmanlar
ve kampüslerden ibaret değildir. Üniversitelerin gerçek değerleri ve zenginlikleri, gerçek sermayeleri;
akademisyenleri ve onların bilgi birikimleri ve deneyimleridir. Hiç kuşkusuz bilimsel başarıların
temelinde, hizmet verilen mekanların sunduğu imkanlar da önemli olmaktadır. Çukurova
Üniversitesi öğretim üyelerinin bu mekanların sunduğu imkanlarla kurumumuzu daha üst seviyelere
taşıyacağından hiç kuşkumuz yoktur. Ülkemiz açısından bakıldığında, nitelikli Ar-Ge çalışmaları
yanında, 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 çok önemli olduğu ve bunu sağlamada
da üniversitelerin belirleyici bir role sahip olduğu unutulmamalıdır.
Çukurova Üniversitesi de, çalışmalarını bu anlayışla sürdürmekte ve bugüne kadar yetiştirdiği 165.000
mezunuyla, 2.300’ü öğretim elemanı olmak üzere 7.000'e yakın çalışanı ile bölgemizin ve ülkemizin
kalkınmasına önemli katkılar sunmayı büyük bir görev olarak bilmektedir.

Sayın Bakanlarım, Saygıdeğer Konuklar,
Sözlerime son verirken, Törenimize katılarak bizleri onurlandıran, desteklerini hiçbir zaman
bizden esirgemeyen başta Sayın Bakanımız Ömer ÇELİK olmak üzere, Sayın Milli Eğitim Bakanımız
İsmet YILMAZ’a, Sayın Valimiz Mahmut DEMİRTAŞ’a ve siz saygıdeğer konuklarımıza en içten
saygılarımı sunuyor, tekrar tüm bu projelerin Üniversitemize, Adana’mıza, ülkemize ve milletimize
hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü

