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Sayın Vali Vekilim, 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, 

Sayın Milletvekillerim, 

Sayın Komutanım, 

Sayın Başsavcım, 

Sayın Baro Başkanım, 

Sayın Rektörlerim, 

Sayın Kaymakamlarım, 

Değerli Belediye Başkanlarım, 

Değerli İl Müdürlerim, 

Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, 

Saygıdeğer Konuklar, 

Sevgili Öğrenciler, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri,  

Üniversitemizin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu yeni eğitim-öğretim 

yılının üniversitemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. Açılış Törenimize katıldığınız 

için sizlere ve açılış dersini vermek üzere aramızda bulunan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın 

Prof. Dr. Tayfun AKIN 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, yeni bir eğitim-öğretim yılına daha, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni umutlarla başlıyor. 

Köklü bir geçmişe sahip Üniversitemiz, bir yandan taşıdığı değerlere ve geleneklere sahip çıkarken, diğer yandan 

da kendini yenilemeye devam ediyor. Üniversitemiz, ilkeli duruşu ve kurumsal özellikleri ile her zaman 

Cumhuriyetimizin kazanımlarına ve başarılarına katkı sağlayan bir üniversite olmanın gururunu yaşamaktadır.  

Günümüzde ekonomik yaşamı, sosyal ve kültürel değerleri doğru ve güvenilir bilgi şekillendirmektedir. Bu 

nedenle çağdaş toplumun önünü açan, özgür ve eleştirel düşüncenin, sorgulama ve araştırmanın, yenilikçi ve 

girişimci anlayışın asıl kaynağı bilgi, çıktısı da bilgili insandır. Bilginin güç, bilimsel üretimin üstünlük ve bilgi 

paylaşımının esas olduğu günümüzde, Üniversitemiz bilgiye erişimi kolaylaştırmak, girişimcilik ve yenilikçilik 

esaslı projeler üretmek, toplumla buluşmak ve ulusal ve uluslararası etkin işbirliklerinin içinde olmak zorundadır. 

Bunun için kurumsal ve toplumsal birliktelikler gerçekleştirerek her düzeyde işbirliğine açık bir üniversite olmayı 

önemsiyoruz. 

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Bilindiği gibi Aday Araştırma Üniversitesi konumumuz, ilk fırsatta 10 Araştırma Üniversitesi arasına girebilmek 

için bize daha çok çalışma, daha çok üretme ve daha kaliteli olma sorumluluğunu da getirmektedir. Araştırma 
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Üniversitesi statüsünde nitelikli eğitim, nitelikli araştırma ve nitelikli mezun en önemli unsurdur. Aradan geçen 

yaklaşık iki yıllık sürede bu amaca yönelik olarak çok önemli bazı adımlar atmış ve bu sayede geçen ay YÖK’e 

gönderdiğimiz Araştırma Üniversitesi ara raporunda da yıllık hedeflerimize ulaştığımızı memnuniyetle görmüş 

olduk. 

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 ön plana çıkacaktır. Kalkınma öncelikli alanlarda ulusal ve uluslararası rekabet temelli 

araştırmalar ile ileri teknolojik gelişmeler önem kazanmaktadır. 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 sunmaya devam edeceğine inancım tamdır.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,  

Araştırma Üniversitesi olma hedefimizle ilgili yaptıklarımız ve yapmaya çalıştıklarımız konusunda sizlere kısaca 

bilgi vermek istiyorum.  

Araştırma Üniversitesi hedefine ulaşmak için daha geniş katılımlı çalışmaların yapılması amacıyla Araştırma 

Stratejileri Koordinasyon Kurulu, Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu, Birim Araştırma Komisyonları ile 

Akreditasyon Danışma ve Değerlendirme Kurulu, Üniversitemiz Senato kararı ile oluşturulmuştur.  

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 son akademik yıl içinde yaklaşık 17.4 milyon TL’lik bütçe 

kullanımı sağlanmıştır. Bunun yanında, ulusal ve uluslararası dış kaynaklardan fon bularak araştırma bütçemizi 

daha da artırma çabalarımız devam etmektedir.  

Ulusal dış kaynaklardan desteklenerek halen sürdürmekte olduğumuz TÜBİTAK (56), Kalkınma Ajansı (3), KOSGEB 

(3), SODES (1), TAGEM (4) ve diğer (4) olmak üzere toplam 71 projenin 2019 yılı bütçesi 12,963,610 TL, 

uluslararası projelerin bütçesi ise 2,359,335 TL’dir.  

Böylece toplamda yıllık yaklaşık 33 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması yapılmış olup bu bütçe üniversitemiz yıllık 

toplam bütçesinin %6’sına karşılık gelmektedir.  

Bu dönem TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Projesi kapsamında dünya üniversiteler sıralamasında 

ilk 100 içerisinde olan üniversitelerden bir öğretim üyesinin iki yıl boyunca desteklenerek üniversitemizde 

akademik çalışmalarına devam edecek olması, TÜBİTAK 2231 projesi kapsamında ise bir öğretim üyesinin bir yıl 

için desteklenmiş olması memnuniyet verici olmuştur.  

Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne dayanılarak Çukurova Üniversitesi Teknoloji 

Transfer Ofisi’nin kuruluşu tamamlanmıştır. Böylece hem Teknokentimizde hem de Üniversitemizde TTO kurmuş 

olduk.  
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YÖK 100/2000 doktora burslarından daha fazla faydalanma konusunda tüm bölümlerimiz gayretlerini 

sürdürmektedir. Bu sayede YÖK burslusu doktora öğrenci sayımız 77’ye çıkmış ve Araştırma Üniversitesi yıllık 

hedefimizi yakalamış bulunmaktayız. Yüksek teknoloji ve ürün odaklı araştırmalara daha fazla ağırlık vermemiz 

gerektiğini de her zaman hatırda tutmamız gerekiyor.  

Araştırma Üniversitesi hedefi ve 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda, aktif olmayan öğretim programlarının 

sayısını azaltma yönündeki çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu kapsamda, YÖK’ün onayı ile Sivil Havacılık 

Yüksekokulu ve Feke Meslek Yüksekokulu’nu kapatmış bulunmaktayız. 

Lisans programlarında uygulanan 7+1 eğitimlerinin ardından Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler MYO 

elektrik, makina, tekstil, elektronik ve coğrafi bilgi sistemleri ön lisans programlarında 3+1 eğitim uygulamasının 

başlamasına geçmiş bulunmaktayız. Bu eğitim modeli ile öğrencilerimiz eğitimlerinin son döneminde iş dünyası 

ile iç içe olmakta, pratiklerini geliştirmekte ve mezuniyetleri sonrasında daha rahat iş bulabilmektedirler. 

Öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde ve Kuzey Çarşıda Üniversitemiz Kariyer Merkezi ve İş-Kur işbirliğinde 

oluşturulan İş Kulübü’ne yer tahsisleri yapılarak, Kariyer Planlaması eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve iş gücü 

piyasası ile öğrencilerin buluşma platformları sağlanmıştır. 

Yine Kuzey Çarşı’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis ettiğimiz alanda Gençlik Merkezi kurulmuş ve 

öğrencilerimize hizmet vermeye başlamıştır. 

Geçtiğimiz dönemde ilk kez Ön lisans ve Lisans Diplomalarını doğrulama kodu ile teyidine imkan verecek şekilde 

elektronik imzalı olarak vermeye başladık. Bu dönemde de Lisansüstü Diplomalarının e-imzalı olarak verilmesini 

sağlayacağız. 

Eğitimin kalitesinde ve ölçümünde somut bir kriter olan akreditasyon çok önemlidir. Bilindiği gibi, geçtiğimiz 

eğitim-öğretim döneminde Tıp lisans eğitimi 2. kez yeniden, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik lisans programı ise 

ilk kez akredite edilmişti. Bunun yanı sıra, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, Üroloji, Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak-Burun-Boğaz, Kalp Damar Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Patoloji ile 

Kadın Doğum Jineko-onkoloji yan dal uzmanlık eğitim programları akredite edilmiştir. Böylece, akredite edilmiş 

Tıpta Uzmanlık eğitim program sayımız 9’a çıkmıştır. Ayrıca, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi Avrupa 

Akreditasyonu değerlendirme aşamasındadır.  

Yine, Balcalı Hastanesinde geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında 

gerçekleştirilen denetim ve değerlendirmeden başarıyla çıkılmış ve Sağlık Turizmi yapılabilmesi için gerekli olan 

85 puan barajı ilk kez aşılmıştır.  

Ayrıca, Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı JCI’dan 4. kez yeniden akredite, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 

Laboratuvarı ise TÜRKAK’dan ilk kez akredite edilmiştir. Tüm lisans eğitim programlarının ve üniversitemizin iç 

ve dış paydaşlarca değerlendirilmesi için 3 gün süren Paydaş Toplantılarının yapılması ve sonuçlarının lisans 

eğitim kurulları tarafından değerlendirilerek eğitim programlarının güncellenmesi sağlanmıştır. Bu çalışma ile 

akreditasyon süreçlerine de katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Nitekim Fen Edebiyat Fakültesi’nden beş, Ziraat 

Fakültesi’nden bir ve İletişim Fakültesi’nden de bir lisans programının akreditasyon süreci başlatılmıştır.  
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Eğitim-öğretim ve araştırmada rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüzde Üniversitemizin tüm akademik 

birimlerinin eğitim-öğretim programlarının ve laboratuvarlarının akreditasyon çalışmalarına daha da hız 

vermelerini beklemekteyiz. Bu konuda her türlü desteği vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğiz.  

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) 

2019-2020 yılları için dünyadaki toplam 25.000 üniversite için hazırladığı en prestijli 1.000 üniversite listesinde 

Türkiye'den aralarında Çukurova Üniversitesi’nin de bulunduğu 10 üniversite listeye girmeyi başarmıştır. Bu 

sıralamada, aralarında eğitimin kalitesi, mezunların iş bulma oranı, öğretim kadrosunun kalitesi, araştırma sayısı, 

yüksek kalitede yayın sayısı, dışarıdaki etki ve üniversitenin yayınladığı kitap ve makalelerden yapılan alıntı sayısı 

gibi pek çok kriter temel alınmaktadır.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

Üniversitemiz öğrencilerine sunduğu olanaklarıyla, bölge ülkelerin öğrencileri açısından da çok önemli bir çekim 

merkezi haline gelmiştir. Öğrencilerimizin 2.247’si 99 farklı ülkeden gelerek aramıza katılan uluslararası öğrenci 

olup bu öğrencilerimizin oranı %4’e çıkmıştır. Yapacağımız çalışmalarla 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 pekiştirmeye çalışıyoruz.  

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Sevgili Öğrenciler, 

2019-2020 eğitim-öğretim yılına 11.603’ü ön lisans, 34.848’i lisans ve 6.849’u ise lisansüstü olmak üzere toplam 

53.300 kayıtlı öğrenci ile başlıyoruz. Böylece, lisansüstü öğrencimizin ön lisans hariç toplam öğrencimize oranı 

%19.6 seviyesine ulaşmıştır. 

Halen Üniversitemizde 18 fakülte, 3 yüksekokul ve 1 devlet konservatuarında toplam 86 lisans programı, 11 

meslek yüksekokulumuzda ise 85 ön lisans programı bulunmaktadır. Dört Enstitümüz bünyesinde ise 140 yüksek 

lisans ve 85 doktora programımız sürdürülmektedir. Ayrıca, mevcut 4 olan İngilizce doktora programımıza 

ilaveten 6 yeni Multidisipliner İngilizce Doktora Programı açılması için çalışmalarımız hızla devam etmekte olup 

Bahar Döneminde öğretime başlamayı planlamaktayız. 

Çukurova Üniversitesi, geçtiğimiz 46 yılda 180 bine ulaşan mezunu, bugün için 2.200’e yaklaşan akademik 

kadrosu ve 2.250’ye varan idari personeli ile çağdaş Türkiye’nin gelişim sürecine önemli katkılar sunmaya devam 

etmektedir. 

Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, 

Üniversitemizde bugün itibariyle Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapan 1.013 öğretim üyesi, 

403 öğretim görevlisi ve 758 araştırma görevlisi olmak üzere, toplam akademik personel sayımız 2.174’tür.  
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Ayrıca, 26 Haziran 2019 tarih ve 30813 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile Üniversitemize 316 adet Öğretim Elemanı kadrosu (30 Profesör, 50 Doçent, 55 Dr. Öğrt. Üyesi, 

55 Öğretim Görevlisi ve 116 Araştırma Görevlisi) ihdas edilmiş ve böylece yıllardır sıkıntısını çektiğimiz akademik 

kadro sorunu çözülmüştür. Liyakat ve adalet esaslı yaklaşımımız ile akademik kadromuzun özlük haklarına 

gecikmeden kavuşmaları için azami gayret göstermekteyiz. Aynı yaklaşımla idari personelimizin özlük haklarına 

kavuşabilmeleri için de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaptırılmış ve uygun yükseltilmeler 

gerçekleştirilmiştir. 

Saygıdeğer Konuklar, Değerli Meslektaşlarım,  

Üniversite-Sanayi işbirliği ile ulusal ve uluslararası fonlardan Bölgemize daha fazla kaynak sağlanmasında önemli 

rol üstlenen Çukurova Teknokent’i ülkemizin en etkin ve verimli çalışan teknoparklarından biri haline getirmek 

öncelikli hedeflerimizden olmuş ve bu hedefe ulaşmak için yoğun çaba gösterilmiştir. Çukurova Teknokent son 

iki yılda 18.5 milyon TL harcama yaparak altyapı yatırımlarını önemli ölçüde tamamlamış olup, betonarme karkası 

tamamlanmış durumdaki C bloğun inşaatı sürdürülecektir.  

2019 yılı içerisinde Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Güdümlü Proje kapsamında desteklenen 5 Milyon TL 

bütçeli ve TR62/16/GPD/0002 sözleşme numaralı “Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi 

Projesi”nin Çukurova Teknokent’e devri tamamlanmış, Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezinde proje için yer 

tahsisi yapılarak cihaz / ekipman alımlarına başlanmıştır.  

Adana, Mersin ve İzmir’de kurulması planlanan Yenilik Merkezleri için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP) tarafından açılan “İnovasyon Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi için Müşavirlik Hizmetleri” ihalesine 

PricewaterhouseCoopers (PwC), International Development Ireland Ltd. ve Çukurova Teknokent konsorsiyumu 

olarak katılınmış ve ihale Çukurova Teknokent’in %25 pay sahibi olduğu konsorsiyum tarafından kazanılarak, 1.14 

milyon USD tutar ile sözleşme imzalanmıştır.  

TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında Gedik Yatırım Fonu’nun (Hacettepe 

Üniversitesi TGB Yönetici A.Ş, Afyon Uşak Zafer Yönetici A.Ş., Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş., Arı 

Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.) Çukurova Teknokent’in de içinde olduğu 5 Teknokent ile birlikte 

oluşturduğu konsorsiyum, TÜBİTAK elemesini geçerek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış ve 

destek kapsamına alınan 5 konsorsiyumdan biri olmuştur. Çukurova Teknokent, girişimcilerin desteklenmesi 

amacıyla oluşturulan bu yatırım fonuna 4 milyon TL hisse ile katılmıştır.  

Ülkemizin ilk Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi, Çukurova Teknokent’in desteği ve ortaklığı ile Mersin ili, Tarsus ilçesinde 800 dekar alan 

üzerinde kurulmuştur. Çukurova Teknokent’in ortağı olduğu Avrupa Birliği COSME programından desteklenen 6 

yıl süreli Avrupa İşletmeleri Ağı-Doğu Akdeniz projesi 2019 yılı sonu itibariyle tamamlanacak olup, 2020 yılında 

başlayacak yeni bir proje için Avrupa Birliği’ne başvuruda bulunulmuştur.  

Dolayısıyla, Çukurova Teknokent ulusal ve uluslararası projelerde daha fazla yer almak ve fon sağlamak için 

yoğun çaba göstermektedir. 
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Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar,  

Kampüsümüzün mekânsal niteliğini artırmayı, fiziki koşullarını yükseltmeyi de çok önemsediğimizi her fırsatta 

vurguluyoruz.  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin ek hizmet binası ile TÖMER’in yeni binasının yapımı tamamlanmış ve 

hizmete alınmıştır. Bu modern binalarımızla birlikte eğitim öğretim altyapımız çok daha güçlü hale gelmiştir.  

Bölgemizdeki çok önemli bir eksikliği dolduracak olan 190 yataklı Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Ek 

Hizmet Binası ile Eczacılık Fakültesi yeni hizmet binasının yapımı bitme aşamasına gelmiş olup bunların iç 

donanımları ile ilgili ihtiyaçlarını temin etmeye çalışmaktayız.  

Güzel Sanatlar Fakültesi yeni hizmet binasının inşaatı da hızla devam etmekte olup önümüzdeki yıl içinde 

bitirilmesini planlamaktayız.  

Ayrıca, Balcalı Hastanemizin yeni Ameliyathanesi, Yanık Merkezi ve Ek Arşiv Binası tamamlanarak önümüzdeki 

ay hizmete açılacaktır. Hastanenin yeni Çamaşırhanesi 6 ay önce hizmete girmiştir. Mevcut Ameliyathanenin üst 

katında, yaklaşık 3.500 m2 kapalı alana sahip yeni Merkez Laboratuvarının inşaatı devam etmekte olup yaklaşık 

6 içinde tamamlanarak hizmete açılacaktır. 

Bunun yanında, Açıkhava Tiyatromuz yenilenerek engelsiz hale getirilmiş, 500 kişilik kapasite artışı sağlanmış ve 

sahnesi genişletilmiştir. 

Pozantı Meslek Yüksekokulunun bina ihtiyacının çözümü için, Maliye Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler 

neticesinde yaklaşık 2.500 m2 kapalı alana sahip yeni bir binanın Üniversitemize tahsisi sağlanmış, iç donanımları 

tamamlanmış ve geçen yıldan itibaren eğitim öğretim bu yeni binada sürdürülmeye başlanmıştır. 

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 

Üniversitemiz Anaokulundan başlayıp Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önüne kadar uzanan 

Güney Kampüs Bulvarı’nın yapımı Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanma aşamasına getirilmiş 

olup muhtemelen Eylül sonu itibariyle hizmete girecektir. Bu bulvarın hizmete girmesiyle birlikte, hem 

Üniversiteye erişimde büyük rahatlama olacak, hem de Güney Kampüsümüzde bulunan birimlerin ulaşım sorunu 

çözülecektir. 

Ayrıca, Güney Kampüs Bulvarı ile Prof. Dr. Can Özşahinoğlu Bulvarının kesiştiği yerde Adana Büyükşehir 

Belediyesi’ne tahsis ettiğimiz 6 dekarlık alan üzerine Ana Otobüs Durağı yapılmış ve bu ana durak bu ay (Eylül) 

sonunda Güney Kampüs Bulvarının hizmete açılmasıyla birlikte Belediye Otobüslerinin ana depolama alanı olarak 

kullanılmaya başlanacaktır. Bu durumda kampüs içinde, özellikle YADYO önündeki park halindeki otobüs sayısı 

azaltılmış olacaktır. 

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği büyükbaş hayvancılık ünitesinin yenilenmesi çalışmaları da son 

aşamaya gelmiş olup önümüzdeki günlerde 250 baş Süt Sığırcılığı Tesisi yapım ihalesine çıkılarak gelecek yıl 

hizmete alınması planlanmaktadır. Yeni kurulacak bu Süt Sığırcılığı Tesisi projesi ile hayvancılık ünitesi 
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bünyesinde bulunan hayvanların sağlık hizmetleri ve eğitim amaçlı olarak Veteriner Fakültesinin revir ve klinikleri 

de yapılacaktır.  

Kuzey Kampüsün “Engelsiz” hale getirilmesi için proje çalışmaları içme suyu, sulama suyu ve yangın projesiyle 

entegre edilerek tamamlanmış olup 2020 yılı başında yapım ihalesine çıkılacak ve  aynı yıl içinde de kampüs 

alanımızın engelsiz hale getirilmesi için yapım çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır.  

Ayrıca, Kongre Merkezimizin batı yarısında bulunan Balo Salonu’nun, Elektronik Sınav Merkezi kurulmak üzere 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu alanda ÖSYM tarafından 6 

ay içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir’den sonra Türkiye’de 4. olarak 350 kişilik bir E-Sınav Merkezi kurulumu 

gerçekleştirilecektir. Böylece, birçok elektronik merkezi sınavın Adana’da yapılması sağlanarak bölgemize de 

büyük katkı sağlamış olacağız. 

Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler,  

Öğrencilerimizin barınma ve beslenme sorununu da çok önemsemekteyiz. Bildiğiniz gibi, Üniversitemiz 

kampüsündeki toplam öğrenci yurt kapasitesi geçen yıllarda 5.000’e ulaştırılmıştı. Ancak, bu sayının da yeterli 

olmaması üzerine, ilaveten Çukurova Üniversitesi tarafından ihalesi yapılıp sonuçlandırılan ve Kredi Yurtlar 

Kurumu tarafından işletilecek olan 1.850 kız ve 1.850 erkek öğrenci için toplam 3.700 kişilik 6 blok halinde yeni 

Yurt binalarının inşaatına başlanılmış olup 12 ay içinde bitirilmesi planlanmaktadır.  

Ayrıca, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne tahsis ettiğimiz Kampüsümüz içindeki alana da 1.300 öğrenci 

kapasiteli yurt binalarının yapımına birkaç ay önce başlanılmış olup kaba inşaatın bitirilmesi aşamasına 

gelinmiştir.  

Böylece, bu inşaatların tamamlanmasıyla birlikte gelecek yıl itibariyle Kampüs içindeki öğrenci yurtlarının 

kapasitesi 10.000’ye ulaşacak ve Üniversitemizin yurt sorunu tamamen çözülecektir. 

Yedi yıldır 2.000 öğrencimize vermekte olduğumuz yemek bursumuzu (ücretsiz öğle ve akşam yemeği) devam 

ettirmeyi ve ayrıca öğrenci yemek ücretini artırmama (4 çeşit yemek 2 TL) politikamızı bu yıl da sürdürüyoruz. 

Sevgili Öğrenciler,  

Öncelikle Üniversitemizi tercih ederek bu yıl aramıza katılan öğrencilerimize tekrar hoş geldiniz diyor, sizleri ve 

değerli ailelerinizi kutluyorum. Muhteşem bir kampüste, güçlü akademik kadrosu, gelişmiş eğitim-öğretim alt 

yapısı, sosyal, kültürel ve sportif aktivite imkanlarını size sunan Çukurova Üniversitesi’nin varlık nedeni sizlersiniz.  

Biz Milletimizin bize sunduğu olanaklarla sizlerin daha iyi yetişebilmesi ve büyük Atatürk’ün siz gençlere emaneti 

olan Türkiye Cumhuriyetimizi daha da güçlü kılabilmeniz için en iyi koşul ve ortamları oluşturma gayreti içindeyiz.  

Geçtiğimiz yıllarda başlanılan Alan Dışı Seçmeli Derslerin içerikleri zenginleştirilerek 110 ayrı dersle uygulama 

genişletilmiştir. Böylece mesleki akademik donanımınız yanı sıra Üniversiteli kimliğinize katkıda bulunacak farklı 

alanlardan dersler alabilecek ve daha geniş bakış açısı ile konuları değerlendirebileceksiniz. 

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.  
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Bizler, önemli yenilikçi değişimleri gerçekleştirmeye çalışırken sizlere de önemli sorumluluklar düşmektedir. 

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 ve 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 ruhu korumak ve bu 

bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele 

güçlü biçimde yürüyecektir.” sözü her zaman ilkeniz olsun. İnanıyorum ki sizler geleceğin daha çağdaş, güçlü, 

bağımsız ve demokratik Türkiye’sinin mimarları olacaksınız.  

Cumhuriyetimizin büyük eserlerinin başında gelen üniversitemizde size mutlu, başarılı, sağlıklı, her günü sevgi, 

sevinç ve umut dolu bir öğrencilik yaşamı diliyorum. Çukurova Üniversiteli olmanın gururunu ömür boyu 

taşımanız temennisiyle, hepinize yeni dönemde başarılı ve verimli bir yıl diliyorum.  

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Kırkaltı 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,  

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi “hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim dışında 

mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.” Üniversitemiz bu doğrultuda, toplumun ve kamunun yararına 

çalışmaktadır ve çalışmaya da devam edecektir.  

Sözlerime son verirken, çağdaş üniversite idealine bugüne kadar hizmet etmiş olan tüm mensuplarımızı tekrar 

saygıyla selamlıyorum. Ortak çözümler, toplumsal katkı, hakkaniyet, liyakat, aidiyet ve güven şeklinde ifade 

edebileceğim Çukurova Üniversitesi değerleri, geniş kapsamlı sorumluluğumuzu da yansıtmaktadır. Çukurova 

Üniversitesini hak ettiği yere getirmek için gereken her şeyi, sizlerle birlikte eksiksiz yapmaya çalışıyoruz.  

2019-2020 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.  

 


