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14.02.2020 

Sayın Bakanım, 

Sayın Valim, 

Sayın Milletvekillerim, 

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,  

Sayın Başsavcım,  

Değerli Rektörlerim, 

Değerli Kaymakamlarım, Belediye Başkanlarım, 

Değerli Oda Başkanlarım, 

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Saygıdeğer Konuklar, 

Sevgili Öğrenciler, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri,  

Üniversitemizin Temel Atma ve Toplu Açılış Törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz.  

Törenimize katılarak bizleri onurlandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyor, saygılarımı 

sunuyorum. 

Sözlerimin hemen başında, gerek Van’da meydana gelen çığ felaketinde hayatını 

kaybeden vatandaşlarımıza, gerekse İdlib’te şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan 

rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. 

Bugün burada öğrencilerimizin barınma ihtiyacı açısından çok önemli bir projenin, Öğrenci 

Yurtlarımızın Temel Atma Töreni ve Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma, girişimcilik ve 

yenilikçilik altyapısını güçlendirecek olan yine çok önemli sekiz büyük projenin toplu açılışını 

gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız.  
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Öncelikle, bu projelerin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, bu projelerin gerçekleşmesi için her 

aşamada bizlere her türlü desteği veren başta Sayın Bakanımız Ömer ÇELİK Beyefendi olmak 

üzere Sayın Valimize ve Sayın Milletvekillerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  

Özellikle son yıllarda, üniversitelere ayrılan bütçeden en fazla pay alan üniversitelerden 

biri de sizlerin güçlü desteğiyle Çukurova Üniversitesi olmuştur.  

Bu önemli yatırımlar, elbette devletimizin gücü, Sayın Bakanlarımızın iradesi, özverili 

çalışmaları ve Üniversitemize verdiği destek sayesinde mümkün olabilmiştir.  

Hiç şüphesizki bu projelerin gerçekleşmesiyle Üniversitemiz çok daha güçlü, çok daha 

modern ve çok daha rekabetçi bir konuma gelmiştir.  

Kampüsümüzün mekânsal niteliğini artırmayı, altyapısını güçlendirmeyi ve fiziki koşullarını 

yükseltmeyi çok önemsediğimizi her fırsatta vurguluyoruz.  

Bu nedenle Çukurova Üniversitesi adına sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum.  

Bugün burada temelini atacağımız yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip, 3.700’ü 

Üniversitemiz, 1.300’ü ise KYK tarafından yaptırılan toplam 5.000 öğrenci kapasiteli yeni Yurt 

Binalarımız ile açılışını yapacağımız ve yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alana sahip olan sekiz 

projemizin toplam yatırım maliyeti yaklaşık 300 milyon TL’yi bulmaktadır. 

Halen Üniversitemiz Kampüs alanındaki öğrenci yurtlarımızın toplam kapasitesi 5.000 

kişiliktir.  

Bugün temelini atacağımız ve önümüzdeki Eylül ayında hizmete girecek olan bu yeni 

yurtlarımızla birlikte toplam yurt kapasitemiz 10.000’e çıkacak ve böylece Üniversitemizin yurt 

sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. 

Bugün hizmete açacağımız projelerimizden kısaca bahsedecek olursak, 

Yıllardır başka fakültelerin binalarında hizmet vermeye çalışan Eczacılık Fakültemiz geçen 

ay yeni binasına taşınmış ve burada faaliyete başlamıştır. 

Eczacılık Fakültemizin yeni binası toplam 18 bin metrekare kapalı alana sahip olup 

modern fiziki ve teknolojik altyapıya sahip amfiler, öğrenci ve araştırma laboratuvarları, 

derslikler, kütüphane ve eczacılık müzesinden oluşmaktadır.  
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Bugün için yaklaşık 300 öğrencisi olan Fakültemiz öğrenciler tarafından en önde tercih 

edilen Eczacılık Fakültelerinden biri konumundadır. 

Bir başka projemiz, öğrenci sayısı yaklaşık altı bine ulaşmış olan İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültemizin fiziki mekan ihtiyacını tamamen karşılamak üzere yapılan yeni ek hizmet binası 

6.500 metrekare kapalı alana sahiptir. 

Diğer Projemiz, 2000 yılında kurulmuş olan Üniversitemiz Yumurtalık Meslek 

Yüksekokulumuzun yeni hizmet binası ise toplam 6.500 m2 alana sahip olup engelsiz mekan 

olarak planlanmıştır.  

Yine engelsiz mekan olarak 6.500 m2 kapalı alana kurulan Çukurova Teknokent Yönetim 

Binası ve Kuluçka Merkezinde ise özellikle öğrencilerimizin önemli teknogirişim projelerinin 

gerçekleştirilebileceği 30 adet kuluçka ofisi bulunmaktadır.  

Bu projeyle birlikte Üniversitemiz özellikle genç girişimcilerimize ve yeni kurulmuş olan 

işletmelere işlerini ve yeni iş fikirlerini geliştirmeleri için çok daha güçlü destek vermeye 

başlamıştır. 

Çok önemli bir başka projemiz ise, 2013 yılında kurduğumuz ancak yine kısıtlı imkanlarla 

eğitim öğretime başlamış olan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (Çukurova 

TÖMER) toplam 3.400 m2 kapalı alana sahip 560 öğrenci kapasiteli yeni hizmet binasına 

taşınmıştır. 

Böylece, uluslararasılaşmada sayısı 2.200’e ulaşan yabancı öğrencilerimize kendi dilimizi 

ve kültürümüzü öğretirken ihtiyaç duyduğumuz her türlü modern altyapı gereksinimi 

karşılanmıştır. 

Yine bir başka projemiz, kampüs alanımızdaki modern bir sosyal ve kültürel mekan 

ihtiyacını karşılamak üzere planladığımız ve toplam 1.500 m2 yarı açık alanı ve ayrıca 3.200 m2 

kapalı alanı olan Çukurova Üniversitesi Kuzey Çarşısında çok sayıda dükkan, kafe‐restoran, 

pastane, sinema salonu ve sergi salonu bulunmaktadır.  

Ayrıca, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ek arşiv binası ile yine 

Üniversitemizin Bakım İşletme Binası ve Atölyeleri de bugün açılışını yapacağımız önemli 

projelerimizdir. 
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Üniversitemizde böylesine büyük projelerin bu kadar kısa bir sürede hayata 

geçirilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu tekrar belirtmek isterim.  

Sayın Bakanım, Saygıdeğer Konuklar,  

Günümüzde; ancak üstün nitelikli ve fark yaratabilen insan kaynağını yetiştiren, nitelikli 

AR-GE çalışmaları ile bilgi ve teknoloji üreten, girişimci ve yenilikçi olan üniversiteler uluslararası 

düzeyde saygın bir konuma gelebilmektedirler.  

Bu anlayışla, YÖK’ün “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” Projesi kapsamında, 

Çukurova Üniversitesi de ülkemizdeki en güçlü 15 Üniversitenin yer aldığı Araştırma 

Üniversiteleri Aday listesinde bulunmaktadır.  

Sınırların kalktığı, hareketliliğin arttığı günümüzde üniversiteler, sadece ulusal düzeyde 

değil, uluslararası düzeyde de çok ciddi bir rekabet içindedirler.  

Bu kapsamda ilk kez geçen yıl müracaat ettiğimiz, Üniversite kampüslerindeki 

sürdürülebilirlik çabalarının değerlendirilme ve karşılaştırılmasına dayanan 2020 yılı UI 

GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamasında Çukurova Üniversitesi dünya üniversiteleri 

arasında 293., Türkiye Üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer almıştır. 

Daha da iyisini yapabileceğimize olan inançla, bu başarılarda emeği geçen tüm 

arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sayın Bakanım, Saygıdeğer Konuklar,  

Ülkemiz açısından bakıldığında, öncelikle büyük kitlelerin nitelikli eğitimi ve iş gücü 

niteliğinin arttırılmasına ihtiyacımız olduğu görülmektedir.  

Güçlü beşeri sermayenin 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 olduğunun bilincindeyiz. 

Biz de tüm çalışmalarımızı bu bilinç ve anlayışla sürdürmekteyiz.  

Sözlerime son verirken, Törenimize katılarak bizleri onurlandıran, desteklerini hiçbir 

zaman bizden esirgemeyen başta Bakanımız Sayın Ömer ÇELİK Beyefendi olmak üzere, Sayın 

Valimize, Sayın Milletvekillerimize, siz saygıdeğer konuklarımıza en içten saygılarımı sunuyor, 
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tekrar tüm bu projelerin Üniversitemize, Adana’mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu 

olmasını diliyorum.  

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 

 

 


