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Değerli Konuklarımız,
Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÇÜMERLAB’ın tanıtım toplantısına hoş geldiniz.
Uzun yıllardır Üniversitemizde hep merkezi bir araştırma laboratuvarının olmamasından, mevcut
cihazların ortak bir alanda olmaması nedeniyle kullanımının da kısıtlı bir kesime hitap etmesinden
hep yakınılırdı.
Bu nedenle, 2012 yılında göreve geldiğimizde Çukurova Üniversitesine, Öğretim Elemanlarımız ve
diğer Kamu-Özel Sektör Kuruluşlarındaki araştırmacıların, yararlanıcıların faydalanabileceği geniş
donanımlı bir Merkezi Araştırma Laboratuvarı kazandırmak gerçekten çok önem verdiğimiz bir
projemizdi ve bunu gerçekleştirmek için de hemen çalışmalara başladık.
Aslında emsal Üniversitelere baktığımızda, bu proje belki de biraz geç kaldığımız bir projeydi.
Yürütücülüğünü şahsımın yaptığı bu proje, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Seyhan TÜKEL
başkanlığında oluşturulan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Proje Komisyonu tarafından hazırlandı
ve bu projenin başvurusu Mayıs 2013 yılında o zamanki adıyla Kalkınma Bakanlığına yapıldı.
Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen bu proje kapsamında ÇÜMERLAB binasının inşaatına
2014 yılında başlandı ve Mayıs 2016’da bitirildi.
2014-2016 yılları arasında bina inşaatı sürerken, eş zamanlı olarak laboratuvar alt yapısı,
donanımı ve cihaz alımları ile ilgili çalışmalar da sürdürüldü.
Ocak 2017 itibariyle de ÇÜMERLAB analiz hizmetlerini vermeye başladı.
Proje kapsamında planlanan cihazların alımı 2018 yılında büyük oranda tamamlandı.
Ancak, 2019 yılında da projeyi kapattırmayarak, aldığımız ek bütçeyle yeni cihazlar almaya devam
etmekteyiz.
ÇÜMERLAB bütçesi, 17 milyon 700 bin TL Kalkınma Bakanlığı ve 2 milyon 500 bin TL Çukurova
Üniversitesi BAP desteği olmak üzere toplam 20 milyon 200 bin TL’dir.

Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırmaları gerçekleştirmek üzere, ileri teknolojide
yapılandırılan ÇÜMERLAB, bilimsel çalışmaların kalitesini arttırmak, ülkemiz ve bölgemizin
ihtiyaçları doğrultusunda üniversitemizdeki ve sanayi kuruluşları kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini
desteklemeyi, analizleri yapabilme ve araştırma projeleri üretmeyi amaçlamaktadır.
Merkezimiz bünyesinde bulunan cihazlar; fizik, kimya, biyoloji, tarım, gıda, hayvancılık, çevre,
malzeme, maden, tıp, eczacılık, diş hekimliği ve enerji gibi birçok alanda araştırmalara hizmet
verebilecek kapasitededir.
Proje Başvurusu Aşamasında Kalkınma Bakanlığına bu projeyi desteklediklerini, önemli bulduklarını
belirten destek mektupları veren bazı kurumlar oldu.
Müsaadenizle bunları burada açıklamak ve teşekkür etmek istiyorum.
Bu Kurumlar;


Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi



Kozan Organize Sanayi Bölgesi



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSİAD)



Adana Sanayi Odası



Seyhan Ziraat Odası Başkanlığı



Adana Ticaret Odası



Adana Ticaret Borsası



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü



Nurs-Lokman Hekim Gıda-Tarım-Bitki Botanik Medikal San. Tic. Ltd. Şti.



Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT)



Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü



İl Sağlık Müdürlüğü idi.

Huzurlarınızda kendilerine, ayrıca bu projenin planlanmasından itibaren katkı sunan tüm
arkadaşlarıma ve bu toplantıya katılan siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyor, selam ve
saygılarımı sunuyorum.
Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü

