21.03.2019
Sayın Macaristan Fahri Konsolosu,
Sayın Bakan Danışmanım,
Sayın İl Müdürlerim,
Sayın Dekanım,
Değerli Kültürlerarası İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüm,
Kıymetli Konuklar,
Sevgili Öğrenciler,
Üniversitemiz Kültürlerarası İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ilk uluslararası
konferansına hoş geldiniz.
Öncelikle, bugün burada bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor,
bu vesile ile sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum.
Uluslararası Göç ve Hareketlilik: Küreselleşen Dünyada Çok Kültürlü Toplumların Çözüm Arayışı
adını taşıyan bu Konferans ve Panel, Merkezimizin inisiyatifiyle farklı fakültelerden, farklı
disiplinlerden uzmanların desteği ve üniversitemizde farklı ülkelerin kültürünü temsil eden
uluslararası öğrencilerimizin katkısıyla disiplinlerarası ve kültürlerarası bir etkinliğin iyi bir örneğidir.
Bu etkinliğe farklı kurum ve kuruluşların da desteğini eklediğimizde başlıktaki “Çözüm Arayışı”
hususunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine güzel bir örnek verildiği ortadadır.
Dünyanın başarılı üniversitelerinin, kendi bünyelerindeki merkezleri aracılığıyla uluslararası
paydaşlarıyla bilimsel etkinlikler, araştırmalar yapmaları, sonuçlarını oluşturdukları platformlarla,
networklerle paylaşmaları ve elde edilen sonuçların uygulamaya konulmasına destek vermeleri, o
üniversitelerin dünyadaki tanınırlığını hızla artıracaktır.
Örneğin, bugünkü etkinlik farklı ülkelerden gelen meslektaşlarımızı bizimle bir araya getirmiş
durumdadır.
Zamanla karşılıklı olarak artan saygı ve güven, iç ve dış paydaşlarımızla daha fazla işbirliğini de
beraberinde getirebilecektir.
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Bunun gibi farklı disiplinlerde çalışmalar yapan merkezler, oluşturdukları bilim ağlarıyla paydaşlarıyla
bilimsel alanda sinerji oluşturabileceği gibi üniversitelerin tanınırlığına ve uluslararasılaşmasına da
önemli katkı sağlayacaktır.
Ayrıca, 102 farklı ülkesinden gelen, iki binden fazla uluslararası öğrenciyi barındıran üniversitemiz,
sosyal, kültürel, coğrafik, ekonomik ve diğer alanlardaki farklılıkları da eklediğimizde dünya ölçeğinde
mikro düzeyde çok kültürlü bir toplum örneğini teşkil etmektedir.
Kültürlerarası İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bu çalışmalarıyla, misafir
öğrencilerimizin kendilerini burada, eğitim hayatlarının önemli safhasını geçirdikleri Üniversitemizde,
daha huzurlu hissetmelerine ve böylece toplumsal huzurun artmasına katkı sağlayabilecektir.
Bunun sonucunda, bizden mezun olacak bu misafir gençlerimizin barış ve huzur içinde eğitim alarak,
burada sahip oldukları pozitif algı ve deneyimle ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi, yaşantılarını
sürdürecekleri dünyanın farklı coğrafyalarında iyi anılarla temsil edeceklerini ümit etmekteyiz.
Bu mezunlarımızın Adana ile kendi kültürleri arasında çok farklı alanlarda köprüler kuracaklarına
inanmaktayız.
21. yüzyılda içinde bulunduğumuz teknolojik gelişmeler ve diğer etkenlerden dolayı hızla küreselleşen
dünyada, gençlerimizin daha başarılı olabilmeleri için okul sıralarında kültürlerarası iletişim
konusunda deneyim sahibi olmaları kendilerine büyük yararlar sağlayacaktır.
Çünkü kültürlerarasında sağlıklı iletişim sağlayabilen insanlar daha hareketli (mobil) olacak ve
dünyanın farklı ortamlarında da daha başarılı olabileceklerdir.
Günümüz dünyasındaki gelişmeler farklı kültürlerden insanları bir arada yaşamaya zorlamakta veya
bir arada yaşamaya teşvik etmektedir.
Bu bakımdan, birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Dolayısıyla, bu etkinlikler başlı başına bir deneyim alanı olup, öğrencilerimizin vizyonlarının
genişlemesine ilham kaynağı olabilecektir.
Bugünkü etkinlik, ulusal ve uluslararası alanda saygın konuşmacı ve katılımcıların desteği ile önemini
ortaya koymuş bulunmaktadır.
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Henüz yeni kurulmuş olan Kültürlerarası İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev
alan öğretim elemanı ve öğrencilerimizin yüksek motivasyonla verdikleri mücadelelerinin zamanla
Çukurova Üniversitesinin Dünya Üniversitesi, Adana’nın da Dünya Kültürler Şehri olması hedefine
önemli katkı sağlayacağına inanıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Başarılı bir toplantı dileklerimle, sizlere selam ve saygılarımı sunuyorum.
Prof.Dr. Mustafa KİBAR
Çukurova Üniversitesi Rektörü
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