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Çukurova Üniversitesi Uluslarararasılaşma Çalışmalarına Hız Kesmeden 

Devam Ediyor… 

Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi (ISO) yabancı öğrenci sayısını 

arttırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında toplam 19 merkezde sınav düzenledi ve Dünyanın 

farklı ülkelerinden eğitim için gelen 117 yabancı öğrenci Çukurova Üniversitesi Türkçe 

Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (TÖMER) mezun oldu.……..Sayfa 6 ve 7 
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University Ranking for Academic Performances / Üniversite Akademik Performans Sıralaması (URAP)’ın en iyiler 

listesinde “En İyi 9’uncu Türk Üniversitesi” ilan edilen Çukurova Üniversitesi’nde yeni bir laboratuvar daha 

hizmete girdi. Türkiye’de sadece 5 merkezde bulunan ve dördüncü sırada da Çukurova Üniversitesi’nde kurulan 

Jeokronolojik ve Jeokimyasal Analizi için örnek hazırlama laborutuvarı, jeolojik problemlerin çözümünde önemli 

bir katkı sunma potansiyeline sahip olacak. 

Çukurova Üniversitesi’nde Yeni Bir Laboratuvar Daha Hizmete Girdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2014 Bilimsel 

Etkinlikleri Ödüllendirme töreni yapıldı.  Törenine Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Dekan Prof. Dr. Selahattin 

Serin ve bölüm öğretim üyeleri katıldı. 

Fen Edebiyat Fakültesi’nin adının geçtiği bilimsel etkinlikleri 

yapan Öğretim Elemanlarının ödüllendirildiği törende 

Fakültenin Bilimsel Aktiviteler ve Akreditasyon Komisyonu 

tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Altın, Gümüş 

ve Bronz kategorilerinde ödüller verildi. 

 

Çukurova Üniversiteli Bilim İnsanları akademik çalışmalarına 

hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda da Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Parlak ve 

Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Karaoğlan tarafından hazırlanan 

projelerin TUBİTAK tarafından desteklenmesi sonucunda 

Üniversite, ileri düzeyde jeokronolojik ve jeokimyasal analizi 

yapmak üzere örnek hazırlama laboratuvarına kavuştu. 

 

Çukurova Üniversitesi’nde dördüncü sırada kurulan bu 

laboratuvar Türk Üniversiteleri içinde sadece İTÜ, İstanbul 

Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve ÖDTÜ olmak üzere 5 

merkezde bulunuyor. Prof. Dr. Osman Parlak ve Öğretim 

Görevlisi Dr. Fatih Karaoğlan’ın girişimleri sonucunda TÜBİTAK 

projeleri ile başlatılan çalışmalar sonucu Jeoloji Mühendisliği 

Bölümü ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’nün destekleri ile 

laboratuvar aktif hale getirildi. 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi Bilimsel Etkinlikleri Ödüllendirdi… 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/cuyenilab.asp 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/

fefbilimodul.asp 
 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/cuyenilab.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/fefbilimodul.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/fefbilimodul.asp


 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi`nden ÇÜ Teknik Bilimler MYO‘na Ödül 

 

 

 

Kuraklığa Dayanıklı Kavunlar Üreticiyle Buluşmaya Hazır 

 

İklim değişikliğinin olası zararlarına karşı Çukurova Üniversitesi 

Bilim İnsanları Ar-Ge çalışmaları yaparak, kısıtlı su koşullarında 

bile az sulama veya susuz yetişebilen yeni kavun çeşitleri 

geliştirdi. Bu kavun çeşitleri BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü) ile yapılan ortak çalışmalarla Türkiye 

kavun yetiştiriciliği bölgelerinde önemli kayıplara neden 

olan Fusarium hastalığının 0,1, 2 ırklarına da dayanıklı hale 

getirildi. 

Kuraklığa Karşı Yetişebilen Yeni Çeşitler Özel Sektörün 

de İlgisini Çekti 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda yağışların 

azalması ve su kaynaklarının sınırlanması karşısında, 

önümüzdeki birkaç on yılda tarımda oluşabilecek 

olumsuzlukları şimdiden görerek, bundan etkilenmeyi en aza 

indirmek için Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü (BATEM) ortak proje yaptı. Proje sonunda 3 adet F1  

Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Tekstil, Giyim, 

Ayakkabı ve Deri Bölümü Ögretim Görevlisi-Tekstil Yüksek 

Mühendisi Mutlu Kurban, katıldığı UTİB Türkiye Tekstil ve 

Konfeksiyon Sektöründe VII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı`nda 

“Dijital Baskı Tekniğinin Rotasyon Baskıda Kullanımı" isimli 

projesiyle  “Bitim (Boya, Baskı ve Kaplama) İşlemlerinde 

Verimlilik ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde dereceye girerek 

3.‘lük ödülü aldı. 

6 farklı kategoride, ilk 3‘e giren toplam 18  projenin ödül aldığı 

Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla sektörün sanayi-üniversite 

işbirlikleri öncelikli olmak üzere sanayi-sanayi, üniversite-

üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite gibi kurumların 

ortak proje geliştirmeleri hedeflendi.  

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN AGUSTOS 2015 

hibrit kavun çeşidi geliştirildi. Çeşitlerin üreticilere ulaştırılması 

için de tohum firmaları ile tanıştırılması gerçekleştirildi. Tohum 

firmaları tarafından beğeni kazanan kavun çeşitlerinin 

tohumları önümüzdeki yıllarda sahadaki yerini alacak. 

Çalışmayla ilgili bilgi veren Çukurova Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız 

Daşgan “Kuraklığa Dayanıklı Kavun” projesinin son aşamasına 

gelindiğini anlatarak, “Kuraklık ve Fusarium isimli toprak 

hastalığına (0, 1 ve2 ırkları) dayanıklı”, kırkağaç tipinde, farklı 

meyve şekillerine sahip (Oval, damla ve yuvarlak) 3 adet F1 

kavun çeşidi tohum firmaları ve üretici ile buluşmaya hazır, son 

aşamaya gelmiştir.” dedi. 

 http://habermerkezi.cu.edu.tr/susuzkavun.asp 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/susuzkavun.asp


 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

Çukurova Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı Tamamlandı 

 

2074 Yabancı Öğrenci Başvuruda Bulundu 

ÇUÖS-2015 için toplam 2074 adayın başvuruda bulunduğunu 

belirten Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi 

Sorumlusu Prof. Dr. Alhan Sarıyev, Nisan 2011 yılında kurulan 

ofisin temel amacının, üniversitede eğitim alan uluslararası 

öğrencilerin başarılı ve sorunsuz bir öğrenim dönemi 

geçirmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamak olduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Sarıyev, uluslararasılaşma kapsamında dünya 

genelinde 19 merkezde sınav gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 

“Kısa adı ile ÇÜÖS olarak anılan Çukurova Üniversitesi 

Uluslararası Öğrenci Sınavı, üniversitemize yapılan uluslararası 

öğrenci başvurularını kabulü için 2012 yılından beri yapılan bir 

seçme sınavıdır. Sınav, gerek yurt içinde ve gerekse yurt 

dışında faaliyet gösteren çeşitli merkezlerde her yılın mayıs ayı  

 

 

 

 

içerisinde yapılmaktadır. IQ ve matematik testlerinden ibaret 

olan ÇÜÖS sınavı 80 sorudan oluşmaktadır. Bu sınavdan alınan 

sonuçların değerlendirilmesi ile Çukurova Üniversitesi'ne 

başvuran adayların isimleri açıklanarak kayıt ve ek yerleştirme 

süreçleri kapsamında program yerleştirilmeleri yapılmaktadır. 

Çukurova Üniversitesi uluslararası öğrenci seçme sınavına 

katılım başvuruları elektronik ortamda yapılmaktadır. ÇÜÖS 

hakkında detaylı bilgiye ve elektronik sınav kayıt 

formuna http://iso.cu.edu.tr  sayfasından ulaşabilirsiniz.” 

şeklinde konuştu. 

 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli İftar Yemeğinde Buluştu 

 

 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından iftar 

programı düzenlendi. Gelenekselleşen iftar yemeğine Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 

Hasan Fenercioğlu, Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Şeref 

Erdoğan Rektör Danışmanları, kent protokolü, öğretim üyeleri, 

akademik ve idari personel katıldı. 

İlahiyat Fakültesi Ev Sahipliğinde İftar Yapıldı 

ÇÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ateş’in ev 

sahipliğinde gerçekleşen iftar programında Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri konukları 

kapıda karşıladı. Merkezi Kafeterya’da gerçekleşen iftar 

programı, okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla başladı. Ezan 

okunmasıyla davetliler iftarını yaptı. İftar yemeği, okunan 

duaların ardından son buldu. 

Çukurova Üniversitesi uluslarararasılaşma çalışmalarına hız kesmeden devam 

ediyor. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi (ISO) 

yabancı öğrenci sayısını arttırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında toplam 19 

merkezde sınav düzenledi 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/iso_sinav.asp 

 

http://iso.cu.edu.tr/
http://habermerkezi.cu.edu.tr/iso_sinav.asp


 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

117 Yabancı Öğrenci Çukurova Üniversitesi’nde ‘Türkçe’ Öğrendi. 

 

Türkçe Skeç ve Danslarla Türkçe Öğrendiklerini İspat 

Ettiler 

TÖMER binasında gerçekleşen yılsonu etkinliğinde yabancı 

uyruklu öğrenciler, yıl boyunca öğrendikleri Türkçeyi farklı skeç 

dans ve şarkılarla sergiledi. 

Yılsonu etkinliğinin sunuculuğunu da yine yabancı öğrenciler 

‘Türkçe’ olarak gerçekleştirdi. Türkçe müzikleri birleştirerek 

hazırladıkları şarkıları seslendiren yabancı öğrenciler 

izleyenlerden büyük alkış aldı. 

Türk adet ve göreneklerinde yer alan ev kadınlarının altın günü 

yapmasını mizahi bir anlatımla sergileyen yabancı öğrenciler 

izleyenleri kahkahaya boğdu. Türk halk danslarını da başarı ile 

sergileyen TÖMER öğrencileri, etkinlik sonunda başarı 

belgelerini alarak mezun oldu. 

 

 

 

 

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim için gelen 117 yabancı 

öğrenci Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğrenimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nden (TÖMER) mezun oldu. 

Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi tarafından yabancı öğrenciler için yılsonu etkinliği 

düzenledi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden Çukurova 

Üniversitesi’ne eğitim için gelen yabancı öğrenciler, aylar 

öncesinden hazırladıkları gösterileri yılsonu veda töreninde 

sahneledi. Yılsonu etkinliğine TÖMER Müdürü Doç. Dr. Faruk 

Yıldırım, Uluslararası Öğrenci Ofisi Müdürü Prof. Dr. Alhan 

Sarıyev ve TÖMER’de eğitim veren öğretim elemanları katıldı. 

 

Yapı Malzemesi Dersi Kapsamında “Beton Pano Yarışması” Düzenlendi. 

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı 

Çağatay’ın verdiği ders kapsamında yapılan yarışmada dereceye 

giren öğrencilere düzenlenen törenle belgeleri verildi. 

Öğrencilerin gruplar halinde yaptığı projelerde panolara 

yapıştırdığı beton bloklar değerlendirilerek birinciler belirlendi.   

İnşaat Mühendisliğinde çok kullanılan betonun genellikle 

dayanım gibi fiziksel özelliklerinin önemli ve genel olarak soğuk 

bir görünüme sahip olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisliği 

Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, bu yarışma ile 

hedeflerinin mimarlığın estetiğe önemi nedeniyle betonu sıcak 

bir malzeme olarak kullanmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. İsmail 

Hakkı Çağatay, “Böylece, betonun pano olarak tablo gibi iç 

mekânlarda da kullanılabileceğini göstermiş olduk. Öğrenciler 

bu etkinlikte oldukça başarılı çalışmalar yaptı. Çalışmalarını grup 

olarak önce tasarım daha sonra da pano halinde sundular. Çok 

güzel eserler yapan mimarlık öğrencileri çalışmalarda eğlendi ve 

öğrendiler. Öğrencileri tebrik ederim.” dedi. 

 

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinin katıldığı Beton 

Pano Yarışması düzenlendi. Çukurova Üniversitesi 

Mimarlık Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık 

Bölümü Yapı Malzemesi dersi kapsamında öğrenciler 

arasında yarışma yapıldı. 
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Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

Çukurova Üniversitesi Zootekni Bölümü, Bölge Üniversitelerindeki Tek Bölüm 

Olarak Eğitim-Öğretime Devam Edecek… 

 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 40 yılı aşkın geçmişiyle 

Türk tarım ve hayvancılığına katkı koyan köklü fakültelerin 

başında geliyor... Fakültenin Zootekni Bölümü ise bu yıl en çok 

tercih edilecek avantajlı bölümlerden biri olma özeliğine sahip. 

Çünkü Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 21 üniversitede 

bulunan Zootekni Bölümü sayısını bu yıl 11 üniversiteye 

düşürerek kontenjanları azaltması, Çukurova Üniversitesi 

Zootekni’yi daha da önemli ve ayrıcalıklı kıldı. Bölge 

Üniversiteleri arasında tek bölüm haline gelen Çukurova 

Üniversitesi Zootekni Bölümü öğrencilere eşsiz fırsat ve 

olanaklar sunuyor… Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Rüştü Kutlu yaptığı 

açıklamada, son yıllarda Ziraat Fakültelerinin Zootekni 

Bölümlerinde ciddi artış gözlendiğini belirterek 

 

 

 

 

 

 

YÖK’ün bu sene çok yüksek sayıda olan kontenjanları aşağı 

indirerek, 21 üniversitede yer alan Zootekni Bölümünü 11 

üniversiteye dağıttığını söyledi. Bölge üniversitelerinde bu 

bölümün kapanarak sadece Çukurova Üniversitesi Zootekni 

Bölümü’nün öğrenci alabildiğini belirten Prof. Dr. Kutlu, 

Çukurova Üniversitesi Zootekni Bölümü’nü seçecek öğrenciler 

için alt yapı imkanlarını daha da geliştirdiklerini söyledi. Prof. 

Dr. Kutlu, akademik kadrosu ile de Çukurova Üniversitesi 

Zootekni Bölümü’nün ayrıcalıklı olduğunu belirterek 11 

Profesör, 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent olmak üzere 13 

öğretim üyesiyle eğitim öğretim verdiklerini belirtti. Prof. Dr. 

Kutlu, bölge üniversitelerinde bu sayıda akademik kadronun 

olmadığını da ifade etti. 

 

Hem Okuyor Hem de Para Kazanıyorlar 

 

 

Çukurova Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

öğrencileri hem okuyor hem de iş sahibi oluyor. Ziraat Fakültesi 

bünyesinde bulunan 15 bin dekar alanda kurulu Araştırma 

Uygulama Çiftliği öğrencilere aynı zamanda iş kapısı… 

Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde 

öğrenim gören öğrenciler çiftlik içerisinde bulunan süt sığırcılığı, 

koyunculuk, süt keçiciliği, tavukçuluk, hindi yetiştiriciliği, 

bıldırcın araştırma ünitesi, tavşan ve arı yetiştiriciliği 

ünitelerinde öğretim üyeleri ile projeler üzerinde çalışarak hem 

para kazanıyorlar hem de eğitim öğretimlerine devam 

ediyor. Öğrenciler ilk yıllarından itibaren öğretim üyeleri ile 

birlikte görev alıyorlar. 

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/cu_zootekni.asp 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/cu_zootekni.asp


 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

Serinletilen İneklerin Süt Verimi Artıyor… 

 

Çukurova Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada, "sıcaklık 

stresi" altındaki ineklere süt veriminin artması için duş 

aldırılıyor. Fan uygulamasıyla da serinletilen hayvanların süt 

verimindeki düşüşün önlendiği tespit edildi. 

ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Serap Göncü, yaptığı açıklamada, ÇÜ Ziraat Fakültesi Araştırma 

ve Uygulama Çiftliği Büyükbaş Hayvan İşletmesi'nde 200'ü 

sağmal, 600 büyükbaş hayvan bulunduğunu söyledi. 

İşletmede yürüttükleri çalışmalarla hayvancılıkla uğraşan 

çiftçilere faydalı olurken hayvanların da rahat etmesini 

amaçladıklarını aktaran Prof. Dr. Göncü, bu kapsamda çeşitli 

araştırmalar yaptıklarını ifade etti. 

 

 

 

 

Çukurova yöresinin en büyük sorununun yaz aylarında hava 

sıcaklığı ve yüksek nem oranı olduğunu belirten Prof. Dr. 

Göncü, bu durumun hayvanlarda ciddi stres yarattığını 

kaydetti. 

Göncü, "sıcaklık stresi"nin hayvanlarda verimi önemli oranda 

etkilediğini dile getirerek, "Bunu azaltmak ve verimi artırmak 

için çeşitli yöntemler üzerine çalışmalar yapıyoruz" dedi. 

Sıcak havanın etkisini azaltmak için uygun barınma ortamı 

oluşturulması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Serap Göncü, şöyle 

devam etti: 

"Hayvanlar da yayla gibi hava istiyor. Bu da 18-20 dereceyi 

gösteriyor. Çukurova yöresinde ise hava sıcaklığı 40 dereceleri 

buluyor. Buna nem de eklenince sıcaklık ve stres artıyor. 

Çukurova yöresindeki hayvanların büyük çoğunluğu yaz 

döneminde yüzde 30 daha düşük süt veriyor. Bunu önlemek 

için üniversitenin büyükbaş işletmesindeki hayvanlara duş ve 

fan uygulaması başlattık. Yaptığımız araştırmalar hayvanların 

yem yerken rahat etmesi gerektiğini gösterdi. O nedenle 

yemlik üzerinde duş ve fan uygulaması yaptık. Hayvanın yem 

yerken rahat edip daha fazla beslenmesini sağlıyoruz. Özellikle 

yaz aylarında duş ve fan uygulaması ile verimdeki düşüşü yüzde 

14 azalttık ancak daha iyi koşullara ihtiyacımız var." 

 

 Yerli İvesi Koyunlar Doğu Akdeniz'de Yaygınlaşacak 

 
Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen yerli ivesi ırkı 

koyunlar, Doğu Akdeniz yöresinde yaygınlaştırılacak. 

Çukurova Üniversitesi'nde yürütülen çalışmayla Tarım 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar 

Tarım İşletmesi’ndeki elit sürülerden ÇÜ Ziraat Fakültesi 

Araştırma ve Uygulama Çiftliğine getirilen 50 koyun ve 2 koçun 

adaptasyonu tamamlandıktan sonra ıslah için bölge üreticisine 

gelecek yıldan itibaren damızlık olarak satılmaya başlanacak. 

ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Nazan Koluman, yaptığı açıklamada, koyun yetiştiriciliği 

alanında bölge halkına destek olmak ve damızlık desteği 

sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi. 

Prof. Dr. Koluman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

desteğiyle yürütülen "Halk Elinde Yerli Gen Kaynaklarının 

Korunması Projesi" kapsamında Adana'da 6 bin 300 baş ivesi 

koyunun koruma altına alındığını ancak ıslah çalışması 

kapsamında üreticilere verecek bu ırktan damızlık 

bulamadıklarını anlatarak, ihtiyacı gidermek için 

Ceylanpınar'dan 50 koyun ve 2 koçu üniversiteye getirdiklerini 

ifade etti. 

 

 

Yerli gen kaynaklarının önemine dikkati çeken Prof. Dr. 

Koluman, bu açıdan ivesi koyunlarının avantajlı bir ırk 

olduğunu ayrıca bu hayvanların sıcak ve kurak iklim koşullarına 

çok iyi uyum sağladığını kaydetti. 

Prof. Dr. Koluman, değişen iklim şartları dikkate alındığında 

yakın gelecekte hayvansal protein ihtiyacının 

karşılanabilmesinin yerli gen kaynaklarına dayalı olacağını 

aktararak, bu hayvanların her koşulda verimliliklerini 

sürdürebildiğini anlattı. 
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Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

Meslek Seçiminde Öğrencilere ve 

Ailelerine Akademisyen Uyarısı… 

 

Geleceklerini şekillendirecek ve tüm hayatını etkileyecek olan 

mesleklerine dair alacakları temel eğitimlerin seçiminde, 

öğrenciler kadar veliler de heyecan içerisinde. Ancak seçeceği 

fakülte yada bölümü netleştiremeyen öğrenci ve onları 

yönlendiren velilere Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay’dan bir 

uyarı geldi. 

2015 LYS sonuçlarının açıklandığını anımsatan Prof. Dr. 

Çağatay, “Öğrenciler büyük bir heyecanla tercihlerini 

belirleyecekler. Çünkü meslek seçimi öğrencinin hayatını 

tümüyle etkileyebilecek en önemli seçimlerden biri. Doğru ve 

bilinçli bir meslek seçimi öğrencinin başarılı ve mutlu olmasını 

sağlarken, bilinçsiz ve yanlış bir meslek seçimi öğrencinin 

hayatında mutsuz olmasına, mesleğini sevmemesine ve 

dolayısıyla da başarısız olmasına neden olabilecektir. Bu 

nedenle öğrencilerin tercihlerini dikkatli ve bilinçli bir şekilde 

yapmaları gerekmektedir.” dedi. 

Prof. Dr. Çağatay, Aileler çocuklarının geleceğini planlama 

konusunda yönlendirici olmamalı, ancak yol gösterici olmalıdır. 

Öğrencilerin kendileri de üniversitelerin ilgili bölümlerini 

araştırabilirler, olanak ve imkânlarını, öğretim üyesi sayısını, iş 

olanaklarını gibi pek çok bilgiyi bulabilirler. Bu konuda özellikle 

rehber öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Ayrıca, 

özellikle öğrencilere meslekler tanıtılmalı, öğrenci mesleğin 

çalışma koşullarını özelliklerini öğrenmelidir dedi. Bu yıl ilk defa 

tercih rehberinde bölümlerin öğretim üyesi sayısı, öğretim 

üyelerinin isimleri, programların ulusal ve uluslararası 

akreditasyonu gibi bilgilerin de yer aldığını hatırlattı. 

 

 

 

 

Üniversite tercih dönemde Çukurova Üniversitesi Kariyer 

Planlama Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan 

Kırdök, öğrencilere gelecekte “keşke” dememeleri için 

önerilerde bulundu. Yrd. Doç. Dr. Kırdök ayrıca yaptığı 

araştırma sonuçlarını açıklayarak en popüler 10 meslek 

grubunu da sıraladı. 

“Üniversite Seçmek Bölüm Seçmektir, Bölüm Seçmek İse 

Meslek Seçmektir…” 

Öğrencilerin tercih yapmalarıyla üniversite seçtiklerini söyleyen 

Yrd. Doç. Dr. Kırdök, Üniversite seçmenin ise bölüm seçmek 

anlamına geldiğini, bununda meslek seçmek olduğunu söyledi. 

Meslek seçimimin bir iki haftalık tercih döneminde 

belirlenemeyeceğine vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Kırdök, 

öğrencilerin mesleki eğilimlerinin ilkokul dönemlerinden 

itibaren ortaya çıkarılarak buna göre mesleki eğiliminin 

saptanması gerektiğini söyledi. 

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök konuyla ilgili konuşmasına şöyle 

devam etti; “Şu an tercih dönemindeyiz. Gençler üniversite 

sınavına girdiler, belli bir puan aldılar. Bu puanın sonucunda da 

üniversitede istedikleri yerlere girmek için bir tercih listesi 

oluşturuyorlar. 30 tane tercih yapabilecekler. Burada bir temel 

hata var. Üniversitedeki bölümlerin tercihi ancak tamamı tercih 

döneminde belli bir puan alındıktan sonra yapılması gereken 

bir görevmiş gibi düşünülüyor. Hâlbuki üniversiteye tercih 

yapmak aslında bölüm seçmektir. Bölüm seçmek meslek 

seçmektir. Meslek seçimi dediğimiz şeyde temmuz ayında iki 

hafta içerisinde “puanım nereyi tutuyorsa oraya 

girmek” demek değil. Aslında çok öncesinden kişinin bir süreç 

içerisinde bu yönelimini gerçekleştirmesidir. Bunları yavaş 

yavaş ortaya çıkarılması gerekir. Ama tabı ki bunun en 

belirginleştiği dönem bizim ergenlik dediğimiz lise yıllarıdır. 

Özellikle lise yıllarında gençlerin kendilerine yönelik bazı 

soruları sormaya başlaması lazım.” 

Tercih Yapacak Öğrenciler “Keşke” 

Dememek İçin Bu Haberi Mutlaka 

Okumalı! 

 

 



 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

Çukurova Üniversiteli Bilim İnsanı yabancılara Türkçe’yi daha 

kolay ve çabuk öğretmek için 10 yıl süren çalışmalar 

sonucunda ‘Pratik Türkçe’ adlı eğitim seti hazırladı. 

Yabancılara Türkçe öğretimi son yıllarda oldukça hız kazandı. 

Ülkemize gelen yabancılar Türkçe öğretim merkezlerinde 

Türkçe öğrenmeye başladı. 

Bu alanda materyal konusunda problemler olduğunu göz 

önüne alan Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülden Tüm, 10 yıllık akademik çalışmalar 

sonucunda “Pratik Türkçe Seti” kitabını yazdı. Yrd. Doç. Dr. 

Tüm, çıkardığı kitabı Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı 

makamında ziyaret ederek tanıttı. 

Yrd. Doç. Dr. Tüm, Prof. Dr. Kibar’a “Pratik Türkçe 

Seti”ni Tanıttı. 

Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Eğitim Fakültesi 

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Gülden Tüm tarafından yazılan ‘Pratik Türkçe Seti’, Anadolu 

DKM Yayınları tarafından piyasaya çıkarıldı.  Yrd. Doç. Dr. Tüm, 

bu kitabın 2004 yılında Türkiye’deki yabancı dil olarak Türkçe 

öğreten beş üniversiteden birisi seçilen Çukurova 

Üniversitesi’nde  yoğun Erasmus Dil Kursu’nda (IELC) 

kullanmaya başladığını söyledi. 

 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ders 

kapsamında sergi açtı. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 4. Sınıf 

öğrencileri “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” dersi 

kapsamında bir yıl boyunca hazırladıkları Türkçe eğitimi 

ünitelerinden oluşan materyalleri Fakülte binasında sergiledi. 

Bir Yıl Boyunca Derslerde Hazırladıkları Materyalleri 

Yılsonunda Sergilediler 

Uygulamaya dayalı olan derste öğrencilerin ünite inceleme ve 

değerlendirme, ünite üzerinde değişiklik yapma, tüm becerileri 

ve dilbilgisi yapılarını içeren ünite yazma, sınav hazırlama, 

okuma metni hazırlama ve benzeri gibi konuları içeren 

materyallerinden oluşan serginin açılışına Eğitim Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Turan Akbaş ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 

Oğuz Kutlu da destek verdi. 

Yrd. Doç. Dr. Gülden Tüm’ün rehberliğinde öğrencilerin dönem 

sonunda hazırladıkları Türkçe Üniteler Sergisi, Eğitim Fakültesi 

Hasan Ali Yücel Toplantı Salonu koridorunda sergilenirken 

konuyla ilgili açıklama yapan Yrd. Doç. Dr. Tüm Türkçe 

öğretiminin önemine dikkat çekti. 

Ders Materyallerinden Sergi Açtılar 

 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı makamında ziyaret ederek 

kitap hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Tüm, kitabın MEB 

(Milli Eğitim Bakanlığı) ve Dışişleri Bakanlığı’nın Bakanlıklar 

arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında Türkçe 

öğretmek üzere görevlendirildiği 2004-2006 yıllarında Minsk 

Devlet Yabancı Diller Üniversitesi ve Belarus Devlet Ekonomi 

Üniversitesi’nde taslak kitabı olarak kullanıldığını söyledi. 

 

 

Bu Setle Yabancılar Türkçe’yi Daha Kolay Öğrenecek… 
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Yrd. Doç. Dr. Gülden Tüm, yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminin her geçen gün biraz daha dikkat çekmesinin temel 

nedenleri arasında globalleşen dünyadaki ekonomik, 

sosyolojik, jeopolitik faktörlerin yanı sıra Türkiye’de yaşamak 

yada bir eğitim kurumunda eğitime devam etmek gibi bireysel 

faktörlerinde etkili olabildiğini söyledi.  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/

turkceegitimset.asp 
 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/turkceegitimset.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/turkceegitimset.asp


 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

ÇÜ Adana Halk Kültür Evi’nde “Harp Edebiyatı” Konuşuldu… 

 

cephede gördükleri tüm gerçekleri coşkulu bir biçimde 

anlatması, izlenimlerini edebi ürünlere dönüştürmesi 

vasıtasıyla askerin moralinin yüksek tutulması sağlanmış, 

savaşlarda büyük başarılar elde edilmesine katkıda 

bulunulmuştur. Sanat kurulunda bulunan Türk Edebiyatı’nın 

önde gelen hikâye yazarı Ömer Seyfettin’i anmamak mümkün 

değil.” şeklinde konuştu. 

Etkinlik, Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik tarafından Yrd. 

Doç. Dr. Bedri Aydoğan’a teşekkür belgesi takdim edilmesiyle 

sona erdi. 

 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi 

bünyesinde bulunan Adana Halk Kültür Evi’nde, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan 

‘Harp Edebiyatı’ konulu sunum gerçekleştirdi. 

ÇÜ Türk Dili edebiyatı Öğretim üyesi ve Türkoloji Araştırma 

Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik’in yaptığı açılış 

konuşmasının ardından kürsüye Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan’ı 

davet etti. 

Harp Edebiyatı ve Ömer Seyfettin 

ÇÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Bedri Aydoğan, Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı dolayısıyla bu 

görkemli başarıyı anıp, tarihi bilgiler vererek konuşmasına 

başladı. Doç. Dr. Aydoğan, Çanakkale Savaşlarında bir Harp 

Edebiyatı oluştuğundan söz ederek, bu edebiyat türü ile ilgili 

bilgiler verdi. 

Savaşlar başladığında askerin moralini düzeltmek için, içinde 

ressam, sinemacı, şair, yazar ve gazetecilerin bulunduğu bir 

edebi sanat kurulunun oluşturularak cepheye gönderildiğini 

ve sanatçıların siperlere girerek gözlemler yaptıklarını 

hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Aydoğan, ”Kurul üyesi sanatçıların  

 

 
Herkesin Evi Adana… 

 

 

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi bünyesindeki 

‘Çukurova Üniversitesi Adana Halk Kültür Evi’ söyleşileri devam 

ediyor. Prof. Dr. Erman Artun’la başlayan söyleşilerin bu haftaki 

konuğu ÇÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer 

Sümbül oldu. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi Türk 

Dili Edebiyatı Öğretim Üyesi ve Türkoloji Araştırma Merkezi 

Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik, Çukurova Üniversitesi Adana Halk  

 

Kültür Evi’nde düzenleyecekleri birçok etkinlikte Adanalılarla 

buluşturacaklarını söyledi. Açılış konuşmasının ardından Doç. 

Dr. Muzaffer Sümbül “Herkesin Evi Adana”  adlı sunum yaptı. 

Doç. Dr. Sümbül, Adana’yı ve Adanalıları anlattı. Adana’nın çok 

renkli bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Doç. Dr. 

Sümbül, Adana’yı ‘herkesin evi’ olarak tanımladı. Kent tarihini 

fotoğraflarla anlatan ÇÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Muzaffer Sümbül, “Kendini bu şehre ait hisseden herkes 

Adanalı.” dedi. 

 



 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

Prof. Dr. Nejat Erk Emekli Oldu… 

 

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının 

ardından İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Bal ve Dekan 

Prof. Dr. Enver Alper Güvel açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Bal ve Prof. Dr. Güvel, emekli olan Prof. Dr. Nejat 

Erk’e bilim dünyasına ve fakültelerine olan katkılarından dolayı 

teşekkür etti.  

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu ise emekliliğin 

yeni bir başlangıç olduğuna vurgu yaparak, Prof. Dr. Nejat 

Erk’e yeni hayatında başarılar diledi. 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Nejat Erk düzenlenen törenle emekli oldu. ÇÜ 

Akif Kansu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 

törene Kurucu Rektör Prof. Dr. Mithat Özsan, Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, İİBF Dekanı 

Prof. Dr. Alper Güvel, İktisat Bölümü Başkanı Prof. 

Dr. Harun Bal’ın yanı sıra öğretim görevlileri ile 

hocanın eski ve yeni öğrencileri katıldı. 

 

Çukurova Üniversitesi'nde 

Bayramlaşma 

 

 

“Kumla toprakla oynamanıza, çimlerde yuvarlanmanıza ne ütülü 

gömleğiniz ne de topuklu ayakkabılarınız engel olmasın!” Bu 

açıklama Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi İlköğretim 

Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Ayperi Dikici Sığırtmaç’a ait. Doç. Dr. Ayperi Dikici 

Sığırtmaç ebeveynlere yönelik önemli açıklamalarda 

bulundu…“Paylaşmanın/sevginin” önemine değinen Doç. Dr. 

Ayperi Dikici Sığırtmaç çocukların tek dayanağının anne babalar 

olduğuna dikkat çekerek şu görüşlere yer verdi; 

“Sevgiyi hissettirmenin sadece bir yoludur sarılmak ve öpmek. 

‘Seni seviyorum’ demek yeterli midir sevildiğini bilmesi için? Bir 

çocuk hataları olsa da, bazen çok kızdırdığının farkında olsa da 

hayatta tek dayanağıdır anne babası. Sevmek ve sevilmektir 

insanı insan yapan. Başarılı olmak adı geçen bir meslek sahibi 

olmak değil, her halinle mutlu olmayı başarmaktır.” 

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Nejat 

Erk, “Yüksek Öğrenimin Geleceği” konulu konferansla son 

dersini verdi. 

Emeklilik Töreni,  Prof. Dr. Nejat Erk’e Üniversiteye olan katkı 

ve hizmetlerinden dolayı birer teşekkür Plaketi verilmesiyle 

son buldu. 

 

Çukurova Üniversitesi'nde görev yapan akademik ve idari 

personel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. 

Bayramların, birlik, beraberlik ve hoşgörünün sembolü 

olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

Çukurova Üniversitesi ailesi olarak tüm Adana halkının da 

Ramazan Bayramı’nı kutladı. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ın ev sahipliğinde 

Rektörlük binasında düzenlenen bayramlaşma törenine, 

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, Prof. Dr. 

Seyhan Tükel, Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Rektör 

Başdanışmanı Prof. Dr. Metin Yavuz, Rektör Danışmanı 

Prof. Dr. Zeynel Cebeci, Genel Sekreter Nazan Karataş, 

Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Hilmi Çağlar ile çok 

sayıda idari personel ve akademisyenler katıldı. 

Sevgi Paylaşıldıkça Çoğalır… 
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Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

Onlar hem doğayı seviyor ve koruyor, hem bisiklet sürüyor, hem de fotoğraf çekiyor. İşte bunların hepsi bir araya gelince ortaya 

Bisikletle Çukurova Fotoğrafları projesi çıktı. Çukurova Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Birimi’ne bağlı olan Bisiklet Kulübü 

Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Enver Özyurt tarafından organize edilen projede şu ana kadar 1200 kilometreden fazla 

pedal çevrilerek Çukurova fotoğrafları çekildi. 

Çukurova Üniversitesi öğrenci ve akademik personelinin bisiklet sporu ve fotoğraf sanatı paydalarında bir araya gelerek, 

Çukurova’nın doğal, kültürel, tarihi ve insan zenginliği ile ilgili estetik değeri yüksek görsel bir kayıt oluşturmayı amaçlayan 

projede önemli bir mesafe kat edildi. 

 

 

 

 

 

Proje Kapsamında 2000 Km Yol Pedal Çevirecekler. 

Proje süresinde yaklaşık 2000 kilometre yol yapmayı 

hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Özyurt bu projede tam olarak 

yapmak istediklerini şu sözlerle anlattı; Çukurova Üniversitesi 

öğrenci ve akademik personelinin bisiklet sporu ve fotoğraf 

sanatı paydalarında bir araya gelerek bir üretim sürecini 

paylaştıkları bu projede, öğrencilerimizin Çukurova’yı daha iyi 

tanıyarak özelde üniversitelerine genelde ise bu bölgeye karşı 

hissettikleri aidiyet duygularının 

 

  

 

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/fotograflarlacukurova.asp 

 

Çukurova’da Pedal İzlerini Fotoğraflarla Ölümsüzleştirdiler 

 

 

güçlenmesi en büyük arzumuz. Bu amaçla, bugüne kadar 

gerçekleştirdiğimiz 19 turda 1200 km’de fazla yol kat ettik. 

Toplam 31 gün Çukurova yollarında pedal çevirdik. 

Yumurtalıkta gün doğumu ve batımına, Varda Köprüsünde 

yakın tarihimizin izlerine, Yer Köprüde, Dokuzoluk’ta, Kılıçlıda 

ve daha birçok yerde bölgenin doğal güzelliklerine tanıklık 

ettik. Ağustos ayı içerisinde Kapıkaya Konyonu’nu bisikletlerle 

geçeceğiz, Eylülde ise Akyatan Kumsalında deniz 

kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak denize ulaşma 

çabalarını gözlemleyeceğiz. Bu tanıklığı kalıcı hale getirip 

paylaşabilmek için “Bisikletle Çukurova Fotoğrafları” projesini 

yaptıklarını anlatan Doç. Dr. Özyurt, projenin sonunda çekilen 

fotoğraflarla bir de sergi açacaklarını söyledi. 
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