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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,                                                                                 

Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı  

 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79. yıldönümünde 

Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk 

konulmasıyla başlayan tören ÇÜ Kongre Merkezi’ndeki anma töreniyle devam etti. 

“Bir Destandır Atatürk” Oratoryosu sahnelendi 

Törende Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

Öğretim Elemanları ile 6. Mekanize Piyade Tümeni Bölge 

Bando Komutanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı oratoryo 

sahnelendi. Vals’den Zeybek’e birçok eseri seslendiren 

orkestraya oyuncularda eşlik etti. Öğrencilerin Atatürk’e 

seslenişleri ile program sona erdi. 

ÇÜ Kültür Müdürlüğü, ÇÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim 

Elemanları ve 6. Mekanize Piyade Tümeni Bölge Bando 

Komutanlığı işbirliği ile hazırlanan programda tüm yönleriyle 

Atatürk, hayatı ve milli mücadele dönemi anlatıldı. 

ÇÜ Kongre Merkezi’nde Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin 

Sözlü, milletvekilleri, askeri ve mülkü erkân ile öğrencilerin 

katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Törende öğrenciler 

adına Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Meriç Özmen 

konuşurken, Türk Silahlı Kuvvetleri adına ise Piyade Albay Metin 

Yılmaz söz aldı. 

“Atatürk ve Liderlik: Atatürk’ün Milli Mücadele’deki 

Liderliği.” 

Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Atatürk’ü gören 1926 

doğumlu Kıbrıs Gazisi Sami Eryurt’un okuduğu şiirler, izleyenler 

tarafından ayakta alkışlandı. Törende Hacettepe Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu ise “Atatürk ve Liderlik: 

Atatürk’ün Milli Mücadele’deki Liderliği” konulu sunumunu 

gerçekleştirdi. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/10Kasim17.asp 
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ARALIK  2017 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 50 Yaşında… 

 Çukurova Üniversitesi’nin (ÇÜ) ilk fakültesi olan Ziraat Fakültesi’nin                                                    

50. Kuruluş Yıldönümü kutlandı. 

Çukurova Üniversitesinin kurulmasına vesile olan Ankara Üniversitesi’ne bağlı Adana Ziraat Fakültesi, 

kuruluşunun 50. yıl dönümünü görkemli bir törenle kutladı. Kutlamaya Adana Vali Yardımcısı Hanlar İden, 

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kurucu Rektör Prof. Dr. Mithat Özsan,                                                 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Prof. Dr. Seyhan Tükel,                        

Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, dekanlık yapan akademisyenler, emekli öğretim üyeleri,                                                    

idari personellerle ile, ilgili oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 

İlk tören Atatürk Anıtına çelenk konulması ve saygı duruşunda 

bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören, 

Mithat Özsan am�isinde Ziraat Marşı’nın söylenmesi ve 

Çukurova Devlet Konservatuvarının müzik dinletisi ile devam 

etti. 

1975 yılında ilk mezunları arasında üç kadın Ziraat 

Mühendisi vardı 

Törende açılış konuşmasını, 1975 yılında mezun olan üç kadın 

Ziraat Mühendisinden biri olan İlknur Tekin yaptı. Tekin 

konuşmasında kadın olmanın zorluklarını yaşadığını anlatarak, 

günümüzde kadınların önemli işlere imza attığını söyledi. 

Törende, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili 

Prof. Dr. Bülent Torun ise, “Ankara Üniversitesi Adana Ziraat 

Fakültesi’nden Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesine 1967-

1973” başlıklı sunumunu yaptı. Kurucu Rektör Prof. Dr. Mithat 

Özsan’ın arşivinden derlediği bilgileri sunan Prof. Dr. Torun, 

fakültenin kuruluş aşamasını anlattı. Kurucu dekanlarını ve 

yönetim kurulunu resimlerle tek tek izleyenlere tanıtan Prof. Dr. 

Torun Misis, Sarıçam ve Kurttepe mevki ile Balcalı üzerinde 

kampüs arazisinin kurulması konusunda komisyon kurulduğunu 

ve Balcalı mevkiinin daha yüksek puanla seçildiğini söyledi. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ziraat50yil.asp 

 

 

 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova 

Üniversitesi’nin Adana için gurur kaynağı olduğunu belirterek, 

kendisinin de Ziraat Mühendisi olduğuna dikkat çekerek 

ziraatın ülkemizin kalkınmasında rolünün önemli olduğunu 

söyledi. Üniversiteleri bilim üreten ülkelerin dünyayı 

yönettiğine vurgu yapan Başkan Sözlü, Çukurova 

Üniversitesi’nin ve Ziraat Fakültesi’nin Adana için çok önemli 

olduğunu belirtti. 

Vali Yardımcısı Hanlar İden ise bölgemizin tarımsal ve sosyo-

ekonomik gelişimine katkı yapan, aynı zamanda ülke 

ekonomisinin gelişmesine ve uluslararası anlamda tarımsal 

araştırmalara katkı sağlayan bir Ziraat Fakültesinin 50. Kuruluş 

yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. 

Çukurova bölgemiz, verimli toprakları ve sulama olanakları ile 

ülkenin en önemli tarım alanlarının başında geliyor. 50 yıl önce 

bu bereketli topraklara yapılan en önemli yatırım ise Ziraat 

Fakültesi’nin kurulmasıdır.” 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin 50. Kuruluş 

Yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen “Çukurova’da Tarım” 

fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrenciler ilan edilerek 

panel ve söyleşilerle tören sona erdi. Açılış konuşmalarının 

ardından kurucu dekanlar ile bölümleri tanıtan sinevizyon 

sunumunun izlenmesiyle kurucu dekanlara plaket takdim 

edildi. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ziraat50yil.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Güvenlik toplantısı Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında yapıldı  

 Üniversite öğrencilerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrenim görmeleri amacıyla düzenlenen güvenlik 

toplantısı Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni akademik yılın başlaması 

dolayısıyla, üniversite öğrencilerinin rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrenim görmeleri amacıyla 

düzenlenen güvenlik toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında yapıldı. 

 Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, ÇÜ 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Kredi ve 

Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl 

Jandarma Komutanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda, 

üniversite öğrencilerinin, öğrenimlerini sorunsuz ve güvenli bir 

şekilde gerçekleştirmeleri amacıyla, “Öğrencilerin yoğun olarak 

kaldığı özel yurtların bulunduğu güzergâhlarda yeterli 

aydınlatmanın sağlanması, yurt binalarına en yakın olacak 

şekilde toplu taşıma araçlarının durak yerlerinin belirlenmesi, 

üniversite etrafında uyuşturucu ile mücadele, yıkıcı, bölücü 

faaliyetlerin takibine imkân verecek şekilde istihbari 

faaliyetlere ağırlık verilmesi, narkotim faaliyetlerinin 

planlanması ve devriye sayısının arttırılması, üniversite 

bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine yıkıcı, 

bölücü ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine yönelik İl 

Emniyet Müdürlüğünce özel eğitim verilmesi, üniversite 

yerleşkesinde ve binalarının girişlerindeki güvenlik 

Çukurova Üniversitesi fakültelerine birincilikle yerleşen 17 

öğrenciye belgeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından 

verildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2017-2018 Eğitim 

Öğretim Yılında üniversitelerin fakültelerini birincilikle kazanan 

öğrencilere, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç imzasını 

taşıyan bir belge göndererek başarılarını kutladı. Çukurova 

Üniversitesi Yönetimi, Senato Toplantısı’nda fakültelere 

birincilikle yerleşen öğrencilere bu belgeleri verirken, 

üniversite tarafından öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye 

edildi. 

Toplantıda, 17 öğrenciye YÖK’ün gönderdiği kutlama 

belgesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından verildi 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar başkanlığında toplanan 

Çukurova Üniversitesi Senatosu’nun ilk gündem maddesi, 

fakültelere birincilikle yerleşen öğrencilere YÖK tarafından 

gönderilen kutlama belgelerinin verilmesiydi. Toplantıda, 17 

öğrenciye YÖK’ün gönderdiği kutlama belgesi Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar tarafından verildi. http://habermerkezi.cu.edu.tr/yokbelge.asp 

 

 

 

 

kontrollerinin arttırılmasının sağlanması, X-Ray cihazlarının, 

kapı dedektörlerinin ve güvenlik kameralarının daima çalışır 

halde bulundurulması ve yaygınlaştırılması, üniversitelerde 

güvenlik önlemleri alınması, terör ve uyuşturucu ile mücadele 

edilmesi kapsamında etkin işbirliği ve  koordinasyonun 

sağlanması” konuları ayrıntılarıyla ele alındı. 

 

YÖK Başkanı’ndan Fakülte birincilerine tebrik mektubu  

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

ARALIK  2017 

ÇÜ “Bilim ve Kadın Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı  

 Dr.Canan Dağdeviren: “Bu Coğrafyadaki Hiçbir Gencin Başarısız Olmak Gibi Bir Lüksü Yok.” 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi Kadın 

Meclisi işbirliğiyle “Bilim ve Kadın Sempozyumu” düzenlendi. Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde 

gerçekleşen Sempozyumun konuşmacısı, Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk, M.I.T. 

(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ve Harvard Üniversitesi'nde aynı anda proje yürüten tek isim olan bilim 

kadını Dr. Canan Dağdeviren’di. 

 

 
Programa; Çukurova Üniversitesi Akademisyenleri, Kent Konseyi 

Genel Sekreteri Burak İnceoğlu, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu 

üyeleri, kadın dernekleri temsilcileri ve öğrenciler katıldı. 

İnsanlık için bilimin önemini vurgulayan, medikal tıp ve biyoloji 

alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Dr. 

Dağdeviren yaptığı değerlendirmede, inanılmaz enerjik, soru soran, 

sorgulayan, çözüm odaklı neslin yetiştiğini, bu coğrafyadaki hiçbir 

gencin başarısız olmak gibi bir lüksü olmadığını kaydetti. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/kadaum-17.asp 

 

 

 

Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Burak İnceoğlu ise, 

medikal buluşları ile Türk Milleti’ne gurur yaşatan, gençlerin 

örnek alması gereken bir başarı öyküsü olduğunu belirterek, 

Dr. Dağdeviren’e teşekkür plaketi takdim etti. 

 

Programda söz alan Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı 

Z. Cennet Ünal da, bilim adamı yerine bilim İnsanı demeyi 

öğrendiğimiz gün, dilimizdeki dönüşümün başlayıp toplumsal 

cinsiyet eşitliğine adım adım yaklaşmış olacağımızı vurguladı. 

Ünal, böyle küçük dönüşümlerle toplumların en büyük 

sorunlarından biri olan Kadına Yönelik Şiddetin de önüne 

geçilebileceğini aktardı. 

 

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

 

KADUM’dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Paneli 

 
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kadın Sorunlarını Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (KADAUM) "Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" nedeniyle panel 

düzenledi. Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen panele Vali 

Yardımcısı Mehmet Seyman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Seyhan Tükel, STK Temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler 

katıldı. 

Prof. Dr. Tükel; “Şiddetin Yüzde 40’ı Kadınlara, Yüzde 

41’i de Çocuklara Karşı Uygulanıyor.” 

Açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel yapılan araştırmalar 

sonucunda Türkiye genelinde kadına yönelik şiddette 

Adana’nın üst sıralarda yer aldığını açıkladı. Prof. Dr. Tükel “Bu 

şiddetin yüzde 40’ı kadınlara, yüzde 41’i de çocuklara karşı 

uygulanıyor. Temel sorun eğitim eksikliği. Ailede çocuk 

gördüğünü ileride kendi ailesinde aynen uyguluyor. Öncelikle 

kadınlarımızın, kızlarımızın eğitilmesi önemli. Bunlar eğitilsin ki 

kendi evlatlarını eğitebilsinler.” dedi. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/kadaum-17.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/bilimvekadin.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

23. Ulusal Ergonomi Kongresi ÇÜ ev sahipliğinde 3. kez gerçekleştirildi 

23. Ulusal Ergonomi Kongresi Mithat Özsan Amfisinde, Kongre Başkanları adına Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. 

Dr. Behice Durgun’un açılış konuşmasıyla başladı. Kongreye ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Türk 

Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok, Fakülte dekanları, akademisyenler, araştırıcılar ve 

öğrenciler katıldı. 

Sağlık alanında Ergonomi yeni bir bilim dalı 

Prof. Dr. Durgun, kongrenin Çukurova Üniversitesi’nde 3. kez 

düzenlendiğini belirterek, “Günümüzde ergonomi; sözcüğün 

türediği anlamındaki gibi yalnızca iş yaşamında değil tüm 

yaşam alanlarında sistemlerin ve araçların tasarımı, oluşumu ve 

sürdürülebilmesini sağlayan bir disiplin olarak bilim 

dünyasındaki yerini gittikçe daha fazla sağlamlaştırmakta ve 

farklı disiplinlerin de daha çok ilgisini çekmektedir.” dedi. 

Sağlık alanında ergonominin çok yeni bir bilim dalı olduğuna 

dikkat çeken Prof. Dr. Durgun, sağlık alanında ergonomi 

teknolojinin gelişmesiyle hızına yetişilemeyen bir bilim dalı 

olduğunu söyledi. Sağlıkta kullanılan tıbbı araç gereçlerin 

ergonomik olması için bilimsel çalışmaların devam edeceğini 

açıklayan Prof. Dr. Durgun, Türkiye’de ergonomi çalışmalarının 

yaygınlaştığını ve önem kazandığını söyledi. Türk Ergonomi 

Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok ise Çukurova 

Üniversitesi’nin bu alanda büyük bir organizasyona imza 

attığını belirterek, ilk kongrenin 1987 yılında yapıldığını, işin 

olduğu her yerde ergonominin olduğunu söyledi. 

Verimlilik ve etkinlik biyolojik sistemde temel 

unsurlardan birisidir 

ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. 

Dr.Mesut Başıbüyük‘ün selamlama konuşmasının ardından 

kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan ise 

verimliliğin ve etkinliğin biyolojik sistemde temel unsurlardan 

biri olduğuna dikkat çekti. Üç gün süren kongrede, iki ayrı 

salonda Fiziksel Ergonomi, Endüstriyel Ergonomi, Çalışma 

Hayatında Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilişsel Ergonomi, 

Çevre, Sürdürülebilirlik ve Ergonomi, Kent ve Ulaşım 

Ergonomisi, Eğitim Ergonomisi, Spor Ergonomisi, Ürün 

Tasarımı Ergonomisi, Diş Hekimliğinde Ergonomi gibi 

konularda da sunumlar yapıldı. Ayrıca paneller ile konular 

bilimsel alanda çok boyutlu tartışmalar da gerçekleştirildi. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/23ulusalergkong.asp 

 

 

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/23ulusalergkong.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

ARALIK  2017 

Nobel ödülleri ve bilime yolculuk…  

 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu                                                                      

Çukurova Üniversitesi’nde (ÇÜ) “Nobel Ödülleri ve Bilime Yolculuk” konulu konferans verdi.                                  

Ödüllü kişilerin Nobel almak için özel bir çaba sarf etmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Kansu,                              

“Merak ve motivasyonla üzerinden gelinemeyecek bir şey yok.” dedi. 

TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde 

Çukurova Üniversitesi’nin daveti ve ev sahipliğinde 

düzenlenen konferans Mithat Özsan Amfisi’nde 

gerçekleştirildi. Konferans, Prof. Dr. Şeref Erdoğan’ın hoş 

geldiniz konuşması ve Prof. Dr. Emin Kansu’nun biyografisini 

takdimiyle başladı. 

Kürsüye gelen TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu “Nobel 

Ödülleri ve Bilime Yolculuk” adlı sunumu yaptı. Konuşmasına 

Alfred Nobel’in kim olduğunu, neden bu ödülleri koyduğunu 

ve ödüllerin özellikleri hakkında bilgi vererek başlayan Prof. 

Dr. Kansu, Nobel’in arkasında yatan temel bilim felsefesini 

anlattı. Prof. Dr. Kansu, “1972 yılından itibaren düzenli olarak 

takip ettiğim Nobel Ödülleri’ni alan kişiler arasında Albert 

Einstein dışındaki tüm kişiler sadece meraklarını ispatlamak 

için deneysel ya da gözlemsel çalışmalarını yapmışlar ve 

Nobel’le ödüllendirilmişler. O bakımdan ödüllerin arkasında 

yatanı özellikle genç öğrencilerimiz iyi kavrar ve derslerini de 

bu merak ve motivasyonla çalışırlarsa üzerinden 

gelemeyecekleri bir şey olamayacağını görürler.” şeklinde 

konuştu. 

 

 

 

Programda Prof. Dr. Kansu, ‘öğrencinin profesyonel ve 

akademik gelişimine ilgi duyan, danışmanlık görevini gönüllü 

kabul eden deneyimli bir öğretim üyesi veya elemanı’ 

anlamına gelen Mentor’un önemi ve ödüllerin bilimsel yaşama 

etkilerini de anlattı. Konferans Türkiye Bilimler Akademisi 

Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu’nun katılımcıların sorularını 

yanıtlaması ile sona erdi. 

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

 

Hindistan ve Çukurova Üniversiteli bilim insanları bir araya geldi 

 
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve 

Bitki Besleme Bölümünün Hindistan’dan ziyaretçileri vardı. 

Punjap Agricultural University’den Prof. Dr. Bijay Singh, bir 

hafta boyunca Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde 

eğitimler verip, seminerlere katılarak bilgi alışverişinde 

bulundu. 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Hindistan Bilimler 

Akademisi arasında 2008 yılında imzalanan Bilimsel İşbirliği 

Protokolü çerçevesinde öngörülen Bilim İnsanı Değişimi 

Programı kapsamında Punjap Agricultural University’den Prof. 

Dr. Bijay Singh ÇÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Bölümünün konuğu oldu.  

Prof. Dr. Singh ziyareti süresince bölüm akademisyenleri, 

asistanları ve lisans öğrencileri ile toplantılar yaparak derslere 

katıldı.  

Bir hafta boyunca birçok seminer de veren Prof. Dr. Bijay 

Singh, Çukurova Üniversiteli Bilim İnsanları ile karşılıklı fikir alış 

verişinde bulunarak gelecekte olabilecek işbirliklerini görüştü. 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi marka ve patent konusuna büyük önem veriyor  

 
Marka ve patent konusuna önem veren Çukurova 

Üniversitesi (ÇÜ) tarafından “Yeni Patent Kanunu, 

Yönetmeliği ve Akademisyen Buluşlarının Kanundaki 

Yeri” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

Üniversitedeki marka ve patent konusundaki 

eksiklikleri gidermek ve bu konudaki çalışmaları 

arttırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, 

Çukurova Üniversitesi akademisyenlerine bu süreçlerle 

ilgili bilgi verildi. 

ÇÜ, Üniversitedeki marka ve patent konusundaki eksiklikleri 

gidermek amacıyla Firdevs Marka ve Patent Ofisi ile anlaşarak 

akademisyen ve araştırıcılara bu alanda önemli destekler 

sunmaya, toplantılar düzenlemeye devam ediyor.   

Bu toplantılar kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan 

Tükel, dekanlar, akademisyenler ve araştırıcıların katılımıyla 

Akif Kansu Toplantı Salonu’nda “Yeni Patent Kanunu, 

Yönetmeliği ve Akademisyen Buluşlarının Kanundaki Yeri” 

konulu sunum yapıldı. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Rektörlük olarak 

marka ve patent konularına önem verdiklerini ifade etti. 

Türkiye’de her şeyin bir performans kriterine göre 

değerlendirildiğini anımsatan Prof. Dr. Tükel,  

 

Prof. Dr. Tükel “Marka ve Patent Konularına Üniversite 

Olarak Önem Veriyoruz.” 

Çukurova Üniversitesi’nin bu değerlendirmelerde ön sıralara 

yükselebilmesi için, marka ve patent konusunda daha aktif 

olması gerektiğini belirtti.  

Firdevs Marka ve Patent Ofisi, Patent ve Marka Vekili Ahmet 

Akkaş da “Yeni Patent Kanunu, Yönetmeliği ve Akademisyen 

Buluşlarının Kanundaki Yeri” konulu bilgilendirme sunumunu 

yaparak akademisyenlere güncel bilgiler aktardı.  

Akademisyenlerin ve araştırıcıların sorularını da yanıtlayan 

Aktaş, 6769 sayılı Sana-i Mülkiyet Kanunu’nun, sına-i mülkiyet 

haklarına ilişkin tescil süreçleri kısaltılarak daha etkin koruma 

sağlamak için hazırlanmış bir kanun olduğunu söyledi.  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/prj-eogr.asp 

 

Çukurova Üniversitesi’nin (ÇÜ) AB tarafından desteklenen 

“Herkes için e-Öğrenme” Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık 

Projesi tamamlandı. Proje dezavantajlı gurupların da sosyal 

hayata katılmalarını sağlamayı amaçlıyor. 

Çukurova Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülen projenin 

kapanış toplantısına Türkiye’den Proje Koordinatörü Öğr. Gör. 

Çetin İlin, proje ortaklarından Fırat Üniversitesi, Mesleki 

Girişimciler ve Toplum Gönüllüleri Derneği, Portekiz’den 

University of Minho ve Apload Social Planning and Evaluation 

Centre, İtalya’dan University of Ferrara, Yunanistan’dan Dian 

E-Learning Centre, İngiltere’den Searchlighter Ltd. ve 

Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu temsilci, 

öğretim elemanları ve ortak kurumlar dışı ilgili kurumlardan 

bireyler katıldı. 

 

 

 

Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi tamamlandı  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/prj-eogr.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

ARALIK  2017 

 “Çocuk ve ergenlerde ihmal ve istismar” 

 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi’nin bu 

haftaki konuğu ÇÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gonca Gül Çelik oldu. Doç. Dr. 

Çelik “Çocuk ve Ergenlerde İhmal ve İstismar” başlıklı 

sunumunu ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı. Konferansta 

İstismar nedir?, Toplumsal, ailesel, bireysel risk etkenleri 

nelerdir? İstismarın  fiziksel ve bilişsel etkileri nelerdir? 

İstismarla çalışmanın güçlükleri nelerdir? Sorularının 

cevaplarını veren Doç. Dr. Çelik, istismarı “çocuğun sağlığını, 

fiziksel ve psikososyal  gelişimini olumsuz etkileyen her türlü 

davranış” olarak tanımlandı. 

 

Bu konuda risk altında olanları ise bakıma muhtaç, özel 

ihtiyacı olan çocuklar, kronik sağlık sorunu olan çocuklar, 

prematüre bebekler, yıkıcı davranım sorunu olanlar, mülteci-

göçmen-azınlıklar ve tüm çocuklar olarak sıralayan  

 

 

Doç.Dr. Çelik, “Buna bağlı olarak, çocukları istismardan koruma 

görevi ailelere ve topluma düşmektedir. Ayrıca eğitim 

politikalarıyla da aynı göreve hizmet edilmesi gerekmektedir.” 

diyerek istismar türlerini de ‘Cinsel, fiziksel ve duygusal’ olarak 

sıraladı. 

 

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

Çukurova Üniversitesi’nde Öğretmenler Günü kutlandı  

 
24 Kasım Öğretmenler Günü Çukurova 

Üniversitesi’nde (ÇÜ) bir dizi törenle kutlandı. Eğitim 

Fakültesinin organize ettiği 24 Kasım Öğretmenler 

günü kutlamasında Prof. Dr. Ayhan Aydın bir de 

konferans verdi. 

Akif Kansu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 

kutlama programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref 

Erdoğan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 

Doğanay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

 

“Sahne Sanatı Olarak Öğretmenlik.”  

Kutlama töreninde açılış konuşmalarının ardından Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yazar 

Prof. Dr. Ayhan Aydın bir konferans verdi. “Sahne Sanatı olarak 

Öğretmenlik” adlı sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Aydın’ın 

konuşmasına öğrenci ve akademisyenler büyük ilgi gösterdi.  

Prof. Dr. Aydın öğretmenlik mesleğinin dünyanın her yerinde 

bir sahne sanatı olarak kabul edilen sanatsal bir meslek  

olduğunu belirtti. Eğitimin ve öğretimin ne olduğu ve ne kadar 

önemli olduğu konularına değinen Prof. Dr. Aydın,öğretmen 

adaylarına bazı önerilerde bulundu. Prof. Dr. Aydın, “Dünyanın 

en soylu, en nitelikli mesleği olan öğretmenliğin hakkını 

vermelisiniz. Bakmayı değil, görmeyi öğrenmeli ve hayatın 

derinliğini fark etmelisiniz. Gerçekliğin büyük resmini görüp 

çocuklara, sorunsuz bir hayatı değil; sorunlarla nasıl başa 

çıkılacağını öğretmelisiniz. Düşüncenin ve insanlığın tarihini 

öğrenmeli ve çok okumalısınız.” şeklinde konuştu. 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi’nde yabancı öğrenciler için oryantasyon düzenlendi  

 Çeşitli değişim programları kapsamında 2017-20178 Eğitim-Öğretim Yılında Çukurova Üniversitesi’ne (ÇÜ) 

gelen yabancı uyruklu öğrenciler için Uluslararası Öğrenci merkezi (ISO) tarafından oryantasyon düzenlendi. 

Merkez Müdürü Prof. Dr. Alhan Sarıyev, Türkiye’de 48 bin olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının 100 bine 

çıkmasının hedeflendiğini söyledi. ÇÜ Akif Kansu Konferans Salonu’ndaki canlı müzik dinletisiyle başlayan 

programa Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alhan Sarıyev, Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Rana 

Yıldırım, TÖMER Müdürü Rektör Danışmanı Doç. Dr. Faruk Yıldırım, ofis çalışanları ve öğrenciler katıldı. 

 

Prof. Dr. Alhan Sarıyev, kayıt döneminden mezuniyete kadar 

öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin temini, üniversite 

ve hükümet ile ilgili bürokratik işlemler için rehberlik ettiklerini 

ifade etti. Prof. Dr. Sarıyev 105 ön lisans, 1.465 lisans, 476 

lisansüstü ile Erasmus ve TÖMER öğrencileri ile toplam yabancı 

öğrenci sayılarının 2.057 olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarıyev 

ayrıca yabancı öğrencilerin uyruklarına göre sayılarını da 

açıklayarak 725 yabancı öğrenci ile Suriyeli öğrencilerin birinci 

 

Prof. Dr. Sarıyev; “Amacımız Uluslararası Öğrencilerin 

Başarılı ve Sorunsuz Bir Öğrenim Dönemi Geçirmelerini 

Sağlamak.” 

Oryantasyonun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Alhan 

Sarıyev, ISO’nun yaptığı faaliyetler ve öğrenci sayıları hakkında 

genel bilgi verdi. Prof. Dr. Sarıyev, Çukurova Üniversitesi 

ISO’nun 2015 yılında kurulduğunu belirterek, merkezin temel 

görevinin eğitim alan uluslararası öğrencilerin başarılı ve 

sorunsuz bir öğrenim dönemi geçirmelerini sağlamak 

olduğunu söyledi. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/oryantasyon-17.asp 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları 

ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Emin Güzel tarafından 2016-2017 döneminde örgün eğitim 

kapsamında verilen girişimcilik 1 ve 2 dersini (yaklaşık 60 saat) 

başarıyla tamamlayan 15 öğrenci KOSGEB tarafından onaylı 

Girişimcilik sertifikalarını aldı. Öğrencilerin sertifikaları, Tarım 

Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Ali Bayat, Girişimcilik Dersi Hocası Prof. Dr. Emin Güzel, 

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden ve 

bölüm hocalarının da katıldığı törenle verildi.  

 “Girişimcilik Eğitimlerinin, ülkede girişimcilik kültürünün 

yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel 

hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme 

konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi 

rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş 

fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim 

kazanmaları amacıyla düzenlenmektedir.”  

 

 

 

 

Çukurova Üniversiteli öğrenciler girişimcilik sertifikası aldı  

 

sırada, çift uyruklu vatandaşların ikinci sırada, Azerbaycan, İran 

Afganistan, Irak, Almanya, Yemen, Somali olmak üzere 

sıralamanın devam etiğini söyledi. Daha sonra Uluslararası 

Öğrenci Ofisi yetkilileri öğrencilere üniversite hakkında bilgi 

verdi.  

http://habermerkezi.cu.edu.tr/oryantasyon-17.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

ARALIK  2017 

Kansere Gülümse Kulübü 

Balcalı’da gezici araçla hasta çocuklara kitap okuyorlar 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kansere Gülümse Kulübü 

tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde 5. dönem 

öğrencileri, Tombik ismini verdikleri gezici bir kitaplık yaptılar. 

Öğrenciler belli aralıklarla çocuk servislerinde öğrencilere 

kitap armağan ediyor ya da kitap okuyamayacak olanlara 

kendileri bizzat bu kitapları okuyor. Hasta minikler ise bu 

durumdan hayli memnun ve mutlu oluyor.  

Öğrenciler adına konuşan Mert Yakut, Kansere Gülümse 

Kulübü olarak Balcalı Hastanesi’nde tedavi gören miniklere 

böyle bir etkinlik yapmaktan dolayı son derece mutlu 

olduklarını ifade etti. 

 

 

 

14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinliği  

 Diyabet (şeker hastalığı) her yaş ve cinste görülen, 

insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliğine bağlı 

olarak ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile 

seyreden önemli bir halk sağlığı sorunudur.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2016 verilerine göre 

Türkiye’de diyabet prevalansı %13.2 olup tüm 

yaşlarda görülen ölümlerin %2’sinden sorumludur. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hastalığın 

görülme sıklığının giderek arttığı ve 2035 yılında 

Türkiye’de bu hastalıktan muzdarip 12 milyon kişinin 

olacağı tahmin edilmektedir.  

 

Hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla 1921 yılında 

insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastaya tedavi 

imkânı sağlayan Fredrick Bantig'in doğum yıl dönümü anısına, 

her yıl 14 Kasım'da “Dünya Diyabet Günü” etkinlikleri 

düzenleniyor. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma 

Kulübü (CÜSBAK) öğrencileri, danışmanları Çukurova 

Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz  

Koç’un yanı sıra Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk 

Metabolizma – Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Bilgin Yüksel ve Uzm. Dr. Fatih Gürbüz, Aile Hekimliği Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akpınar ve Arş. Görevlisi Dr. 

Gizem Aslan, Diyabet Hemşiresi Gülcan Delidağ’ın katkılarıyla 

M1 Adana Alışveriş Merkezi’nde stant açarak diyabet ve 

yarattığı sorunlara dikkat çektiler.  

 

“Amacımız tedavi gören minik yürekleri kısa zaman 

zarfında da olsa hastane ortamından ruhen 

uzaklaştırmak” 

Yakut, gezici kitaplıkla çocuk servislerini gezerek isteyen 

çocuklara kitap armağan ettiklerini isteyen çocuklara ise 

ellerinde bulunan kitapları bizzat kendilerinin okuduklarını 

belirterek, amaçlarının tedavi gören minik yürekleri kısa zaman 

zarfında da olsa hastane ortamından ruhen uzaklaştırmak 

olduğunu söyledi. 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri Camii inşaatı hızla devam ediyor 

Farklı mimarisi ile dikkat çeken Çukurova Üniversitesi 57. Alay 

Şehitleri Camii’nin kubbe alemi ve minarelerinin alemleri dev 

vinçler aracılığıyla yerlerine yerleştirildi. Çukurova Üniversitesi 

57. Alay Şehitleri Camii’nde iç dizayn ve çevre 

düzenlemelerinin tamamlanmasıyla ibadete açılacak. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 57. Alay Şehitleri Camii’nde sona 

yaklaşılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve hayırseverlerin 

katkıları, Çukurova İlahiyat Eğitimini Destekleme ve Geliştirme 

Derneği’nin öncülüğünde kaba inşası tamamlanan caminin 

kubbe ve minarelerinin alemleri yerlerine dev vinçler 

aracılığıyla yerleştirildi. 

Çanakkale Zaferi’nin 98. yıldönümünde temeli atılan ÇÜ 57. 

Alay Şehitleri Camii tamamlanınca, Sabancı Merkez 

Camii’nden sonra ikinci en büyük cami olma özelliğine sahip 

olacak. Caminin içerisinde ayrıca iki katlı kültür merkezi ve 

derslikler de bulunacak. 

 

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

 

ÇÜ Ceyhan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 

Mahmut Kılıç ile ÇÜ Ceyhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. 

Dr. Deniz Yıldırım’ın ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan 

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Günüç, Ceyhan Kampüs 

alanımızın yeşil alanlarla örtülü güzel bir görünüme sahip olması 

için yapılan bu proje ile haklarında kamuya yararlı bir işte 

ücretsiz çalıştırmasına karar verilen yükümlü ve hükümlülerin 

çalışma sürelerinin yerine getirilmesini sağlamak, milli ve manevi 

değerlerin pekiştirilerek sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine 

uymalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Burayı ileride bir ekosistem 

alanı olarak göreceğiz. Bizden sonraki kuşak ve bu civarda 

oturanlar da bu faydalı faaliyetten istifade edecekler.  

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksek Okulu kampüs alanı fidan dikimi  

 

Cami bünyesinde panel, sempozyum gibi etkinliklerin 

yapılacağı 500 kişilik bir amfi, öğrencilerin hat, tezhip, ebru ve 

ney gibi sanat faaliyetlerini yürüteceği atölyeler, sergi salonları, 

dinî musiki ve Kur’an-ı Kerim çalışmalarının yapılacağı derslikler 

de bulunacak. Caminin tamamlanması için yaklaşık 10 Milyon 

TL’lik bir bütçeye ihtiyaç olduğu bildirilirken hayırseverlerin 

desteğinin beklendiği bildirildi. Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, ÇÜ 57. Alay Şehitleri Camii’nin sadece 

bir ibadet alanı değil, bir kültür merkezi olarak da faaliyet 

göstereceğini vurguladı. 

Emeği geçenleri kutluyorum.’’ şeklinde konuştu. ÇÜ Ceyhan 

Mühendislik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ahmet Mahmut Kılıç da, 

son bir yıl içerisinde 900 adet fidanı toprakla buluşturduklarını 

ve ilerleyen dönemlerde de fidan dikimi ve diğer sosyal 

faaliyetlere ara vermeden devam edeceklerini söyledi. 

Protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından, yürütülen çalışma 

kapsamında Çukurova Üniversitesi Ceyhan Kampüs Alanı 

içerisine Pavlonya, Fıstık Çamı, Çınar, Oya ve Akça Ağaç 

türlerinin dikimi yapıldı. 

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli 

Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde 

haklarında adli makamlarca “kamuya 

yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma 

cezası” verilen yükümlülerin katkılarıyla, 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ceyhan Meslek 

Yüksekokulu ile Ceyhan Denetimli 

Serbestlik Müdürlüğü’nün ortak projesi 

kapsamında fidan dikimi etkinliği 

düzenlendi. 

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

Muhdikim.asp  

http://habermerkezi.cu.edu.tr/cucamii.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/CeyhanMuhdikim.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/CeyhanMuhdikim.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

ARALIK  2017 

ÇÜ UZAYMER’e ilgi devam ediyor… 

 Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

ÇÜ bünyesinde bulunan Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (UZAYMER) Adana İli ve 

çevresindeki okullara açan protokolün imzalanmasıyla birçok 

okul UZAYMER’i ziyaret ediyor. 

İmzalanan protokolle Adana ve çevresindeki tüm okulların 

UZAYMER’e düzenli ve programlı ziyaretleri sağlanarak bu 

program kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere astronomi 

konusunda temel bilgiler veriliyor. Bu kampsamda da Zeynep 

Erdoğdu İlköğretim Okulu öğrenciler de UZAYMER’i ziyaret 

etti. 

Prof. Dr. Akyüz: “Kapılarımız sonuna kadar açık.”  

UZAYMER Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz, astronomi 

konusunda uzmanlar tarafından, katılım gösteren okullara 

temel ve bilimsel bilgileri aktardıklarını, hava koşullarının izin 

verdiği ölçüde ise teleskoplarla ve diğer ekipmanlarla 

öğrencilerin gözlemler yaptığını söyledi.  

Prof. Dr. Akyüz, UZAYMER’in bugüne kadar farklı etkinliklerde 

halka açık olduğunu bundan sonra da okullardaki öğrencilere 

ve öğretmenlere talep ettikleri uygun zamanlarda kapılarının 

sonuna kadar açık olacağını söyledi. 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi öğrencilerine ileri ve güvenli sürüş eğitimi verildi  

 Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Öğrenci Faaliyetleri Birim 

tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğiyle 

‘İleri ve Güvenli Sürüş’ semineri düzenlendi. 

TOSFED ve FIAT'ın destek verdiği etkinlik Çukurova Üniversitesi 

Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirildi. Otomotiv, Bilgisayar, 

Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendislik bölümlerinden 

öğrencilerinin katılım gösterdiği seminere Fatih Kara, Kaan 

Özşenler ve Yusuf Salman konuşmacı olarak katıldı. 

Yarış pilotları ileri ve güvenli sürüş semineri verdi. 

Seminer öncesi yarış arabası pilotları Fatih Kara, Kaan Özşenler 

ve Yusuf Salman dünyanın üniversitelerarası en prestijli 

mühendislik yarışması olarak gösterilen Formula SAE 

yarışlarına hazırlanan Çukurova Üniversitesi Otomotiv 

Mühendisliği öğrenci topluluğuyla sohbet etti. Pilotlar ‘İleri ve 

Güvenli Sürüş Teknikleri’ ile ilgili bilgi verdi. 

ÇÜ Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğrencileri de, kendi 

tasarımları olan ve 19-23 Temmuz 2017 tarihinde İtalya'da 

Öğrenciler kendi tasarımları olan cr-a1 adlı aracı tanıttı 

Formula ATA’da Çukurova Üniversitesi’ni temsil ettikleri CR-A1 

adlı aracın tanıtımını yaptı.  

Seminer, pilotların öğrencilerin sorularını yanıtlaması ve anı 

fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

"Ayla" filminin oyuncuları Çukurova Üniversitesi öğrencileri ile buluştu  

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Öğrenci Faaliyetleri Birimi, Oscar'da 

"Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı "Ayla" 

filminin oyuncuları ile Çukurova Üniversitesi öğrenci ve 

akademisyenlerini buluşturdu.   

ÇÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, Kore 

Savaşı'nda Türk askeri Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla 

ismini verdiği kimsesiz kız çocuğunun 65 yıllık hikâyesinin 

anlatıldığı filmde yer alan oyuncular ve hikâyenin gerçek 

kahramanı Kim Eunja, öğrenci ve akademisyenlerin sorularını 

yanıtladı.  

 

 

 

Oscar'da "Yabancı Dilde En İyi Film" Kategorisinde Aday 

Adayı  

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Öğrenci Faaliyetleri 

Birimi Sorumlusu Songül Yoltay, akademisyenler ve 

öğrencilerin katıldığı söyleşiye, oyunculardan İsmail Hacıoğlu, 

Burç Kümbetlioğlu, İlber Gürtunca ve Kim Seol de katıldı. 

Filmde hikâyesi anlatılan Kim Eunja, burada yaptığı 

konuşmada, katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti. 

Şimdiki zamanda çocukların daha cesur olduğunu belirten 

Eunja, yaşadıklarını anlatmak ve örnek olmak istediğini 

söyledi. 

 

 

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

İtalya Como’da düzenlenen, Uluslararası Miniartextil Sergisine 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve 

Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Havva Halaçeli 

Metlioğlu’nun çalışması 230 eser arasından seçilen 54 eserin 

içerisinde yer alarak sergilenmeye değer görüldü. 

Doç. Halaçeli Metlioğlu’nun “Shadow” isimli çalışması bu yıl 27.si 

düzenlenen etkinlikte “Borderline” temasıyla düzenlenen 

Uluslararası Miniartextil Sergisinde Türkiye’de yer alan tek eser 

olduğu ve çalışmanın mülteci sorununa dikkat çektiği bildirildi. 

Doç. Halaçeli Metlioğlu çalışmasına ilişkin şu bilgileri verdi; 

“Shadow” (gölgeler) ismini verdiğim çalışmada mültecilerin 

yersizlik-yurtsuzlukları üzerine değinmek istedim. Haber 

bültenlerinde çok sayıda mültecinin Ege Denizi’nde boğulduğu 

belirtilmektedir ancak, isim verilmeyip mültecilerden birer sayı 

olarak bahsedilmektedir. Bu nedenle çalışmada İpek kumaş  

 

 

 

 

 

“SHADOW” 

parçaları üzerine birbirinin aynı olan ve imdat çağrısını 

simgeleyen biçimlerde insan figürleri dikilmiştir. Ardından 

kumaş parçaları sertleştirilmek amacıyla balmumu parafin 

karışımına daldırılmıştır. Bu parçalara katmanlar oluşturacak 

biçimde dikiş ile form kazandırılmıştır.” 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

ARALIK  2017 

Prof. Dr. Kurdak: “Doğru Egzersiz İlaçtır…”  

 Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 

Müdürü Prof. Dr. Sanlı Sadi Kurdak, Eczacılık Fakültesi 

öğrencilerine fiziksel aktivitelerin faydaları konusunda “Doğru 

Egzersiz İlaçtır” başlıklı sunum gerçekleştirdi. 

ÇÜ Tıp Fakültesi Lütfullah Aksungur dersliğinde yapılan bilgi 

toplantısına Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nuran 

Öğülener, öğretim üyeleri ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri 

katıldı. 

“Spor Yaparken 150-160 Litre Nefes Alıp Veriyoruz.” 

Sözlerine, “ne işle uğraştığımı soran insanlara duran arının 

çöplenmesinde meydana gelen değişiklikleri inceliyorum” 

yanıtını verdiğini söyleyerek başlayan Prof. Dr. Sanlı Sadi 

Kurdak, spor öncesi ve sonrası kalp atım hızı ile nefes sıklığı 

hakkında bilgi verdi. İstirahat esnasında dakikada ortalama 70 

olan kalp atım sayısının zorlu egzersiz sırasında 200’e 

çıkabildiğini anlatan Prof. Dr. Kurdak, 20’li yaşlarda dakikada 

yaklaşık 10 litre nefes alıp veren akciğerlerin spor yaparken 

150-160 litre nefes alıp vermeye başlayabildiğini ve bu esnada 

metabolizma hızının ise iyi bir sporcuda normalin 20 katına 

kadar artabildiğini söyledi.  

 

 

 

ÇÜ Spor Kulübü Yüzme Takımı 42 madalyanın sahibi oldu  

 

Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü başarıdan başarıya 

koşmaya devam ediyor. Kulübün Yüzme Takımı, katıldığı 

Cumhuriyet Yarışlarında yine adından söz ettirmeyi başardı. 

Adana’da gerçekleştirilen ve 250 sporcunun mücadele ettiği 

müsabakalarda ÇÜ Spor Kulübü Yüzme Takımı, dört ayrı stilde 

toplam 42 madalyanın sahibi oldu. 7 - 14 yaş arasındaki 

sporcuların yarıştığı müsabakalarda dereceye giren sporcular 

arasında, 'Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) 

kapsamında seçilmiş sporcular da bulunuyor. 

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurova Üniversitesi Spor 

Kulübü Başkanı Ercan Yeldan, sporcularına destek veren Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Kibar başta olmak üzere, başarıda emeği 

geçen antrenör, sporcu ve herkese teşekkür etti.  Yüzme 

Federasyonu’nun düzenlediği Bölgeler Karması Avrupa 

Seçmelerinde ÇÜ Spor Kulübü sporcusu Yaremir Yücel’in 

Antrenör Ufuk Tustaş yönetiminde Makedonya’da yapılacak 

yarışlara katılacağını da bildiren Yeldan, “11-12 yaş gelişim 

projesinde bölge yarışları finallerinde dört sporcumuz 

kulübümüzü temsil etmeye hak kazanmıştır.” dedi. 

 

Prof. Dr. Sadi Kurdak, Spor Fizyoloji konusunda çalışan 

araştırmacıların, meslek yaşamlarında bu ve benzeri 

değişikliklerin nedenleri yanında insan vücudu üzerindeki 

etkilerini tartıştıklarını belirtti. 

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

 

Eğitim Öğretimin yanında sosyal ve 

sportif faaliyetlerde de başarı sağlayan 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde 

yer alan ÇÜ Spor Kulübü Yüzme Takımı, 

rakiplerine fark atarak 42 madalya 

almayı başardı… 

 

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

asp  

http://habermerkezi.cu.edu.tr/egzersiz.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/yuzmemadalya.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/yuzmemadalya.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresine ev sahipliği yaptı 

 Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ÇÜ Abdi Sütçü 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ÇÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa düzenlenen kongre 3 gün 

sürdü. Mithat Özsan Amfis’inde gerçekleştirilen Kongrenin Başkanlığını Çukurova Üniversitesi Abdi Sütçü Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Prof. Dr. Neslihan Boyan ve Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili 

Prof. Dr. Mesut Başıbüyük yaptı.  

 
 

 

 

 

 

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başlayan kongrenin açılışına Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Şeref Erdoğan, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler 

katıldı.  

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kongre Başkanı Prof. Dr. 

Neslihan Boyan, dünyayı saran küresel ısınmaya bağlı olarak 

iklim değişikliklerinin ve hızlı nüfus artışlarının, bilinçsizce 

doğaya atılan atıkların, sağlıksız kentleşmenin; hava, su, toprak 

kirliliğine yol açtığını ve doğal hayatı tehdit ettiğini herkesin 

bildiğini belirterek, bu toplantıda çevreyi tehdit eden kirliliklerin 

insan ve çevre sağlığıyla olan tüm boyutlarını tartıştıklarını 

söyledi.  

“Çevresel Problemler Çok Ciddi Sağlık Problemlerini de 

Tetikliyor.”  

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mesut Başıbüyük ise, çevre ve sağlık 

konularının teknik olarak birbiri ile çok yakın olduğunu 

belirterek birçok farklı branşta akademisyenin bu kongrede bir  

 

araya geldiğini söyledi. İklim değişikliği konusunda farkındalığın 

yaratılması gerektiğine inandığını belirten Prof. Dr. Başıbüyük, 

“Çevresel problemler arkasından gelen çok ciddi sağlık 

problemlerini de tetikliyor.” dedi. 

“Multidisipliner Çalışmalar Çok Önemli.” 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan da, insan vücudunun 

sağlıklı olması için çevreyle uyumlu yaşaması gerektiğini 

belirterek, “Çevreye ne kadar saygı gösterirsek çevrenin de 

kendi hayatını o kadar saygılı karşılaması söz konusu olacak. Bu 

multidisipliner çalışmalar çok önemli.” dedi. 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademisyenleri 

ve öğrencilerinin müzik dinletinsin ardından TEMA Vakfı 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mehmet Pala “Günümüzde Gıda Üretiminde Riskler” konulu 

açılış sunumunu gerçekleştirdi. 

Kongre  bilimsel oturumların tamamlanmasıyla son buldu. 

 

 

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

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