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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreni yapıldı  

 

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 

başlayan törende Üniversite tanıtım filminin sunulmasından 

sonra açılış konuşmalarına geçildi. İlk konuşmayı öğrenciler adına 

Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Seza Sönmezler yaptı. 

Daha sonra kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar 

konuşmasına, “Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden biri olarak 

Ülkemizi ve Ulusumuzu yüceltme yolunda, 45 yıllık 

birikimimizden aldığımız güçle, bundan önce olduğu gibi, bundan 

sonra da Üniversitemizi ileri götürme azim ve kararlılığı ile yeni 

bir akademik yılın başında daha, sizlere hitap etmenin gurur ve 

mutluluğunu yaşıyorum.” sözleriyle başladı. 

Rektör Prof. Dr. Kibar:“Dünya üniversitesi olma hedefine 

doğru kararlılıkla ilerliyoruz.” 

Çukurova Üniversitesi’nin 16 Eylül 2017 tarihinde açıklanan ve ilk 

kez yapılan bir uygulama ile önemli bir başarı göstererek 

“Araştırma Üniversiteleri” listesinde ilk 15’e girdiğini hatırlatan 

Prof. Dr. Kibar aradan geçen bir yıllık sürede bu amaca yönelik 

olarak çok önemli adımlar attıklarını ifade etti. 

Çukurova Üniversitesi’nin dünya üniversitesi olma hedefine 

doğru kararlılıkla ilerlediğini bildiren Prof. Dr. Kibar konuşmasına 

şöyle devam etti; 

 

Çukurova Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Töreni, sabah saatlerinde Üniversitedeki Atatürk Anıtı’na 

çelenk konulmasıyla başlayıp Mithat Özsan Amfisi’nde devam etti. Buradaki törene Adana Valisi Mahmut 

Demirtaş, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, ABTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, 

Belediye Başkanları, Milletvekilleri, askeri ve mülki erkân, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, bilim insanları ile 

öğrenciler katıldı. 

 “Dünyanın en başarılı Üniversiteleri sıralamasında daha da 

üst sıralara ulaşmamız bakımından bilimsel araştırma 

çalışmaları ve bunun sonucu nitelikli yayınlar büyük önem 

taşımaktadır. Üniversitemizin nitelikli ulusal ve uluslararası 

yayın sayıları giderek artmaktadır. Dünya Üniversite 

Sıralaması Merkezi’nin (Center for World University Rankings 

- CWUR) 2018-2019 yılları için hazırladığı en prestijli 1.000 

üniversite listesinde Türkiye'den aralarında Çukurova 

Üniversitesi’nin de bulunduğu 13 üniversite listeye girmeyi 

başarırken, Üniversitemiz 11. sırada yer almıştır. “En iyi 1.000 

üniversite” sıralamasında, aralarında öğretim kalitesi, işgücü 

piyasasında mezunlara olan talep, akademik personelin 

kalitesi, yayın sayısı, yayın kalitesi, bilimsel ortamdaki etkisi 

ve kaynak gösterilmesi gibi pek çok kriter temel alınmaktadır. 

Geçtiğimiz yıl bizim için çok önemli olan bir adım daha atıldı. 

Bilindiği üzere Üniversitemizde, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu 

tarafından Dış Değerlendirme süreci gerçekleştirildi. 

Memnuniyetle belirtmeliyim ki, bu dış değerlendirme 

sürecinden de başarıyla geçtik.  

Olumlu pek çok maddenin sıralandığı bu değerlendirme 

raporu aynı zamanda gelecek politikalarımızı oluştururken 

bize yol gösterici olmaktadır.” 

  



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

EKiM  2018 

Vali Demirtaş: “Kamu üniversite işbirliğine özen 

göstermeliyiz” 

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise konuşmasına, yeni akademik 

yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı. 

Üniversitelerin tüm dünyada bilimin üretildiği ve paylaşıldığı 

merkezler olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, "Üniversiteler 

beşeri sermayeyi işleyen, ülkenin yarınlarını hazırlayan 

müesseselerdir. Aynı zamanda, ülke ve toplumların yolunu aklın 

ve bilimin ışığında aydınlatan,  şehrin sosyal ve kültürel 

hayatının, ekonomisinin can damarlarından biridir. 

Üniversitelerden temel beklentilerimiz bilgi temelli ve yenilikçi 

araştırmalara ağırlık vermesi ve toplumsal faydaya milletimize 

hizmet etmesi. Üniversitelerimize gereken desteği vermeyi 

sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.” şeklinde 

konuştu. Vali Demirtaş, kamu-üniversite işbirliğine özen 

gösterilmesi gerektiğine de vurgu yaparak “Güney’in sanayi 

şehri olan Adananın bu alanda ilimiz ekonomisine daha yüksek 

katma değer sağlamasının bu işbirliğinden geçtiği 

unutulmamalı” dedi. 

 

 

İlk dersi Prof. Dr. Mustafa Ergen verdi 

Açılış konuşmalarından sonra Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu. 

Dinletinin ardından, 2018-2019 yılının ilk dersini İstanbul 

Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 

Ergen verdi. Tören Prof. Dr. Ergen’in  “Girişimcilik ve 

İnovasyon; Silikon Vadisi Tarihi ve Startup Ekonomisi” başlıklı 

sunumunun ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın çiçek 

takdimi ile son buldu. 

Öte yandan Prof. Dr. Mustafa Ergen Rektör Prof. Dr. Mustafa 

Kibar’ı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Kibar, Prof. Dr. 

Ergen’e plaket takdim etti. 

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/akademikacilis2018.asp 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/akademikacilis2018.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

8 Bin 851 öğrenci Çukurova Üniversitesine kayıt yaptırma 

hakkı kazandı 

Eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, 

Genel Sekreter Nazan Karataş ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı 

Nazım Altan ilk gün kayıt yaptıran öğrenci ve aileleriyle bu 

heyecana ortak oldu.  

Prof. Dr. Erdoğan kayıt sistemi ile ilgili velilere ve öğrencilere bilgi 

vererek numaratörlü sıra sistemi ile seri şekilde sorunsuz  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/yenidonem-18.asp 

kayıtların yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Erdoğan, “Sizlere iyi bir 

kayıt ortamı sunabilmek için tüm ekip olarak gerekli 

hazırlıklarımızı yaptık. Sıkıntısız, sorunsuz bir ortamda 

kayıtlarımızı gerçekleştireceğiz.” dedi. E-devlet üzerinden de 

elektronik olarak kayıt imkânı sunulduğunu hatırlatan Prof. 

Dr. Erdoğan, üniversite ve kent ile ilgili bilgilendirme 

stantlarının kurulduğunu ve bu stantlardan öğrencilerin bilgi 

almasını istedi.   Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. 

Erdoğan ilk kayıt sırasını alan Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet 

Enes Bakıcı’nın kaydını yaptı. Stantları tek tek gezen Prof. Dr. 

Erdoğan, kayıt işlemlerini yapan personel ve öğrencilerle 

sohbet etti. Öğrencilerin kolay şekilde kayıt yaptırabilmeleri 

için danışma masaları kurularak sıra numaraları verildi. 

Öğrenciler sırayla kayıt olacakları bölümün standına gelerek 

bir dakikadan kısa süren işlemlerini tamamlayarak kayıt oldu. 

Kayıt sonunda öğrencilere Çukurova Üniversitesi tarafından 

çeşitli hediyeler verilirken, kurulan bilgilendirici stantlarda da 

öğrencilerin Üniversite hakkında bilgi alması sağlandı.  

 

Yüksekokuluna 743, Su Ürünleri Fakültesine 3,Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokuluna 136, Tıp Fakültesine 282,  Ziraat 

Fakültesine 311 öğrencinin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 

Çukurova Üniversitesi’ne kayıt yaptırdığı bildirildi. 

Açıklanan rakamlara göre Meslek Yüksekokullarına toplamda 

3.547 öğrenci kayıt hakkı kazanırken en çok tercih edilen 

Meslek Yüksekokulu Adana Meslek Yüksekokulu olurken, 2. 

sırada Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 3. sırada ise 

Ceyhan Meslek Yüksekokulu yer aldı. Yüksekokul 

sırlamasında ise en fazla tercih edilen Yüksekokul Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olurken Karataş Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ise 2. sırada bulunuyor. 

 

Açıklamada; Adana Meslek Yüksekokulu’na 1352, Aladağ 

Meslek Yüksekokuluna 89, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokuluna 53, Ceyhan Meslek Yüksekokuluna 537, 

Ceyhan Mühendislik Fakültesine 43, Ceyhan Veteriner 

Fakültesine 62, Diş Hekimliği Fakültesine 92,  Eczacılık 

Fakültesine 61, Eğitim Fakültesine 612, Fen Edebiyat 

Fakültesine 430, Güzel Sanatlar Fakültesine 31, Hukuk 

Fakültesine 203, İktisadi İdari Birimler Fakültesine 748, 

İlahiyat Fakültesine 298, İletişim Fakültesine 144, İmamoğlu 

Meslek Yüksekokuluna 61, Kozan MYO 258, Kozan İşletme 

Fakültesine 27, Karaisalı Meslek Yüksekokuluna 239, Karataş 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna 4, 

Mühendislik Fakültesine 802, Mimarlık Fakültesine 191, 

Pozantı Meslek Yüksekokuluna 36, Sağlık Bilimleri Fakültesine 

259, Yumurtalık MYO 96, Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek  

 

Çukurova Üniversitesi’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı 

 ÇÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada üniversite tercihi yaparak Çukurova Üniversitesi’ne 

kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci sayısının 8.851 olduğu, lisans ve ön lisans programlarına ise 7.993 

öğrencinin kayıt yaptırdığı bildirildi. 

Çukurova Üniversitesi’nde İlk Kayıt Heyecanı…  

 
Akademik ve idari personel, bu yıl Çukurova Üniversitesi’ni kazanan öğrencileri  karşılayarak en iyi şartlar ve 

ortamda, sorunsuz bir şekilde kayıt yapmalarını sağladı. ÇÜ Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Salonu ile Ceyhan 

Mühendislik Fakültesi,  Kozan İşletme Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Kozan,                                            

Karaisali, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık ve Pozantı Meslek Yüksekokullarında  lk kayıt heyecanı yaşandı. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/CUkayit-18.asp 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/yenidonem-18.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/CUkayit-18.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

EKiM  2018 

Prof. Dr. Özbarlas; “Öğrencilerimizi iyi bir hekim olmanın 

yanı sıra iyi birer insan olarak yetiştirmeyi istiyoruz” 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 

ardından, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Hilmi Özbarlas 

öğrencilere hitap etti. Prof. Dr. Özbarlas “Öğrencilerimizin Tıp 

Fakültesine giriş günü olan beyaz önlük giyme töreninden, 

mezuniyetlerine kadarki harikulade gelişimi memnuniyetle 

izliyoruz. Bunu sizler de göreceksiniz.” dedi. Hekimlikte teşhis ve 

tedaviye ek olarak toplumu hastalıklardan korumanın önemine 

değinen Prof. Dr. Özbarlas, bu yolda öğrencilere gerekli olan en 

önemli aracın ‘bilim’ olduğunu ifade etti.  

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi’ni kazanan 300 öğrenci düzenlenen törenle ‘Beyaz Önlük’ giydi. ÇÜ Tıp 

Fakültesi’nde geleneksel olarak düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme’’ töreni Kongre Merkezi’nde yapıldı. Tören, 

Rektör Prof. Dr. Mustafa kibar Rektör, Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi 

Serdar Özbarlas, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci yakınlarının katılımı ile gerçekleştirildi. 

 

300 Hekim adayı beyaz önlüklerini giydi  

 

Rektör Prof. Dr. Kibar: “Çocuklarınız Artık Bizlere 

Emanet”  

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, “Çocuklarınız artık bizlere 

emanet” diyerek başladığı konuşmasında öğrencilerin çok 

deneyimli ve donanımlı bir akademik kadronun elinde, çok iyi 

eğitileceğini ifade etti. Rektörlük olarak amaçlarının ülkemize; 

dürüst, çalışkan, vatanını seven, görevini en iyi şekilde yapan, 

etik-deontolojik değerlere sahip, adaletli, vicdanlı, en ileri bilgi 

ile donanmış, üst düzeyde eğitilmiş, insanı seven, ona ve 

yaşama saygı duyan, bugün giydirilen ’beyaz önlüğe’ layık 

hekimler yetiştirmek olduğunu ifade etti. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/beyazonluk-18.asp 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar , “Çukurova Üniversitesi, her 

zaman modern ve gelişime açık bir ortamda, daima güncel 

bilim ve bilgiyi öğrencilerinin hizmetine sunan, Atatürk ilke ve 

inkılaplarına bağlı, öncü bir üniversite olmuştur.  Üniversitemiz, 

son yıllarda gösterdiği performansla, Türkiye’deki 15 araştırma 

üniversitesi arasına girmeyi başarmıştır. Bu başarıda elbette Tıp 

Fakültemizin de çok önemli katkısı vardır.  Aynı zamanda Tıp 

Fakültemiz, Tıp eğitimi alanında akredite olmuş bir 

Fakültemizdir. Böyle bir eğitim ortamı sağlayıp sürdürdükleri 

için başta Tıp Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcıları ve öğretim 

üyeleri olmak üzere Tüm Akademik ve İdari personele 

huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” Diyerek sözlerine söyle 

devam etti:  

“Bunun yanı sıra Fakültemizde, Anabilim Dalları Uzmanlık 

Eğitimi akreditasyon süreci de başlamış olup bazı anabilim 

dalları akredite olmuşlardır. Bildiğiniz gibi Üniversitemiz, bu 

bölgedeki en gelişmiş Üniversite Hastanesi olan Balcalı 

Hastanesine sahiptir. Bölgede sağlık alanında her türlü girişim 

Hastanemizde gerçekleştirilebilmektedir.” 

Beyaz önlüklerini giyen öğrenciler önlük andının 

ardından ilk derslerini yaptı 

Açılış konuşmalarının ardından fakülteye dereceyle giren 

öğrencilere Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından teşekkür 

belgeleri takdim edildi. Daha sonra akademisyenlerin 

öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmesinin ardından Dekan 

Prof. Dr. Hilmi Serdar Özbarlas tarafından Beyaz Önlük Andı 

okundu.  Tıp Fakültesi’ne başlayan öğrencilere ilk ders ise Prof. 

Dr. Ünal Zorludemir tarafından verildi.  

http://habermerkezi.cu.edu.tr/beyazonluk-18.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

ÇÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı akredite oldu  

 

 

Türkiye’de sayıları 200’ü aşan üniversite arasında ilk 15 Araştırma Üniversitesi arasına girmeyi başaran 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), uluslararsılaşma misyonunu ve akredite olma süreçlerini hızla tamamlıyor. Daha 

önce akredite olan Tıp Fakültesi, bu yıl yeniden reakredite olurken üniversitede bu alanda öncülüğünü 

sürdürüyor. ÇÜ Tıp Fakültesi’nin anabilim dalları da, birer birer akreditasyon için organize oluyor. Bu kapsamda 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı akredite oldu. Akreditasyon Belgesi için tören düzenlendi. 

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

ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanlık makamında düzenlenen törenle, 

beş yıl süreyle geçerli olacak “Kurum Uzmanlık Eğitimi 

Yeterlik Belgesi”, Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi 

Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Akın Yücel ve TPRECD 

Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan tarafından 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Metin 

Yavuz’a takdim edildi. Törene Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Serdar Özbarlas, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Tunay Sarpel ve 

Prof. Dr. Ufuk Mete İle Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim 

Üyeleri; Prof. Dr. Erol Kesiktaş, Doç. Dr. Eyüphan Gencel, Doç. 

Dr. Cengiz Eser, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tabakan, Uzm. Dr. 

Ömer Kokaçya katıldı. 

 

Ocak 2018’de başlayan süreç akreditasyonla 

sonuçlandı 

Prof. Dr. Sühan Ayhan, Prof. Dr. Eksal Kargı ve Prof. Dr. 

Mustafa Yılmaz’ın yer aldığı bir ekip oluşturuldu. Anabilim 

dalı başkanı ile görüşülerek ziyaret takvimi belirlendi. 

Kesinleşen ziyaret programının ardından 11 Nisan 2018 

tarihinde plastik cerrahi anabilim dalına beklenen ziyaret 

tamamlandı. Kliniğimiz akreditasyon programı, Avrupa Tıp 

Uzmanları Birliği (UEMS) tarafından hazırlanan “Eğitim 

Merkezleri Ziyaret Yönergesi” ve TTB-UDEK / UYEK tarafından 

hazırlanan “Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının Esasları” 

temel alınarak hazırlandı. Ziyaret eden ekibin hazırladığı 

rapor, TPRECD Yönetim Kurulunda görüşülerek olumlu olarak 

değerlendirildi ve onaylandı. Böylece Çukurova Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

Anabilim Dalı akredite edilmiş oldu.” 

 

Akredite ekibi Rektör Prof. Dr. Kibar’ı ziyaret etti 

Dekanlıktaki törenin ardından TPRECD akreditasyon ekibi ile 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa 

Kibar’ı makamında ziyaret etti.  Ekip, süreç hakkında Prof. Dr. 

Kibar’a bilgi verdi. 

Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 

akreditasyon sürecinin Ocak 2018 tarihinde, anabilim dalının 

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 

akreditasyon kuruluna başvurusu ile başladığını belirten ekip 

şunları kaydetti; 

“Önce anabilim dalından istenen belgelerin hazır olduğu 

dosya, akreditasyon kuruluna ulaştırıldıktan sonra TPRECD 

tarafından Plastik Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. İbrahim Vargel, 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

EKiM  2018 

“Bugüne kadar 1300’ün üzerinde yabancı öğrenciye 

türkçe eğitimi verdik” 

Açılış konuşmasını yapan Merkez Müdürü Prof. Dr. Faruk 

Yıldırım, TÖMER’in kurulduğu 2013 yıldan itibaren 1300’ün 

üzerinde mezun verdiğini hatırlatarak, ileri düzey Türkçe eğitimi 

alarak C1 sertifikası almaya hak kazanan yabancı öğrencileri 

mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. 

Yıldırım, hazırlık seviyesindeki öğrencilere Türkçe ve Türk 

kültürünü öğrettiklerini belirterek, mezun olan öğrencilerin 

lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edeceklerini 

ifade etti.  

Yurtdışı Türkler Başkanlığı ile koordineli bir çalışma 

yürüttüklerini de hatırlatan Prof. Dr. Yıldırım Avrupa,  

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER)  2017-2018 Eğitim 

Öğretim Yılı mezuniyet heyecanı vardı. Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleşen törenle TÖMER’den Türkçe öğrenen 

yaklaşık 150 yabancı öğrenci mezun oldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başlayan törene TÖMER Müdürü Prof. Dr. Faruk Yıldırım, akademisyenler ve yabancı öğrenciler 

katıldı. 

 

150 yabancı öğrenci Türkçe öğrenerek TÖMER’den mezun oldu  

 

“Çalışmalar, yurtdışı Türkler Başkanlığı ile koordineli 

yürütülüyor” 

Türki Cumhuriyetleri ve dünyanın birçok ülkesinden Çukurova 

Üniversitesi’ne gelen yabancı öğrencilere eğitim verdiklerini 

ifade ederek, “Doktora yapmış veya yapmakta olan 11 

okutman ile merkezimizde hizmet veriyoruz. Sınıflarımızda 

temel kural 20 kişilik ‘u’ düzeninde derslerin veriliyor olması. 

Avrupa dil portfolyosu veya Avrupa dilleri için yeterlilik 

çerçevesine uygun olarak eğitim veriyoruz ve bu konuda 

oldukça iddialıyız. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında yeni 

hizmet binamızda daha da iyi eğitim öğretim faaliyetinde 

bulunarak başarımızı arttıracağız.” şeklinde konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından Türkçe öğrenimini tamamlayan 

öğrencilere diplomaları takdim edildi. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tomermez-18.asp 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tomermez-18.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Dünyaca tanınmış Profesör Çukurova Üniversitesindeydi  

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi 

Kimya Bölümü 2017-2018 bahar yarıyılında enerji 

depolama alanında dünyaca tanınmış, Yeni Zelanda 

Auckland Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mohammed 

Farid’i konuk etti. TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim İnsanı 

Destekleme Programı’ndan destek alarak Çukurova 

Üniversitesi’ni ziyaret eden Prof.  Dr. Farid, binalarda 

ve sanayide faz değiştiren maddelerde enerji 

depolama uygulamaları hakkında öncü çalışmaları 

Çukurova Üniversiteli bilim insanları ile paylaştı. 

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

 

Yeni Zellandalı bilim insani Çukurova Üniversitesi ve 

Adana’ya hayran kaldı 

Çukurova Üniversitesi’ni ise şahane kampüsü ve mükemmel 

imkanlarıyla unutmam mümkün değil. Fakültenizdeki ve diğer 

bölümlerdeki personel çok iyi ve destekleyiciydi. Ziyaretim 

sırasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’la tanıştım ve 

vizyonuna hayran kaldım. İstanbul’da Prof. Dr. Halime Paksoy 

ile katıldığımız 9. Enerji Verimliliği Forumunda Enerji 

Bakanı’nı dinleme fırsatını elde ettim. Ziyaretimin çok güzel 

ve verimli geçtiğine inanıyorum. Bana uluslararası 

konferanslarda iki tane davetli konuşma, diğer başka bir 

davetli konuşma ve iki seminer sunma fırsatı verdiğiniz için 

teşekkür ederim. Üniversitelerimiz arasında gelecekteki 

işbirliğimizi daha da kuvvetlendirecek tohumları attığımıza 

inanıyorum.” şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Mohammed Farid’e ziyareti sırasında Kimya 

Bölümü’nden Dekan Prof. Dr. Halime Paksoy ve Prof. Dr. 

Gülfeza Kardaş’ın yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden 

oluşan ekiple termal enerji depolama konusunda araştırmalar 

yaptı. Yüksek lisans öğrencileriyle yaptıkları düzenli haftalık 

toplantıların çok yapıcı olduğunu ifade eden Prof. Dr. 

Mohammed Farid, “Öğrencilerin çok istekli olmalarını görmek 

beni çok memnun etti. Bu etkili iletişim ile beraberce akışkan 

yatakta termal enerji depolama sisteminin yapımını 

gerçekleştirdik. Bu sistemin laboratuvarınızda çalıştığını ve 

çok kaliteli dergilerde yayınlanabilecek değerli bilgileri 

ürettiğini görmek çok güzel. Bu ziyaretin daha uzun süreli 

işbirliğine ve ortak araştırmalara yol açmasını diliyorum.” 

dedi. Dekan Prof. Dr. Halime Paksoy’u birkaç senedir 

tanımasına karşılık Çukurova Üniversitesi ve Adana şehri 

hakkında pek bilgisinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Farid, 

“Adana’yı, sıcak ve her zaman yardıma hazır insanlarıyla; 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/Faridziyaret.asp
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“Amacımız Pozantı MYO’yu örnek bir yüksekokul haline 

getirmek”  

Yeni dönem ile ilgili açıklama yapan ÇÜ Pozantı MYO Müdürü 

Prof. Dr. Semih Tangolar bilim, teknoloji ve sanat alanlarında 

yürüttüğü eğitim - öğretim faaliyetleri ve araştırma-geliştirme 

çalışmaları ile değişime, gelişime açık, demokrasi fikrini 

benimsemiş bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel birikimlerini diğer 

bilim kurumları ve toplum ile paylaşmayı görev ve ilke 

edindiklerini söyledi. Tarım, Muhasebe ve Turizm sektöründeki 

gelişmeleri takip ederek günümüz teknolojisini anlayan, 

uygulayabilen ara eleman yetiştirilmesi ve bölgesel ihtiyaçlar 

doğrultusunda halka eğitim vermek ve yaşam kalitelerinin 

yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla 

dünya standartlarında eğitim 

öğretim vermeyi hedeflediklerini açıklayan Pof. Dr. Tangolar, 

yurt içinde ve yurt dışında, örnek alınan ve varlığı ile bilimsel 

çevrelerin dikkatini üzerine toplayan bir Meslek Yüksekokulu 

olmayı amaçladıklarını ifade etti. 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Pozantı Meslek Yüksekokulu yeni binasında 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi 

hazırlıklarını tamamladı. MYO Müdürü Prof. Dr. Semih Tangolar, örnek alınan ve varlığı ile bilimsel çevrelerin 

dikkatini üzerine toplayan bir Meslek Yüksekokulu olmayı amaçladıklarını ifade etti. MYO Yönetimi, Çukurova 

Üniversitesi Rektörlüğü, Yerel Yönetimler ve Pozantı Halkının da desteği ile Bahçe tarımı, Organik Tarım, 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümleriyle yeni binasında öğrencilerin eğitim 

öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan donanımlı derslikleri, uygulama mutfağı, bilgisayar 

laboratuvarı, çalışma salonları, uygulama bağı ve bahçesinde çalışmaları tamamlayarak  2018-2019 Eğitim 

Öğretim dönemine hazır hale getirdi. 

 

ÇÜ Pozantı Meslek Yüksekokulu yeni hizmet binasında eğitim öğretime hazır  

 

“Yeni hizmet binamızda eğitim öğretime hazırız”  

ÇÜ Pozantı  Meslek Yüksekokulu’nun 

yeni  binasına taşınmasıyla birlikte öğrencilerin daha etkili, 

verimli ve daha kaliteli  bir yükseköğretim ortamına  ulaşması 

için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. 

Tangolar açıklamalarını şöyle sürdürdü; 

“Yeni binamıza taşınma işlemi sonrasında tespit edilen bazı 

altyapı eksiklikleri, gerekli satın alımların ÇÜ Rektörlüğü 

tarafından hızlıca yapılması neticesinde giderilmiş, oluşturulan 

dersliklere yeni masalar, sandalyeler, ders tahtaları alınmış, 

sınıflara bilgisayarların ve projeksiyonların kurulumu 

gerçekleştirilmiş, böylece eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

kesintisiz devam etmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra internet 

kurulumunun hızlıca sağlanması ile de tüm idari ve akademik 

işlemlerin online yürütülmesi mümkün olabilmiştir. Binanın 

kalorifer sistemi tümüyle yenilenmiş, güvenli hale      

getirilmiştir. “ 

 

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

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

Tunuslu öğrenciler Çukurova Üniversitesi’nde yaz okuluna katıldı 

 
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Dış İlişkiler Birimi Tarafından Tunus Üniversiteleriyle akademik ve bilimsel işbirliğinin 

artırılması ve öğrenci değişiminin teşvik edilmesine yönelik düzenlenen faaliyetler kapsamında Tunus Yaz 

Okulu programının bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin koordinatörlüğünde Ziraat alanında ingilizce “Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Yaz Okulu” 

gerçekleştirildi. Yaz okuluna Tunus’un 4 farklı üniversitesinden 9 lisansüstü öğrenci katıldı. 

 

 

 

 

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanında uygulamalı 

eğitim aldılar 

Çukurova Üniversitesi “Biyoteknoloji” temalı yaz okulu 

duyurusu ve başvuru işlemleri Tunus Yüksek Öğrenim ve 

Bilimsel Araştırma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Genel 

Direktörlüğü ve YÖK ile yapılan ortak çalışmayla yürütüldü. 

Başvuru sonucunda Carthage, Sousse, Manouba ve 

Monastirüniversitelerinden biyoteknoloji ve moleküler biyoloji 

konusunda çalışan master ve doktora düzeyinde 8 öğrenci 

seçildi. Programa, ayrıca Carthage Üniversitesi’nden Çukurova 

Üniversitesi’ne araştırma yapmak için gelen bir doktora 

öğrencisi ve Çukurova Üniversitesi’nde eğitim gören misafir 

Türk öğrenciler de davet edildi. 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Biyoteknoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezi ve Dış İlişkiler Birimi koordinasyonu ile 

düzenlenen iki haftalık program süresince öğrencilere, “Bitki 

Doku Kültürü” ve “Moleküler Markır ve DNA Dizileme” üst 

başlıkları altında çeşitli eğitimler verildi ve laboratuvar 

uygulamaları yaptırıldı. Program kapsamında ayrıca öğrenciler 

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi’nin koordinasyonuyla BioCampus Bitki Doku Kültürü 

Laboratuvarı, Tekfen Bitki Doku Kültürü ve 

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Manier Tohumculuk 

laboratuvarları ve seralarına düzenlenen ziyaretlerle de 

bölgemizin araştırma altyapısını görme fırsatı da elde etti. 

Program sonunda sertifika töreni Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Şeref Erdoğan, Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Harun 

Arıkan, Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Müdürü Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar, Tunus Yaz Okuluna 

eğitimci olarak katkıda bulunan Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu, 

Prof. Dr. Nebahat Sarı, Prof. Dr. Osman Gülnaz, Doç. Dr. 

İlknur Solmaz, Doç. Dr. Mukaddes Kayım ve Dr. Öğretim 

Üyesi Fatmagün Aydın’ın katılımıyla Biyoteknoloji Araştırma 

ve Uygulama Merkezinde düzenlendi. Yaz Okulu Programına 

katkıda bulunan eğiticilere teşekkür sertifikalarını Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan verirken Tunuslu 

öğrenciler yaz okulu katılım sertifikalarını Prof. Dr. Harun 

Arıkan’dan aldı. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tunusyazokulu-18.asp 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tunusyazokulu-18.asp
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