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inanıyorum.” 
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KAMPÜS 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 2013-2014 
eğitim öğretim yılı kayıtları, Sakıp 
Sabancı Spor ve Sergi Salonu’nda 2 - 6 
Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Kibar, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Yaşare Aktaş Arnas ve Prof. Dr. 
Hasan Fenercioğlu ilk gün kayıt yaptıran 
öğrenci ve aileleriyle bu heyecana ortak 
oldu.  

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Kibar, bu yıl toplam 8 bin 473  
öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti. 

2013-2014 eğitim öğretim yılında Ç.Ü. 
Fakültelerine 4 bin 700, yüksek okul                  
ve meslek yüksekokullarına 3 bin 773 
öğrenci kayıt yaptırdı.  Ek 
yerleştirmelerle de Çukurova 
Üniversitesi’nde öğrenci sayısı                      
toplam 46 bine ulaştı. 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi’nde Kayıt Heyacanı 

 

Ç.Ü. Öğrenci Konseyi’nden “Bana Sor” Projesi 

 

 

Çukurova Üniversitesi'nde 2 - 6 Eylül 2013 
tarihleri arasında gerçekleşen kayıtlar için 
şehir dışından gelecek öğrenciler, Ç.Ü. 
Öğrenci Konseyi “Bana Sor Projesi” 
Organizasyon ekibi tarafından havalanı, 
istasyon, merkezi ve Yüreğir otogarlarında 
karşılanarak sorunsuz olarak Çukurova 
Üniversitesi'ne ulaşmaları sağlandı. 

 

Ayrıca; kayıtlar sırasında sorun 
yaşanmaması ve işlemlerin hızlıca 
tamamlanması için öğrenciler ekip 
üyelerince yönlendirilecek. Ardından 
da öğrenciler ve ailelerine üniversite 
turu attırıp varsa soruları 
yanıtlanacak.  

 

 

Kayıt sırasında Adana dışından gelen 
öğrencileri otobüs terminalinden 
Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla 
ücretsiz olarak yerleşkeye getirildi. 
Sakıp Sabancı  Spor ve Sergi Sarayında 
yapılan kayıtlar, hiçbir sorun 
yaşanmadan tamamlandı. 

 

İlk kayıt Çukurova Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından 
yapıldı. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Bölümü'ne yeni 
başlayan Zikriye Songelen'in işlemlerini 
yapan  Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, 
Çukurova Üniversitesi'nin yeni 
öğrencilerine başarı dileklerini iletti. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÇÜ Haber Merkezi  E-BÜLTEN                                                                                                                                                                         EYLÜL  2013 

Çukurova Üniversitesi’nin kendini 

kanıtlamış bir üniversite olduğunu 

vurgulayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar 

sözlerine şöyle devam etti:  

“Üniversitemiz Türk üniversiteleri içinde 

belli bir yere sahiptir. Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın geçen günlerde 

yayınladığı girişimcilik endeksinde 136 

üniversite içinde, üniversitemiz 17’nci 

sıraya yerleşmiş durumda. 

Üniversitelerin, eğitim-öğretimin yanı sıra 

araştırma ve topluma hizmet konularında 

da işlevleri vardır. Çukurova Üniversitesi, 

geçmişine baktığımızda 140 bin mezunu 

ile üzerine düşeni elinden geldiğince  

yapmış bir üniversitedir. Bu saygınlığını 

misyon alanlarında yaptığı, yapacağı; 

yürüttüğü, yürüteceği faaliyetleriyle 

daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. 

Çevre illerde de yeni üniversiteler 

kuruldu. Onlara da elimizden gelen 

yardımı yaptık. Adana’da yeni kurulan 

bir üniversitemiz var. Ona da elimizden 

gelen yardımı yapıyoruz. Yani hem 

öğrencilere, hem de çevre 

üniversitelere katkı sunmaya 

çalışıyoruz.”  2012 ÖSYS sonuçlarına 

göre ilk 1000’de 28, ilk 2000’de 51 

öğrenci Çukurova Üniversitesi’nin çeşitli 

bölümlerinde yer alırken, 2013 Öğrenci 

Yerleştirme Sistemi 

 

sonuçlarına göre ilk 1000’de 35, ilk 

2000’ de ise 51 öğrenci Çukurova 

Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerini 

tercih etti. 2013 ÖSYS’ye giren ve sınavı 

kazanarak Çukurova Üniversitesi’nin 

çeşitli bölümlerini tercih eden 

öğrencilerin geldiği iller ve dağılımı da;  

Adana: 5288, Mersin: 677, Hatay: 435, 

Osmaniye: 389, Diyarbakır ve İstanbul: 

177, Ankara: 143, İzmir: 61, Samsun: 

22 Trabzon: 17, Ordu: 8, Sinop: 6, 

Kayseri: 82 olarak sıralandı. 

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Sistemi (ÖSYS) sonuçlarının 

açıklanmasının Çukurova 

Üniversitesi’nin tercih 

edilmesiyle ilgili ayrıntılar 

açıklandı. 40 yıllık geçmişiyle 

köklü devlet üniversitelerinden 

biri olan Çukurova Üniversitesi 

başarılı öğrencilerin tercihi 

olmaya devam ediyor.  

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nın 

ardından tercih döneminde 9 bin 540 

öğrencinin Çukurova Üniversitesi’ni 

seçtiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

ek yerleştirmelerle bu sayının 11 bini 

geçmesini beklediklerini kaydetti. 2013 - 

2014 eğitim ve öğretim döneminde 4 bin 

500’ü yüksek lisans ve doktora olmak 

üzere 46 bin öğrenciye eğitim 

vereceklerini belirten 

Yaz döneminde yeni eğitim dönemine 

hazırlık yaptıklarını belirten Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Kibar, “Yaz boyunca yeni eğitim ve 

öğretim dönemine hazırlık yaptık. Merkezi 

dersliklerimiz var. Orada eğitim öğretim 

alt yapımızı geliştirmeye çalıştık. Bu eğitim 

dönemi başladığında yapılanları 

öğrencilerimiz de görecek. Huzurlu ve iyi 

bir eğitim dönemi geçirmeyi istiyoruz. 

Ekim ayının ilk veya 2’nci haftası akademik 

yılın açılışını yapmayı planlıyoruz” dedi. 

 

 

ÇÜ'ye  11 Bin  Yeni Öğrenci 
 

 

ve bu öğrenci sayısının pek çok ilçenin 

nüfusunun bir kaç katı olduğunu 

vurgulayan Rektör Prof. Dr. Mustafa 

Kibar, “Tercih dönemini bitirdik. Bu yıl 

gelecek 11 bin civarında öğrenciyle 

birlikte sayımız 46 bini bulacak. Bizi 

tercih eden öğrencilerimize 

baktığımızda ilk bin öğrenci içine girmiş 

35 öğrenci olduğunu görüyoruz. Geçen 

yıl ilk bin içinde 28 öğrenci vardı. Bizi 

tercih eden öğrencilerimize ve 

ailelerine teşekkür ediyorum” dedi. 
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 Avrupa’dan Öğrenciler Çukurova Üniversitesi'nde! 

  
 

 

 

 

Yönetmelikle üstten ders alma şartı 

2,50 genel not ortalamasından 3.00'e 

çıkarıldığı için üstten ders alan 

arkadaşlarımız için büyük bir 

mağduriyet sebebiydi. Ancak Öğrenci 

Konseyi olarak hazırladığımız çözüm 

öneri raporunun Senato tarafından 

kabul edilmesiyle bu mağduriyetlerimiz 

ortadan kalktı. Başta Rektörümüz Prof. 

Dr. Mustafa Kibar hocamız olmak 

üzere, kararı değerlendiren Senatör 

hocalarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi 

Çukurova Üniversitesi Mevlana 
Değişim Programı’nın ilk öğrencileri 
Gürcistan'dan geldi. Tiflis Devlet Tıp 
Üniversitesi ile yapılan protokol 
çerçevesinde 2 lisans ve 3 lisansüstü 
olmak üzere toplam 5 öğrenci 2013-
2014 Eğitim-Öğretim yılında Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim 
görecek. 

 

Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden                                          

AKTS için Teşekkür Ziyareti 

 
Çukurova Üniversitesi Öğrenci 
Konseyi’nin hazırladığı AKTS Çözüm 
Önerisi Raporu Ç.Ü. Senatosu 
tarafından kabul edildi. Alınan karara 
göre; 2012 ve öncesi girişli öğrenciler 
her dönemde 60 AKTS alabilecek. 
Ayrıca üstten ders alma şartıda tekrar 
2,50 oldu. Öğrenci Konseyi üyeleri,  
Senatoda alınan karardan sonra 
Çukurova Üniversitesi Rektör'ü  Prof. 
Dr. Mustafa Kibar'a teşekkür 
ziyaretinde bulundu. 

AKTS ile dönemde alınabilecek 
maksimum dersin 2011 ve sonrası 
girişliler için 40, 2010 ve öncesi için 45 
olduğunu hatırlatan Öğrenci Konseyi 
üyeleri  “AKTS ile açıklanan ders 
ağırlıklarına baktığımızda eski sistemde 
fazladan 5-6 ders alabilmek 
mümkünken şimdi ki sistemde dönem 
dersleri dışında fazladan en çok 2 - 3 
ders alınabilecek. 

 

 

Proje Koordinatörleri, Proje Sorumlusu 

Ç.Ü. Eğitim Fakültesi İngilizce 

Öğretmenliği bölümü  öğrencisi  Nermin 

Şahin ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Kibar, projenin 

gerçekleşmesinde emeği geçen herkese 

teşekkür etti. 

 

 

Adana Teknik Eğitim ve Kültür 

Vakfı’nın, Avrupa Birliği Bakanlığı 

Eğitim ve Gençlik Programı 

çerçevesinde düzenlediği “Ülkeler 

Arasındaki Farklılıkları Ortadan 

Kaldıralım” projesi kapsamında 

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 

Adana’ya gelen öğrenciler, Çukurova 

Üniversitesi Sosyal Tesislerinde 

ağırlandı. 

Çukurova Üniversitesi Sosyal 

Tesislerinde öğrenciler için düzenlenen 

yemeğe, Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Vali 

Yardımcısı Halis Arslan 

 

 

 

 

Mevlana Değişim 
Programı’nın İlk öğrencileri 
Gürcistan’dan Geldi… 

 

Mevlana Değişim Programı’yla 
Çukurova Üniversitesi’ne gelen 
öğrenciler, Rektör yardımcısı Prof. Dr. 
Yaşare Aktaş Arnas, Kurum 
Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Erten, 
Tıp Fakültesi Koordinatörü Prof. Dr. 
Süreyya Soyupak ve Ofis Sorumlusu 
Okt. Olga Kunt ile birlikte, Çukurova 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Kibar’ı Rektörlük makamında ziyaret 
etti. 

Gürcistan Tiflis Tıp Fakültesi’nden gelen 
öğrencilerden Natia Kipiani ve Kristina 
Kachakhidze’in Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı, Esma 
Jamaspishvili’nin İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 
olduğunu belirten Kurum Koordinatörü 
Prof. Dr. Hüseyin Erten, Salome 
Japaridze ve Liana Beridze’nin de Tıp 
Fakültesi 5. sınıf Lisans öğrencisi 
olduklarını söyledi.  

 

 

 

Haberin detayı için:  

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ 
mevlanaprogram1.asp 
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Kamusal Eğitim Araştırma ve 
Geliştirme Derneği tarafından Kamu 
İhale Kanunuyla İlgili eğitim 
düzenlendi. Çukurova Üniversitesi 
Mithat Özsan Amfisi’nde  iki gün 
boyunca yapılan eğitime Çukurova 
Üniversitesi’nde görevli daire 
başkanları, şube müdürleri ve 
memurlar katıldı. 

Sayıştay Baş Denetçisi Ferhat Gündüz 
tarafından verilen eğitimde “İlgili 
Kanunlar”, “İhale Uygulama 
Yönetmelikleri”, “Kamu İhale Genel 
Tebliği”, 
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanlığının (ÇÜTF) Tıp Fakültesi 4. 

dönem öğrencilerine yönelik 

düzenlediği ‘Kliniğe Merhaba’ etkinliği 

Balcalı Hastanesi Hipokrat Salonu’nda 

gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 

öğrencilere “kliniğe hoş geldin”  diyen 

Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, 

öğrencilere stetoskop hediye etti. 

Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 

Yeşim Taşova, çok sayıda doktor ve tıp 

öğrencilerinin katıldığı etkinlikte açılış 

konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Dilek Özcengiz yaptı. 

 Tıp fakültesi öğrencilerinin bu etkinlik 

çerçevesinde hekimlik zanaatının 

incelikleri ile tanışmanın ilk gününü 

yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. 

Özcengiz, “artık 3 yıllık eğitim 

hayatınızda insana, yaşama ilişkin elde 

ettiğiniz tüm bilgilerinizi pratiğe dökme 

zamanıdır... Hekimliğin en önemli 

adımı olan insan bedenine dokunma 

aşamasına gelmiş olmanızdan dolayı 

mutluluk duyuyorum.  

 

 

Tıp Fakültesi'nde ‘Kliniğe Merhaba’ Etkinliği 

 

 

 

Unutulmamalı ki insana dokunmak bir 

bilim olduğu kadar, sanatsal bir 

inceliktir” dedi. 

Etkinlikte söz alan Tıp Fakültesi Dahili 

Tıp Bilimleri Bölümü Nefroloji Bilim dalı 

öğretim üyesi Prof. Dr. Saime Paydaş,  

öğrencilere “Kliniğe Merhaba” 

etkinliğinin amacı ve içeriği hakkında 

bilgi verdi.  Prof. Dr. Saime Paydaş, 

teorik ve pratik hasta muayene 

işlemlerinin yanı sıra 

 Kamu İhale Kanunuyla İlgili Bilgilendirme Eğitimi Yapıldı 

SPOR 

öğrencilerin aldıkları eğitim 

çerçevesinde hasta – doktor ilişkisinin 

nasıl olması gerektiği konusunda da 

fikir sahibi olacağını belirtti. 

Konuşmalarının ardından 240 tıp 

fakültesi öğrencisine stetoskop hediye 

edildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Dilek Özcengiz ve Balcalı Hastanesi 

Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova 

tarafından not ortalaması yüksek olan 

15 öğrenciye onur belgesi verildi. 

 

 

Konuşmalarının ardından 240 
öğrenciye steteskop dağıtılırken, not 
ortalaması yüksek olan 15 öğrenciye 
de Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek 
Özcengiz ile Ç.Ü. Balcalı Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova 
tarafından onur belgesi verildi. 

 

 

 “İhale Komisyonlarının Önemi ve 
Sorumlulukları”, “Detaylı Olarak 
Doğrudan Temin Uygulamaları”, 
“EKAP”, “Elektronik İhale”, 
“Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, 
“Örnek İhale Süreçleri”, “İş Artışı”, 
“Fiyat Farkları”, “Sözleşmenin Feshi”, 
“Aşırı Düşük Teklif Sorgulama”, “İş 
Deneyim Belgelerinin 
Değerlendirilmesi”,  “BAP Projelerinin 
KİK'e Uygunluğu”, “İhale Kanuna Göre 
ve Doğrudan Temin Alımlarında 
Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme 
Görevlilerin Sorumluluğu” konularında 
katılımcılar detaylı olarak bilgilendirildi. 

 

KAMPÜS 

 



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
geleneksel olarak düzenlenen ‘’Beyaz 
Önlük Giyme’’ töreni Hipokrat 
Konferans Salonu’nda yapıldı. Tören, 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek 
Özcengiz, Akademisyenler,   

 

 

Adana’nın cazibe merkezi haline 
gelecek olan Çukurova Üniversitesi 
Kayıkhane’de çalışmalar hızla 
sürerken, görev yapacak personele 
yönelik hizmet için eğitim semineri 
düzenlendi. 

Kısa süre sonra yeni yüzüyle hizmete 
girecek olan ve Adana’nın cazibe 
merkezi olması amaçlanan Çukurova 
Üniversitesi Kayıkhane’de çalışmalar 
hızla devam ediyor. Fiziki mekan 
yenilemelerinin yanı sıra personele 
bilgi ve birikimlerini arttırmaları için, 
hizmet içi eğitim semineri verildi. 
Kayıkhane’de çalışan yaklaşık 50 
personele, Öğretim Görevlilerince 
bilgi ve birikimlerini arttıracak 
seminerler verildi.  
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan 285 öğrenci, düzenlenen törenle ‘beyaz 
önlük’ giydi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Ç.Ü. Tıp Fakültesi’nin geçmişi, verdiği 
nitelikli mezunları ve akredite olma özelliği ile Türkiye’nin öncelikli tıp fakültelerinden biri 
olduğuna dikkat çekti.  

Kayıkhane Personeline Hizmet İçi Eğitim Semineri 

 

 

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ‘Beyaz Önlük’ Heyecanı 

 

SPOR 

öğrenciler ve öğrenci yakınlarının katılımı 
ile gerçekleştirildi.  

Törende Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Dilek Özcengiz, Çukurova Tıp’lı olmanın bir 
ayrıcalık olduğunu belirterek, ilk 8 bin 
kişiden biri olmaları dolayısıyla öğrencileri 
ve onları yetiştiren ailelerini kutladığını 
belirtti.  

’’Bugün sizlerin en mutlu gününüz. Bu 
mutlu gününüzde sizlerle birlikte olmaktan 
büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum”  
diyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar 

 

 

‘yiyecek içecek işletmesi yönetimi’ 
‘konularında eğitim verildi.  Aşçı, usta, 
garson, temizlik görevlileri ve 
yöneticilerin de katıldığı eğitim 
semineri ile kısa süre sonra hizmete 
girecek olan Ç.Ü. Kayıkhane’de daha 
kaliteli ve hijyenik hizmet verilmesi 
amaçlanıyor.      

 

KAMPÜS 

ise öğrencilere hitaben yaptığı 
konuşmasında “Zorlu bir süreçten 
geçerek Tıp Fakültesi’nde eğitim 
görmeye ve hekim adayı olmaya hak 
kazandınız. Bugün burada yapılan 
beyaz önlük giyme töreni de hekim 
olma yolunda atılan ilk adımdır” dedi. 

 

Haberin detayı için:  

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

 

“Amacımız Bilim Dünyası İle 
İşbirliği Yapacak Hekimler 
Yetiştirmek…” 

 

 

Seminer Karataş Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Meslek Yüksekokulu Konaklama 

İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlileri 

tarafından gerçekleştirildi. Öğr.Gör. Sibel 

Oğuz ve Öğr.Gör. Zafer Buzcu tarafından 

çalışanlara, ‘temel servis bilgisi’, ‘servis 

türleri’, ‘hijyen ve sanitasyon’, 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/%20beyazonluk.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/%20beyazonluk.asp


Merkezin faaliyete geçmesi nedeniyle 

Hipokrat Konferans Salonunda 

düzenlenen açılış töreninde konuşan 

Çukurova Üniversitesi Pediatrik Kemik 

İliği Merkezi Başkanı Prof. Dr. Atilla 

Tanyeli uzun yıllardır gerçekleştirmek 

istedikleri hayallerinin gerçek 

olduğunun altını çizerek, özellikle bu 

merkezin oluşturulmasında 
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Kemik İliği Nakli konusunda bölgenin en önemli referans hastaneleri arasında yer alan 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, özellikle Çocuk Kanser Araştırma 
Derneği'nin de katkılarıyla "Pediatrik Kemik İliği Nakil Merkezi" kuruldu. Merkezde Kemik 
İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre çalışmaları konusunda önemli adımların atılacağı 
vurgulandı. 

 

Su Ürünleri Fakültesi Öğrencileri Yumurtalık Sahilinde! 

 

                                               Pediatrik Kemik İliği Nakil  Merkezi Açıldı 

 

Yumurtalık Araştırma İstasyonu'nda 
staj yapan Çukurova Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesi öğrencileri, 
Yumurtalık sahilinde temizlik yaptı. 
Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Caner Enver Özyurt, 
denizel alandaki insan kaynaklı katı 
atık sorununun her geçen gün 
büyüyen bir çevre problemi olduğuna 
dikkat çekti.  

Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Caner Enver 
Özyurt,  sahillerde görülen kirliliğin, 
bazen o bölgeyi kullanan insanlardan, 
bazen de denizin dalga ve akıntılarla 
kıyıya vurduğu atıklardan 
kaynaklandığını ifade etti. Bu tip 
kirliliğin, insanların doğrudan 
gözlemleyebildiği ve etkilendiği bir 
kirlilik olduğunu belirten  

 

SPOR 

büyük emeği geçen Çocuk Kanser 

Araştırma Derneği ve Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar, Balcalı Hastanesi Başhekimi 

Prof. Dr. Yeşim Taşova ile diğer hastane 

yönetimine teşekkür etti. Prof. Dr. Tanyeli 

yedi yataklı merkezin çocuk Kemik İliği 

Transplantasyonu konusunda son derece 

donanımlı olduğunu belirtti. Törende  

Çocuk Kanser Derneği Başkanı Zafer 

Ersalan dernek 

 

Yrd. Doç. Dr.  Özyurt, kimi zaman 
yapılan sahil temizleme çalışmaları ile 
bu kirliliğe dikkat çekilmeye ve insanlar 
için daha temiz bir görüntü 
oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.  
Denizel alandaki insan kaynaklı katı 
atık sorununun her geçen gün büyüyen 
bir çevre problemi olduğuna dikkat 
çeken 

KAMPÜS 

olarak bu tür önemli çalışmaların her 
zaman arkasında olduklarını 
vurgulayarak, asıl hedeflerinin bir 
Çocuk Kanser Hastanesi yapmak 
olduğunu dile getirdi. 

 

Yrd. Doç. Dr. Özyurt, " İnsanlar deniz 
kenarına gittiklerinde sahilde gördükleri 
kirlikten rahatsız oluyor. Oysa bu 
görüntü buz dağının görünen tarafı 
gibidir. Buz dağının geri kalanının denizin 
altında olması gibi, asıl büyük kirlilik de 
insanların göremediği denizin 
içerisindedir. Sadece iskenderun körfezi 
örneği bile incelense sorunun nasıl hızlı 
arttığı net bir şekilde görülebilir" dedi 

 

Haberin detayı için:  

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/%20balcalikit.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/%20balcalikit.asp
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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Kibar ile Rektörlük görevininin ilk yılını, 

geride bıraktığımız 2012-2013 eğitim yılını ve genel olarak üniversite yönetiminin yaptığı 

çalışmalarını  değerlendirdiği bir ropörtaj gerçekleştirdik. 

- 2012-2013 eğitim yılını geride bıraktık. 
Aynı zamanda Rektörlük görevinizin bir 
yılını doldurdunuz. Geride bıraktığımız 
bir yılı genel olarak üniversite 
yönetiminin yaptığı çalışmalar 
çerçevesinden değerlendirebilir misiniz?  

Göreve geldiğimiz günden itibaren 
üniversite olarak bütüncül bir yaklaşımla 
kurumsal alt yapımızın iyileştirilmesini, 
eğitim ve öğretimimizin geliştirilmesini, 
bilimsel araştırma olanaklarımızın 
artırılmasını ve Üniversitemizin fiziki ve 
teknolojik gelişmeleri yakından takip 
eden ve yakalayan bir üniversiteye 
dönüştürülmesini öncelikli hedeflerimiz 
olarak belirlemiştik. Bununla birlikte, 
üniversite-sanayi işbirlikleri, şehrin gelişip 
değişimine hizmet edecek kültürel ve 
sanatsal çalışmaları yoğun bir şekilde 
yapmak için planlar yaptık. Bu 
doğrultuda, göreve başladığımız günlerde 
üniversitemizde eğitim ve öğretimin daha 
verimli olabilmesi için, çalışma 
arkadaşlarımla birlikte akademik 
birimlerimizin tümünü yerinde ziyaret 
ederek, geri bildirimlerini aldık ve 
sorunlarını tespit ettik. Bu sorunların 
çözümü için oluşturduğumuz planlama 
sürecini de hızlı bir biçimde başlattık. Bu 
planlamalarla belirlediğimiz 
hedeflerimize ulaştığımız söylenebilir. 
Ancak hala yapılacak çok çalışma, 
gerçekleştirilecek birçok uygulama var. 

Tüm bunları yapmak için gerekli 
adımların başında bütçe faaliyetlerini 
gündemimize aldık. Göreve başlamamızın 
sonrasındaki 20 gün içinde, 2013 yılı 
bütçemizi hazırlayıp, Kalkınma Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığı’ndaki bütçe 
görüşmelerine katıldık. Birkaç yıldan beri 
kapalı olan Sağlık Sektörü faslını yoğun 
görüşmeler sonucu açtırarak, hem bütçe 
tavanımızı yükselttik hem de Balcalı 
Hastanesi’nin Ameliyathanesinin  

 

Çukurova Üniversitesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında da                                    

Gelişmeye Devam Edecek... 

 

"Bu yıl yine özellikle bütçe 

çalışmalarına önem verdik ve 

var olan bütçemizi önemli 

oranda yükseltebilmek için 
Kalkınma Bakanlığı ve Maliye 

Bakanlığı ile yoğun 

görüşmelerde bulunduk" 

yenilenmesi için ek 5 milyon TL’lik bir 

mali kaynak elde ettik. Bu yıl yine 

özellikle bütçe çalışmalarına önem 

verdik ve var olan bütçemizi önemli 

oranda yükseltebilmek için Kalkınma 

Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yoğun 

görüşmelerde bulunduk. Görüşmelerin 

olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz.  

Çukurova Üniversitesi yönetimi; öğretim 

üyelerine özgür bir araştırma ortamı 

yaratan, var olan imkânları maddi ve 

manevi açıdan iyileştirmeyi hedefleyen, 

fiziki ve teknolojik altyapıyı 

güçlendirerek araştırma imkân ve 

kültürünü geliştiren, bilimsel yayın  

 

süreçlerinde yaşanan sorunları 

çözmeyi kendine hedef edinen ve 

çözüm üreten yönetim anlayışını 

benimsemiştir. 

Kuşkusuz, bir üniversite için gelişmek, 

yalnızca iyi bir eğitim vermeyi ve 

bilimsel alanda çalışmalar yapmayı 

değil, bu çalışmaları yapan kişilerin 

özlük haklarına saygı gösterip onların 

haklarını vermeyi de gerektirir. Bu 

nedenle, göreve geldiğimiz günden 

itibaren öğretim üyelerimizin 

profesör ve doçent kadrosuna 

atanma çalışmalarını tamamladık.     

- Çukurova Üniversitesinin son bir 

yılda uluslararası alanda yaptığı 

atılımlardan kısaca söz eder misiniz?  

Uluslararasılaştırma faaliyetleri 40 

yıllık köklü bir geçmişe sahip olan 

üniversitemizin önemle üzerinde 

durduğu bir konudur. Ülkemiz 

Yükseköğretim kurumlarının  
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Bologna sürecine dahil olmasıyla birlikte, 

üniversitelerin Avrupa Birliği içerisinde 

yer alan diğer üniversitelerle olan 

bağlantıları ve ortaklıkları giderek arttı. 

Bu çerçevede, Çukurova Üniversitesi 

Avrupa komisyonu tarafından verilen 

diploma eki etiketi almış bir üniversitedir. 

Türkiye’de “Diploma Eki Etiketi” alan çok 

az sayıda üniversite olduğunu 

vurgulamak gerekir. “Diploma Eki Etiketi” 

Çukurova Üniversitesi’nden mezun olan 

öğrencilerin diplomasının uluslararası bir 

tanınırlığa sahip olduğu anlamına geliyor. 

Bu tanınırlık üniversitemizde mevcut 

bulunan bütün bölümler için geçerlidir. 

Öğrencilerimiz mezun olduklarında 

uluslararası alanda tanınır olmanın 

avantajlarından yararlanacaklar. Bu da, 

yurtdışında eğitimlerine devam etmek 

isteyen veya iş arayan mezunlarımız için 

çok büyük faydalar sağlayacak bir 

gelişmedir. AKTS çalışmalarımızı 

sonlandırmak üzereyiz. Bu çalışmanın 

sonunda AKTS etiketi için başvuracağız. 

Bu etiketi almayı planlıyoruz. 

Bununla birlikte biz yönetim olarak 

Afrika, Uzak Doğu ve ABD 

üniversiteleriyle iş birliği yaparak 

Çukurova Üniversitesi’ni bir çekim 

merkezi haline getirmek, Çukurova 

Üniversitesi’nin tüm dünya üniversiteleri 

sıralamasındaki yerini çok daha yukarılara 

taşımayı hedefliyoruz. ERASMUS ve 

MEVLANA gibi değişim programlarının 

yanı sıra yurt dışındaki üniversitelerle ikili 

anlaşmalar ve protokoller yaparak 

uluslararası alanda akademik 

faaliyetlerimizin ve araştırmalarımızın 

sayısını artırmak için çalışıyoruz. Bu 

amaçla Dış İlişkiler Ofisi ve Uluslararası 

Öğrenci ofisimiz geçtiğimiz yıl yapmış 

oldukları çalışmalarla önemli mesafeler 

kat etmişlerdir. 

 

 

- Hocam, üniversitemizin bu 

çerçevede ev sahipliği yaptığı 

Uluslararası öğrenciler hakkında bilgi 

alabilir miyiz?  

Üniversitemizde her yıl ofisimizin 

düzenlediği sınavlar sonucunda 

yurtdışından lisans ve lisansüstü 

öğrenciler kabul ediyoruz. Çukurova 

Üniversitesi’nde eğitim gören 

Uluslararası öğrenciler, Türk uyruklu 

öğrencilerin yararlandığı bütün sosyal 

haklardan yararlanıyorlar. Türk 

öğrencilerimiz hangi imkânlardan 

yararlanıyorlarsa uluslararası 

öğrencilere de eksiksiz aynı imkânları 

sunuyoruz. Üniversitemizde öğrenim 

gören uluslararası öğrenciler için ilk 

defa kurulan Çukurova Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’ni (Çukurova 

TÖMER) ise 2012-2013 eğitim öğretim 

yılında faaliyete geçirdik.   

 

- Hocam, üniversitemizde son 

dönemde üniversite-sanayi işbirliği 

üzerine var olan çalışmalardan 

kısaca bahseder misiniz? 

Biz yönetim olarak üniversite-sanayi 

işbirliğini geliştirmek adına 

sanayicilerimize ulaşmaya çalışıyor ve 

sanayi ile ortak proje ve lisansüstü 

tezler geliştirmek için çaba sarf 

ediyoruz. Üniversitede üretilen 

bilgilerin patentlenerek sanayinin 

kullanımına açılmasını ve nihai 

ürünlere dönüşmesini hedefliyoruz. 

Bu kapsamda, sanayicilerimizle 

üniversitenin bir araya gelmesini 

sağlayan toplantılar gerçekleştirdik. 

Bu toplantılarla, sanayicilerimizi SAN-

TEZ projeleri hakkında bilgilendirmeyi 

amaçladık. Çukurova Üniversitesi 

olarak, sanayi ortaklı projeler 

geliştirmek için sanayicilerimize 

teklifler götürmeyi sürdüreceğiz. Bu 

konuda sanayicilerimizde bir bilinç 

oluşturmaya ve farkındalık yaratmaya 

çalışıyoruz. 

 

“Çukurova Üniversitesinde 2008-2013 yılları arasında 21 adet SAN-
TEZ projesi alınmış olduğunu ve üniversitenin Bilimsel Araştırma 
Projelerine (BAP) kendi öz-kaynaklarından yılda yaklaşık 9 Milyon 
TL kaynak aktardığını görüyoruz. Çukurova Üniversitesi aynı 

zamanda TÜBİTAK’tan en fazla sayıda proje alan 5. Üniversite 

olup, proje başvurularındaki başarı oranı yaklaşık %30’dur. " 

 

Röportajın detayı için:  

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/%20RektorRoportaj.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/%20RektorRoportaj.asp
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Prof. Dr. A. Hamit SERBEST ile ÜSAM’ı konustuk 

 
Sayın Hocam, Adana ÜSAM’ın 

kuruluşundan kısaca söz eder misiniz? 

Adana ÜSAM’ın öyküsü 1996 yılına kadar 

uzanıyor. Temel amacımız üniversite-

sanayi iş birliğini tesis edebilmektir. Bizler 

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi öğretim 

üyeleri olarak üniversite-sanayi işbirliği 

için istekli ve azimliydik. O dönemde 

Adana Sanayi Odası (ADASO) da bizimle 

aynı görüşü paylaşınca, beraberce yola 

çıktık. Ziraat Fakültesi ile İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültelerinden iki öğretim üyesi 

ve ADASO ile birlikte bir üniversite-sanayi 

işbirliği komisyonunu kurduk. Bünyesinde 

sanayici barındıran bütün kuruluşları 

ziyaret ettik. Nasıl birlikte çalışabiliriz 

diyerek bir sistem kurmaya çalışırken 

TÜBİTAK, Üniversite Sanayi Ortak 

Araştırma Merkezleri Programını 

(ÜSAMP) ilan etti. Bu program 

kapsamında  bir tarafta üniversite, bir 

tarafta sanayi  ve destekleyici ve teşvik 

eden unsur olarak devlet sistemin bir 

parçası oluyordu. Bu modelde bize düşen 

görev öncelikle üniversite olarak böyle 

bir sisteme katılabilmek için alt yapı 

sağlamaktı. Sanayicinin yapması gereken 

ise sermayeyi ortaya koymaktı. 2000 

yılından 2006 yılına kadar bu program 

kapsamında çalıştık.   

- Kuruluşunuzdan bu güne bölgemizde 

üniversite-sanayi işbirliğinde yaşanan 

değişiklikler nelerdir?  

Adana’da hem üniversite hem de sanayi 
kesiminde çok ciddi bir farkındalık 
oluştuğunu düşünüyorum.  Adana 
ÜSAM’ı ilk kurduğumuz yıllarda TÜBİTAK 
yetkililerini çağırarak devlet destekleri 
hakkında sanayicilerimizi bilgilendirmeye 
çalışıyorduk.   

 

 

Üniversite  Sanayi  İşbirliğinde  Kilometre  Taşları 
 

1995 yılından bu yana uygulanmaya 

başlayan sanayi Ar-Ge desteklerine 

Adana’dan 2000 yılında 3 tane, 

Mersin’den ise 7 tane başvuru olmuştu. 

TÜBİTAK tanıtım için sürekli Adana’ya 

gelmesine rağmen, Mersin’den daha çok 

talep olması en yakınımızdaki 

örneklerden biridir. Zaman içinde ibre 

tamamen tersine döndü. 2000 yılından 

bugüne kadar Adana’da  147 adet proje 

başvurusu yapıldı.  

“TÜBİTAK’ın destek 

bütçesinden alınan pay 

açısından Adana’nın 

Türkiye’de ilk 10 il arasında 

yer aldığı söylenebilir.” 

- Adana’da sanayi firmalarının 

devletten aldığı desteklerde nasıl bir 

gelişme yaşandı? 

TÜBİTAK firmalara verdiği desteklere 

ilişkin sınıflandırmaları bölgesel olarak 

yapıyor. %1 ve üzerinde destek alan 

bölgeleri il isimleri altında 

değerlendirirken, daha küçük bölgeleri 

ise “diğer” başlığı altındaki istatistiklerde 

gösteriyor. 2000 yılında Adana da 

“diğer” lerin içindeydi. Adana şu anda 

TÜBİTAK’ın değerlendirme listesinde 

kendi ismiyle yani, “Adana” olarak 

görünüyor.  

Adana’nın TÜBİTAK destekleri 

içerisinde Türkiye’deki payı, 

başvurularda %1,7 olarak görünüyor. 

Bu önemli bir kazanımdır.Desteklenen 

projelerle sağlanan bütçe miktarı 

açısından Adana’nın Türkiye’de ilk 10 

arasında olduğu söylenebilir.  

- Sanayi firmalarına verilen destekler 

açışından Adana ÜSAM bölgemize ne 

gibi katkılarda bulundu? 

Bölgemizde TÜBİTAK’tan destek almış 

olan firmaların bir çoğuyla, çok sayıda 

proje yapmış, çok sayıda patent almış, 

faydalı model geliştirmişiz. Birçok 

firma ile yolumuz kesişmiş, eğitimler 

vermiş, projeler ve ortak çalışmalar 

yapmışız. Dolayısıyla bir farkındalık 

yaratabilmişiz. Yola ilk çıktığımızda 

sorunu sanayinin üniversiteye 

getirilmesi olarak görüyorduk. Bunun 

nedeni ise sanayicilerin işbirliğine 

biraz uzak durmalarıydı. Adana ÜSAM 

olarak bütün çabamızı sanayicilere 

ulaşmak üzere yoğunlaştırdık. 

İlerleyen süreçte ise sanayicilerimiz 

sorunlarını masanın üstüne koydu. 

Sanayicinin sorunlarını ele aldığımızda 

gördük ki, öğretim üyeleri sanayiciyle 

ortak çalışmaya alışkın değil ve bu 

konuda deneyimleri yok.  
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RÖPORTAJ 

Bunun üzerine, soruna çözüm bulmak 

amacıyla öğretim üyelerine sanayicilerle 

çalışmak için motivasyon unsurları 

yaratmaya çaba gösterdik. 

Bugün 10 civarında öğretim üyemiz 

Teknokent bünyesinde kendi firmasını 

kurdu. Dolayısıyla artık öğretim üyeleri ve 

sanayici arasında  bir paylaşım isteği var. 

Eğer bu bir ekosistem ise, biz de en 

azından tohumunu attık diyebiliriz.  

- Adana ÜSAM’ın yapısından kısaca söz 

eder misiniz? 

Bütün paydaşların ortak bir şekilde yer 

aldığı ortak bir yapıya sahibiz. Adana 

ÜSAM yapının bütünü, Adana ÜSAM 

Derneği bizim kimliğimiz olsun istedik. 

Adana ÜSAM’da Genel Kurul’un altında 

tüm paydaşlarımızın yer aldığı bir 

yönetim kurulu var, dernek yönetim 

kurulumuz da bu yönetim kurulunun bir 

alt kümesini oluşturuyor.  

 Adana ÜSAM genel yapısı altında 

bulunan Adana ÜSAM Derneği içinde bir 

iktisadi işletme kurduk. Derneğin 

yönetim kurulu aynı şekilde bu iktisadi 

işletmenin de yönetim kuruludur. İktisadi 

işletmenin kurulması, iktisadi ve idari 

işleri yürütebilmemizi sağladı. Adana 

ÜSAM olarak ticari faaliyet yürütüyoruz 

ancak kâr amacı güden bir yapıda değiliz. 

Bunun nedeni ise buranın bir şahıs şirketi 

olmamasıdır. 

2012 yılında dernek kimliği 

faaliyetlerimizin yürütülmesinde yetersiz 

kalınca bir anonim şirket kurma yoluna 

gittik ve Adana Organize Sanayi Bölgesi 

(AOSB) bu şirket için %40 oranında 

sermaye sağladı. Yönetim kurulumuzu 9 

kişiden 11 kişiye çıkararak yönetimimizi 

daha kurumsal bir yapıya getirdik. 

Yönetim Kurulumuzun beş üyesi 

kurumsal üyelerimizin temsilcileri,  

 

 

personellerine yönelik 4 aşamadan 

oluşan bir programımız var.  

Firmaların önce ekiplerine Ar-Ge 

konusunda bir farkındalık eğitimi 

veriyoruz, daha sonra neler yapmak 

istediklerine ilişkin projelerin 

konuşulduğu bir beyin fırtınası 

yapıyoruz. Sonrasında fikirler 

toplanıyor ve içinden yönetimin de 

öncelik verdiği programları seçerek, 

destek programlarına başvurmayı 

sağlayarak projeleri hayata geçirmeyi 

sağlıyoruz. 

- Son olarak gelecekteki projelerinizi 

bizimle paylaşabilir misiniz? 

Gelecekteki projelerimizin başında 

girişimcilik var. Gençlerimizin Kamu 

Personeli Seçme Sınavına  (KPSS) 

hazırlanıp nerede memur olabilirim 

mantığı dışında hareket ederek, 

istihdam yaratabilecek kişiler 

olduklarını görmeleri gerekli. Teknoloji 

devrinde girişimciliğin de teknoloji 

odaklı olması lazım. Çukurova 

bölgesinde KOSGEB’in veya Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

desteğinden yararlanmış 17 girişimci 

var. Gençlerimiz bir fikirle yola 

çıktıklarında onlara yol arkadaşlığı 

yapmak gerekiyor. Bu tür firmaları 

yaratmayı ve yaşatmayı başarabilirsek 

bu firmalar ya bir Ar-Ge şirketi olarak 

gelip Teknokentler bünyesinde faaliyet 

gösterecek ya da buluş yaptığı konuda 

üretici şirket olacaktır.  

 

beş üyesi tam üye olarak 

adlandırdığımız paydaşlarımızın 

temsilcileri ve birisi de girişimci üye 

temsilcisidir.  

- Adana ÜSAM’ın  başlıca faaliyetleri 

nelerdir? 

Adana ÜSAM özellikle 

sanayicilerimizde Ar-Ge kültürünü 

oluşturmak ve farkındalığını yaratmak, 

yeni ürün yaratılmasında ve süreç 

tasarımlarında, Ar-Ge çalışmalarında 

onlara teknik destek sağlamak için 

faaliyetlerini sürdürüyor. 

Sanayicilerimizin ve öğretim 

üyelerimizin iş birliği kurmasında, hibe 

desteklerine ulaşmalarında yol 

göstermek, projeleri hazırlamak ve o 

projelerin başlangıcından bitimine 

kadar ki süreçte onlara destek vermek 

başlıca faaliyetlerimiz arasındadır. 

Bunların dışında sadece Ar-Ge 

çalışmalarında değil, sanayi 

firmalarının kurumsal çalışmalarda da 

verimliliğini artırmak, kaliteyi 

yükseltmek, pazarda daha iyi bir 

noktada yer alınması konusunda her 

an yanlarında oluyoruz. Üniversitenin 

öğretim üyelerinden destek alarak 

çözümler üretiyoruz. Sanayiye yönelik 

çeşitli eğitim programları 

düzenliyoruz.  

Özellikle son yıllarda Adana ÜSAM Ar-

Ge de yenilikçilik programı düzenliyor. 

Ar-Ge birimleri olan ya da oluşturmak 

isteyen firmaların Ar-Ge  
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Adana Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (ÜSAM) tarafından Genel Kurul 

Programı çerçevesinde düzenlenen “Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Yerel Dinamiklerin Önemi” 

başlıklı konferans ve “Ar-Ge Yenilikçilik Başarı Öyküleri ile Ödül Töreni” Adana Sanayi Odası 

toplantı salonunda gerçekleşti.  

 
Toplantıda söz alan Adana Organize 

Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Adana Teknoloji Transferi A.Ş. Yönetim 

Kurulu Üyesi Bekir Sütçü, Adana Organize 

Sanayi Bölgesinin (AOSB) karma bir 

organize sanayi bölgesi olduğunu, bölge 

içerisinde Türkiye’de mevcut olan sanayi 

sektörünün tümüne yönelik üretim yapan 

firmalar bulunduğunu dile getirdi. Sütçü, 

“Bilgiyi üretmek üniversitelerin, bilgiyi 

teknolojiye dönüştürmek işi de 

sanayicimizin görevidir. Bu nedenle, 

birlikte çalışmamız gereklidir” diyerek 

üniversite-sanayi işbirliğinin önemini 

vurguladı. 

Toplantıda yaptığı konuşmada, 

üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmede 

yerel dinamiklerden biri olan 

Üniversitenin sorumluluklarının farkında 

olduklarını belirten Çukurova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar 

“Üniversitelerin barındırdıkları nitelikli 

insan kaynakları ile toplumların önünü 

açması beklenir ki, bu çok doğrudur. 

Çukurova Üniversitesi 1969 yılından 

günümüze önce Ziraat Fakültesi, 

ardından Tıp Fakültesi ve 1973 yılından 

itibaren de üniversite kimliği ile 40 yılı 

aşkın bir süredir bölgemize hizmet 

vermektedir. Komşu illerdeki 

üniversitelerin kuruculuğunu yapmış veya 

kuruluş aşamalarında destek vermiş bir 

üniversite olarak, bölgemizde de önemli 

kazanımlar sağladığımız inancındayım” 

dedi. Rektör Prof. Dr. Kibar, gelişmiş 

ülkelerin ekonomilerinin ‘Bilgi Tabanlı  

 

 

Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Yerel Dinamiklerin Önemi 

“…her yıl bu ülkelerdeki 

uluslararası şirketler 

gelişmemiş veya gelişmekte 

olan ülkelerin Yurt İçi 

Hasılaları kadar Ar-Ge 

harcaması yapıyorlar.” 

Ekonomi” olarak adlandırıldığını ifade 

etti. Üniversitenin, sanayinin işbirliğine 

ihtiyaç duyduğunu belirten Rektör Prof. 

Dr. Kibar düşüncelerini, “Üniversite 

olarak sanayinin ne tür bilgiye ihtiyaç 

duyduğunu net olarak bilmiyoruz. Bu 

konuda birtakım ara yüzlere sahibiz. 

Çukurova Teknokent ve Proje Destek 

Ofisimiz önemli çalışmalar yapmaktadır. 

Ayrıca üniversitemizin de kurucu 

paydaşı olduğu Adana ÜSAM’ın da bu 

konuda çok önemli ara yüz olduğunu 

biliyoruz. 

  

 

Türkiye’de bu açıdan ayrıcalıklı bir 

konumda bulunduğumuzu, bölge 

olarak gururlanma hakkımızın 

olduğunun farkındayız. Çağımızın adı 

“BİLGİ ÇAĞI”. Gelişmiş ülkelerin 

ekonomileri “BİLGİ TABANLI 

EKONOMİ” olarak adlandırılıyor. 

Gerçekten de ileri ülkeler üretim 

tesislerini ekonomileri daha zayıf, 

yaşam düzeyi daha düşük ülkelere 

taşıyorlar. Ürünüm taklit edilir diye de 

bir korkuya kapılmıyorlar. Çünkü 

“BİLGİ” kendilerinde ve her yıl bu 

ülkelerdeki uluslararası şirketler 

gelişmemiş veya gelişmekte olan 

ülkelerin Yurt İçi Hasılaları kadar Ar-

Ge harcaması yapıyorlar.” şeklinde 

ifade etti. 

 

KAMPÜS 
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“Bundan sonra geliştirilecek 

projeler insanların hayatta 

kalmasıyla ilgili değil, sonsuz 

yaşamla ilgili olacak…” 

Toplantıda söz alan Cumhuriyet Halk 

Partisi Adana Milletvekili ve Adana ÜSAM 

Kurucu Başkanı Ümit Özgümüş, 

insanoğlunun artık 3 bin yıllık planlama 

dönemine girdiğini ve bundan sonra 

geliştirilecek projelerin insanların hayatta 

kalmasıyla ilgili değil, sonsuz yaşamla ilgili 

olacağını ifade etti. Özgümüş, düşünce ve 

ekonomi arasındaki bağlantılardan söz 

ederek, “Acaba düşünce mi ekonomiyi 

belirliyor, yoksa ekonomik ve teknolojik 

gelişmeler mi düşünce biçimini belirliyor? 

Bana sorarsanız, bu birbirini niteleyen bir 

süreç. Yani yumurta mı tavuktan çıkar, 

tavuk mu yumurtadan çıkar 

paradoksunun bir paraleli. Zaten 

teknolojik gelişmeler düşünceyi belirliyor, 

söz konusu düşünce geliştikçe teknolojiyi 

de geliştiriyor” dedi. 

Adana Sanayi Odası (ADASO)  Başkanı 

Zeki Kıvanç , Adana Hacı Sabancı 

Organize Sanayi Bölgesi’nin Meslek 

Yüksekokulu ve Meslek Lisesini 

desteklediği mevcut modelin, üniversite-

sanayi işbirliğinde önemli bir tecrübe 

olduğunu ve bu modelin daha da 

genişletilebileceğini belirtti. Kıvanç, 

‘Adana ve Türkiye, bilgi ve iletişim 

teknolojileri sayesinde ortaya çıkan Yeni 

Sanayi Devrimini kaçırmamalı’’ dedi. 

Adana ÜSAM tarafından düzenlenen 

toplantıya ADASO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı ve Adana ÜSAM Yönetim 

Kurulu Başkanı Fırat Karalı, Adana Bilim 

ve Teknoloji Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU 

ve Adana Vali yardımcısı Azmi YEŞİL de 

katıldı. 

 

 

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından 

Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri 

Doç. Dr. Yavuz Cabbar’ın “Üniversite-

Sanayi İşbirliğinde yerel Dinamiklerin 

Önemi” adlı sunumu ile devam etti. 

Programın Başarı Hikayeleri bölümünde 

ise, Güney Çelik Genel Müdürü Ferhat 

Akgüngör ve Tesla Otomotiv İş 

Geliştirme Müdürü Nejla Altıok 

tarafından firmalarının başarı öyküleri 

katılımcılarla  paylaşıldı.  

Destek, Patent Ve Faydalı Model 

Ödülleri 

Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma 

Merkezi tarafından düzenlenen 

etkinlikte, TÜBİTAK-TEYDEB 

desteklerinden en çok yararlanan 5 

sanayi kuruluşu, TÜBİTAK bilimsel 

araştırma desteklerinden en çok 

yararlanan 5 öğretim üyesi, en çok 

patent, faydalı model başvurusu yapan 

firmalar ve kişilere ödül verildi. 

TÜBİTAK-TEYDEB desteklerinden en çok 
yararlanan, en fazla patent, faydalı 
model tescili yapan firmalar ve bilimsel 
araştırma desteklerinden en çok 
yararlanan öğretim üyelerine ödülleri,  

 

Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Çukurova 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Kibar ve Ankara Sanayi Odası Genel 
Sekreteri  Doç. Dr. Yavuz Cabbar 
tarafından sunuldu. 

 TEYDEB desteklerinde, Patent ve 

Faydalı Model sayısında en çok başarı 

gösteren firmalar arasında Temsa, 

Sasa ve Bossa ilk sıralarda yer aldı. 

Program kapsamında düzenlenen 

ödül töreninde Çukurova Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. 

Dr. Yıldız Aka Kaçar, Prof. Dr. Hakan 

Özkan, Prof. Dr. Bilgehan Güzel, Prof. 

Dr. İbrahim Halil Elekcioğlu, Prof. Dr. 

Sevgi Paydaş Kargı ve Prof. Dr. 

İbrahim Ortaş ile Fen-Edebiyat 

Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 

Halime Ömür Paksoy ve Prof. Dr. 

Osman Serindağ’a TÜBİTAK Araştırma 

Destek Programları’ndan en çok 

yararlanan öğretim üyeleri olarak 

bilime yaptıkları katkılar nedeniyle 

teşekkür belgesi verildi. Program, 

Adana Üniversite-Sanayi Ortak 

Araştırma Merkezi’nin Genel Kurul 

Toplantısı ile sona erdi. 

 

KAMPÜS 
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Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Kerem Tuncay 

ÖZGÜNEN ile önümüzdeki günlerde  yeni yüzüyle hizmete girecek olan kayıkhane hakkında 

söyleşi gerçekleştirdik.  

 

Sayın Hocam, üniversitemiz 
kayıkhanesinde yapılan yeniliklerden 
kısaca söz eder misiniz?  

Kayıkhane yenilenen yüzüyle ne gibi 

farklı hizmetler sunacak? 

Üniversitemiz Kano-Kürek Tesislerinde 

ve Kayıkhane Restoranında Akdeniz 

Oyunları kapsamında yenileme 

çalışmaları yapılmıştı. Şu an yürütülen 

yenilme çalışmaları kapsamında 

Kayıkhane Restoranında ciddi 

değişiklikler gerçekleştirildi.  

 

Kayıkhane Yeni Yüzüyle Çok Yakında Hizmete Girecek! 

 

Tesislerimiz kısa bir süre içersinde yeni 
yüzüyle hizmet  vermeye başlayacak. 
Yapılan yenlikler kapsamında 
Kayıkhane Restoranımızın  alanı  
genişletildi  ve  daha önceden  mevcut 
olmayan depo, personel giyinme odası 
ve dinlenme odaları oluşturuldu. 
Ayrıca, yenileme çalışmaları sonucunda 
kayıkhanede yağmurlu havalarda  

 

SPOR 

konuklarımızı ağırlayacak kapalı mekan 

gereksinimi de karşılanmış oldu. 

Misafirlerimiz yemeklerini  yerken , 

çocuklarının da eğlenceli zaman 

geçirebileceği bir çocuk parkı oluşturduk. 

Bu doğrultuda işletme, hizmet ve  sunum 

konseptlerimizi değiştirdiğimizi 

söyleyebilirim. Tesisimizin tasarımı 

misafirlerine farklı alternatifler  sunabilen 

bir cafe-restoran olacak şekilde planlandı 

ve gerçekleştirildi. 

 Kayıkhane Adana’nın Cazibe 
Merkezi Olacak…… 

 

KAMPÜS 

 

“Kayıkhanenin tanınırlığını 

arttırmak için  öncelikle çeşitli  

organizasyonlara ev sahipliği 

yaparak sporcuların tesislerimizden 

yararlanmasını ve kayıkhanemizin 

eşsiz doğa manzarası ile tanışmasını 

sağlamak istiyoruz. Bu amaçla 

hazırlayacağımız tanıtıcı 

dokümanları  uluslararası kulüplere 

göndererek daha çok dikkat çekmeyi 

hedefliyoruz.” 

Çukurova Üniversitesi  
Kayıkhanesi’nden kimler 
yararlanabilecek? 

Üniversitemizin akademik ve idari 

personeli Kayıkhanemizden doğrudan 

yararlanabilecek. Bunun yanı sıra, 

üniversitemizin şehirle kaynaşmasın 

gereği olarak bir üyelik sistemi 

planlıyoruz. 
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protokolü imzalanması için anlaşmaya 

varıldı. Fakülte Dekan ve Bölüm 

Başkanlarının da katıldığı toplantıda, 

öğrenci ve öğretim üyelerinin 

değişimini içeren geniş çaplı işbirliği 

yapılması konusunda prensip kararı 

alındı. 

Gerekli ön çalışmaların tamamlanması 

ile Kasım ya da Aralık ayı içerisinde 

imzalanması planlanan iş birliği 

protokolü ortak akademik yayınların 

oluşturulması, öğretim üyesi değişimi, 

Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, İktisat 

ve Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerde 

çift diploma programlarının açılması, 

çeşitli bursların oluşturulması ve ikili 

anlaşmaların Mevlana Programı’na 

entegre edilmesini içeriyor. 

İmzalanması planlanan işbirliği 

protokolü için, her iki üniversitede ilgili 

birimler tarafından eylem planları ve 

gerekli mevzuatların oluşturulması için 

çalışmalar başladı. 

 

Houston Üniversitesi’nden                                                    

Çukurova Üniversitesi’ne Ziyaret… 
 

 

Houston Victoria Üniversitesi (University 

of Houston Victoria)  Bilim ve Sanat 

Fakültesi Dekanı Prof. Jeffrey Richard Di 

Leo, İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Prof. Jeffry Blodgett ve Houston -Türk  

Amerikan Ticaret Odası Başkanı Tarık Çelik 

Çukurova Üniversitesi’ni ziyaret etti.  

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ve Dış 

İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Harun 

Arıkan’ın Adana’nın kardeş şehri olan 

Houston’u ziyareti sırasında davet etmiş 

olduğu heyet, Çukurova Üniversitesi ile 

yapılacak olan iş birliği anlaşmasının 

(memorandum of understanding) ön 

görüşmelerini gerçekleştirdi. 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dekanlığı ile Mühendislik 

Fakültesi Dekanlığı düzeyinde ayrı ayrı           

ön görüşmeler gerçekleştiren heyetle, ilgili 

fakülte ve bölümlerin talepleri 

doğrultusunda bir eylem planının 

oluşturulması ve kapsamlı bir işbirliği 

 

İlahiyat Fakülteleri, Akdeniz, Ege ve İç 

Anadolu Bölge Dekanlar Toplantısı YÖK 

Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. İbrahim 

Hatiboğlu'nun Başkanlığı’nda Çukurova 

Üniversitesi Senato Salonu’nda yapıldı. 

Toplantıya Çukurova Üniversitesi 

Rektör'ü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 17 

İlahiyat Fakültesinin Dekanları ile ilgili 

Fakültelerin Arap Dili ve Belağatı 

Anabilim Dalı başkanları katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, İlahiyat 

Fakülteleri müfredat programı ve 

hazırlık sınıfıyla ilgili konuların 

görüşüleceği İlahiyat Fakülteleri Bölge 

Dekanlar toplantısının Çukurova 

Üniversitesi’nde yapılmasından 

mutluluk duyduğunu belirtti. Toplantıya 

başkanlık yapan YÖK Yürütme Kurulu 

üyesi Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu da, 

Çukurova Üniversitesi’nde konuk 

olmaktan onur duyduklarını söyledi. 

 

KAMPÜS 

İlahiyat Fakülteleri Bölge                    

Dekanlar Toplantısı                 

Gerçekleştirildi 

 

Toplantı sonunda, Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar YÖK Yürütme Kurulu üyesi 

Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu’na, Ç.Ü. Güzel 

Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necdet 

Sakarya tarafından hazırlanan ve 

geleneksel ebru sanatının seramiğe 

uygulanmasıyla oluşturulan seramik bir 

tablo hediye etti. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar Öğrencilerle 

Yemekte Biraraya Geldi 

 
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Kibar, 2013-2014 eğitim öğretim 
yılının başlaması nedeni ile öğrencilerle 
yemekhanede bir araya geldi. Öğle 
yemeğinde Merkezi Kafeterya’da 
öğrencilerle birlikte olan Prof.Dr. Mustafa 
Kibar, öğrencilerin sosyal, kültürel ve 
eğitim hayatlarına dair konularda 
düşüncelerini dinledi. Rektör Prof. Dr. 
Kibar, öğrencilere yeni eğitim-öğretim 
yılında başarılarak dileyerek 
yemekhaneden ayrıldı. 

 

 

 



‘Beyaz Önlük’lerini giyen 285 Ç.Ü. Tıp 

Fakültesi öğrencisi için, Türk Tıp 

Öğrencileri Uluslararası Birliği tarafından 

tanışma yemeği düzenledi. 

Tanışma yemeğine Çukurova Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek 

Özcengiz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz 

Koç, Ç.Ü. Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı 

Tuğba Akçaoğlu ile Birlik Yöneticileri ve Tıp 

Fakültesi’ni kazanan öğrenciler katıldı. 

Öğrencilerin tek tek kendilerini 
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Bilmek ve Bilmemek Arasında Yolculuk… 

 

Tıp Fakültesi’ni Yeni Kazanan Öğrencilere 'Hoşgeldin Yemeği' 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Sürekli Gelişim Merkezinin girişimiyle 

düzenlenen “Sürekli Mesleki Gelişim 

Etkinlikleri”nin ilki, 27 Eylül 2013 

Cuma günü Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hippokrat Salonunda 

gerçekleştirildi. 

Etkinliğe Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Dilek ÖZCENGİZ, Tıp Fakültesi 

Sürekli Gelişim Komisyon Başkanı 

Prof. Dr. Atilla TANYELİ, öğretim 

üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Sürekli Gelişim Etkinliklerinin ilk 

konuğu “Bilmek ya da Bilmemek” 

başlıklı konuşmasıyla Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi (ODTÜ)Fen 

Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Ahmet İNAM oldu. 

SPOR 

tanıtmasıyla başlayan tanışma 

yemeğinde konuşan Birlik Başkanı Tuğba 

Akçaoğlu, Ç.Ü. Tıp Öğrencileri Birliği 

hakkında bilgi verdi. 50 Tıp Fakültesi’nde 

aktif olarak çalıştıklarını belirten 

Akçaoğlu, ‘Proje Destek, Mezun İlişkiler 

Destek, Eğitim Destek, Yayın Destek, 

Bilişim ve Haberleşme Destek’ gibi 

destek ve bilimsel araştırma biriminin 

bulunduğunu söyleyerek, öğrencilerin bu 

birimlerde aktif olabileceğini bildirdi. 

 

Konuşmasında bilgi ile düşünme 

arasındaki ilişkiye de dikkat çeken Prof. 

Dr. İNAM, “Düşünmek, yeni yaşamlar 

karşısında bize verilmiş olan bilgilerden 

farklı ufuklar açmak mıdır? 

Anlamadığımız şeyleri anlıyormuş gibi 

davranmak mıdır?” diyerek düşünme ve 

bilgi arasındaki ilişkiyi sorgulamamız 

gerektiğini vurguladı. 

 

KAMPÜS 

Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler 

Birimi, Avrupa Birliği LLP/Erasmus 

Öğrenim Hareketliliği kapsamında 

üniversitemizde bulunan değişim 

öğrencileri için  “Bilgilendirme Günleri” 

düzenlendi. Avrupa’nın farklı 

ülkelerinden gelen 48 değişim 

öğrencisi, 2013-2014 akademik yılı güz 

döneminde Çukurova Üniversitesinde 

öğrenim görecek. 

 

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, 

İtalya, Macaristan, Almanya, Portekiz ve 

İspanya'dan gelen Erasmus öğrencilerine 

Ç.Ü. Dış İlişkiler Birimi tarafından üç 

günlük gezi düzenlendi. Kampüs  turu, 

Adana şehir turu ve yakın çevrelere 

yapılan kültürel bütünleşme gezileriyle 

"Türkiye'de Yaşam"a merhaba dediler. 

Erasmus Programı, Avrupa 

Üniversitelerini, karşılıklı öğrenci ve 

personel değişimi yolu ile birbirleriyle 

işbirliği yapmaya teşvik etmeye yönelik 

bir program. Program kapsamında 2013-

2014 Akademik Yılında, Öğrenim 

Hareketliliği kapsamında 317, Staj 

Hareketliliği kapsamında 103 olmak 

üzere toplam 420 öğrenci Avrupa 

üniversitelerine gönderilirken, aynı 

dönemde Çukurova Üniversitesi’ne 

toplam 48 öğrenci geldi. 

Erasmus Öğrencileri Çukurova 
Üniversitesi'nde… 
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konferans salonu, okuma salonları, 

süreli yayın salonu, Yeni Adana Gazetesi 

özel koleksiyonu, başvuru kaynakları ve 

enformasyon birimi, serbest çalışma 

salonu, güncel yayınlar, eski ve nadir 

eserler birimi, tezler ve akademik aşama 

dosyaları birimi, Avrupa Birliği Yayınları 

Birimi, internet erişimli terminaller, özel 

çalışma odaları, ve sergi salonu ile 

eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmaların 

gelişimine katkı sağlamaktadır. 

Kütüphane Haftasonları da Açık 

Ç.Ü. Merkez Kütüphanesinin 2013-2014 

eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 

birlikte hizmete açılacağını belirten 

Nihat Nacar, kütüphane çalışma 

saatlerinin haftaiçi 08:00–22:00, 

haftasonu ise 09:00–17:00 arasında 

olduğunu söyledi. 

 

 

Ç.Ü.  Merkez Kütüphanesinin 

araştırmacıların ihtiyaç duyduğu tüm 

bilgi ve belgelere ulaşmasını sağlayacak  

Ç.Ü. Kütüphanesi Her Türlü 
Teknolojik Altyapıya Sahip 

teknolojik alt yapıya sahip olduğunu ifade 

eden Başkanı Nacar teknolojik gelişmeleri 

daha yakından takip etmek için çeşitli 

projeler ürettiklerini belirtti. “Ç.Ü. 

Merkez Kütüphanesi, akademisyenlerin, 

öğrencilerin ve araştırmacıların ihtiyaç 

duydukları bilgiye ulaşmalarını sağlayacak 

yeterli bilgisayar ve veri tabanlarına 

sahiptir. 

Farklı bilim dalları ile ilgili 67 adet değişik 

veri tabanını kullanıcıların hizmetine 

sunan bir merkez olan Ç.Ü. Merkez 

Kütüphanesinde, 145.000 kitap, 9.000 

tez, 800 adet eski harfli basma eser, 80 

adet el yazması, 1.936 adet akademik 

aşama dosyası,  1.500 adet film, kitap, 

dergi ve bilimsel CD bulunmaktadır. 

Türkiye’deki  14  Avrupa Birliği 

Dokümantasyon Merkezinden biri olan 

Ç.Ü. Merkez Kütüphanesinde internet 

erişiminin yanı sıra, elektronik yangın 

alarmına ve manyetik alan esasıyla 

çalışan güvenlik sistemine de sahiptir. 

Ç.Ü. Merkez Kütüphanesi ayrıca, 

 

Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanı Nihat 

Nacar, kullanım olanakları ve mimarisi 

açısından Türkiye’deki en üst düzeyde 

kütüphanelerden biri olan Ç.Ü. 

Kütüphanesinin 2013-2014 eğitim-

öğretim yılında da öğrencilere, 

akademik ve idari personele hizmet 

vermeye hazır olduğunu ifade etti.   

Günde ortalama  1.500 kişiye hizmet 

veren Ç.Ü. Merkez Kütüphanesi, 10.000 

m2 kapalı alana ve 600 kişilik oturma 

kapasitesine sahip. 2013-2014 eğitim-

öğretim yılının başlamasından kısa bir 

süre önce kütüphanenin kullanımı için 

gerekli tüm hazırlıkları 

tamamladıklarını belirten Kütüphane 

ve Dokümantasyon Daire Başkanı 

Nacar, üniversitemize yeni kayıt olan 

ve kütüphaneyi tanımak isteyen 

öğrenciler için Ekim-Kasım aylarında 

gerçekleştirilecek bir kütüphane 

oryantasyonu düzenleyeceklerini 

söyledi.  

 

KAMPÜS 
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Çukurova Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nde avukatlara yönelik olarak 
"Arabuluculuk Eğitimi" gerçekleştirildi. 
Programda, Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyelerinin yanı sıra Eğitim Fakültesi ve 
İletişim Fakültesi öğretim üyeleri de görev 
aldı. 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Eğitimi, Adana Barosu avukatlarından 
oluşan 37 katılımcıya 48 saatlik temel 
arabuluculuk eğitimi verildi. Programda 
katılımcılara ‘Arabuluculuk Hukuku, 
İletişim Becerileri, Toplantı Ve Müzakere 
Yönetimi, Öfke Kontrolü, Arabuluculuk 
Süreci Ve Etik Kurallar ‘gibi teorik 
derslerin yanı sıra, ‘Müzakere Taktikleri 
ve Arabuluculuk Senaryoları’ gibi 
uygulamalı eğitim de verildi. 

 

bulunan bataklık bölgeden çamur 
örnekleri alınarak bu çamur içinde 
yaşayan poliketler  çıkarılarak 
incelendiğini söyledi. 

Diğer staj uygulamaları hakkında da 
bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Özyurt, 
öğrencilerin miralar ile sahil hattında 
ölçümler yaptığını ve balık havuzlarına 
ilaç uygulama, balıklara aşı vurma, 
parazit tarama ve antibiyagram 
uygulamaları konusunda faaliyetler 
yapıldığını ifade etti. 

 

 

Su ürünleri avcılığı faaliyetlerinden elde 
edilen su ürünleri (balık, karides, 
yengeç vs) ise bir takım işleme 
uygulamalarına materyal olarak 
kullanıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. 
Özyurt, elde edilen farklı su ürünleri 
temizlenmekte, filetosu çıkarılmakta, 
ekonomik değeri olmayanlardan silaj 
(fermente edilmiş hayvan yemi) 
yapıldığını belirtti. 

Yrd. Doç. Dr. Özyurt  staj faaliyetinde 
düzenli olarak yapılan diğer bir 
faaliyetin, deniz kenarlarında sıklıkla 
rastladığımız deniz kabuklarının 
tanıtılmasıyla ilgili olduğunu ifade etti. 
Temel bilimler akademik personelinin 
gözetiminde yürütülen bu faaliyette 
sahil kesimi taranarak bivalvia, 
gastropoda gibi canlı gruplarının 
örnekleri toplanmakta, bunların 
yaşamları morfolojik yapıları hakkında 
bilgi verildiğini, tesis yakınlarında 

 

Çukurova  Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi tarafından düzenlenen Yaz Staj 
Programı   Yumurtalık Araştırma ve 
Uygulama Merkezinde gerçekleştirildi.  
Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Caner Enver 
Özyurt'un denetiminde 1 Temmuz da 
başlayan üçüncü ve son sınıf öğrencileri 
stajlarını Merkezde yaptıkları aktif 
uygulamalarla tamamladılar. 

 

Eğitim programının sorumluluğunu 
üstlenen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Çeker eğitim hakkında şu bilgileri 
verdi; 

“Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Adalet Bakanlığı tarafından bu eğitimi 
vermek üzere yetkilendirilmiş olup, 6325 
sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu hükümleri uyarınca 
arabuluculuk yapmak isteyen 
hukukçuların, sınava girmek ve sicile 
kaydolabilmek için en az 48 saatlik bir 
eğitim almaları zorunlu tutulmuştur. 
Arabuluculuk için ilk sınav 21 Eylül 2013 
tarihinde yapılacak. Eğitime katılıp 
sertifikalarını alan katılımcılar, bu sınavda 
ve daha sonra yapılacak uygulama 
sınavında başarılı olduklarında Türkiye’nin 
ilk arabulucuları olacaklar.”.  

 

Çukurova Üniversitesi'nde 

Arabuluculuk Eğitimi! 

 

Su Ürünleri Fakültesinden Uygulamalı Staj! 

 

BİLİM 

 

Su ürünleri mühendisliği eğitiminin 
hedefine ulaşabilmesi için, teorik 
eğitimlerin kapsamlı uygulamalarla 
desteklenmesi gerektiğini belirten Yrd. 
Doç. Dr. Özyurt, sucul ekosistemi ve bu 
ekosistemi kullanan canlı kaynaklarını 
tanımak ancak doğada yapılacak 
gözlemlerle mümkün olacağını ifade 
etti. Su ürünleri avcılığı yöntemleri  
malzeme, av süresi, av saati gibi 
parametreler bakımından tamamen 
mesleki balıkçılığa uygun olarak 
yapıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. 
Özyurt, operasyonlar kimi zaman gece 
yarısı, kimi zaman sabah 05:00’de 
başladığını söyledi. 
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Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü.) Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Paydaş, 'Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 
Tıp Ödülleri'   kapsamında verilen 'Tıp Bilim Ödülü'nün sahibi 
oldu. Ödül Adana'da  22 Ekim'de Eczacıbaşı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent  Eczacıbaşı'nın da katıldığı bir törenle 
Prof. Dr. Semra Paydaş'a verilecek. 

 

 ‘Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülü’ Prof. Dr. Semra Paydaş'a... 

 
 

 

 

 

 

 

BİLİM 

Prof. Dr. Semra Paydaş'ın yaptığı 

çalışmalar kapsamında çok prestijli bir 

ödüle layık görüldüğünü kaydeden Rektör 

Prof. Dr. Kibar, "Bir öğretim üyemizin 

böylesine prestijli bir ödülü alması bizi 

çok gururlandırdı ve sevindirdi" dedi. 

 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Kibar, bir öğretim üyelerinin 

Eczacıbaşı Topluluğu'nun tıp ve 

eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda 

bulunmak amacıyla 1959'dan bu yana 

'Bilime Katkı, Başarıya Ödül' sloganıyla 

sürdürdüğü bir ödülü almasından 

dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.  

 

'Bilime Katkı,  

Haberin detayı için:  

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

odulu.asp 

 

Başarıya Ödül' 

 
 

Çukurova Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Tanıtım Toplantısı 

 

 
 

 

 

 

Çukurova  Üniversitesi Stratejik 

Araştırmalar Merkezi (SAM) Tanıtım 

Toplantısı İletişim Fakültesi Konferans 

Salonunda düzenlendi. İletişim 

Fakültesinde gerçekleştirilen etkinliğe 

Ç.Ü. Rektör’ü Prof. Dr. Mustafa Kibar’a 

vekalet eden Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Seyhan Tükel, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, SAM 

Müdürü Prof. Dr. Harun Arıkan, ilgili 

fakülte dekanları, öğretim elemanları 

ve basın mensupları katıldı. Merkezin 

yeni yerinin tanıtımı nedeniyle 

düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. 

Harun Arıkan,  dünya çapında çoğu 

Amerika Birleşik Devletlerinde ve 

Avrupa Birliği içerisinde olmak üzere 

 

7000’in üzerinde stratejik araştırma 

merkezi veya kurumu bulunduğunu, 

Afrika kıtası ve Ortadoğu’da ise konuyla 

ilgili uzman iş gücü eksikliğinin göze 

çarptığını belirtti. Prof. Dr. Arıkan, 

Ortadoğu’ya yakınlığı, enerji-politiği 

açısından büyük öneme sahip Çukurova 

Bölgesinin en büyük üniversitesi olan 

Çukurova Üniversitesinde bilimsel, 

analitik ve objektif bilgilerin kamuoyu ve 

karar alıcılara ulaşmasını sağlamayı 

hedefleyen böyle bir merkeze ihtiyaç 

olduğunun altını çizdi. 2002 yılında 

kurulan ve çeşitli faaliyetler yürüten 

SAM’ın yeni çalışma ofisi İletişim 

Fakültesi binasında hizmet verecek. 

Uluslararası gündem ve Türkiye gündemi  

 

 

 

üzerine bilimsel araştırmalar yapmak 

amacıyla oluşturulan Merkezde üretilen 

bilimsel bilgilerin raporlanarak kamuoyu 

ve karar vericilerle paylaşılması 

amaçlanıyor.  

 

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


Prof. Dr. Mustafa Kibar, turnuvada 

mücadele edecek takımlara başarılar 

dileyerek turnuvayı başlattı. Bu yıl 9.’su 

yapılan turnuva, geçtiğimiz aylarda 

düzenlenen Bahar Turnuvası'nda 

dereceye giren ilk 8 takım arasında 

gerçekleştirildi. 

 

Türk Genç  Milli Takımı, 5-15 Eylül' de 

Adana'da gerçekleştirecek olan, Dünya 

Tekerlekli Sandelye Basketbol 

Şampiyonluğu hazırlık çalışmalarına 

Çukurova Üniversitesi Lütfullah 

Aksungur Spor Salonunda başladı. 

Geçen yıl Türk Genç Milli Takımı 

İngiltere'de düzenlenen Tekerlekli 

Sandalye Basketbol Avrupa 

Şampiyonluğunda üçüncülüğü elde etti. 

Türk Genç Milli takımı almış olduğu bu 
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi 

Balcalı Hastanesi Futbol Turnuvası 

gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi 

Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuva 

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ile 

Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 

Yeşim Taşova’nın katılımıyla başladı.  

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Kibar, Üniversitenin spor 

faaliyetleri yönünden son derece şanslı 

tesislere sahip olduğunu dile getirdiği 

bir konuşma yaparak, çeşitli kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yaparak bu tesisleri 

daha da genişletmeyi planladıklarının 

altını çizdi. 

 

Balcalı'da ‘Futbol Turnuvası’ BaŞladı  

 

 

 

Tekerlekli Sandelye Basketbol Dünya Şampiyonluğu Hazırlık Çalışmaları Çukurova 

Üniversitesinde Başladı 

 

 

SPOR 

başarı ile Dünya şampiyonluğunda 

yarışmaya hak kazandı. Türkiye 

genelinden sporcuların yer aldığı Türk 

Milli Takımı'nın çalışmaları 4 Eylül'e kadar 

antrenörleri eşliğinde devam edecek. 

Dünya şampiyonasında 12 ülkeden, 12 

sporcunun takım oluşturduğu 

karşılaşmalara toplam 144 sporcu 

katılacak. Tekerlekli Sandelye Basketbol 

Dünya Şampiyonası, 5-15 Eylül'de 

Adana'da Yüreğir Menderes Spor 

Salonunda yapılacak. 

Sağlıklı Yaşam İçin Spor! 

 

 

Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü 

girişimiyle düzenlenen Kış Spor Okulları, 

14 Eylül 2013 tarihinde eğitime 

başlayacak. 7-18 yaş arası tüm çocuk ve 

gençlerin katılabileceği spor eğitimleri 

Cumartesi ve Pazar günleri Çukurova 

Üniversitesi Spor Tesislerinde 

gerçekleştirilecek.  Çukurova Üniversitesi 

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO)  

öğretim üyelerinin koordinatörlüğünde 

verilecek olan eğitimler, katılımcılara 

farklı kulüplerin düzenleyeceği 

müsabakalarda yarışmaları için bir alt 

yapı sağlayacak. 

Kış Sporları eğitimleri için 0322 338 60 

60 ve çocuklar için gelişim jimnastiği 

eğitimi için 0533 257 65 44 nolu 

telefonlardan detaylı bilgiler alınabilir.  

 



 

 

 

 

Tijen Mercimek - Öğrenci Velisi 

Kayıt denilince aklımıza doğal 
olarak, saatlerce bekleyeceğimiz 
uzun kuyruklar geldi. Ancak 
işlemler o kadar kısa sürdü ki… 
Sonrasında bize özel tahsis 
edilmiş otobüsle üniversiteyi 
tanıma imkanı verilmesi bir veli 
olarak içimi rahatlattı. Çukurova 
Üniversitesi Yönetimine 
ilgilerinden dolayı çok teşekkür 
ediyorum.  

 

 

Muzaffer Şahin – Öğrenci Velisi 

Biz Adana dışından geldik. Bizim 
için önemli olan işlerimizin hızlıca 
gerçekleşmesiydi. Gerçekten de 
burada o kadar güzel bir sistem 
kurulmuş ki, hiç beklemeden 
işlemleriniz yapılıyor ve kayıt 
gerçekleşiyor. Özellikle öğrencilere 
olan ilgi bizi çok sevindirdi. Kayıtlar 
sırasında yardımcı olan üniversite 
çalışanlarına teşekkür ediyorum.  

 

 

 
Emre Yalçın - Bilgisayar 
Programcılığı Öğrencisi 
 
Rahat bir şekilde herhangi bir 
problem olmadan kaydımı 
yaptırdım. Bana Sor Projesi’nde 
görevli abiler ve ablalar bize çok 
yardımcı oldu. Çukurova 
Üniversitesi’ne geldiğim için çok 
heyecanlı ve mutluyum. 
Üniversite yönetimine ve bizleri 
bekletmeden işlemlerimizi ilgiyle 
yapan üniversite çalışanlarına 
teşekkürlerimi iletiyorum.  

 

 

Tülay Şafak - Çocuk Gelişimi 
Bölümü Öğrencisi  

Kayıt sırasında her şeyin bukadar 
çabuk olacağını beklemiyordum. 
Günlerdir yaşadığım stres 
boşunaymış… Rahat bir şekilde 
kaydımı yaptırdım. Bana Sor 
Projesiyle üniversiteyi de tanımış 
oldum. Üniversite yönetimine ve 
Bana Sor Projesi’nde yardımcı olan 
öğrencilere sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum.  

 

 

Neslihan Değirmeciler - 
Muhasebe Finans Bölümü 
Öğrencisi  

Sistemli bir şekilde grup grup 
kayıt yerlerine alındık. Üniversite 
çalışanları çok ilgili. Çukurova 
Üniversitesi’ne kayıtlar 
konusunda sağladığı kolaylıklar 
için çok teşekkür ediyorum. 

 

 

Ramazzan Çeker- Öğrenci Velisi 

Herşey o kadar düzenliydi ki hiç 
sıkıntı yaşamadık, uzun kuyruklarda 
beklemedik. Kaydımız hemen 
tamamlandı. Üniversite çalışanlarına 
çocuklarımıza gösterdikleri ilgiden 
dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. 
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2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Dönemi Veli ve Öğrencilerden  Çukurova 

Üniversitesine  Teşekkürler! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇÜ Haber Merkezi  E-BÜLTEN                                                                                                                                                                        EYLÜL  2013 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Tatarlı Höyüğünde  devam eden 3 bin 500 

yıllık Kizzuwatna Uygarlığı antik kenti kazı çalışma alanını ziyaret ederek Fen Edebiyat Fakültesi 

Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Girginer’den bilgi aldı. Yrd. Doç. Dr. Girginer, bugüne 

kadar yapılan kazılar sonucunda Adana Arkeoloji Müzesi’ne  2000 adet tarihî eserin kazandırıldığını 

bildirdi. 

 Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan 

Tatarlı Höyüğünde yaklaşık 3 bin 500 yıl 

önce yaşayan Kizzuwatna Uygarlığı’na ait 

antik kentte kazılar devam ediyor. Tatarlı 

Höyük kazısında 3 değişik alandaki 

çalışmaları yerinde izleyen Rektör Prof. 

Dr. Kibar, anıtın  ‘A Yapısı’, ‘Taş Döşemeli 

Şehre Giriş Bölümü’ ve ‘Sur Yapısını’ 

inceledi. Rektör Prof. Dr. Kibar Tatarlı 

Höyüğünde yapılan arkeolojik 

araştırmaların önemini vurgulayarak, kazı 

ekibine bugüne kadar yapılan 

çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 

 

 

Ç.Ü. Rektörü Prof. Dr. Kibar’dan Tatarlı Höyük Kazısına Ziyaret… 

 

 

Ziyaret heyetine kazı çalışmaları 

hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Serdar 

Girginer, Tatarlı Höyük kazılarının 6. 

yılını doldurduklarını ifade ederek, bu yıl 

yapılacak olan kazılarda yukarı ve aşağı 

kent olarak adlandırdıkları, iki farklı kenti 

gün ışığına çıkarmaya çalıştıklarını 

belirtti. 

2013 yılı içerisinde yapılan kazılarda 

Tatarlı Höyüğünde, yukarı şehrin 

(stadelin) doğusunda yer alan ve Geç 

Tunç Çağı’nda farklı evreleriyle 

kullanılmış bir yapıya ait kalıntılara 

ulaşıldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. 

Serdar Girginer, son verilerin de bu 

yapının bir ‘sur yapısı’ olduğu ihtimalini 

güçlendirdiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. 

Girginer, “Çalışmalarımız neticesinde 

tapınağın 4 bin yıl önce 

 

kurulduğu ancak kullanıma 3.500 yıl 

önce başlandığı bilgilerine ulaştık. 

Tapınak, sağlamlığı ve restore 

edilmemiş olmasıyla, Orta Anadolu 

dahil tüm Türkiye’nin en büyük 

arkeolojik yapısı olma özelliğine 

sahip” dedi. 

Adana Müzesinin yerinin değişeceği 

bilgisini de veren Yrd. Doç. Dr. 

Girginer, Milli Mensucat’a ait olan 

yerin Kültür Bakanlığına 

devrolduğunu bildirdi. Bu alana dört 

veya beş adet müze kompleksinin 

yapılacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. 

Girginer, bu kapsamda müzede 

kendisinin de danışmanlık yaptığı 

Tatarlı Höyüğü kazısından elde edilen 

eserlerden oluşan büyük bir vitrin 

açılacağını ifade etti. 

 

 

 

  

 

 

 

Ziyaret sırasında kazı evini de 

inceleyen Rektör Prof. Dr. Kibar,  

kazılarda çıkan Hitit dönemine ait 

değerli taş ve buluntuların 

restorasyon çalışmalarını yerinde 

gördü. Kazıda elde edilen tarihî 

eserlerin, yapılan restorasyon 

çalışmalarının ardından müzeye teslim 

edildiği bildirildi. 

 




