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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi, Dünya sıralamasında                                                                            

En İyi 13 Türk Üniversitesinden biri ilan edildi… 

 

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi’nin (Center for World 

University Rankings - CWUR) 2018-2019 yılları için hazırladığı liste 

açıklandı. Türkiye'den, aralarında Çukurova Üniversitesi’nin de 

bulunduğu 13 üniversite, listeye girmeyi başardı. 

Prof. Dr. Kibar: “Dünya üniversitesi olma hedefimizde 

kararlıyız.” 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar yaptığı 

açıklama, Çukurova Üniversitesi’nin bugün gelinen noktada 

akademisyen, öğrenci ve çalışanlarından aldığı güçle ‘Dünyanın 

En İyi Üniversitesi’ listesine giren 13 Türk Üniversitesinden biri 

olmasından gurur duyduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Kibar, 

“Çukurova Üniversitesi olarak Uluslararasılaşan Araştırma 

Üniversitesi anlayışıyla, güçlü araştırmacılar yetiştiren, dünya 

bilimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan, bilim ve teknoloji 

alanında yönlendirici olan, araştırmada ve eğitimde cazibe 

merkezi haline gelen üniversite olmayı hedeflemekteyiz.” 

şeklinde konuştu. 

En iyi 1000 üniversite listesine giren Türk Üniversiteleri ise 

şöyle:  

Hacettepe Üniversitesi (525) 

İstanbul Üniversitesi (560) 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (596) 

Ege Üniversitesi (616) 

Ankara Üniversitesi (625) 

İstanbul Teknik Üniversitesi (648) 

Gazi Üniversitesi (679) 

Boğaziçi Üniversitesi (740) 

Bilkent Üniversitesi (789) 

Erciyes Üniversitesi (874) 

Çukurova Üniversitesi (932) 

9 Eylül Üniversitesi (938) 

Atatürk Üniversitesi (979) 

 

 

 

 

Dünyanın en prestijli 1000 üniversitesi açıklandı. Çukurova Üniversitesi sıralamaya giren 13 Türk 

Üniversitesinden biri olarak ilan edilirken, listenin 11’inci sırasında yer aldı. Çukurova Üniversitesi'nin 

dünya üniversitesi olma hedefine kararlılıkla ilerlediğini bildiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

"Çukurova Üniversitesi, daha nice başarılarla varlığını sürdürmeye devam edecektir." dedi. 

 

 

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

 

 

“Başarıda emeği olan herkesi kutluyorum.” 

Prof. Dr. Kibar açıklamasını şöyle sürdürdü; 

“Çukurova Üniversitesi, geçtiğimiz 45 yılda 164 bine ulaşan 

mezunu, bugün için 2.200’ü aşan akademik kadrosu ve 

3.000’den fazla idari personeli ile çağdaş Türkiye’nin gelişim 

sürecine önemli katkılarda bulunmaktadır. Üniversitemiz, 

Yükseköğretimdeki temel değişimleri yakından takip ederek, 

gerekli değişimleri geniş bir bakış açısı ile değerlendirerek 

nitelikli gelişme konusunda tüm azim ve iradesi ile 

ilerlemektedir. Kırkbeş yılın birikimi, deneyimi ve 

sorumluluklarının farkında olan güçlü akademik kadromuzun, 

Üniversitemizin kurumsal kimliğinin gelişmesinde ve 

ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer almasındaki 

emeği büyüktür. Akademik ve idari kadromuzun özverili 

çalışmaları ve katkıları için çok teşekkür ediyor, bu başarıda 

emeği olan herkesi kutluyorum.” 

 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

HAZİRAN  2018 

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

yaklaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı ve hayırseverlerin katkıları, Çukurova İlahiyat 

Eğitimini Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin öncülüğünde 

inşasının büyük bir bölümü tamamlanan Camii, Sabancı Merkez 

Camii’nden sonra ikinci en büyük cami olma özelliğine sahip. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, iki katlı kültür merkezi ve 

dersliklerin bulunacağı ÇÜ 57. Alay Şehitleri Camii'nin sadece bir 

ibadet alanı değil, bir kültür merkezi olarak da faaliyet 

göstereceğini vurguladı. 

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

Şehitleri Camii inşaatının tamamlanmasına destek olmak için 

Çukurova Üniversitesi yemekhanesinde Adana protokolü ve iş 

dünyası bir araya geldi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın 

önderliği, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın ev sahipliğinde 

gerçekleşen iftar yemeğinde bir araya gelen Adana iş dünyası 

temsilcileri, caminin tamamlanması için nakdi yardımda 

bulundu. 

 

 

 

 

 

 

“Tarih bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. İşgalci 

İsrail ve hamisi ABD yönetimleri Ortadoğu’da mazlum 

insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü 

uygulamakta ve insanlık suçu işlemektedir. 21. yüzyılın ilk 

çeyreğinde barbarca yapılan bu katliamın faillerini ve 

ortaklarını lanetliyoruz.” denildi. 

 

Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri Camii’nde sona yaklaşılıyor 

 

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur-an tilaveti ile 

başlayan programda, iftar yemeği ve Adana Müftüsü Hasan 

Çınar’ın duasının ardından yardım programına geçildi. Açılış 

konuşmasını ÇÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman 

Ateş yaptı. 57. Alay sancağının selamlanmasından sonra 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar konuklara ÇÜ 57. Alay Camii ile 

ilgili sunum yaptı. 

 

 

 

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

 

Çukurova Üniversitesi Senatosu’ndan ABD ve İsrail’e kınama mesajı… 

 

Çukurova Üniversitesi Senatosu, Amerika Birleşik Devletleri'nin 

İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından, Filistin 

halkının gerçekleştirdiği protesto yürüyüşüne İsrail askerlerince 

yapılan silahlı saldırıya ilişkin kınama mesajı yayınladı. Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Kibar başkanlığında toplanan Çukurova 

Üniversitesi Senatosu tarafından yayınlanan kınama mesajında,  

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Yara Yönetimi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu 

 

Farklı disiplinlerden akademisyenlerin ve ÇÜ Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Şeref Erdoğan’ın da katıldığı sempozyumun açılışı, saygı 

duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başladı. 

Prof. Dr. Yavuz: “Yara yönetiminde multudisipliner çalışma 

önemli.” 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sempozyum Başkanı 

Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahinin en önemli uğraş alanlarından birinin defekt onarımı 

olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti; 

“Bizler defekt onarımlarını yani açık ve geniş yaraların 

kapatılmasını, genellikle hastanın kendi dokusu olan fleplerle 

veya greftlerle gerçekleştiriyoruz. Ancak bu onarım süreci 

gecikirse veya onarım gerçekleşmezse tedaviye rağmen 

kapanmayan yaralarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Günümüzde 

bu tür kronik yaraların yönetimi sadece bir branşın tek başına 

gerçekleştireceği bir süreç olmaktan çıkmış durumda. Bu 

durumda hastaların tedavisi birden fazla anabilim dalının aynı 

anda hastayı değerlendirdiği konseyler tarafından yapılmalı. 

Prof. Dr. Erdoğan; “Eğitimde akredite bir lisans 

programımız var.” 

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan ise davetlilere Çukurova 

Üniversitesi ile ilgili son yıllarda yaşanan gelişmeleri aktardı. 

Çukurova Üniversitesi’nin 18 fakülte, 4 yüksekokul, 12 Meslek 

Yüksekokulu ve devlet konservatuvarıyla 45 yılını geride 

bıraktığını ifade eden Prof. Dr. Erdoğan, ayrıca Tıp Fakültesinin 

Ziraat Fakültesi gibi üniversitenin kuruluşunda yer alan iki 

fakülteden biri olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti; 

“Üniversitemizin kurumsal yapılanmasını tamamladık. Ayrıca 

2017 yılı itibariyle araştırma ve uluslararasılaşma misyonunu 

yüklenmiş olduk. Bu misyonlarımızı yerine getirmek için gereken 

çalışmalar güçlü akademik kadromuzla gerçekleşmektedir. Tıp 

Fakültesi de Üniversitemizin lokomotif akademik kadroları içinde 

yer almaktadır. Bu sempozyumun düzenlenmesi ve 

gerçekleşmesi bu amaca hizmet etmenin bir göstergesidir. 

Açılış konuşmalarının ardından birinci panel olan kronik yara 

oturumuna geçildi. Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Cemil Dalay ve 

Doç. Dr. Eyüphan Gencel yaparken, konuşmacılar kendi 

alanlarındaki sunumlarını gerçekleştirdi. 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından “Yara 

Yönetimi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu” düzenlendi. Hipokrat Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirilen Yara Yönetimi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumunun başkanlığını, Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Metin 

Yavuz üstlendi. Bilimsel sekretarya ise aynı bölümde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kesiktaş tarafından 

gerçekleştirildi. 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/yaratedavisemp.asp 
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HAZİRAN  2018 

Merkezi İstanbul’da ve kısa adı olan FEDEK olan Fen, Edebiyat, 

Fen-Edebiyat, Dil- ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim 

Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, ilgili 

fakültelere ait eğitim programlarında yürütülen kalite geliştirme 

çalışmaları kapsamında dış değerlendirme hizmeti veriyor. 

Derneğin hedefleri, toplumu (öğrenci adaylarını, öğrenci 

rehberlerini, öğrenci velilerini, eğitim-öğretim kurumlarını, 

meslek örgütlerini, olası işverenleri, devlet kurumlarını vb.) 

bilgilendirmek üzere akredite edilen bu fakültelere ait öğretim 

programlarını belgeleyerek duyurmak, programların eğitim, 

öğretim, araştırma ve topluma hizmetin ilerletilmesi, sürekli 

iyileştirilmesi, böylece daha iyi eğitilmiş, niteliği yükseltilmiş 

bireylerin yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesi 

konularında yönlendirici rol oynamak şeklinde sıralanabilir. 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 

lisans programı da 2017-2018 eğitim-öğretim yılında FEDEK 

tarafından değerlendirilmek için Dekanlık Makamı aracılığı 

yaptığı başvuru 27 Şubat 2017 tarihinde kabul edildi. Derneğin 

istediği özdeğerlendirme raporunu hazırlamak üzere bölüm 

akreditasyon komisyonu oluşturuldu ve hemen çalışmalara 

başlayarak raporu Temmuz ayı sonunda tamamladı. 

 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü lisans programına FEDEK tarafından                   

24 Şubat 2018 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Akreditasyon verildi. İstatistik Bölümü lisans programı,                    

Fen-Edebiyat Fakültesi’nin akredite edilen ilk bölümü olma unvanını elde ederken, ÇÜ Tıp Fakültesi ile beraber 

akredite olmayı başaran iki programdan biri oldu… 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü akredite oldu 

 

2018 Ocak itibariyle Yüksek Öğretim Akreditasyon Kurulu 

tarafından tescil edilerek göreve başlayan İletişim Eğitimi 

Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından İletişim 

Fakültesi Dekanlarına, İletişim alanlarındaki programların dış 

değerlendirmesi ve akredite edilmesine yönelik süreçler 

hakkında eğitim verildi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim 

Fakültesi ev sahipliğinde yapılan 26. İletişim Fakültesi Dekanlar 

Konseyi (İLDEK) toplantısı nedeniyle bir araya gelen İletişim 

Fakültesi Dekanları ve bazı dekan  yardımcısı/temsilcilerine, 

 Kurumsal Akreditasyon Eğitimi” konulu Çalıştayda İLDEK ve İLAD 

(İletişim Araştırmaları Derneği) Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ve 

İLEDAK üyesi Prof. Dr. Süleyman İrvan tarafından geniş kapsamlı 

bilgilendirme yapıldı. Türkiye’deki çeşitli İletişim Fakültelerinin 

yanı sıra, bazı Türk Cumhuriyetleri ve Kıbrıs Üniversiteleri İletişim 

Fakülteleri Dekanlarının ve temsilcilerinin, ayrıca İLEDAK Başkanı 

Prof. Dr. Hülya Yeğnin de katıldığı tüm gün süren interaktif eğitim 

sonucunda katılımcılara katılım belgesi verildi.  

 

 

İstatistik Bölümü’ne 5 yıl süreyle akreditasyon verildi 

Hazırlanan özdeğerlendirme raporu, FEDEK’in yanı sıra daha 

sonradan oluşturulan 1 başkan, 1 eşbaşkan ve 2 

değerlendiriciden oluşan FEDEK Değerlendirme Takımına da 

gönderildi ve bu takım 10-12 Aralık 2017 tarihleri arasında 

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve İstatistik 

Bölümü’nü ziyaret etti. Yapılan bu dış değerlendirmenin 

sonucunda İstatistik Bölümü programına 24 Şubat 2018 

tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Akreditasyon verildiği açıklandı. 

 

 

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

Kurumsal akreditasyon eğitimi 

 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/istatistikakrdt.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/akreditasyonegtm.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi’nde “2. Psikoloji Günleri” yapıldı 

 

Psikolojide güncel konular uzmanlar tarafından 

öğrencilere anlatıldı 

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nı 

okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Psikoloji 

Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurcihan Kiriş yaptı. Doç. Dr. Kiriş, 

ikincisini düzenledikleri psikoloji günlerinde güncel konuların 

alanında uzman kişilerin anlatımıyla bilgi konferansları olarak 

devam ettiğini söyledi. Psikolojideki yeniliklerin öğrencilere 

aktarılacağını belirten Doç. Dr. Kiriş, alanında önemli 

akademisyenlerin öğrencilerle bulaşacağını ifade etti. 

Prof. Dr. Paksoy: “Psikoloji bölümüne son dönemlerde ilgi 

oldukça yoğun” 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halime Paksoy ise bu yıl ki 

temanın “Benlik ve Algı” olduğunu hatırlatarak kulübün 2011 

yılında kurulduğunu ve en hızlı gelişen ve büyüyen öğrenci 

kulüplerinden biri olduğunu söyledi. Psikoloji Kulübü’nün 400’ü 

aşan üyesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Paksoy, Psikoloji 

Bölümüne son dönemlerde çok ilgi olduğunu ve son zamanlarda 

eğitim öğretimin yanında araştırma geliştirme faaliyetlerine de 

önem verdiklerini söyledi. 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Öğrenci Faaliyetleri Birimine bağlı Psikoloji Kulübü öğrencileri 2. Psikoloji Günleri 

etkinliği düzenledi. Akif Kansu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

Başkanı, Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği Başkanı Türkiye Zeka Vakfı Kurucu Üyesi Prof. Dr. Sirel 

Karakaş’ın onur konuğu olduğu 2. Psikoloji Günleri’nin açılışına Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halime 

Paksoy, Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurcihan Kiriş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.  

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/2psikolojigun.asp 

 

 

Prof. Dr. Karakaş: “Zekâ ve zekâ kuramları” 

sunumunu yaptı 

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Sirel Karakaş, “Zekâ 

ve Zekâ Kuramları” konulu sunumunu yaptı. Prof. Dr. 

Karakaş, zekânın tanımını yaparak, çalışmalarıyla ilgili 

öğrencilere bilgiler aktardı. Prof. Dr. Karakaş, özgün bir zekâ 

testi için çalışma yürüttüklerini ifade ederek 1975 yılında 

yapılan testin halen kullanıldığını ifade etti.  

3 yıllık bir proje ile Türkiye’ye özgün bir zekâ testi 

hazırlanması için çalışma başlattıklarını bildiren Prof. Dr. 

Karakaş, zekâ bölümlerini açıklayarak, “70 ile 109 arasındaki 

kişiler normal zekâ, 110 ile 129 arası üstün zekâ, 130 ile 139 

çok üstün zekâ, 140 ve üzeri ise deha olarak 

sınıflandırılıyor.” dedi. Ünlülerin zekâ seviyelerine yönelik 

istatistikleri de veren Prof. Dr. Karakaş öğrencilerin 

sorularını da cevapladı. 

İki gün süren 2. Psikoloji Günleri etkinliğinde 7 farklı konuda 

Prof. Dr. Sirel Karakaş, Uzm. Psk. Mehmet Duman, Dr. Öğr. 

Üyesi Berna Aytaç, İnsan Kaynakları Uzmanı Elif Özgürün, 

Öğr. Gör. Kahraman Kıral, Uzm. Psk. Feyruz Usluoğlu, Prof. 

Dr. Kamuran Elbeyoğlu konuşmacı oldu. Uzmanlar 

öğrencilerle farklı konu başlıklarında bilgiler aktardı. 
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HAZİRAN  2018 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi (ÇÜİF) 

tarafından ilk kez düzenlenen, Çukurova Genç 

İletişimciler Kongresi, 21 farklı üniversiteden öğrenciler 

tarafından gönderilen ve Bilim Kurulu tarafından kabul 

edilen 64 bildiri ile 3 ve 4 Mayıs tarihleri arasında 

gerçekleşti. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen kongreye, onur konuğu 

Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ile birlikte Çukurova 

Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin yanı 

sıra 7 farklı üniversiteden öğretim üyeleri, 21 farklı 

üniversiteden gelen 76 katılımcı, akademisyenler, 

öğrenciler ve basın mensupları katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başlayan kongrenin açılış konuşmasını Kongre 

Başkanı Doç. Dr. İlker Özdemir yaptı. İletişim Bilimleri Bölüm 

Başkanı ve Kongre Başkanı Doç. Dr. İlker Özdemir, 4. sınıf 

öğrencilerinin mezuniyet projeleri kapsamında, memleketin iyi 

fikirlere ihtiyacı olduğunu düşünerek bir öğrenci kongresi 

düzenleme fikriyle yola çıktıklarını belirterek, kongreye destek 

veren kuruluşlara teşekkür etti. 

Doç. Dr. Özdemir: “Kongre öğrencilerin eseri” 

Doç. Dr. Özdemir; “ 30 kişilik bir ekiple kongreyi 

gerçekleştireceğimize inandık. İyi bir bilim kurulu oluşturduk. 

Gelen bildiriler, iki hakemli süreçten geçti.  Bilim Kurulu 

tarafından, sinema ve belgesel, kişilerarası iletişim ve sosyal 

medya, televizyon ve şiddet başlığı altında diziler, kent, kimlik 

ve iletişim, hak haberciliği ve yerel basın, mülteci haberlerinin 

incelenmesi, film türleri ve film analizi, toplumsal cinsiyet, 

önyargı ve cinsiyetçilik, yeni medya, siyasal iletişim ve medya, 

digital çağda denetim ve sansür, gazetecilik, medya ortamında 

bir etik sorun olarak yalan başlığı altında 64 bildiri onayladı.”  

Doç. Dr. Özdemir, bu kongrenin öğrencilerin eseri olduğunu 

söyleyerek, gücünü onlardan aldığını belirtti. 

Prof. Dr. Çubukçu: “Genç iletişimciler kongresini 

düzenlemenin gururunu yaşıyoruz“ 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice 

Çubukçu da, Çukurova Genç İletişimciler Kongresini 

düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Çubukçu, 

“İletişim çağı olarak nitelendirilen 21.yüzyılda, teknoloji 

alanında olduğu gibi iletişim araçlarında da hızlı bir gelişme 

yaşanıyor. Gelişen iletişim ağı toplumun tüm kesimlerine 

yayılarak, yaşam pratiğine dönüşüyor. Kısacası iletişim 

teknolojileri için bilgiyi nasıl işlediğimiz, toplumun algıları ve 

bireylerin düşünme sistemleri belirleyici olmaktadır.  

 

 

 

 

Çukurova Genç İletişimciler Kongresi düzenlendi 

 

Düşünsel süreçlerimizin nasıl bilişsel süreçlere dönüştüğü 

toplumun değil daha çok iletişimcilerin düşünmesi gereken 

bir süreç. Bunun bir göstergesi olarak bu kongrede konular 

tartışılarak yanıtlar bulunacak. 3 Mayıs Dünya Basın 

Özgürlüğü gününde kongrenin anlamlı olmasını dileyerek, 

başta onur Konuğumuz Prof. Dr. Korkmaz Alemdar olmak 

üzere tüm katılımcılara teşekkür ederim.” 

Onur konuğu Prof. Dr. Korkmaz Alemdar oldu 

Daha sonra kongrenin onur konuğu Prof. Dr. Korkmaz                                                                                                   Alemdar 

“Basın Özgürlüğü” konusunda sunum yaptı.  Sunumun                                                                                                                

ardından verilen kokteylle oturumlara geçildi.  İki gün süren                                                                                                                     

kongrede öğrenciler bildirilerini yayınladı. 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 25 yaşında… 

 

ÇÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kutlamalara Rektör Prof. Dr. 

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

Dr. Şeref Erdoğan, Prof. Dr. İ. Halil Elekcioğlu, rektör 

Başdanışmanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, Diş Hekimliği 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Toroğlu, Kurucu Dekan Prof. Dr. 

İlter Uzel, eski Dekan Prof. Dr. Nafiz Bozdemir, Adana Diş 

Hekimleri Oda Başkanı Dr. Fatih Güler ile birçok akademisyen ve 

idari personel katıldı. 

ÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel, diş 

hekimliği mesleğinin tarihsel gelişiminden söz etti. 

Prof. Dr. Uzel: “Türkiye’de öncüyüz… seçkin ve kıskanılan 

bir yerdeyiz” 

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği                                                                   

Fakültesi’nin Kurucu Dekanı olarak                                                                           

her zaman ilkeli ve seçici davrandığını                                                                   

ifade eden Prof. Dr. Uzel,  ”Kurucu                                                                                  

Dekan olarak çalıştığım tüm Rektörlerime bana duydukları güven 

ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir Çukurovalı olarak 

ciddi eğitimi, bilimsel etkinleriyle, klinik hizmetleriyle, etik 

tutumuyla Türkiye’de ilkini uygulamasıyla öncüyüz. Seçkin ve 

kıskanılan bir yerdeyiz.” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından 

Prof. Dr. Uzel’e katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Kibar 

tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. 

Dr. Gürsesli: “Bölgedeki en üst                                                                           

düzey diş hastanesi durumundayız” 

Diş Hekimliği Mezunlar Derneği Başkanı                                                                

Dr. Ufuk Gürsesli de, 95-96 yılında 21                                                             

öğrenciyle başlayan ÇÜ Diş Hekimliği                                                             

Fakültesi’nin, şu anda 8 anabilim                                                                     

dalında doktora ve uzmanlık eğitimleri verdiğini söyleyerek, 

“Hasta bakılan altı klinik ve iki ameliyathaneye sahip, birçok 

öğrenci ve öğretim üyeleriyle daha kaliteli ve daha kapasiteli bir 

hizmet veren çağdaş bir sağlık kurumu olmuştur. Ağız ve diş 

sağlığı konusunda tüm anabilim dalları bazında uzman diş 

hekimleri bulunduran fakültemiz, bölgedeki en üst düzey diş 

hastanesi durumundadır.” dedi. 

 

 

 

 

Kurulduğu günden bu yana ağız ve diş sağlığı tedavisinde Çukurova Bölgesi’nin önemli bir sağlık ihtiyacını 

karşılayan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nin 25. Kuruluş yıldönümü törenle kutlandı. 

“Çukurova’nın bereketli toprakları bundan 25 yıl önce önemli bir bilim yuvasının daha doğuşuna tanıklık etti.” 

diyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, emeği geçen herkese teşekkür etti. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/dishek25yil.asp 

 

 

Güler: “ÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Adana’ya farkındalık 

ve büyük katkı koydu” 

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı                                                                    

Dr. Fatih Güler de, oda hakkında bilgi                                                                 

vererek diş hekimliği mesleğinin                                                      

önemine değindi. Çukurova Üniversitesi                                                                                                                                                                                   

Diş Hekimliği Fakültesi’nin her birimiyle                                                 

verdiği hizmetin kalitesinden söz eden Dr. Güler, “Adana’ya 

farkındalık ve katkı koyduğunu düşünüyorum. Emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Bozdemir: “Türkiye’de her iki evden birinde 

hala diş fırçası yok” 

Eski Dekan Prof. Dr. Nafiz Bozdemir                                                                     

ise, TUİK 2016 Türkiye Sağlık                                                                      

Araştırmaları sonuçlarını aktardı.                                                                

Son altı ay içerisinde 7-14 yaş                                                                      

gruplarında en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde 

ağız ve diş sağlığı sorunlarının 2014 yılında %24. 6, 2016 

yılında %23. 4 ile ilk sırada yer aldığını bildiren Prof. Dr. 

Bozdemir, “Türkiye’de her iki evden birinde hala diş fırçası 

yok. İnsanların yılda bir kere bile diş fırçası değiştirmedikleri 

ile ilgili rakamlar var. Doğruluğu yanlışlığı tartışılabilir ama bu 

bir gerçek…” dedi. 

 Prof. Dr. Toroğlu: “Gerilemedik, durmadık, ileriye 

yöneldik.” 

ÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı                                                                   

Prof. Dr. Serdar Toroğlu, 25 yılda                                                                     

çeşitli güçlükleri yenerek hızlı                                                                                      

adımlarla ilerlemeye, çağdaş eğitim                                                               

araştırma düzenine erişmeye çalıştıklarını ifade etti.ve 

“Gerilemedik, durmadık, ileriye yöneldik”.  Dedi. 

Prof. Dr. Kibar: “Eserinizle ne kadar övünseniz azdır.” 

Çukurova Üniversitesi Rektörü                                                                                         

Prof. Dr. Mustafa Kibar, “Diş Hekimliği                                                                                                                        

Fakültemizin Değerli Kurucuları,                                                                                          

taşıdığınız bayrağı güvenilir ellere                                                                                              

teslim ettiğinizden, görevinizi                                                                                                  

başarıyla gerçekleştirdiğinizden emin olunuz. Eserinizle ne 

kadar övünseniz azdır... Diş Hekimliği Fakültemizin Değerli 

Öğretim Elemanları, bu ulvi bayrak artık sizlerin elinde. "dedi 
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Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın 

Okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını öğrenci 

temsilcisi Mehmet Erbay yaptı. 

Prof. Dr. Öğülener; “34 Eczacılık Fakültesi arasında ilk ona 

girmemiz büyük bir başarı” 

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener, eczacılık 

mesleğini büyük özveri ve duyarlılıkla ifa ederek bu mesleğe 

emek vermiş, değer kazandırmış tüm eczacıların, 

akademisyenlerin ve eczacı adayı öğrencilerin 14 Mayıs Eczacılık 

Gününü kutladığını söyledi. Prof. Dr. Öğülener, eczacılık 

mesleğinin sağlık hizmetleri içerisinde tarihi ve birikimiyle en 

köklü alanlar içerdiğini belirterek, eczacıların yüz yıllardır 

gelenek, değer ve gelişen bilim dünyasının sunduklarıyla 

toplumun ve bireylerin sağlığı için çok değerli bir misyonu 

devam ettirdiğini söyledi.  

 

 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi’nde Eczacılar günü kutlandı 

 Bilimsel eczacılığın 179. Yılı dolayısıyla Çukurova üniversitesi Eczacılık fakültesi                                                   

tarafından etkinlik düzenlendi. Her yıl 14 Mayıs günü kutlanan Eczacılık Günü                                                       

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından Hipokrat Konferans Salonu’nda                                      

gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törene rektör Yardımcısı Prof. Dr. şeref Erdoğan                                                         

Dekan Prof. Dr. Nuran Öğülener Eczacı Odası Adana Şube Başkanı Ecz. Ersun Özkan,                                                       

oda yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

 

Prof. Dr. Erdoğan; “Üniversite olarak kalite odaklı 

eğitim politikası izliyoruz.” 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, ÇÜ Eczacılık 

Fakültesi’nin sağlık alanındaki en genç fakültelerden biri 

olduğunu belirterek, akreditasyon çalışmaları için gerekli tüm 

tedbirleri alarak çalışmalarını ona göre planladıklarını söyledi. 

14 Mayıs Eczacılık Günü dolaysısıyla “Farklı pencerelerden 

mesleğe bakış”  paneli  ve konferans düzenlendi. 
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Geleceğin bilgisayar mühendislerine AR-GE anlatıldı 

 
Günümüzde sürekli yeni bilgilerin üretildiği, teknolojik 

gelişmelerin hızla yayıldığı dönemde, bilgisayar bilimi ile 

ilgilenen Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin son gelişmeleri 

daha yakından görebilmesi için CENGA kulübü tarafından 

“Bilgisayar Mühendisliğinde Yükselen Trendler ve AR-GE” adlı 

sempozyum düzenledi. 

Daha sonra kürsüye gelen ÇÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi ve kulübün danışman hocası Doç. Dr. Fatih Akay 

yaptığı konuşmada, 2016 yılında kurulan CENGA öğrenci 

topluluğunun bu güne kadar düzenlediği etkinliklerle yaklaşık 

100 öğrenciye staj, 20 mezun öğrenciye de iş imkânı yarattığını 

söyledi. Sempozyumların artarak devam edeceğini de ifade 

eden Doç. Dr. Akay, amaçlarının geleceğin bilgisayar 

mühendislerinin bilgi sahibi olmalarının yanı sıra, firmalarla 

öğrenciler arasında işbirliği oluşturmak ve staj kontenjanı 

imkânı sağlayarak üniversite sanayi işbirliğini yapmaya çalışmak 

olduğunu ifade etti. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/cengaarge.asp
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

“Okul sınav ve hayat başarısı” dersi işlendi 

  
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Aladağ Meslek Yüksekokulu, Aladağ 

Kaymakamlığı, Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle 

lise son sınıf öğrencilerine üniversite hazırlık aşamasında ‘sınav 

kaygısı, sınava nasıl çalışmaları gerektiği konusunda, “Okul Sınav 

ve Hayat Başarısı” eğitimi gerçekleşti. 

Prof. Dr. Özkaya: Aladağ’ın dışına çıkmış çok az                

öğrenciler var. 

Abdi Sütçü Sağlık ve Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleşen 

etkinlikte, ÇÜ Aladağ Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Okan 

Özkaya yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi; “Bu öğrenciler 

kırsal kesimde yaşayan öğrenciler olduğu için birçoğu Aladağ’ın 

dışına çok az çıkmış. Bizde, hem üniversitemizi gezdirmek hem de 

sınav kaygısı anlamında profesyonel bir destek almak için böyle 

bir organizasyonu düzenledik, Çukurova Üniversitesi’nin 

araştırma, eğitim ve aynı zamanda kırsal kalkınma da dâhil olmak 

üzere tüm Adana ilinin kalkınmasına da katkısı var.” dedi. 

ÇÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. M. Oğuz Kutlu  

Doç. Dr. Kutlu, gelecekte üniversiteye yerleşecek olan lise 

öğrencilerine sınava nasıl çalışılır, kaygımızı nasıl azaltırız konuları 

hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Kutlu, hayat başarısı, hayatın zor 

olduğu gerçeği, sahip olduğumuz değerlerimiz, kendimize olan 

güvenimizi arttırabilmemiz için öneriler sundu.Doç. Dr. Kutlu, 

kötü belleğin sorumluları ve daha iyi öğrenme için önerilerin  

 

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

 

yanı sıra etkili ve verimli ders çalışma, öğrenme teknikleri, 

etkili zaman kullanımı ve motivasyonumuzu nasıl 

arttırabiliriz konularına da değindi. 

Ders sonunda, ÇÜ Aladağ Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Prof. Dr. Okan Özkaya, Doç. Dr. M. Oğuz Kutlu’ya “Okul 

Sınav ve Hayat Başarısı” konulu eğitim programı sunumu 

için, Ayrıca eğitime verdikleri destek için Abdi Sütçü Sağlık 

ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Neslihan Boyan’a 

da teşekkür belgesi takdim edildi. 

 

ÇÜ İstatistik Bölümü öğrencilerine ‘Aktüerya’ anlatıldı 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik 

Bölümü tarafından “Dünyada ve Türkiye’de Aktüerya 

Eğitimi” konulu seminer düzenlendi. ÇÜ Fen Edebiyat 

Fakültesi Halil Avcı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 

seminere Dekan Prof. Dr. Halime Paksoy, akademisyenler 

ve öğrenciler katıldı. 

Aktüer kimdir? sorusuna da cevap veren Prof. Dr. Yapar, 

finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren ve her 

çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen 

profesyonellerin aktüerler olduğunu açıkladı.Aktüerlerin 

İleriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için 

önerilerde bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Yapar, 

aktüerlerin yalnızca bugünü değil yarınları da düşünerek 

finansal belirsizlikleri değerlendirdiklerini söyledi. 

Türkiye’de ve dünyada aktüer eğitimi veren üniversite ve 

kurumlar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yapar, 

Türkiye’de toplam 273 aktüer bulunduğunu, sicile kayıtlı 

aktüer sayısının 123, stajyer aktüer ve yardımcı aktüer 

sayısının ise 150 olduğunu ifade etti. 

Prof. Dr. Yapar ayrıca aktüerlerin Sigorta 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/aktuerya.asp 
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HAZİRAN  2018 

Mithat ÖzsanAmfisi’ndeki konferansa Eğitim Fakültesi Dekan 

Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Özcan, İngiliz Dili Eğitimi A.B.D 

başkanı Prof. Dr. Zühal Okan ve çok sayıda öğretim üyesi, 

öğretmen ve öğretmen adayı katılımı katıldı.   

İngilizce eğitiminde yenilikçi yaklaşımlar ve 

öğretmenlerin rolü 

ÇÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı başkanı Prof. 

Dr. Zuhal Okan yaptığı konuşmada, dil eğitiminin doğasının 

sürekli değiştiğini, özellikle teknolojinin sağladığı gelişmelerin 

etkilerinin her an hissedildiği bir çağın yaşandığını ifade etti. 

Prof. Dr. Okan şunları söyledi: 

“Yenilikçi yaklaşımları herhangi bir eğitimsel gelişimi 

gerçekleştirirken uygulayıcılar tarafından yeni ve farklı olarak 

değerlendirilen uygulamalar olarak tanımlayabiliriz. Elbette 

yenilikçi yaklaşımlar sadece teknoloji ile sınırlı değil. Girdiğimiz 

her sınıf, verdiğimiz her ders yenilikçi olabilir. Öğretmen 

merkezli bir eğitim sisteminden öğrenciyi temel alan bir sisteme 

geçmek de örnek olarak verilebilir. Bu yaklaşımda öğretmen 

yalnızca bilgi aktaran değil, danışman, bilgiye erişmenin yollarını 

gösteren bir yardımcı rolünü üstlenir. Konferansın yanıt bulmak 

istediği ana sorulardan biri de bu zaten. “ 

 

 

 

 

 

 

Çukurova Uluslararası İngilizce Öğretmenleri Konferansı’nın (CUELT) 4.’sü bu yıl Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi. İngiliz Dili Eğitimi ve Öğretimi alanında önde gelen konferanslardan biri olmayı 

başaran CUELT konferansının düzenleyicisi ÇÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Hasan Bedir başkanlığında, bu alandaki araştırmacıların bir araya geldiği etkinliğin teması ise  ”İngilizceyi 

Yabancı Dil/İkinci Dil Olarak Öğrenme ve Öğretmede Yenilikçi Uygulamalar” olarak belirlendi. 

 

 

CUELT 2018 Çukurova Üniversitesi’nde yapıldı  

 

Türkiye'nin tarımsal ürünleri arasında en büyük paylardan birini 

alan ve ekonomik önemi oldukça yüksek olan turunçgil 

yetiştiriciliğinde, pek çok zararlı ve hastalıktan dolayı verim ve 

kalite kaybı meydana geldiğini belirten Çukurova Üniversitesi 

(ÇÜ) İmamoğlu Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Mehmet Bora Kaydan, turunçgil yetiştiriciliğinde mücadele 

edilmediği takdirde ciddi kayıplara neden olan turunçgil 

unlubitine karşı kimyasal yöntemlerin yetersiz kaldığını, devreye 

sürdürülebilir tarım içinde önemli bir uygulama olan biyolojik 

mücadele yöntemlerinin girdiğini söyledi. Turunçgil 

yetiştiriciliğinde zarar meydana getiren böceklerin önemli bir 

grubunu oluşturan coccoidler arasında yer alan turunçgil 

unulubitinin, turunçgil yetiştiriciliğinde mücadele edilmez ise 

önemli zararlara neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. 

Kayadan, turunçgil unlubitinin biyolojisi gereği genellikle bitkinin 

saklı yerlerini tercih ettiğini, bununla birlikte salgıladıkları mumsu 

salgılar ile vücut yüzeyleri kaplı durumda bulunduğunu söyledi. 

 

Konferans 120 oturumda 270 katılımcıyla tamamlandı 

Doç. Dr. Hasan Bedir de, CUELT Konferanslarının İngiliz Dili 

Eğitimi ve Öğretimi alanında önde gelen konferanslardan biri 

olmayı ve her yıl dünyanın değişik ülkelerinden katılımcı 

almayı başardığını söyleyerek, CUELT konferansları 

misyonunun, İngiliz Dili Öğrenimi ve Öğretimi alanında çalışan 

akademisyenleri, sınıf içi uygulamaları yapan araştırmacı ve 

öğretmenleri bir araya getirerek teori ile pratiğin köprüsünü 

oluşturmak olduğuna vurgu yaptı. 

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

 

Turunçgil yetiştiriciliğinde unlubite karşı biyolojik mücadele  

 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/cuelt.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/turuncgilyetis.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Selim İleri’nin kaleminden İstanbul  

  ‘Selim İleri’nin Kaleminden İstanbul’ başlıklı konuşmasıyla 

Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Mengi Çukurova 

Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür 

Evi’nin konuğu oldu.  

Dr. Öğr. Üyesi Mengi Selim İleri hakkında öncelikle şu bilgileri 

verdi: “30 Nisan 1949 yılında İstanbul’un Kadıköy semtinde 

dünyaya gelen Selim İleri’nin, eserlerini yazarken kendi yaşam 

öyküsünden ve gözlemlerinden beslendiğini bildiren Dr. Öğr. 

Üyesi Mengi, “Eserlerinde birkaç istisna dışında ana mekân hep 

İstanbul olmuştur.” dedi.  

Selim İleri’nin İstanbul kitapları’nda mekânlar ‘Zamanın 

Kemikleri’dir. 

Selim İleri’nin romanlarında İstanbul’un nasıl ele alındığından 

ve nasıl yansıtıldığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Mengi konuşmasına 

şu bilgileri aktararak devam etti: “İstanbul’u çocukluk 

zamanlarında gördüğü gibi anlatmak isteyen Selim İleri, 

İstanbul’u tarihi ve kültürel kimliğiyle ve farklı mekânlarıyla ele 

almıştır. Çoğu kez kendi kişisel macerasından yola çıkarak 

 

okura kayıp İstanbul’u gezdirirken soylu, sakin ve huzurlu 

geçmiş yaşamı yeniden inşa etmiştir. Kentin geçmişini 

anımsarken mekânlar başta olmak üzere isimleri ve nesneleri 

yaratıcı bir biçimde kullanmıştır. Onun kitaplarında şimdiyle 

geçmişin iç içe geçtiği bir yöntem vardır. İleri’nin eserlerinde 

ana mekân olan İstanbul kadar çiçek adları ve yemek tarifleri 

de dikkat çekmektedir.” 

 

Yazar Gülşah Elikbank Çukurova Üniversite’sinde öğrencilerle buluştu  

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Öğrenci Faaliyetleri Birimi ve 

Sürekli Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen 

"Edebiyat Söyleşileri"ne Yazar Gülşah Elikbank konuk oldu. 

Çukurova Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Birimi ve Sürekli 

Eğitim Merkezi tarafından organize edilen ‘Edebiyat Söyleşileri’ 

etkinliği kapsamında Mithat Özsan Amfisi’nde Yazar Gülşah 

Elikbank öğrencilerle buluştu.  

Etkinliğe Öğrenci Faaliyetleri Birimi Sorumlusu Songül Yoltay, 

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya 

Halefoğlu ve öğrenciler katıldı. Yazar Gülşah Elikbank 

özgeçmişinin okunmasının ardından öğrencilere “Çağdaş Kalp 

Ağrıları İhtimal” isimli sunumunu yaptı. 

 

Yazar Elibank ihtimal kitabını ve yazarlık kariyerini 

öğrencilere anlattı 

Gülşah Elikbank, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 

öğrenim gördüğü yılları öğrencilerle paylaşıp, yüksek lisans 

eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Yönetim ve Çalışma 

Psikolojisi üzerine yaptığını ve iş hayatına nasıl atıldığını anlattı. 

Edebiyat etkinlikleri konusunda danışmanlık yaptığını 

hatırlatan Elikbank, İhtimal isimli kitabı üzerine öğrencilerle 

sohbet etti. 
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Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) 

Kültür Evinin konuğu ‘Koleksiyonculuk: Kamera Koleksiyonu’ 

başlıklı konuşmasıyla Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim 

Görevlisi Hakan Demir oldu.  

Koleksiyonculuğun, ilgi duyulan bir nesnenin toplanması, 

korunması ve sergilenmesi olduğunu anlatarak sözlerine 

başlayan Öğr. Gör. Demir, “Bir diğer adı biriktirme hastalığı olan 

koleksiyonculuk iyi ve kötü huylu olabilmektedir. Biriktirme ve 

toplama eylemi koleksiyonlardan, müze oluşumuna kadar 

önemli bir yer tutmaktadır. Bilinçli yapılan koleksiyonlar bir 

toplumun uygarlık tarihi açısından önemli sayılır.” dedi. 

MÖ 1. yüzyılda Yunan heykellerinin Romalılar tarafından 

yağmalanmasının ilk koleksiyonculuğa örnek olduğunu aktaran 

Öğr. Gör. Demir, tarihsel süreçte Türklerin koleksiyonculuğuna 

örnek olarak Uygurlara ait kazılardan çıkan eserleri, Selçuklu ve 

Osmanlı dönemi Topkapı Sarayı’nın koleksiyonlarını sıraladı. 

Öğr. Gör. Demir, çocuk ve koleksiyon arasında önemli bir 

bağlantı olduğunu söyleyerek pul, peçete ve kelebek 

koleksiyonlarının çocukluğumuzun en önemli eğlenceleri 

 

 

 

 

 

 

Aytaçoğlu okçuluğun Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 

durumuna da değindi. Osmanlı İmparatorluğu’nda 15. 

yüzyılda spor hâlini alan okçuluğun ‘Kemankeşlik’ olarak 

adlandırıldığını ifade etti. II. Mehmet zamanında ilk kez 

okçuluk yarışma kurallarının hazırlandığını ve okçuluğun 

yarışma olarak düzenlendiğini söyleyen Milli Takım 

Antrenörü Alper Aytaçoğlu, son olarak okçuluğun dünyadaki 

durumunu anlatarak ilk kez 1904 yılında okçuluğun Yaz 

Olimpiyatları’nda olimpik programa alındığından ve 1972’den 

beri aralıksız olarak programlarda yer aldığını ifade etti. 

Koleksiyonculuk: Kamera Koleksiyonu 

Öğr. Gör. Demir: “Çocuk ve Koleksiyon Arasında Önemli 

Bir Bağlantı Var.” 

arasında olduğunu hatırlattı. Koleksiyonculuğun çocukluk 

çağlarında başlayan bir hobi olduğunu vurgulayan Öğr. Gör. 

Demir, konuşmasında koleksiyon çeşitlerine de yer verdi.  

Koleksiyonlar için binlerce kategori sıralanabileceğini ve bu 

durumun kişinin hayal dünyası ile ilişkili olduğunu ifade eden 

Öğr. Gör. Demir, en bilinen koleksiyonlar arasında pul, peçete, 

renkli taşlar, oyuncak bebek, eski fotoğraflar, para, davetiye 

ve poster koleksiyonlarını saydı. 

 

 

 

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

 

Okçuluğun Tarihçesi 

 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) 

Kültür Evinin geçen haftaki konuğu Türkiye Okçuluk 

Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Milli Takım Antrenörü aynı 

zamanda da Beden Eğitimi Öğretmeni Alper Aytaçoğlu oldu. 

Aytaçoğlu konuşmasında okçuluğun tarihine dair şu bilgileri 

aktardı: 

‘Okçuluk ilk olarak Geç Paleolitik Çağ’da (M.Ö 35.000-10.000) 

karşımıza çıkmaktadır. Hem savaş, hem de bir av aracı idi. 

Okçuluğa ilk olarak eski Mısırlılar’da rastlanmıştır. Okçuluğun 

kökeninin Asya olduğu, Çin’de gelişen aktivitenin daha sonra 

Japonya’ya geçtiği düşünülmektedir. Atilla’nın akınları sırasında 

ise okçuluk Avrupa’ya yayılmıştır.’ 

Aytaçoğlu konuşmasına Türk Okçuluğu’na dair bilgileri de 

ekleyerek devam etti. Buradan hareketle Asya’da ok ve yay ile 

ilgili en eski buluntuların Kuzey Doğu’da ve Sibirya’da ele 

geçtiğinin bilgisini veren Aytaçoğlu, kompozit bir yapıya sahip 

olan Asya yaylarının iskeletinin ağaçtan, kolların iç ve dış 

yüzeylerin ise boynuz ve sinir gibi organik maddelerle 

kaplandığından bahsetti.  

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

ÇÜ Abdi Sütcü MYO öğrencileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi aldı  

  Sağlık ordusuna yeni neferler kazandıran Çukurova Üniversitesi 

(ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil 

Yardım Programı dersleri kapsamında öğrencilere ambulans 

ekipmanları ve sürüş teknikleri eğitimi verildi.  

İlk ve Acil Yardım Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Azade 

Sarı gözetiminde, İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Sürüş 

Teknikleri Eğitim Koordinatörü Cihan Azad Ekici’den eğitim alan 

ve bu eğitim sonunda güvenli sürüş testine katılan öğrenciler, 

sahaya çıkmadan önce neler yapılması gerektiğini uygulamalı 

olarak öğrendi.  

“Öğrenciler ambulans sürüş tekniklerini uzmanından 

öğrendi” 

Eğitmen Ekici öğrencilere ambulanslara özgü olan geçiş 

üstünlüğünden, kırmızı ve mavi şeritlerin anlamlarına kadar 

birçok teknik bilgi ve uygulamalı eğitimleri verdi. Daha sonra 

öğrenciler verilen eğitimin ardından tek tek test sürüşüne 

çıkarak eğitimleri süresince aldıkları teorik ve uygulamalı 

derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkânı buldu. 

 

“Önce kendi can güvenliğimiz sonra hasta güvenliği” 

ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. 

Üyesi Azade Sarı öğrencilerin ileri sürüş tekniklerini 

öğrenmesi ve ambulans ekipmanlarını kullanabilmesi için her 

yıl il sağlık müdürlüğünden destek alarak eğitim vermeye 

devam ettiklerini belirterek amaçlarının önce kendi can 

güvenlikleri ve daha sonra hasta güvenliği olduğunu söyledi. 

 

 

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütçü MYO öğrencileri Kızılay’a kan bağışında bulundu  

 

 

Birçok sosyal sorumluluk projesi ile adından söz ettiren 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu yeni bir etkinliğe daha imza attı. Yüksekokul 

Yönetimi Kızılay’ın “Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır” sloganıyla 

gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına destek oldu.  

Yüksekokul içerisinde kurulan Kızılay Kan Merkezi standında 

öğrenci, akademisyen ve idari personel kan bağışında bulundu. 

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Neslihan Boyan, kanın her zaman 

herkesin ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak düzenli kan bağışı 

yapmanın önemine değindi.  

“Amacımız sağlık sektörüne hizmet verecek öğrencilere 

kan bağışı bilincini pekiştirmek” 

Sağlık sektöründe hizmet verecek olan öğrencilerinin kan 

bağışı bilincinin daha da pekişmesi için kampanyaya destek 

verdiklerini ifade den Prof. Dr. Boyan, Kızılay’ın bölge kan 

merkezleri, kan bağış merkezleri ve mobil kan bağış araçlarıyla 

ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli 

bağışçılardan karşılamayı hedeflediğini ifade etti. 

 

Prof. Dr. Boyan “Türk Kızılayı, Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın 

tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için 

“Ulusal Kan Temini Projesi”ni yürütüyor. Ülke genelinde 17 

Bölge Kan Merkezi, 64 Kan Bağış Merkezi ve 150’den fazla 

mobil kan bağış aracı ile hizmet veriyor. Bizde öğrencilerimizle 

bu kampanyaya destek vererek kan bağışında bulunduk” 

şeklinde konuştu. 

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

 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ambulansegt.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/ogrkanbagis.asp
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Doğayla iç içe bir yaşam merkezi olan Çukurova Üniversitesi’nde 

(ÇÜ) öğrenciler ve akademisyenler kampüste yaşayan köpeklere 

genel sağlık kontrolü, kene ilacı uygulaması ve besleme yaptı. 

Çukurova Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Birimine bağlı olan 

Çukurova Üniversitesi Hayvan Dostları Kulübü ve Ceyhan 

Veteriner Fakültesi öğrencileri kampüste köpeklere genel sağlık 

kontrolü yaparak kene ilacı uygulamasında bulundu. 

Hayvan Dostları Kulübü (HAYDOST) "Hayvanları Koruma 

Kanunu" amacına uygun olarak hayvanların rahat yaşamlarını ve 

hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek üzere 

Çukurova Üniversitesi’nde yaşayan hayvanlara yardımcı olmak 

amacıyla kurulan, hayvanlara iyi davranma ve koruma bilincinin 

oluşması için etkinler düzenleyip projeler geliştiren Hayvan 

Dostları Kulübü tarafından “Sokak Hayvanları ile Yaşama Etiği” 

konulu konferans düzenledi. 

Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen konferansa ÇÜ Hayvan 

Dostları Kulübü Danışman Akademisyeni Prof. Dr. Oya Işık, 

akademisyenler, öğrenciler ve hayvanseverler katıldı. 

 

 

 

 

 

“Sokak hayvanları ile yaşama etiği” semineri  

 

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Oya Işık, kulübün 2015 

yılında kurulduğunu belirterek Üniversite kampüsünün doğal 

hayatın bir parçası olan tüm hayvanların yaşamlarını 

sürdürmelerini sağlamak için ilgili birimlerle işbirliği yaparak 

çalıştıklarını söyledi.  Kampüsteki hayvanları koruduklarını ve 

envanter çıkardıklarını ifade eden Prof. Dr. Işık, Adana olarak 

şanslı bir il olduğumuzu ve resmi kurumların hayvan haklarına 

destek olduklarını söyledi.  

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Öğr. Üyesi Savaş Volkan 

Genç ve Öğr. Gör. Ömer Samsunlu “Sokak Hayvanları İle 

Yaşama Etiği” konulu seminer verdi. 

 

 

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

 

Karataş Damla Pınar İlkokulu yararına kermes düzenledi 

 Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Programı öğrencileri 

tarafından Karataş Damlapınar İlkokuluna katkı için kermes 

düzenledi.  

ÇÜ Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Danışman 

Ögr. Gör. Dr. Elif Figen Koçak başkanlığında düzenlenen kermese 

Yüksekokul ile işbirliği protokolü imzalayan Dr. M. Feyyaz Etiz 

Anadolu Lisesi öğrencileri de katılarak destek oldu.  

Halaylar ve eğlencelerle geçen yardım kermesinde öğrenciler 

satışa çıkan yiyecekleri kısa süre içerisinde tükettiler. 

Kermesten elde edilen gelir ile  okulun bazı ihtiyaçlarını 

karşılamak için alınan ürünleri, yardım amacıyla toplanan 

kitapları, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Neslihan Boyan, Müdür 

Yardımcısı Doç. Dr. Salih Çetiner, Program Koordinatörü Öğr. 

Gör. Dr. Elif Figen Koçak, Yüksekokul Sekreteri Ünal Güven ve 

öğrenciler Damlapınar Köyü İlkokulu’nu ziyaret ederek teslim 

etti.  

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Bahar Konseri 

ÇÜ Devlet Konservatuvarı tarafından geleneksel hale getirilen 

Bahar Konseri bu yılda Büyükşehir Belediyesi Tiyatro 

Salonu’nda gerçekleşti. Birbirinden yetenekli öğrenciler, piyano 

ve keman resitali ile dinleyenlere unutulmaz bir dinleti sundu. 

Birbirinden farklı etkinliklerle sanatseverlerle buluşmaya devam 

eden Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda klasik 

müzik eğitimi gören, Prof. Dr. Saida Behduva, Doç. Dr. Ulviyye 

Güler ve Öğretim Görevlisi Slava Kaynov’nın öğrencileri Çınar 

Göçmen, Ege Akpınar, Ali emre Bulut, Ahmet Efe Demirdi, 

Çiğdem Ebinç, Bilge Gürer, Benhur Yasemin, Erol Emmioğlu, 

Beste Yıldız, Yasmin Mangıtay, Buse Karakılçık, Ahmet 

Düzenoğlu, Umay Açanal, Sıla Okay ve Selin Yağmur Uslu’nun 

resitali dinleyenleri mest etti. 

Çukurova Üniversitesi ile Mersin Üniversitesi, Dostluk 

Sergisinde biraya geldi. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı ile Mersin Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümleri 

öğrencilerinin ders kapsamında yaptıkları eserlerin 

sergilendiği çalışmalar sanatseverler tarafından yoğun ilgi 

gördü. Dostluk Sergisi kapsamında her iki üniversitenin bölüm 

öğrencilerinin hazırladığı ürünler Mersin Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda sergilendi. Her yıl bir 

üniversitenin ev sahipliği yaptığı ve açılışını her iki 

üniversitenin bölüm başkanlarının gerçekleştirdiği dostluk 

sergisinde öğrencilerin dokuma, baskı, giyim ve yüzey 

çalışmaları yer aldı. 

 

Çukurova Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi dostluk sergisi  

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi 

(ÇÜTAM) Kültür Evi’nin konuğu “Resim Sanatında Portre: 

Yüzün Öyküsü” başlıklı konuşmasıyla ÇÜ Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Ana Dilim Dalı 

Öğr. Gör. Meltem Gökmen oldu.  Konuşmasında Portre’nin 

Fransızca Portrait sözcüğünden geldiğini ifade eden Gökmen, 

Batı sanatı vasıtasıyla çeşitli sanatçılara ait portreleri aktardı. 

Portrenin Batı sanatında Rönesans tarihinde ortaya çıktığını 

söyleyen Gökmen, öncelikle Mısır’da bulunan ‘Fayyum 

Portreleri’ni anlattı.  Gökmen, ‘Fayyum Portreleri’ hakkında şu 

bilgileri verdi: “Mısır kültürünü çok yansıtmayan ancak doğalcı 

olmaları yönüyle oldukça dikkat çekici portrelerdir. Fayyum 

portreleri Batı’nın portre anlayışından da ayrılmaktadır. 

Gelecek kuşaklara aktarılmak için yapılmışlardır. Bunlar 

genellikle genç insanlara ait portreler olup, göz daha belirgin 

ve ön plandadır. Bu portrelerde ölümsüz olma anlayışı vardır.”  

 

Resim Sanatında Portre: Yüzün Öyküsü  
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Koç grubu ile Türkiye Üniversite 

Sporları Federasyonu tarafından organize edilen, üniversiteli 

gençleri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan gençlik festivali 

15. Koç Spor Fest (KoçFest) Bahar Oyunları final müsabakaları 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde başladı.  

56 branşta 26 bini aşkın sporcunun katılımıyla Nisan ayında 

başlayan KoçFest Bahar Oyunlarının final müsabakaları 

düzenlenen açılış töreniyle start aldı. Çukurova Üniversitesi’nin 

ev sahipliğini yaptığı ve Türkiye’nin faklı illerindeki 

üniversitelerinden gelen yaklaşık 4 bin sporcunun organizasyon 

boyunca 10 branşta mücadele edeceği bahar oyunları için açılış 

töreni öncesi Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk 

konuldu. Ardından da ÇÜ Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda 

düzenlenen açılış törenine geçildi. Buradaki tören 101 

üniversitenin katıldığı kortej yürüyüşü, saygı duruşunda 

bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

Törende konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyon 

Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, Çukurova Üniversitesi’nde ikinci 

defa bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyük 

organizasyona ikinci defa ev sahipliği yapan Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar’a teşekkür etti. 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi 2. Kez KoçFest’e ev sahipliği yaptı 

 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise 

Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunlarının bu yılki final 

ayağının Çukurova Üniversitesi’nde yapılmasını sağlayan Koç 

Grubu temsilcilerine ve Türkiye Üniversite Sporları 

Federasyonuna teşekkür etti. Prof. Dr. Kibar,“Etkinlik 

süresince, Kampüsümüzde ve şehirdeki spor tesislerinde Türk 

sporunun önemli müsabakaları gerçekleşecek. 

Öğrencilerimizin buradaki performansı gelişen Türk sporunun 

bir yansıması olacak. Bu çerçevede sportif karşılaşmalara ek 

olarak çok sayıda söyleşi ve kültürel etkinlikte 

düzenlenmektedir. Final sınavları öncesinde yaptığımız Koç 

Spor Fest Üniversite Oyunları, öğrencilerimizin sınavlara daha 

güçlü hazırlanmaları için moral ve motivasyon sağlayacaktır. 

Topluma ve üniversite öğrencilerine sayılamayacak katkıları 

olacağına inandığımız bu festivalin, her zaman bizlerin 

yanında yer alan ve desteklerini esirgemeyen Adana Valiliği ile 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın işbirliğinde, çok 

başarılı bir organizasyon olacağına inanıyorum. Üniversitemiz 

adına, bu organizasyonda emeği geçen herkese huzurlarınızda 

tekrar teşekkür ediyorum.” dedi. 

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Çukurova Üniversitesi 

kampüsünde düzenlenen bu spor, müzik ve eğlence 

festivalinde; atletizm, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, 

yüzme, cimnastik, dağ bisikleti, masa tenisi ve spor tırmanışı 

olmak üzere toplam 10 branşta finale kalmış, Türkiye’nin dört 

bir yanından Çukurova Üniversitesi’ne gelen yaklaşık 4 

sporcunu yer alacağını hatırlatarak, “Türkiye’nin değişik 

illerinden gelen sporcularımızı 9 gün boyunca şehrimizde 

ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.” 

dedi. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/kocfest18.asp 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/kocfest18.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

ÇÜ Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne ek hizmet binaları yapıldı  

 Türkiye'nin en zengin endemik bitki türlerine sahip 'Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik 

Bahçesi’nde açılış heyecanı vardı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi’nin kuruluşundan 

itibaren oluşturulmaya çalışılan yaklaşık 40 yıllık uzun soluklu büyük ve önemli bir proje olan Botanik 

Bahçesine bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür etti. 

 

 

Neredeyse Çukurova Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren 

kurulmaya çalışılan, yaklaşık 40 yıllık uzun soluklu büyük ve 

önemli bir proje olan Botanik Bahçesi Projesi tamamlanarak 

bilim dünyasına ve halka açıldı.  

Tekfen Holding ve TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat 

Gökyiğit'in desteğiyle ÇÜ Balcalı Yerleşkesi'nde 200 dönümlük 

alanda kurulan bahçeye 'Çukurova Üniversitesi Ali Nihat 

Gökyiğit Botanik Bahçesi' adı verilmişti. 

Yeni Yapılan Yönetim ve Hoşgeldin Binaları Törenle Açıldı. 

Resmi açılışın ardından Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde 

bir açılış heyecanı daha yaşandı. Çukurova Üniversitesi 

Rektörlüğünün desteğiyle yapılan yönetim binası ile hoşgeldin 

binası, düzenlenen törenle açıldı.  

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 

Seyhan Tükel, Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Prof. Dr. Halil Elekcioğlu 

ve akademisyenlerin katılımıyla yeni hizmet binalarının 

kurdeleleri kesildi.  

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

Botanik Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan törende yaptığı açılış 

konuşmasında, Türkiye'de botanik bahçesi kurulması için en 

uygun yerin iklimi nedeniyle Çukurova Bölgesi olduğunu 

anımsattı. Bahçenin kuruluşuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. 

Çakan, Botanik Bahçesi'nin insanların gezdiği, ilgili öğrencilerin 

eğitim gördüğü, çocukların üretim ve hasat yaptığı bir mekân 

haline geldiğini söyledi. Koruma altına alınan bitki türlerinin 

gelecek nesillere aktarılması adına büyük bir görev 

üstlendiklerini kaydeden Prof. Dr. Çakan, açılışı yapılan yönetim 

ve hoşgeldin binalarının eğitim amaçlı kullanılacağını ifade etti. 

Prof. Dr. Kibar: “40 yıllık proje tamamlandı…” 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar da, Çukurova Üniversitesi’nin 

kuruluşundan itibaren oluşturulmaya çalışılan yaklaşık 40 yıllık 

uzun soluklu büyük ve önemli bir proje olan Botanik Bahçesine 

bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine 

başladı. Botanik Bahçesi kurmanın kolay bir iş olmadığının altını 

çizen Prof. Dr. Kibar, projenin arkasında büyük bir ekip, büyük 

bir emek ve büyük bir maddi kaynak kullanımı olduğunu 

söyledi.  

 

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