
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  

                                                      e-BÜLTEN 

“Engelsiz Gülüşlerle Engellilere Bir Umut” projesi 

kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi tarafından zihinsel 

engellilerin diş tedavisi için “Genel Anestezi 

Ameliyathanesi” kurulacak. Ayrıca projede bölgedeki 

zihinsel ve bedensel engelli bireylerin diş sağlık hizmetine 

erişimi konusunda kolaylık sağlayacak fiziksel mekanlar 

oluşturulacak. Özellikle acil tedavi gerektiren ve engelli 

hasta ve hasta yakınlarına maddi-manevi büyük zorluklar 

yaşatan vakaların çözüme kavuşturulması amacıyla 

kurulacak olan ameliyathane, engelli bireylere ağız ve diş 

sağlığı konusunda daha kaliteli hizmet sunulmasını 

sağlayacak. Proje, bölgedeki engelli hastaların ve hasta 

yakınlarının sağlık merkezlerinde yaşadıkları tedavi 

zorluklarının ortadan kaldırılmasını amaçlarken, Çukurova 

Üniversitesi’nin bölgeye olan katkısının arttırılması 

hedefleniyor. 

Çukurova Bölgesinde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli 

bireyler için düzenlenen “Engelsiz gülüşlerle engellilere bir 

umut” projesi imzalandı. Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2012 

Teklif çağrısında yer alan “İş Koşullarını ve Yaşama Kalitesini 

İyileştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” na 

başvuran Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2013 yılı 

için Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği almaya hak 

kazandı. Bu çerçevede, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 

Mustafa Kibar ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 

Zekeriya Şarbak tarafından Çukurova Kalkınma Ajansının hibe 

desteği verdiği projeye ilişkin imza töreni gerçekleştirildi. Diş 

Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Serdar Toroğlu ile Pedodonti 

Ana Bilim dalı başkanı Doç.Dr. Cem Doğan’ında katıldığı imza 

töreninde Diş Hekimliği Fakültesi, toplumsal duyarlılık da 

engelsiz bir Fakülte yaratmayı amaçlıyor. 

 

Tüm Üniversite 

Mezuniyet  Çoşkusu 

                                                                                                                                                                                                                      

 

  

Tekstil Tasarım 
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Mezuniyet Sergisi  
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HASAT ZAMANI  

Oldukça yoğun ve heyecanlı bir Haziran ayını geride 

bıraktık. Çünkü son sınıf öğrencilerimiz mezuniyet 

törenlerini kutladı ve havaya fırlattıkları keplerle 

okudukları yılların yoruculuğunu ve stresini attılar. 

Deneyimli ve köklü geçmişi ile Çukurova Üniversitesi bu 

yıl 7000’i aşkın öğrencisini mezun etti. Her eğitim birimi 

kendi öğrencisi ile istediği düzende hazırladığı 

mezuniyet törenlerini yaşadı. Aileler gururlu, öğrenciler 

sona ulaştıkları için mutlu, yeni bir hayata başlamanın 

kaygıları ile heyecanlıydı. Bunları kare kare 

sayfalarımıza taşıdık. 

Tam hasat zamanıydı, sadece öğrencilerimiz için değil 

Ziraat fakültemiz için de yılın en güzel dönemiydi. Tüm 

emeğin karşılığı olan bu zaman “Hasat Bayramı” ile 

davullarla, halaylarla kutlandı. Güzel bir yıl daha sona 

erdi. İki yıldır hazırlığı devam eden 17. Akdeniz 

Oyunlarının kano, kürek ve hentbol müsabakaları 

Üniversitemizde gerçekleşti. On gün boyunca süren 

müsabakalardaki renkli görüntüleri sizlerle Haber 

Merkezi web sitesinden paylaşmaya çalıştık. Ama 

Çukurova Üniversitesi açısından en güzel sonuç, 

Akdeniz Oyunları nedeniyle hazırlanan kano ve kürek 

tesislerinden oluşan Kayıkhanenin uluslar arası bir 

standart elde etmesi oldu. Bundan sonra ulusal ve 

uluslar arası düzeydeki birçok kano ve kürek 

yarışmasına Üniversitemiz ev sahipliği yapacak. 

Hocalarımızın aldıkları ödüller, merkezlerimizin 

düzenledikleri kurslar bu ayın diğer hasatlarıydı. Bir 

şairin dediği gibi “yol bizi bekler” yapacak daha çok şey, 

hasat edilecek çok ürün var.  

İyi okumalar… 

            Doç.Dr. Nüket E. ERGEÇ 
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“Günümüzdeki mühendislik anlayışında 
çağdaş dönem sürecinde köklü bir 

dönüşüm yaşanmaktadır” 

Rektör Prof. Dr. Mustafa KİBAR öğrencileri 
ve konuklara hitaben yaptığı konuşmasında 
“Bilindiği gibi mühendislik ve mimarlık 
uygulamaları insanlığın en eski 
uygulamalarıdır. Siz değerli mezunlarımız, 
üniversite hayatınız boyunca, bu kadar eski 
ve insan hayatını kolaylaştıran, çözümler 
sunan böylesi önemli bir alana ilişkin 
bilgilerle donatıldınız. Günümüzdeki 
mühendislik anlayışında çağdaş dönem 
sürecinde köklü bir dönüşüm 
yaşanmaktadır. Önceleri, bir mühendis 
geleneksel olarak bir malzemeyi ya da 
durumu yalnızca geometrik ve ekonomik 
açıdan ele alıyorlar iken; çağdaş dönemde, 
felsefik ve antropolojik bakış açılarının yanı 
sıra psikolojik, sosyolojik, ideolojik 
açılardan da ele almak durumundadır” 
dedi. 

Törende Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK 
konuşmasında mezunlara “Bizi unutmayın, 
bizim size kapımız her zaman açık” dedi.  
BAŞIBÜYÜK , “… mimarlık ve mühendislik 
biliminin ülkelerin refah ve 

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesinde Diploma Töreni 

 

gelişmişliğinde son derece önemli bir 
yer tuttuğu herkesin malumudur. Öte 
yandan ülkelerin geleceğe dönük 
teknolojik ve ekonomik hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde mühendislik 
eğitimine yapılacak yatırımların önemi 
tartışmasız çok büyüktür. Bu kapsamda 
fakültemiz, bugünün ihtiyaçlarına göre 
sürekli yenilik içinde hem bir taraftan 
eğitim öğretim faaliyetlerini 
gerçekleştirirken diğer yandan 
üniversitelerin temel görevlerinden biri 
olan başta bölgemiz olmak üzere 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu kamu 
hizmetlerini de yerine getirmektedir. 
Hiç şüphesiz sahip olduğu modern alt 
yapı ve güçlü akademik kadrosu bu 
hizmetlerin sağlanmasında büyük önem 
arz etmektedir ” dedi.  Mezun 
öğrenciler adına konuşma yapan 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2012-13 
Eğitim öğretim yılı dönem birincisi 
Jeoloji 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin 2012-13 mezuniyet töreni 
Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu’nda gerçekleştirildi. Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi öğrencileri Reyhan Büşra ARIK ve Burak GÜZEL’ in sunumunu yaptıkları 
tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Törende Rektör Prof. Dr. 
Mustafa KİBAR,12 ayrı bölüm ve 6 bini aşkın öğrencisi olan Mimarlık Mühendislik 
Fakültesinden bu yıl 498 öğrencinin mezun olacağını belirtti. 

 

içindeki cevheri, iyi işleyip en büyük 

formda dışarı çıkarabilmektir. Bu bütüne 

ulaşmamızda bize koşulsuz yol gösteren, 

saygıdeğer hocalarımıza, maddi ve 

manevi desteklerini esirgemeyen, anne 

ve babalarımıza, , Çukurova Üniversiteli 

olarak, bu dönem mezun olan 

arkadaşlarım adına teşekkür ederim .” 

dedi 

 

Mühendisliği bölümü mezunu Tuğçe 

Şimşek “Çukurova Üniversiteli olmaktan 

ve diplomamı bu üniversiteden 

almaktan duyduğum, büyük gururu 

sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonuçta en 

kıymetli taş bile, topraktan çıktığında 

basit bir kayayı andırır. Maharet,  bu 

kaya parçasının 
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“…hukuğun üstünlüğünü her 
şeyin üzerinde tutan, 
hukukçular yetiştirdik” 

 Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Çeker, mezun olan öğrencilere hitaben bir 
açılış konuşması yaptı. Prof. Dr. Çeker 
konuşmasında; “Hukuk Fakültesi olarak 2. 
Dönem mezunlarını veriyoruz. 4 yıl önce 
çocuklarınızı, bize emanet ettiniz 4 yıl 
boyunca biz onlara iyi bir hukukçu 
olabilmek adına yararlı gördüğümüz 
bilgileri vermeye  çalıştık. 4 yıllık eğitimin 
sonunda bugün mezun oluyorlar umarım  
ülkemiz için, milletimiz için, bu camiaya 
faydalı ve hukukcu kimliğini ön plana 
çıkaran adaylar olurlar. Ülkelerine güzel 
hizmet ederler. Umarım meslek 
hayatlarında da bu şekilde bu değerlere 
sahip kişiler olarak görev yaparlar. 
Bundan sonraki süreçte kendilerine 
meslek hayatlarında başarılar diliyorum. 
” dedi.  

Tören sırasında Hukuk fakültesi 
mezunları, Prof. Dr. Mustafa Çeker 
öncülüğünde mezuniyet yemin törenini  

 

Çukurova Üniversitesi  Hukuk 

Fakültesi 2012-13 eğitim-öğretim yılı 

mezunları diplomalarını aldılar . 

Akif Kansu ToplantıSalonu’nda 

gerçekleştirilen törene Çukurova 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr.Seyhan Tükel, Hukuk 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 

Çeker , çok  sayıda öğretim üyesi ve 

mezun olan öğrencilerin  aileleri 

katıldı. 

 

Hukuk Fakültesinin 2. Mezuniyet Coşkusu ! 
 

gerçekleştirdiler. Yemin töreninin 
ardından bölüm birincisi Yıldırım 
Akbulut, bölüm ikincisi Metin Esmer ve 
bölüm üçüncüsü Merve Öztürk’e başarı 
belgesi, plaket ve hediyeleri takdim 
edildi. 

Dereceye giren öğrencilere verilen 
hediyelerin ardından mezun olan 
öğrenciler sahneye çağrılarak öğretim 
üyeleri tarafından diplomaları verildi.  

Bölüm birincisi Yıldırım Akbulut kürsüde 
duygu ve düşüncelerini dile getirdikten 
sonra  yaş kütüğüne plaket çaktı ve                 
mezun olan öğrenciler mezun                    
olmanın sevinciyle  keplerini hep   
birlikte  havaya fırlatmalarıyla                                               
tören sona erdi. 
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Günümüzde Yükseköğretim kurumları ve 

bu kurumlardan mezun olacak nitelikli 

insan gücünün önemine dikkat çeken Prof. 

Dr. Mustafa Kibar “ Her şeyin hızla değiştiği 

dönemde en önemli nitelik donanımlı insan 

gücüdür. Bu nedenle, günümüzde bütün 

dünyada ki yükseköğretimleri etkisi altına 

alan eğilimlerden en önemlisi 

Yükseköğretime olan taleptir” dedi. 

“Önemli olan Nerede Durduğumuz 
Değil, Nereye Doğru Yol aldığımızdır” 

Akademik konuların dışına çıkarak; 
Hiçbir formülün açıklayamadığı ve bir 
yanlışın tüm doğruları götürebildiği alan 
olan  “Hayat Bilgisi” hakkında 
görüşlerini sunan İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper 
Güvel "Küreselleşen dünyada hayatta 
başarılı olabilmek için öncelikle 
yapmanız gereken güvenirliğinizin, 
sözünüzün ve sözleşmelerinizin üzerine 
titremektir” dedi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans öğrencilerinin 43. Yıl mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

Rektör Yardımcıları, Akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yakını katıldı. 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Mezuniyet Heyecanı! 
 

 

Bölümü birincilikle bitiren; hüzün ve sevinci aynı anda yaşayan Ekonometri 

Bölümü öğrencisi Sera Şanlı ise konuşmasında “ Bu aslında hepimiz için yeni 

bir başlangıç. Her birimiz özlemini kurduğumuz hedefe bir adım daha 

yaklaştık. Bu süreçte mezun olmak bizler için önemli olsa da asıl 

unutmamamız gereken şey, bize verilen emeğin üzerine koyarak gelecek 

nesillere faydalı olmaktır” dedi ve konuşmasının ardından yaş kütüğüne 

plaket çaktı. 
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Sorumluluk almaktan kaçınmayın çünkü 
siz çok iyi yetiştiniz… 

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya 
Işık mezuniyet töreni konuşmasında, 
davetlilere Su Ürünleri Fakültesi’nin yapısı 
ve uygulamalı derslere verilen önem 
hakkında bilgiler verdi.  Sağlıklı bir yaşam 
için, su ürünlerinin tüketiminin 
yaygınlaştırılmasının gerektiğini belirten 
Prof. Dr. Işık, mezunların yapacakları 
mesleğin ülke kalkınmasındaki öneminin 
altını çizdi.  

 

Prof. Dr. Işık öğrencilere “Ülkemizin en 

gelişmiş ve öncü üniversitelerinden biri 

olan Çukurova Üniversitesi’nde öğrenim 

gördünüz, bunun haklı gururunu 

taşıyorsunuz. Üniversitemizle 

övünüyoruz. Destekleri ve sağladıkları 

olanaklardan dolayı başta Rektörümüze 

ve tüm üniversite yönetimine teşekkür 

ediyoruz.  Kendinize güveniniz tam 

olsun,  sorumluluk almaktan kaçınmayın 

çünkü sizler çok iyi yetiştiniz” sözleriyle 

veda etti. 

Dereceye giren mezunlardan Fakülte 

birincisi Erhan Kılıç, başarı belgesini 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşare Aktaş 

Arnas’tan aldı. 

Haydi Kepler Havaya 

Su Ürünleri Fakültesi 21. dönem mezunları, Mithat Özsan Amfisinde gerçekleştirilen törenle 

diplomalarını aldılar.  Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas, Su Ürünleri 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Işık, fakülte öğretim üyeleri ve mezun olan öğrencilerin aileleri 

katıldı. 
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Çukurova Üniversitesi’nden mezun 

olmanın önemine ve üniversitemizin tüm 

diplomalarının "Diploma Eki Etiketi" 

taşıyor olmasına vurgu yapan Prof. Dr. 

Mustafa Kibar “Üniversitemizden mezun 

olan öğrencilerimize verdiğimiz 

diplomalarda bu yıl itibariyle diploma eki 

etiketi bulunmaktadır. Böylece Çukurova 

Üniversitesi mezunları için yalnızca 

ülkemizde değil, dünyanın her yerinde 

çalışma şansı sağlanmıştır" dedi. 

Bahçe Bitkileri Bölümü ve fakülte 

birincisi olan Seher Pamuk 

konuşmasında, "Çukurova 

Üniversitesi'nden mezun olduğum için 

kendimi çok şanslı hissediyor ve 

mesleğimle gurur duyuyorum. Bizler 

dünyanın hangi köşesinde, hangi işi 

yapıyor olursak olalım her zaman 

vatanımız ve milletimiz için çalışmanın 

gururunu ve yüksek sorumluluğunu 

taşıyor olacağız " dedi. 

 

Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı! 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunlarının diplomalarını aldıkları törende, 
mezun olan 244 öğrenci sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi 39. dönem mezuniyet töreni Ç.Ü. Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. 
Mezuniyete Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Vali Yardımcısı Durmuş Gençer, 
Ziraat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Halil Elekçioğlu, birçok öğretim üyesi ve aileler katıldı.  

 

 

 

 " Başarmak için hayallerinizi ve umutlarınızı canlı tutun " 

 
 

Ziraat Mühendislerinin sürekli olarak 

kendini geliştirmesinin gerekli 

olduğunun altını çizen Ziraat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Halil Elekçioğlu, "Başarı 

kendimize sürekli yeni şeyler katmakla 

yakalanır. Öğrenmeyi amaç edinerek  

kendinizi geliştirmelisiniz. Başarmak 

için, hayallerinizi ve umutlarınızı canlı 

tutun " diyerek görüşlerini mezun olan 

öğrenciler ile paylaştı.  
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Mezuniyet Töreni öncesi, Çukurova 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Mezunları 

yılsonu sergisi düzenledi. Sergide, 

Seramik Bölümü, Tekstil Bölümü, İç 

Mimarlık Bölümü ve Grafik Bölümü 

öğrencilerinin hazırladığı projeler 

sergilendi. Konuklar, Konservatuvar 

Fakültesi öğrencilerinin sunduğu keman 

dinletisi eşliğinde sergiyi gezdiler. 

Mezuniyet Töreni açılış konuşması, 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Kemal Tuluhan Yılmaz tarafından 

yapıldı. Konuşmasında öğrencilerin 

çeşitli akımlar ve ekoller öğrenerek 

örnekler aldıklarını belirten Dekan Prof. 

Dr. Yılmaz, artık daha özgün ürünler 

vermeleri için çalışmaları gerektiğini 

söyledi. Konuşmasında Prof. Dr. Kemal 

Tuluhan Yılmaz “Unutmayınız ki gerçek 

sanatçı; özgün ve özgür düşünceyi kendi 

yorumuyla ifade edendir. İçinde 

yaşadığımız toplum, sosyal ve doğal 

çevre, mesleki faaliyetlerinizde ilham 

kaynağınız olacaktır. “ dedi. 

 

meslek hayatımıza devam edeceğimizi 

temenni ediyorum. Bütün 

arkadaşlarıma mutlu ve başarılı bir 

yaşam diliyorum.” dedi. 

Mezuniyet töreninde mezunlara, 

diplomaların dağıtımı öncesi, Çukurova 

Üniversitesi Öğretim elemanları, 

öğrenciler, mezunlar ve farklı meslek 

dallarında çalışan insanların bir araya  

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2012-13 yılı mezunları, “Mezuniyet Töreni” için, 

Mithat Özsan Amfisinde buluştu. Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Yaşare 

Aktaş Arnas, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Tuluhan Yılmaz, birçok öğretim 

görevlisi ve öğrenci aileleri mezunları bu önemli günlerinde yalnız bırakmadılar. 

 

 “Sanatçı; Özgün ve Özgür Düşünceyi Kendi Yorumuyla İfade Eden Kişidir.”   

 

Mezuniyet töreninde kısa bir teşekkür 

konuşması yapan Fakülte Birincisi 

Seramik Bölümü Öğrencisi Hatice 

Kazancı, “Kendi adıma ve arkadaşlarım 

adına bütün hocalarımıza ve bizden 

desteklerini esirgemeyen ailelerimize çok 

teşekkür ediyorum.  Çağdaş, vizyonu 

geniş, ülkemiz için çalışan gençler olarak  

Güzel Sanatlarda Mezuniyet Heyecanı 

 

gelmesiyle oluşan, Adana’nın ilk amatör 

çoksesli korosu olma özelliğini taşıyan 

“Çokfonik” koro sahne aldı. Öğretim 

Görevlisi Oğuz Öztürk’ ün yönetimindeki 

koro, altı farklı eser seslendirdi. 
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Fakülte mezunlarının ve öğretim 

elemanlarının salonda yürüyüşüyle 

başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal 

Marşı ile devam etti. Açılış konuşmasını 

yapan Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Kibar mezun olan 

öğrencilere seslenerek “Üniversitemizin 

ve fakültenizin size verdiği çok çeşitli 

bilgi ve becerilerle toplumun bilim ve 

eğitim alanında daha ileri seviyelere 

ulaşmasına katkıda bulunacaksınız. 

Üniversite mezunu bireyler olarak, 

aldığınız eğitimin size yüklediği sosyal ve 

kişisel sorumlulukları en iyi şekilde 

yerine getireceğinize inanıyoruz” dedi. 

Mezun olan öğrencilerle bağlarını 

koparmak istemediğinin altını çizen 

Dürüst, çalışkan ve üretken insan 

daima başarılı olur” diyerek gururunu 

ve heyecanını dile getirdi. 

Konuşmaların ardından Fizik Bölümü ve 

fakülte birincisi İlknur Baldan yaş 

kütüğüne ismini çaktı. Dereceye giren 

öğrencilere ise diplomaları Rektör Prof. 

Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Seyhan Tükel ve Fakülte 

Dekanı Prof. Dr. Selahattin Serin 

tarafından verildi.Toplam sekiz farklı 

bölümün yer aldığı mezuniyet 

töreninde 290 öğrenci mezun oldu. 

Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin 

kurduğu “Pacman” isimli grup sahneye 

çıktı. Müzik dinletileriyle devam eden 

tören, mezunlarının kep atmalarıyla 

sona erdi. 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 28. Dönem mezuniyet töreninde öğrenciler 

diplomalarını aldılar. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcıları, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri 

katıldı. 

 “Başlangıçlar Güzeldir Bitişler Zor” 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Selahattin Serin “Fakültenizin sizlere 

verdiği bilgi ve becerileri en iyi şekilde 

kullanacağınıza inanıyoruz. Bundan 

sonraki meslek hayatınızda başarılar 

diliyorum. Akademik ve idari kadromuza 

ve bizden desteğini esirgemeyen sayın 

rektörümüze teşekkür ederim” dedi. 

Törende Fen-Edebiyat Fakültesi'nin ilk 

mezunu olan Faruk Yoksul da mezunlara 

hitaben bir konuşma yaptı. İngilizce 

Kimya Bölümü mezunu olan Faruk Yoksul 

 “ Bugün hayatınızda bir dönem 

kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyor. İyi 

ki Çukurova Üniversitesi mezunlarıyız. 

Hedeflerinizin gerçekçi olmasına dikkat 

edin.  

Fen-Edebiyat Fakültesi’nin İlk Mezunu öğrencilere seslendi! 
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 “Üniversitemiz bu yıl 40. Yıl dönümünü 

kutlamaktadır. 40. Yılınızda mezun 

olmanın ayrıcalığını  taşıyor olacaksınız. 

Günümüzde Çukurova Üniversitesi 

sayısı 4500’ü geçen akademik ve idari 

personeli ile 40.000’den fazla sayıda 

öğrencisine hizmet sunmaktadır. 

Öğrencilerini bilgilendirmenin yanı sıra 

sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda da 

beceri kazandırmak istiyoruz. BESYO 

farklı dallarda bugüne kadar çok sayıda 

sporcu yetiştiren bir kurumdur.” dedi. 

Bölüm birincilerine diplomalarını 

Çukurova Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr.Hasan Fenercioğlu, 

BESYO Müdürü Prof. Dr. Sadi Kurdak ve 

Adana Vali Yardımcısı Halis Arslan 

takdim etti. Yaş kütüğüne 2013 

mezunları adına plaket çakılması ile 

başlayan diploma töreni, diplomalarını 

alan öğrencilerin kep atmasıyla sona 

erdi. 

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’ndan (BESYO) 2012-2013 eğitim-öğretim 

yılında mezun olan öğrenciler diplomalarını törenle aldılar. Çukurova Üniversitesi atletizm 

pistinde gerçekleştirilen BESYO mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 

Fenercioğlu, Vali Yardımcısı Halis Arslan, çok sayıda öğretim üyesi ve mezun öğrencilerin 

aileleri katıldı. 

 

BESYO Müdürü Prof. Dr. Sadi Kurdak 

mezuniyet töreni açılış konuşmasında 

öğrencilere, “Sevgili mezunlarımız; 

hayatınızın en önemli anlarından birisini 

yaşıyorsunuz. Sizleri yetiştiren insanların 

karşısında üniversite mezunu olarak 

çıkmanın onurunu yaşıyorsunuz. Uzun 

bir yola çıkmak üzeresiniz. Hiçbir gücün 

sizi yolunuzdan çıkarmasına izin 

vermeyin. Daha iyisini yapmak ve 

kendinize dürüst kalabilmek için çok 

çalışın. Hiçbir kuvvetin sevgiden ve 

içtenlikten önemli olmadığını 

unutmayın. Başarılarınız mutluluğumuz, 

sorunlarınız her zaman sorunlarımız 

olacaktır.” şeklinde hitap etti. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 

Fenercioğlu, üniversitenin kuruluşunun 

40. Yılında mezun olmanın bir ayrıcalık 

olduğunu vurguladı. 40 yıl önce 

Çukurova Üniversitesi kurucularının 

koyduğu hedefleri gerçekleştirdiklerini 

belirten Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, 

BESYO’da mezuniyet coşkusu 

 

 

2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonunda BESYO Beden 

Eğitimi Öğretmenliği bölümünden 36, Spor Yöneticiliği 

bölümünden 42 ve Antrenörlük Eğitimi bölümünden 

41 olmak üzere toplam 119 öğrenci mezun oldu. 

“Başarılarınız mutluluğumuz, 

sorunlarınız her zaman sorunlarımız 

olacaktır.” 
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sunarken insan sağlığın korunması ve 

sürdürülmesine büyük katkılar 

sunmaktadır. Ülkemizin en saygın 

üniversitelerinden birinden mezun 

oluyorsunuz. Meslek hayatınız boyunca 

bu ayrıcalığı her zaman 

hissedeceksiniz. Sahip olduğunuz 

deneyim ve özgüveninizle Çukurova 

Üniversitesinin kurumsal kimliğini en 

iyi şekilde temsil edeceksiniz” dedi. 

Mezun öğrenciler adına konuşma 

yapan Hemşirelik Bölüm Birincisi 

Zeynep Koç ise “Eğitimime 

başladığımda hedefim sürekli insana 

hizmet veren, idealist ve profesyonel 

bir hemşire olmaktı. Şimdi ise başarılı 

bir hemşire olma hedefine doğru emin 

adımlarla ilerlemekteyim.” Dedi. 

 

Bu yıl 13.’sü düzenlenen Adana Sağlık Yüksekokulu Mezuniyet töreni Mithat Özsan Amfisinde 

gerçekleştirildi. Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Lisans Öğrencilerinin Diplomalarını aldığı törene 

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, öğretim üyeleri ve 

öğrenci yakınları katıldı. 

 

Törende yapmış olduğu konuşmasında 

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hasan 

Fenercioğlu “Üniversitelerimiz, ülkelerin 

uygarlık yarışında itici gücü ve 

vazgeçilmez kurumlarından birisidir. 

Ülke ve toplumun gereksinimine cevap 

veren toplumu çağdaş, orijinal fikir ve 

düşünceleriyle yönlendiren 

kuruluşlardır. Bir üniversitenin bilimsel 

düzeyini belirleyen en önemli 

ölçütlerden birisi de kuşkusuz 

akademisyenlerin bilimsel nitelikleridir. 

Adana Sağlık Yüksekokulunun seçkin ve 

nitelikli öğretim elemanları tarafından 

en iyi şekilde, mesleğinizin tüm bilgi ve 

becerilerine hâkim olarak yetiştirildiniz. 

Sizleri yetiştiren değerli hocalarınıza en 

içten duygular ile teşekkür ve 

şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

Hemşirelik ve Ebelik mesleğinin insan 

sağlığı için vazgeçilmez meslek olduğuna 

dikkat çeken Adana Sağlık Yüksek Okul 

Müdürü Prof. Dr. Sait Polat 

“Yüksekokulumuz mezunu ebe ve 

hemşireler insanımıza sağlık hizmeti 

Muhteşem Bir Törenle Mezun Oldular! 

144 öğrencinin mezun olduğu törende 

dereceye giren öğrenciler ödüllerini 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 

Fenercioğlu ve Yüksekokul Müdürü 

Prof. Dr. Sait Polat’tan aldılar. 

 “Üniversitelerin Bilimsel Düzeyini Belirleyen Ölçütlerden Biri Akademisyenlerin 

Bilimsel Niteliğidir 
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sizlere nasihat etmeyeceğim yolunuz 

bahtınız açık olsun.” diyerek sözlerini 

tamamladı. 

Gıda İşleme Bölümü “Şarap Üretim 

teknolojisi” programı bölüm birincisi 

Selen Kutlu ise “Mezun olan 

arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 

Çukurova Üniversitesi’nden mezun 

olmanın geleceğim açısından bana yeni 

kapılar açacağını düşünüyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından diploma ve kep 

atma törenine geçildi. Mezun olan 

öğrencilerin diplomalarını almaları 

sonrasında tören sona erdi. 

Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu’nun mezuniyet töreni Yüksekokul konferans 

Salonu’nda gerçekleşti. Törene Çukurova Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hasan 

Fenercioğlu, Adana MYO müdürü Prof. Dr. Haydar Şengül, öğretim üyeleri ve aileler katıldı.   

Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile 

başlayan mezuniyet töreninde, açılış 

konuşmasını kapan Çukurova 

Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. 

Hasan Fenercioğlu “Bu Üniversite 

Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden 

biri olmayı hedefledi ve kısa sürede 

büyük üniversiteler arasına girmeyi 

başardı. Yüksekokul müdürü, personeli, 

öğrenci velileri ve ülkemiz için çok 

önemli mezunlarımız, üniversitemiz 

kuruluşunun 40.yıl dönemini bu yıl 

kutluyor. Kurucu hocalarımız sayesinde 

Adana üniversiteye sahip oldu ve 

üniversitemiz şu an dünyada en iyi 

durumumda olan 500 üniversiteden biri 

olduk.” dedi. 

“Emekle elde edilen her şey önemlidir, o 

yüzden bu mezuniyette bizim için 

önemlidir…” diyen Adana MYO müdürü 

Prof. Dr. Haydar Şengül, 

“…öğrencilerime güveniyorum ve onlarla 

gurur duyuyorum,  

Adana Meslek Yüksekokulu’nun Mezuniyet Sevinci 
 

 

“Emekle elde edilen her şey önemlidir,                                                         

o yüzden bu mezuniyette bizim için önemlidir…” 
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Okuldan bu yıl mezun olan –(125’i kız 101 erkek)- toplam 
226 öğrenci hep birlikte keplerini havaya atarak 
mezuniyetlerini kutladılar.  

Program, çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere 
ödül töreni ve canlı müzik eşliğinde katılımcıların 
eğlenmesinin ardından son buldu.  

 

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu’ndan 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler için 

yüksekokul bahçesinde mezuniyet gecesi düzenlendi. 

Programa Çukurova Üniversitesi Kozan İşletme Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK, Kozan Belediye Başkan vekili 

Süleyman HALAÇOĞLU, Ticaret Odası Başkanı Hilmi BAYSAL, 

Ticaret Odası Meclis Başkanı Yaşar ÇELEN ile okulun eğitim 

kadrosu, veliler, vatandaşlar ve davetliler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 
program Kozan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Faruk TOKLU’nun yaptığı açılış konuşması ile devam etti. 
Okulun kurulduğu günden bu yana 7 bölüm altındaki 8 
programdan 3.697 öğrenci mezun etmenin gururunu 
yaşadıklarını belirtti.  

Öğrencilerini ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
uygarlık yolunda ilerletmek için ellerinden geleni 
yaptıklarını isteyen Doç.Dr. Faruk TOKLU “Mezuniyetinizi 
yolun sonu değil, başlangıcı olarak görmelisiniz ve bir 
yandan mesleklerinizi icra ederken, diğer yandan eğitim ve 
öğretiminize, kendinizi geliştirme çabalarına yaşadığınız 
sürece devam etmelisiniz. Biz sizlere mesleki anlamda 
kapıları açacak anahtarları verdik. Ancak bundan sonra 
göstereceğiniz çaba ve azim sizlerin başarılı bireyler 
olmanızda önemli olacaktır” dedi.  

 

Kozan Meslek Yüksekokulu’nda                              
Mezuniyet Gecesi 

 

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 
Mezuniyet Heyecanı 

 Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu’ndan 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler için 

yüksekokul bahçesinde mezuniyet gecesi düzenlendi. 

Programa Çukurova Üniversitesi Kozan İşletme Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK, Kozan Belediye Başkan vekili 

Süleyman HALAÇOĞLU, Ticaret Odası Başkanı Hilmi BAYSAL, 

Ticaret Odası Meclis Başkanı Yaşar ÇELEN ile okulun eğitim 

kadrosu, veliler, vatandaşlar ve davetliler katıldı. 

Teknik Bilimler M.Y.O.’nun fiziki imkanlarından bahseden 

Müdür Prof. Dr. Galip Seçkin, TBMYO’da Adana Organize 

Sanayi Bölgesi’nin katkılarıyla kurulan bir bilgisayar 

laboratuvarı, Çukurova Üniversitesi altyapı projesi 

kapsamında kurulan bir makine laboratuvarı, elektrik-

elektronik laboratuvarı ve KOSGEB tarafından devredilen bir 

tekstil laboratuvarı ile öğrencilere uygulamalı eğitim 

verebildiklerini ifade etti. 

Mezuniyet töreninde konuşan Tekstil Teknolojisi program 

birincisi Neslihan Sevde Marik, “Sevinç ve üzüntüyü aynı 

anda yaşıyorum. Üzüntümün sebebi okulumdan ve 

hocalarımdan ayrılacak olmam, tesellim ise okulumu 

başarıyla bitirmiş olmamdır.” dedi 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÇÜ Haber Merkezi  E-BÜLTEN                                                                                                                                                                         HAZİRAN 2013 

KAMPÜS 

Çünkü biliyoruz ki, Üniversiteler temel 

işlevleri olan eğitim ile birlikte 

araştırma, öğretim ve topluma hizmet 

konularında da görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmek 

zorundadırlar. Kurumsal özerkliğimiz ve 

akademik özgürlüğümüz bağlamında 

yerine getirdiğimiz bu işlevlerin ulusal, 

küresel ve sürdürülebilir kalkınmaya 

hizmet ettiğinin bilincindeyiz” dedi. 

Bilgi çağının en büyük sermayesi 

yetişmiş insandır diyen Fen Bilimleri 

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Gök 

“ Üniversiteler toplumun kalkınma 

motorları gibi öneme sahiptir. Sevgili 

mezunlarımız bizler, sizlerin başarısını 

alkışlamak için buradayız. Ulaştığınız bu 

noktada esas başarı sizindir. Enerjinizi 

hep yüksek tutun, çünkü başarılı 

insanlar enerjisi yüksek olanlardır. 

İşinizi yapmakla yetinmeyin en iyisi 

olun. Yolunuz açık olsun” dedi. Mezun 

Öğrenciler adına konuşma yapan Fen 

Bilimleri Enstitüsü mezunu Dr. İlkin 

Andaç ise “ Emeklerinizle filizlenen 

tohumlar meyve veriyor. Çukurova 

Üniversitesi hem ismi hem de 

akademik ve idari kadrosuyla değerli 

bir yere sahip.  

Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve 

Sosyal Bilimler Enstitüleri 2012-2013 

eğitim-öğretim yılı Yüksek lisans ve 

Doktora öğrencileri törenle 

diplomalarını aldılar. Enstitülerin 31. 

Mezuniyet töreni, Çukurova Üniversitesi 

Mithat Özsan Amfisi’ nde 

gerçekleştirildi. Törene Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Kibar, Sarıçam Belediye Başkanı Ahmet 

Zenbilci, Rektör Yardımcıları, çok sayıda 

öğretim üyeleri, akademisyenler ve 

aileler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 

başlayan törende açılış konuşması yapan 

Çukurova Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Kibar “ Üniversiteler olarak 

sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel 

boyutları da kapsayan çok boyutlu 

konulardaki anlayışımızı geliştirmek 

zorundayız. Toplumsal hayatta, 

dünyadaki değişiklikleri gözlemleme ve 

değerlendirebilme yeteneği 

oluşturmada biz yükseköğretim 

kurumlarının sosyal sorumluluğu inkâr 

edilemez. Çukurova Üniversitesi olarak, 

bu sorumluluğun farkındayız. Hiçbir 

zaman sadece eğitimi amaçlamadık.  

Enstitü Mezunları Diplomalarını Aldılar ! 

 

 

“ Bilime Cesaret Veren Bir 

 Yaklaşımı Benimsedik” 

Doktora derecemi bu üniversiteden 

almaktan gurur duyuyorum. Çukurova 

Üniversitesi bizlere bilgiyi nasıl 

kullanacağımızı öğretti. Bizde bilimin ve 

aklın yolunu kullanarak başarıya 

ulaşacağız” diyerek mezuniyet sevincini 

dile getirdi. 

Açılış konuşmalarının ardından 

Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı Öğretim Görevlileri 

Tsvetelina Tunteva,  Boris Tuntev, 

Marina Babayeva kısa bir dinleti 

sundular. 468 Yüksek Lisans ve Doktora 

öğrencisinin diploma aldığı tören 

sonunda öğrenciler kep fırlatıp 

mezuniyetin heyecanını yaşadılar. 
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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Kibar, törende bulunmaktan 
büyük onur duyduğunu, Balcalı 
Hastanesinde 24. Yıl süresince  
çalıştığını söyledi.  

Balcalı Hastanesinin bir  parçası 
olmaktan onur duyduğunu belirten 
Prof. Dr. Mustafa Kibar, 30 yıl, bir 
ömür, acısıyla tatlısıyla bu süreçte 
hastalara verilen hizmetle yüzlerinin 
gülmesini sağladıklarını belirtti. 
Hastanenin çalışanların özverili 
çalışmaları sonucunda bugünlere 
geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Kibar, 
çalışanlara “Hastanemiz yine sizlerin 
sayesinde çok iyi yerlere gelecektir” 
diyerek seslendi. 

Törende  “Bir Ömür Balcalı” başlıklı 
slayt gösterisisinin izlenmesinin 
ardından, memurlarda 30 yıl, işçilerde 
ise 20 yıllık çalışma süresini 
tamamlayanlara ödülleri takdim edildi. 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Balcalı Hastanesinde meslekte  20. Yılını 

doluran işçi ve 30. yılını tamamlayan 

memurlar için Balcalı Hastanesi Hipokrat 

Salonunda Ödül Töreni düzenlendi. 

Sosyal Etkinlik Komitesinin düzenlediği 

ödül törenine Çukurova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Balcalı 

Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim 

Taşova, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. 

Cem Kaan Parsak ve çok sayıda hastane 

çalışanı katıldı. 

Balcalı  Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Yeşim Taşova törende yaptığı 
konuşmada, sosyal etkinlik komitesi 
aracılığıyla yapılan bu gibi etkinliklerin 
amacının çalışanlar arası kaynaşmayı 
sağlamak olduğunu belirtti.  Prof. Dr. 
Taşova, salonda bulunan birçok iş 
arkadaşıyla yıllardır beraberce 
çalıştıklarını ve bundan büyük bir 
mutluluk duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. 
Taşova, bir ömür boyunca paylaşılacak 
çok şey olduğunu  ve bu tören 
hazırlığında emeği geçen herkese çok 
teşekkür ettiğini belirtti.  Bu törenle 
birlikte herkesin birbirine teşşekkür 
borcu olduğunu belirten Prof. Dr. 
Taşova,  Balcalı Hastanesi Sosyal Etkinlik 
Komitesinin çok hızlı bir şekilde 
ilerlediğini ifade etti.  

 

Balcalı Hastanesinden 20. ve 30. Yılını Tamamlayan 

Çalışanlara Ödül Töreni! 

 

 

 

XVII. Akdeniz Oyunları çerçevesinde, 
Çukurova Üniversitesinde yapılacak 
yarışlarda kullanılacak  olan Kano ve 
Kürek tesisleri ve çevresinde 
oluşturulacak kullanım alanlarına ilişkin 
protokol gereğince yapılan çalışmalar 
devam ediyor. 

Bu çerçevede, Adana Orman İşletmesi 
ve Çukurova Üniversitesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ortak bir çalışma 
yapıyor. Yaklaşan Akdeniz Oyunları 
nedeniyle Üniversitemiz Sosyal 
Tesisleri çevresinde iyileştirme ve 
güzelleştirme çalışmalarına başlandı. 
T.C. Orman Genel Müdürlüğü’nün 10 
yılda bir yaptığı “Amenajman Planı” 
kapsamında  ormanların planlı ve 
düzenli bir şekilde işletilmesi ve 
varlığının korunması için belirli 
aralıklarla yapılan iyileştirme 
çalışmaları ile birlikte  ormanda 
bulunan diğer ağaçların gelişimine 
engel olan hastalıklı fertlerin, tamamen 
devrik  ve kurumuş olan ağaçların 
kaldırılarak ormanın hastalık ve 
yangından korunması amaçlanıyor. 

 

XVII. Akdeniz Oyunları 

Hazırlıkları Hızlandı! 

 

 

 İletişim Fakültesi Stüdyoları İnşaatının Temeli Atıldı! 

 

 

Film ve televizyon endüstrisinin işleyiş 

yapısına göre tasarlanan Çukurova 

Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrenci 

Radyo ve TV Stüdyolarının bulunacağı 

binanın yapımına başlandı. En çağdaş 

teknolojilerin kullanılacağı İletişim 

Fakültesi stüdyoları A1, A2 ve B blok 

olmak üzere üç bloktan oluşuyor. 

Öğrencilerin radyo, televizyon, sinema, 

fotoğraf ve reklam sektörüne yönelik 

uygulama ve çalışmalarını 

ve baskı odaları da bulunuyor.  Yapının 

engelliler için uygun şartlara sahip olması 

amaçlanıyor. 

Kazı işleri tamamlanarak, bir bloğun radye 

temel betonu dökülmüş olan Stüdyo 

inşaatında, yan perde donatı ve kalıp 

yapımı devam ediyor. Çukurova 

Üniversitesi iletişim Fakültesi Stüdyoları 

toplam 6100 metre kare kapalı alana ve 

2100 metre kare zemin oturma alanına 

sahip. 15 Mart 2013 tarihinde başlayan 

inşaatın 3 yıl içinde tamamlanması 

planlanıyor. 

 

gerçekleştirebilmelerini sağlayacak 

olan yapıda, endüstri standartlarında 

çekim stüdyoları, ses ,radyo ve fotoğraf 

stüdyolarının yanı sıra kurgu 
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Çukurova Üniversitesi’nde öğrenim 

görmek isteyen yabancı uyruklu 

öğrenciler Türkçe Öğretim Merkezi 

(TÖMER)’in kültürler arası etkileşim 

etkinliğinde Adana ve Tarsus’un tarihi, 

turistik mekanlarını görme fırsatı 

buldu. 

Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretim 

Merkezi ilk mezunlarını verdi. 

Çukurova Üniversitesi’nde eğitim 

görmek isteyen yabancı uyruklu 

öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri adına 

bu yıl faaliyete başlayan TÖMER’de 

2012-2013 eğitim dönemi sona erdi. 

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi 

alacak öğrenciler TÖMER’in organize 

ettiği programda stres attı.  Yabancı 

uyruklu öğrencilerle kültürel 

etkileşimin amaçlandığı etkinlikte, 

Çukurova Üniversitesi Yumurtalık 
Meslek Yüksek Okulu yeni binasının 
yapımına başlandı. Üç amfi ve 16 
derslikten oluşacak olan inşaatın kazı 
işleri tamamlandı.  

Yaklaşık yedi dönümlük bir alana 
yayılacak olan Yumurtalık MYO 
binasında engelli öğrenciler için asansör, 
15 laboratuvar ve öğrenci kantini 
bulunacak. Seracılık, Su ürünleri, 
Ağırlama Hizmetleri, Organik tarım ve 
Sulama Teknolojisi olarak beş bölümden 
oluşan Yumurtalık MYO binasının 
zemine oturma alanı 1.850 m2. İnşaat 
tamamlandığında dört blok olacak olan 
binanın bitiş tarihi 15 Şubat 2016 olarak 
öngörülüyor. 

 

Yumurtalık Meslek 
Yüksekokulu Binası              
Yapımına Başlandı 

 

 

 

Adana ve Mersin’in tarihi ve turistik 

yerleri ziyaret edildi. Yabancı Diller 

Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Okutman 

Hülya Polat’ın koordine ettiği gezinin, 

öğrencilerin ders dışı etkinlikleri 

açısından önemli bir kültürel etkileşim 

yarattığı bildirildi. 

Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) 
Müdür Yardımcısı Okutman Hülya Polat, 
“TÖMER bu yıl faaliyete başladı. Eğitime 
geç başlamış olmamıza rağmen çok 
başarılı bir eğitim dönemini geride 
bıraktık. Geldiklerinde hiçbir Türkçe 
kelime bilmeyen yabancı uyruklu 
öğrenciler şu an Türkçe eğitim alabilecek 
düzeydeler. Yabancı uyruklu 
öğrencilerimiz yıl içerisinde çok yoğun 
çalıştılar,  

 

 

TÖMER’den kültürler arası diyalog               

 

 

 

Ç.Ü. Uluslararası Öğrenci Sınavı Yapıldı 

 

 

2011 yılında  Yükseköğretim 
Kurulu’nun yurt dışından öğrenci 
kabulüne ilişkin esasları yeniden 
düzenlemesiyle beraber, 30 yıldır 
ÖSYM tarafından yapılan Yabancı 
Öğrenci Sınavı (YÖS) kaldırıldı.   

Sınav sistemindeki değişiklikle beraber 
Üniversiteler yabancı öğrenci 
kabulünde kullanacağı yöntemleri 
senato kararı ve YÖK onayı sonrasında 
belirleyebiliyor. Bu kapsamda 
Çukurova Üniversitesinin 30 Mayıs 
2013 tarihinde yaptığı Çukurova 
Uluslararası Öğrenci Sınavına  (ÇUÖS)  
27 farklı ülkeden toplam 238 
Uluslararası Öğrenci Adayı 

 

 

“Türkçe kelime bilmeyen 
yabancı uyruklu öğrenciler şu 
an Türkçe eğitim alabilecek 
düzeydeler” 

 

YÖK Genel Kurulunun yurt dışından 

öğrenci kabul etmek isteyen 

üniversitelerin YÖK onayı ile yurt 

dışından öğrenci kabul edebilmesi 

kararı ile beraber, üniversitelerin 

kontenjanları toplanarak YÖK 

tarafından karar bağlanmasının 

ardından web sayfasında Yurt Dışından 

Kabul Edilecek Öğrencilerle ilgili tüm 

üniversitelerin bilgilerini yayınlanıyor. 

 

katıldı. Sınava en yoğun başvurular İran, 
Suriye ve Almanya’dan gerçekleşti.  

110 sorudan oluşan ÇUÖS, Genel Yetenek 
(IQ), Temel Bilimler (Matematik, Fizik, 
Kimya, Biyoloji) ve Genel Kültür (Tarih, 
Coğrafya, Felsefe) alanlarında sorulardan 
oluşuyor. 120 dakikalık sınavda öğrenci 
adaylarının hazırlanan soruları Türkçe ve 
İngilizce dillerinde yanıtlaması mümkün. 
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Devlet Konservatuvarı mezunlarından 

dereceye giren öğrencilere başarı 

belgesi ve hediyeleri verildi. Törende, 

lisans mezunlarının yanı sıra bu yıl ilk 

kez diploma törenine dahil edilen 

Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne 

Sanatları Lise mezunları da 

diplomalarını aldılar. Diplomalarını alan 

mezunlar toplu olarak mezuniyet 

pastası kestikten sonra kep atarak 

mezuniyetlerini kutladılar. Mezuniyet 

Töreni, canlı müzik eşliğinde davetlilere 

pasta ikramıyla son buldu. 

Devlet Konservatuvarı mezuniyet töreni Ç.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas, öğretim elemanları ve mezunların ailelerinin 

katılımıyla Devlet Konservatuvarı bahçesinde gerçekleştirildi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Fenercioğlu ve Devlet Konservatuvarı 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayık’ın 
açılış konuşmaları ile başlayan 
mezuniyet töreninde, mezunlara birer 
Çukurova Üniversiteli olarak, mezun 
oldukları üniversitelerini dünyanın her 
yerinde gururla temsil eden, sanat 
yolunda, bilimin ışığında,  ülkesine ve 
ailesine hizmete hazır, başarılı birer 
vatandaş olmaları diledikleri iletildi. 

Devlet Konservatuvarı Müzik bölümü, 
Yaylı Çalgılar Anasanat dalı, Viyolonsel 
Sanat dalı mezunu ve okul birincisi Ece 
Türkdalı, 2013 mezunları adına yaptığı 
teşekkür konuşması sonrasında yaş 
kütüğüne plaket çaktı. 

 

Devlet Konservatuvarı Mezuniyet Töreni  müzik eşliğinde gerçekleştirildi 
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Sizler birer öğretmen olarak her gün bir 
hayata şekil vereceksiniz. Kendinizi 
devamlı yenileyip geliştirin. 
Öğrenmekten asla vazgeçmeyin” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Orhan Veli’nin “Bakakaldım“ isimli şiiri 

ile mezun öğrencilerine seslenen 

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan 

Akbaş, ailelere “Öğrencilerimiz artık 

yeni ufuklara yelken açıyorlar. Onları 

özgür bırakarak, destekleyebilirsiniz. 

Çocuklarınızın önünde değil, hep 

arkasında durun” şeklinde hitap etti. 

Mezun öğrenciler adına konuşma 

yapan fakülte birincisi Özgür Ağar “Bir 

insanın gelişimine katkıda bulunmak 

aynı zamanda yaşamın gelişimine, 

değişimine emek vermektir.  

Eğitim Fakültesi 2012-2013 eğitim-öğretim yılı mezunları, törenle diplomalarını aldı. Ç.Ü. Amfi 

Tiyatroda gerçekleştirilen törende, 12 farklı bölümden toplam 1135 öğrenci mezun oldu. 

Törene katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Kibar, rektör yardımcıları Prof. Dr. 
Yaşare Aktaş Arnas ve Prof. Dr. Hasan 
Fenercioğlu, Eğitim Fakültesi akademik 
kadrosu ve çok sayıda aile, mezun 
öğrencilerin sevincini paylaştı. 

“…Öğrenmekten asla 
vazgeçmeyin” 

Mezuniyet töreni konuşmasında 
bireyleri ve toplumu eğitim yoluyla 
değiştirmeden, sosyal, ekonomik ve 
kültürel kalkınmayı sağlamanın mümkün 
olamayacağına değinen Rektör Prof. Dr. 
Kibar, “Kalkınmanın gerektirdiği sayı ve 
nitelikteki insan gücü, ancak toplumsal 
yapıya uygun çağdaş ve kaliteli bir eğitim 
ile yetiştirilebilir. Bu eğitimi etkileyen 
unsurlardan en önemlisi ise 
öğretmenlerdir.  

 

Eğitim  Fakültesi  Eşsiz  Bir  Törenle  Mezunlarını  Uğurladı! 

 

 

 

 

Fakülteler beton yığınlarıdır. Bu beton 

yığınlarını fakülte yapanlar ise 

birbirinden değerli öğretmenler ve 

onların bize aktardığı bilgilerdir” 

diyerek duygularını dile getirdi ve yaş 

kütüğüne ismini çaktı. 

Açılış konuşmalarının ardından Eğitim 

Fakültesinin en kıdemli öğretim 

elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Ömer 

Arslantaş, mezun olan öğrencilere 

öğretmenlik andını okuttu. Dereceye 

giren öğrenciler diplomalarını Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Kibar’dan alırken, 

diğer mezunlar diplomalarını öğretim 

üyelerinin elinden aldılar. Toplu 

fotoğraf çekiminin ardından kep atan 

öğrenciler, müzik eşliğinde mezuniyet 

sevincini doyasıya yaşadılar. 
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Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı mezuniyet 

töreninde, mezun olan 242 öğrenci diplomalarını aldı. 

Mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 

Fenercioğlu, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muhsin Akbaba, 

çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci aileleri katıldı. 

“Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” dizeleriyle 
sağlığın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Fenercioğlu, “Sağlık 
her şeyin önündedir ve tüm çabalar insan içindir. Bunu 
çabayı gösterenler yine insanlardır” diyerek sağlık 
hizmetlerinin gerekliliğinin altını çizdi. 

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muhsin Akbaba, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun bölümleri hakkında 
bilgi vererek, “İsteğimiz sağlık sektöründe teknolojiyi 
anlayan ve nitelikli sağlık elemanları yetiştiren bir 
yüksekokul olmaktır” dedi. 

 

Sağlık  Neferleri  Diplomalarını Aldı! 

 

 

Yüksekokul birincisi Rabia Düken konuşmasında “Beni 

ve diğer arkadaşlarımı hüzünlendiren, bir o kadar da 

sevindiren bir anı yaşıyoruz. Hayatımızın bir sayfasını 

acı tatlı anılarla kapatıp, bir diğer sayfasını yeni 

beklentiler ve umutlarla açıyoruz. Hoşçakal Çukurova 

Üniversitesi” diyerek sevinç ve hüznü bir arada dile 

getirdi. Yüksekokul birincisi Rabia Düken’ in yaş 

kütüğüne isim çakmasının ardından diplomalarının 

verilmesi ile tören sona erdi. 

Katılanların Unutamayacağı                                 

Bir Mezuniyet Töreni!  
 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 15. Mezunları 

mezuniyet töreni Mithat Özsan Amfisinde coşkulu bir 

katılımla gerçekleşti. İlahiyat Fakültesi mezunları ile birlikte 

Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Eğitimi Bölümü mezunları da diplomalarını aldı. İlahiyat 

Fakültesi mezuniyet töreninde Çukurova Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, Eğitim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akbaş, İlahiyat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ateş, bir çok öğretim görevlisi 

ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. 

 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi 

Dekanlarının birer konuşma yaptığı törende din eğitiminin ve 

öğretiminin öneminden bahsedildi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Turan Akbaş konuşmasında “…Din eğitiminin bilimsel 

temellere dayandırılması daha etkili, verimli ve ilgi çekici hale 

getirilmesi gerekir. Böylece öğrencilerin öğrendiklerini yaşama 

ona göre davranmalarını ve karşılaştıkları problemleri çözmeleri 

beklenmektedir...” dedi. 

 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 

Osman Ateş İlahiyat mezunlarına sosyal ve mesleki hayatlarında 

başarılar dilediği konuşması sonrasında İlahiyat Fakültesi 

Mezunları adına Fakülte Birincisi Yusuf Özcan bir konuşma yaptı. 

Yusuf Özcan; “Şu an itibariyle mezun olmuş bulunmaktayız. Bu 

durum eğitim hayatımızın bittiği anlamına gelmemektedir. Çünkü 

öğrenme bir ömür boyu devam eden bir süreçtir.” dedi. 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü mezunları 

adına konuşan dönem birincisi Tuğba Yalçın’da Çukurova 

Üniversitesinden birincilikle mezun olmanın gururunu yaşadığını, 

bu önemli başarıda kendisine destek olan ailesine ve eğitim 

süresi boyunca yardımlarını esirgemeyen hocalarına bütün 

arkadaşları adına teşekkür ettiğini söyledi. Yaş Kütüğüne plaket 

çakılması ve öğrencilere diplomalarının verilmesi ile sona erdi. 
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“Tedbir Tedaviden Evladır” 

Toplantıya katılan Prof. Dr. Hasan 
Fenercioğlu konuşmasında konuklara 
“Hepinize bu mutlu günümüzü 
paylaştığınız için Rektörlüğümüz adına 
çok teşekkür ediyor ve hoş geldiniz 
diyorum. Kaybedildiği anda önemi 
anlaşılan sağlığımızın, sağlıklı iken 
izlenmesi ve korunması, yine 
doktorlarımızın denetiminde ve onların 
önerileriyle sağlanabilecektir. Dolayısı ile 
yaşamın tüm aşamalarında sağlık 
kontrollerinin periyodik olarak  

 

“Eğitim, Okulu Bitirdiğin Zaman 
Unuttuklarından Arta Kalandır” 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek 
Özcengiz, mezun olan 134 tıp 
doktoruna hitaben yaptığı konuşmada, 
genç doktorların bundan sonraki 
yaşamda üstlendikleri büyük 
sorumluluğu, Çukurova 
Üniversitesinden aldıkları bilgilerle hiç 
zorlanmadan yerine getireceklerine 
inandığını belirtti. Mezunlara “Çukurova 
Tıbbiyelim!” diyerek  

 

                                           

Tıp Fakültesi 37. dönem mezunları Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen 

mezuniyet töreninde diplomalarını almak üzere bir araya geldi. Mezuniyet Töreni konukları 

arasında, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, Prof. Dr. 

Yaşare Aktaş Arnas ve Prof. Dr. Seyhan Tükel de yer aldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek 

Özcengiz'in yanı sıra birçok öğretim üyesinin de bulunduğu törene, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. 

Sadettin Özsürekcigil, Adana –Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten mezun 

aileleri ve basın mensupları da katıldı. 

“Çukurovalı Olarak Mezun olmaktan 
gurur duyuyorum”  

konuşma yapan, dönem birincisi Dr. 
Buse Pınar Aksoy, sahnede öğretim 
üyelerine, ailelere ve mezun olan 
arkadaşlarına duygularını ifade eden kısa 
bir konuşma yaptı. Çocukluk hayalinin 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 
mezun olmak olduğunu belirten Dr. 
Aksoy, “Böyle bir üniversiteden mezun 
olmak çok gurur verici bir olay, buna bir 
de birincilik eklenmesi benim  

 

hayallerimin ötesine geçti. Okul 

hayatımızın her anında bizi 

bilgilendiren, özveriyle bizimle ilgilenen 

bütün hocalarıma kendi adıma ve 

arkadaşlarım adına çok teşekkür 

ediyorum.” dedi. Mezuniyet Töreni, 

bütün mezun doktorların Tıp Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suna Solmaz 

önderliğinde “Hekimlik Andı” içmesiyle 

devam etti. Yemin eden tıp 

doktorlarına Kongre Salonu’nu 

dolduran aileler ve konuklar şahitlik 

etti. 

seslenen Prof. Dr. Özcengiz, “Hayat şimdi 

başlıyor. Einstein'ının dediği gibi 'Eğitim, 

okulu bitirdiğin zaman unuttuklarından 

arta kalandır.' Sevgili genç hekim, hocan 

olarak sana yaşamın için önereceğim dört 

tümce olacak: Eğilmeden, bükülmeden, 

dimdik yaşa...“ diyerek genç tıp 

doktorlarına hitaben yaptığı mezuniyet 

konuşmasını bitirdi. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-

13 yılı 37. Dönem mezunları adına 

yaptırılması ve kişiye, sağlıklı olduğunun 

uzman kişiler tarafından bildirilmesinin 

sevinci de en az bir hastalığın tedavisi 

sonucu duyulan mutluluğa eşdeğer 

kabul edilmelidir. Nitekim her konuda 

geçerliliği olan önlem almak tedavi 

olmaktan iyidir anlamındaki: 'Tedbir 

tedaviden evladır' atasözünün gereğini 

yaşamımıza aralıksız uygulamalıyız.” 

dedi. 

       Tıp Fakültesi 2012-2013 Yılı Mezunlar Töreni 
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Toplantı Adana Hacı Sabancı Organize 

Sanayi Bölgesini tanıtan bir sunum ve 

Çukurova AOSB Genel Sekreteri Mustafa 

Keskin'in konuşmasıyla başladı. 

Toplantıda, Çukurova Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, 

Çukurova Üniversitesi'nin kuruluşundan 

bu yana geçen sürede üniversitenin 

Adana kentine ve bölgesine sosyal, 

kültürel, entelektüel ve ekonomik alanda 

birçok katkı sağladığını ifade etti. 

Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı 

Genel Sekreteri Mustafa Keskin 

kendilerine, Türkiye ile Avrupa ülkeleri 

kıyaslanmasında üretimde veya 

ihracatta katma değer yaratacak 

durumların oluşturulmaması, yeni 

buluşların yapılmaması ve yeni 

ürünlerin piyasya çıkartılmamasıyla ilgili 

eleştirilerin yöneltildiğni belirtti. Söz 

konusu olumsuzlukların üniversite ile 

sanayinin biraraya gelmemesinden 

kaynaklandığını belirten Keskin, bu 

durumun kısır bir döngü haline geldiğini 

söyledi. 

                                           

Çukurova Üniversitesi ve Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı'nın birlikte düzenlediği 

SAN-TEZ Programı Bilgilendirme Toplantısı Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Başkanlığı 

binasında Seyhan Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Çukurova Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Serin, 

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Elekçioğlu, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı Genel Sekreteri Mustafa 

Keskin, çok sayıda akademisyen ve sanayici katıldı. 

 

Katılımcılara San-Tez Proje süreci 
hakkında bilgi veren Prof. Dr. 
Selahattin Serin, sürecin proje 
başvurusu, ön değerlendirme, 
değerlendirme, karar, sözleşme, 
ödeme işlemleri, izleme, mali inceleme 
- denetim, proje sonuçlarının 
değerlendirilmesi olduğunu ifade etti. 

 

Toplantıda söz alan Ç.Ü. Fen Edebiyat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin 

Serin, Adana'da Organize Sanayi 

Bölgesinde ve dışında güçlü bir sanayici 

kesimin var olduğunu belirtti. Prof. Dr. 

Serin üniversite-sanayi işbirliğini 

güçlendirmek adına Adana Organize 

Sanayi ile Çukurova Üniversitesi'nin 

birlikte yapacağı çalışmaların ülkenin ve 

bölgenin kalkınmasındaönemli bir yeri 

olduğunu ifade etti.. Bu çerçevede 

öğretim üyelerinin çok iyi projeler 

üretebildiklerini belirten Prof. Dr. Serin, , 

üniversitenin daha kurumsal hale gelmesi 

için Çukurova Üniversitesi Proje 

Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin 

kurulduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Tükel, SAN-TEZ projelerinin 

kamu-üniversite işbirliğinin arttırılması, 

üniversitede üretilen bilginin 

ticarileştirilmesi, Ar-Ge faaliyetleri ve 

yenilikçi şirketlerin arttırılması, bölge 

sanayimizin rekabet gücünün 

arttırılması için önemini vurguladı. Prof. 

Dr. Tükel kouşmasında, TUBİTAK, SAN-

TEZ, BAP, KOSGEP gibi proje 

desteklerinin öneminin altını çizdi. Prof. 

Dr. Tükel, ilk toplantıyı 

gerçekleştirdiklerinden dolayı mutlu 

olduğunu ve ilerleyen dönemlerde 

toplantıda daha fazla katılımcıların yer 

alacağını ümit etiğini belirtti. 

SAN-TEZ Programı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

SAN-TEZ projelerine yılda iki defa 
başvuru yapıldığını belirten Prof. Dr. 
Serin SAN-TEZ projelerinin birinci 
dönem son başvuru tarihi her yılın 
Mart ayının 15'i, ikinci dönem son 
başvuru tarihi ise her yılın Ağustos 
ayının 15'i olarak belirlendiğini söyledi. 

Toplantı konuşmaların ardından 
katılımcıların sorularıyla devam etti. 
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“Üniversitenin doğal 
varlıklarını korumak 
önceliklidir” 

Kampüs sınırları içerisinde çıkan yangının 
üzücü sonuçlar yarattığını ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, yangın 
nedeniyle oluşan doğal tahribatın 
giderilmesi için başta Ç.Ü. Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere ilgili 
tüm birimlere gerekli talimatların 
verildiğini belirtti. Çukurova Üniversitesi 
Balcalı Kampusunun doğal varlıklarını 
korumanın öncelikleri arasında yer 
aldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Kibar, 
yapılacak çalışmalarla kampusun zarar 
gören kısımlarının tekrar 
yeşillendirileceğinin ve bu tür yangınlara 
daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek 
için yönetim olarak somut adımlar  

 

atılması gerektiğini düşündüklerini 
belirtti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, 
orman yangınlarına daha etkin ve 
doğrudan müdahale edebilmek, 
kampus alanı içindeki orman alanlarının 
yangına karşı koruma önlemlerinin 
alabilmek ve bakımının yapılması 
yönünde ilgili kurumlarla işbirliğine 
gidilmesi hususunu gündemlerinde 
olduğunu ifade etti. Orman Genel 
Müdürlüğü’nün 10 yılda bir yaptığı 
“Amenajman Planı” kapsamında 
Kampus alanındaki ormanların planlı ve 
düzenli bir şekilde bakımının yapıldığını, 
ancak ek önlemlere ihtiyaç olduğunu 
belirten Prof. Dr. Kibar, ülkemizde ve 
dünyada bulunan tüm doğal varlıkları 
korumak için hassasiyet gösterilmesinin 
bir insanlık görevi olduğunun altını çizdi. 

Adana’nın Sarıçam İlçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi Kampüsü Fevzi Çakmak Öğrenci 
Yurdu ve Kongre Merkezi arasında kalan alanda 02. 07. 2013 tarihinde, saat 17.00 sıralarında 
yangın çıktı. Yangına Adana Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü 
itfaiye ekipleri, müdahale etti. Uçaklar ve helikopter ise Seyhan Baraj Gölü’nden su taşıyarak 
yangının söndürülmesine havadan destek verdi. Yaklaşık iki saat süren çalışmalarla kontrol 
altına alınan yangında on dönümlük arazi zarar gördü. 

 

Yangının Acısını 
İçimizde Hissettik 

 

 “…İnsan Sağlığını Kentlerde 

Değil, Doğada Bulur” 

Çukurova Üniversitesi Kampüsü Fevzi 

Çakmak Öğrenci Yurdu ve Kongre 

Merkezi arasında kalan alanda meydana 

gelen yangın Üniversite çalışanlarını 

üzdü. 2 Temmuz tarihinde meydana 

gelen yangın, kısa sürede kontrol altına 

alınmasına rağmen, on dönümlük arazi 

içindeki çok sayıda ağaç zarar gördü. 

Yangının hissettirdiği üzüntüyü 

akademik ağ üzerinden öğretim 

üyeleriyle paylaşan Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim 

üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş yazısında 

hislerini “Gözünüzün önünde ağaçların, 

körpe fidanların yanmasını ve yangının 

yayılmasını izlemek insanın içini yakıyor.  

Çukurova Üniversitesi’ndeki Yangın Üzdü! 

 

 

kullanımı ve diğer bütün olumsuz etkiler 

için de hissetmeliyiz”  şeklinde dile 

getirdi. Yazının devamında doğanın bir 

bütün olduğunun ve bütün olarak 

korunması gerektiğinin önemine vurgu 

yapan Prof. Dr. Ortaş “Burada başlayan 

küçük bir yangın doğa üzerindeki bütün 

bölgeyi etkileyecek ve hepimizin 

yaşamına şu ve ya bu şekilde etki 

edecektir. İnsanoğlunun yerleşim yerleri 

üzerindeki baskısı sonucu azalan yeşil 

alanlar, insanın nefes alma alanlarını da 

daraltmaktadır.... Tesellimiz Türk Hava 

Kurumuna ait yangın söndürme uçak ve 

helikopterlerin yerleşkenin yanı 

başındaki Seyhan Baraj Gölü’nden kısa 

sürede su alarak yangına müdahalede 

bulunmasıdır ” diyerek yangına 

müdahale eden ekipleri de kutladığını 

söyledi. 

Bütün olay, yanan alanın ve yok olan 

canlıların acısını içten hissetmektir. Bu 

duyguyu yalnızca bugün yanan 

üniversitemiz için değil, anız yakımı 

dâhil dünyanın her köşesindeki 

yangınlar, çevre kirlilikleri, tarım 

topraklarının amaç dışı 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

ÇÜ Haber Merkezi  E-BÜLTEN                                                                                                                                                                         HAZİRAN 2013 

Çukurova Üniversitesi Proje Geliştirme 
ve Koordinasyon Birimi tarafından 
düzenlenen “SAN-TEZ Projeleri 2013 
yılı 2. Dönem Başvuru ve Bilgi 
toplantısı” İ. Akif Kansu Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 

Çukurova  Üniversitesi  Biyoteknoloji  

Araştırma ve Uygulama Merkezi 

tarafından düzenlenen  Uygulamalı Bitki 

Doku Kültürleri ve Genetik Mühendisliği 

Kursu Çukurova Üniversitesi 

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Seminer Salonunda 

gerçekleştirildi. Prof.Dr. Nebahat Sarı, 

Prof.Dr Yıldız Kaçar, Prof.Dr Yeşim Yalçın 

Mendi, Prof.Dr Rüştü Hatipoğlu, Prof.Dr 

Selim Çetiner ve Prof.Dr Sebahattin 

Çürük 'ün eğitmen olarak katıldığı kursa, 

12 si şehir dışından toplam 33 

araştırmacı katıldı. 

Uygulamalı Bitki Doku Kültürleri 

ve Genetik Mühendisliği Kursu 

 

 

 

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 

Endeksinde Çukurova Üniversitesi 20. 

Sırada! 

da bilgi veren Prof. Dr. Süha Berberoğlu, 

Çukurova Üniversitesi’nin endeks 

sıralamasında 20. sırada yer aldığını 

belirtti. Berberoğlu’nun sunumunda, 

SANTEZ projelerine başvurmak 

isteyenlerin http://sagm.sanayi.gov.tr 

 adresinden edinecekleri proje başvuru 

formunu eksiksiz doldurarak, 

başvurularını http://biltek.sanayi.gov.tr  

 üzerinden elektronik olarak 

yapabileceklerini ifade etti. 

 

SAN-TEZ Projeleri Başvuru ve Bilgilendirme                               

Toplantısı Yapıldı 

 

 

 

 
Adana Santez’e En Fazla Proje 
Hazırlayan 4. Şehir! 

SANTEZ Programına 2006 yılında tüm 
Türkiye’den başvuran proje sayısı 42 
ve desteklenen proje sayısı 17 iken 
bu rakam 2012 yılında yaklaşık 10 kat 
artarak 2012 yılında 489 başvuruya 
ulaşmıştır. SANTEZ kapsamında 2006 
ile 2012 yılları arasında Ankara’dan 
147, İstanbul’da 107, İzmir’de 69 ve 
Adana’da ise 22 proje desteklemeye 
yeterli görüldü. Kocaeli ve Konya’dan 
ise 20’şer proje desteklendi. 
Çukurova Üniversitesinde 2008 ve 
2013 yılları arasında tamamlanan ve 
devam eden  SANTEZ projelerine 
toplam 5.779.630 Türk Lirası bütçe 
tahsis edildi. Çukurova 
Üniversitesinde üretilen ve kabul 
gören projelerin 10’u tarım ile ilgili. 

 

 

 

 Adana ve  il dışından gelen katılımcılara 

kurs hakkında bilgi veren  Biyoteknoloji  

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Nebahat Sarı, 4 gün süren kursta 

Doku Kültürü ve Temel  Laboratuvar  

Teknikleri hakkında bilgi verileceğini 

belirtti.  

Bitki Doku Kültürleri ve Genetik 

Mühendisliği Kursu Sertifika ve Teşekkür 

Belgeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar 

ve Prof. Dr. Nebahat Sarı tarafından 

takdim edildi. 

Toplantıda Çukurova Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Selahattin Serin ve Prof. Dr. Süha 
Berberoğlu, Sanayi Tezleri Projeleri 
(SAN-TEZ) hakkında bir tanıtım sunumu 
gerçekleştirdi. Ç.Ü. Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Seyhan Tükel ve çok sayıda 
akademisyenin katıldığı toplantı 
yaklaşık bir buçuk saat sürdü. 
Toplantıda söz alan Prof. Dr. 
Berberoğlu, SAN-TEZ’in amacını, “SAN-
TEZ programının hedefi, üniversite-
sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, 
sanayiye yönelik Ar-Ge personeli 
sayısının artırılması, mevcut üründe 
veya üretim yönetiminde yenilik 
yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları 
doğrultusunda belirlenecek yüksek 
lisans veya doktora tez çalışmalarının 
desteklenmesidir” diyerek özetledi. 
Projenin bütçe ve zaman koşullarına da 
değinen Prof. Dr. Berberoğlu,  proje 
süresinin en fazla 36 ay olduğunu ancak 
altı ay ek süre verilebildiğini belirtti. 
SAN-TEZ Projeleri için ikinci dönem son 
başvuru süresi 15 Ağustos 2013 olarak 
açıklandı. 

Üniversitelerin ekonomik katkı ve 
ticarileşme, bilimsel ve teknolojik 
araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet 
havuzu, işbirliği ve etkileşim ile 
girişimcilik ve yenilikçilik kültüründen 
yola çıkarak hazırlanan “Girişimci ve 
Yenilikçi Üniversite Endeksi” hakkında 

 

 

 

BİLİM 

http://sagm.sanayi.gov.tr/
http://biltek.sanayi.gov.tr/
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Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) ve Üniversite 
Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP), 8 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 10:00’da Ankara TÜBİTAK Feza 
Gürsey Konferans Salonunda yapılacak olan törenle sahiplerini buldu.  

Bu kapsamda, üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fikri Akdeniz’in 2012 yılında 17. Baskısı yapılan “Olasılık ve 
İstatistik” isimli kitabı, Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri(TEÇEP) kapsamında Telif ve Çeviri Kayda Değer 
Eser ödülüne layık görüldü. 

 

 

 
Türkiye Bilimler Akademisinden Öğretim Üyemize ödül! 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye şampiyonu! 

 

 

 Ç.Ü. Kadın Basketbol Takımı Rektör Prof. 

Dr. Mustafa Kibar’ı Ziyaret Etti. 

10. Koç Fest spor oyunlarında kadın 
basketbol kategorisinde Çukurova 
Üniversitesi’ne birincilik kupasını getiren 
kadın basketbolcular Çukurova 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Kibar’ı makamında ziyaret etti. Ç.Ü. 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Sadi Kurdak, Müdür 
Yardımcısı Okt. Ercan Yeldan ve antrenör 
Öğr. Gör. Cengiz Şen de şampiyon 
basketbolculara ziyarette eşlik etti. 
Rektörlük senato odasında yapılan 
görüşme sırasında Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Kibar sporcuları başarılarından 
dolayı tebrik etti. 

 

 

BİLİM 

SPOR 

finale kaldı. Yarı finalde Aydın 
Üniversitesi’ni finalde de Çankaya 
Üniversitesi’ni mağlup eden temsilcimiz, 
10.’su düzenlenen bu organizasyonda 
ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. 

Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor 
ve Sergi Sarayı, Lütfullah Aksungur Spor 
Salonu ve Adana Menderes Spor 
Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda 
kadınlar kategorisinde en skorer oyuncu 
Çukurova Üniversitesi’nden Aysun Keskin 
oldu. Keskin’e kadınlar basketbol 
kategorisinde “En Skorer Oyuncu Ödülü” 
nü Türkiye Üniversite Spor Oyunları 
Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Prof. 
Dr. Emre Erol takdim etti. 

 

 Çukurova Üniversitesi Kadın Basketbol 
takımı, 10. Koç Fest Spor Oyunları’nda 
namağlup şampiyon oldu. 

Final müsabakaları Adana’da yapılan Koç 

Fest spor oyunlarında Çukurova 

Üniversitesi Kadın Basketbol takımı 

oynadığı tüm maçları kazanarak 

şampiyon oldu. Oyunlarda B Grubu’nda 

mücadele eden Çukurova Üniversitesi 

Kadın Basketbol takımı, Çankaya 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve 

Bilgi Üniversitesi ile oynadığı 

müsabakaları kazanarak yarı 
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Çukurova Üniversitesi'nin de ev 
sahipliği yaptığı XVII. Akdeniz 
Oyunları’nın, Kürek, Hentbol ve Kano-
Kayak müsabakaları sona erdi. 

“Kano’da ilk madalyamız” 

Ç.Ü. Kayıkhane tesisinde 
gerçekleştirilen ve 200 metre 
mesafade yapılan kano-kayak final 
müsabakalarında sporcularımız 
Çağrıbey Yıldırım İle Serhat Yılmaz 
üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 
Böylece Türk sporcular Akdeniz 
Oyunlarında Kano dalında ilk kez 
madalya kazanmış oldu. 

 

 

20-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen XVII. Akdeniz Oyunları sona erdi 

 

 

 

“Hentbol Türk Erkek Milli 
Takımı Bronz Madalyayı elde 
etti” 

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur 
Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda 
son maçta İtalya’yı 32-26 yenmeyi 
başaran Türk Erkek Milli Takımı Akdeniz 
Oyunlarında ilk kez üçüncü olarak bronz 
madalyayı elde etti. 

 

“Kürekte iki gümüş 
madalya aldık” 

Seyhan Baraj Gölünde gerçekleştirilen 
XVII. Akdeniz Oyunları kürek 
müsabakalarında final yarışları 
sonunda madalyalar sahiplerini buldu. 
2000 metrelik parkurda koşulan 
yarışlarda Türkiye’den 4 ekip yarıştı. 
Yarışlar sonunda İtalya 4 altın, 2 
gümüş, 1 bronz madalyayla en başarılı 
ülke olurken, Türkiye ise hafif kilo 
büyük erkekler tek çifte disiplininde 
Hüseyin Kandemir, büyük erkekler iki 
çifte disiplininde ise Enes Kuşku ile 
Bayram Sönmez ikilisiyle toplamda 2 
gümüş madalya kazandı. 

 

 

SPOR 

17. Akdeniz Oyunları 30 Hazirandaki 
final müsabakalarıyla sona erdi. 31 
branşta yapılan oyunlarda, İtalya 70 
Altın, 52 Gümüş, 64 Bronz olmak 
üzere 186 madalya ile birinciliği elde 
ederken, Türkiye 47 Altın, 43 Gümüş 
ve 36 Bronz olmak üzere toplam 126 
madalya ile ikinci oldu. 
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Çukurova  Üniversitesi Güzel Sanatlar  

Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği 

Anabilim Dalı  tarafından düzenlenen  

“Savaş” temalı sergi ve “Savaşın 

Felsefesi” başlıklı söyleşi Eğitim 

Fakültesi Dekanlık  Binası Mavi Salonda 

 gerçekleştirildi. Hatay Reyhanlı 

ilçesinde meydana gelen olayları ve 

savaşın görünümünü orataya çıkaran  

sergiye çok sayıda öğretim elemanı ve 

öğrenci katıldı.  

Mersin Üniversitesi Fen  Edebiyat 

Fakültesi  Felsefe Bölümü Öğretim 

üyesi Doç. Dr. Çetin Veysel konuşmacı 

olarak katıldığı söyleşide,  savaşın  

olmaması gereken bir şey olduğunu,  

ama savaşlardan şanlı bir şekilde söz 

edildiğini belirtti. 

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümünün 

“Mezuniyet Projesi Sergisi”  Adana Tarihi 

Kız Lisesinde gerçekleştirildi. Sergi 

açılışına, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 

Prof.Dr. Yusuf Gürçınar, Tekstil Tasarım 

Bölümü Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. 

Havva Halaçeli Metlioğlu, Öğr. Gör. Dr. 

Özlem Uslu, Öğr. Gör. Sema Yalçın, Öğr. 

Gör. Selçuk Tanyol ve Öğr. Gör. Yelda 

Gezicioğlu katıldı.  Sergide Tekstil 

Tasarım Bölümünden 2012-2013 eğitim-

öğretim yılında mezun olan öğrencilerin, 

seçtikleri temalar doğrultusunda 

tasarladıkları tekstil ve moda 

endüstrisine yönelik giysi, dokuma, baskı 

tasarımları ve üç boyutlu tekstil objeleri 

sergilendi.  Sergi, katılımcılar  tarafından 

büyük bir beğeniyle izlenildi. 

Tekstil Tasarım Bölümünün                 
Mezuniyet Sergisi Gerçekleştirildi 

 

 

 

Sergiye Balcalı Hastanesi Başhekimi 

Prof. Dr. Yeşim Taşova,  Başhekim 

Yardımcısı Doç. Dr. Cem Kaan Parsak, Su 

Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya 

Işık ve çok sayıda sanat sever katıldı. 

Serginin açılışını gerçekleştiren 

Başhekim Prof. Dr. Taşova, Balcalı 

Hastanesi bünyesinde düzenlenen 

sosyal etkinliklerin devam edeceğini 

belirterek, başarılı çalışmalarından 

dolayı ressamları kutladı. 33 farklı yağlı 

boya resim çalışmasından oluşan sergi 

sanatseverler tarafından büyük 

beğeniyle izlenildi. 

Güzel Sanatlar Bölümünde Sergi ve Söyleşi 
Gerçekleştirildi 

 

 

 

 

 

Balcalı  Hastanesi Sosyal Etkinlik 

Komitesinin her ay düzenlediği 

etkinlikler kapsamında, Tıp Fakültesi 

Tıbbi Patoloji Anabilimdalı öğretim 

üyesi Prof. Dr. Melek Ergin, Dr. Demet 

Avşaroğlu, Reyhan Ayter ve Ebru 

Urunga’nın eserlerinden oluşan “Karma 

Sergi”  Balcalı Hastanesi Hipokrat 

Salonunda sanat severler ile buluştu.   

 

 

KÜLTÜR - SANAT 

Karma Resim Sergisi  

 

 

 

 

 



Hasat Bayramı Coşkuyla Kutlandı 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen geleneksel “Hasat Bayramı” kutlamaları, 

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde gerçekleştirildi. Hasat Bayramına Adana Vali 

Yardımcısı Halis Arslan, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcıları 

Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas, Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, Ziraat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Halil Elekçioğlu, Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamit Aygün ve Adana 

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Şahin Yeter katıldı. 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Kibar açılış konuşmasında, 

Ziraat Fakültesi tarafından her yıl 

düzenlenen Hasat Bayramı’nın, 

üreticilerin bir yıllık emeğinin ve 

sabrının karşılığını aldığı geleneksel bir 

şenlik olduğunu ifade etti. Prof. Dr. 

Mustafa Kibar, Hasat Bayramının 

anlam ve coşkusunun çiftçilerimizin ve 

tarımla uğraşan kurumlarımızın 

birbirleriyle kaynaşması ve birbirlerinin 

mutluluğuna ortak olmasından 

kaynaklandığını belirtti. Dünya 

nüfusunun hızla artmasına karşın tarım 

alanlarının sınırlı olduğunu belirten 

Prof. Dr. Mustafa Kibar,  dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de tarımsal 

üretimin çok daha ciddi bir konuma 

getirildiğini, erozyon yoluyla meydana 

gelen toprak kayıpları, küresel ısınma, 

susuzluk vb. sıkıntılar nedeniyle, tarım 

alanında araştırma faaliyetlerinin 

bugün, dünden daha fazla önemli 

olduğunu ifade etti.  

Prof. Dr. Mustafa Kibar,  Ziraat 

Fakültesinin kurulduğu yıldan beri 

bir dönemlik emeğin, sabırla bekleyişin 

ve umudun karşılığının alındığı bir süreç 

olduğunu belirtti. Doğaya ve ekolojiye 

tarım kadar  bağlı  başka bir üretim şekli 

olmadığının altını çizen Prof. Dr. 

Elekçioğlu, üreticinin tohumunu ekmesi 

veya bitkisini dikmesinden sonra 

bitkilerin doğa ile baş başa kaldığını 

ifade etti. Prof. Dr. Elekçioğlu, don, dolu, 

zamansız yağış, fırtına, aşırı sıcaklık vb. 

etkenler nedeniyle tarımda üretim 

garantisi olmadığını belirtti. 

Adana Vali Yardımcısı Halis Arslan, 
Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinin Çukurova ve Çukurova 
Üniversitesi için başarılı çalışmalar 
yaptığını, tarımsal faaliyetlerin bütün 
alanlarında üniversitenin ve Ziraat 
Fakültesinin başarısını takdirle 
karşıladıklarını belirtti.  

Hasat Bayramı kutlamasında açılış 
konuşmaları sonrasında gerçekleştirilen 
folklor gösterisinin ardından geleneksel 
hasat yapıldı. Hasadın yapılmasıyla 
birlikte davetlilere verilen yemekten 
sonrasında geleneksel “Hasat Bayramı” 
sona erdi. 

  

Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 

yürüttüğü araştırmalarla Bölge 

çiftçisine çok önemli bilgiler aktardığını 

ve Çukurova Bölgesinde tarımın 

gelişmesinde öncü rol oynadığını 

belirtti. Prof. Dr. Mustafa Kibar, Ziraat 

Fakültesinin Bölgenin  tarımsal 

potansiyelinin büyüklüğünün yanı sıra 

sahip olduğu araştırma çiftliği 

olanakları ile yürüttüğü araştırmalarla 

Türkiye’de bulunan fakültelerin ve 

araştırma birimlerinin öncülüğünü 

yaptığını belirtti. Çukurova Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil 

Elekçioğlu, insanlık tarihi boyunca 

temel besin kaynaklarının başında 

gelmesi nedeniyle, buğday üretiminin 

büyük bir öneme sahip olduğunu ve 

hasat zamanının 

 

 

 

 

 




