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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi yine en iyi Türk üniversitelerinden biri ilan edildi 

 Clarivate Analytics InCites işbirliğiyle US. News, 74 ülkeden 1.250 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği 

‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2018’i açıkladı. 13 değerlendirme kriterinin baz alındığı sıralamada 

Çukurova Üniversitesi Türkiye’nin en iyi 10. üniversitesi seçildi. 

Prof. Dr. Kibar: “Başarıda emeği geçen herkesi 

kutluyorum.” 

US. News’in açıkladığı ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri 

Sıralaması 2018’i değerlendiren Çukurova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, "Akademisyen, öğrenci ve 

çalışanlarından aldığı güçle Çukurova Üniversitemizin 

‘Dünyanın En İyi Üniversitesi’ listesine giren Türk 

Üniversitesinden biri olmasından gurur duyuyorum. Daha 

da iyisini yapabileceğimize olan inançla bu başarıda emeği 

geçen bütün personelimize en içten dileklerimle teşekkür 

ediyorum.”  

dedi. 

“Dünya üniversitesi olma hedefimize emin adımlarla 

ilerliyoruz.”  

Çukurova Üniversitesi'nin daha kaliteli, daha modern, 

öğrenci merkezli eğitim verme ve dünya üniversitesi olma 

hedefine kararlılıkla ilerlediğini dile getiren Rektör Prof. Dr. 

Kibar, "Çukurova Üniversitesi daha nice başarılarla varlığını 

sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.  

 

ABD merkezli bilgi ve haber yayıncısı US. News’in açıkladığı 

‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2018’de üniversiteler 

global/bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans 

sayıları, yayınlara yapılan atıflar, uluslararası işbirliği gibi 13 kritere 

göre sıralandı. 2018 sıralamasında yer verdiği yükseköğretim 

kurumunu 1000’den 1.250’ye, ülke sayısını ise 65’ten 74’e çıkardı. 

Bu sayede listedeki Türk üniversiteleri 20’den 30’a yükseldi. 

Çukurova Üniversitesi de Türkiye’nin en iyi 10. Üniversitesinden 

biri ilan edildi. 

Sıralamada 13 değerlendirme kriteri kullanıldı 

Sıralamada; “Global araştırma saygınlığı (%12.5), bölgesel 

araştırma saygınlığı (%12.5), yayınlar (%10), kitaplar (%2.5), 

konferans bildirileri (%2.5), normalize edilmiş atıf etkisi (%10), 

toplam atıflar (%7.5), en çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın 

sayısı (%12.5), en çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın oranı 

(%10), uluslararası işbirlikleri (%10), uluslararası işbirliğiyle yapılan 

yayın oranı (%5), ilgili alanda en çok atıf alanlar arasında %1’e 

giren yayın sayısı (%5) ve en çok atıf alanlar arasında %1’a giren 

toplam yayın oranı (%5)” olarak listelenen 13 değerlendirme 

kriteri kullanıldı. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/usnewscu.asp 
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KASIM 2017 

Çukurova Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı açılış töreni yapıldı  

 Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı törenle başladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

“Ülkemize daha çok hizmet etmek, eğitim ve araştırma standartlarımızı gelişen dünya koşullarıyla uyumlu hale 

getirmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.   

Çukurova Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılışı Töreni, sabah saatlerinde Üniversitedeki Atatürk Anıtı’na 

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

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

ve mülki erkân, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, bilim insanları ile öğrenciler katıldı. 

 

 

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

ülkenin yer aldığı zorlu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'nin 

güçlü ve gururlu duruşunu destekleyecek nitelikte işgücünü 

üretme, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sunma 

sorumluluğunun bilincinde olarak, sürekli gelişimi ve dinamizmi 

kendisine misyon edindiğini söyledi. 

Prof. Dr. Kibar: ”Araştırma üniversitesi olma 

misyonumuzu el birliğiyle gerçekleştireceğimize olan 

inancım tamdır.” 

YÖK'ün üniversitelere misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma 

kapsamında yürüttüğü "Araştırma Üniversiteleri" projesine 

başvuru yaptıklarını hatırlatan Prof. Dr. Kibar, bununla ilgili 

değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve 10 asıl ve 5 aday 

üniversitenin isimlerinin ilan edildiğini, Çukurova 

Üniversitesi'nin aday listede yer aldığını söyledi. Objektif 

kriterler çerçevesinde yapılan seçimde devlet üniversiteleri 

arasında ilk 15'e girmelerinin önemli bir başarı olduğunu ifade 

eden Rektör Prof. Dr. Kibar, bu sonucun ilk fırsatta 10 Araştırma 

Üniversitesi arasına girebilmeleri için kendilerine daha çok 

çalışma sorumluluğu getirdiğini kaydederek, ”Araştırma 

Üniversitesi olma misyonumuzu el birliğiyle 

gerçekleştireceğimize olan inancım tamdır.” dedi. 

 http://habermerkezi.cu.edu.tr/akademikacilis2017.asp 

 

 

 

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise konuşmasına, yeni 

akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı. 

Üniversitelerin tüm dünyada bilimin üretildiği ve paylaşıldığı 

merkezler olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, "Beşeri 

sermayeyi işleyen, ülkenin yarınlarını hazırlayan 

müesseselerdir. Aynı zamanda, ülke ve toplumların yolunu, 

aklın ve bilimin ışığında aydınlatan müstesna kurumlardır. 

Üniversiteler, şehrin sosyal ve kültürel hayatının, ekonomisinin 

can damarlarından biridir. Günümüz dünyasında bilgiye 

erişimde sınırlar kalkmıştır. Artık insanlar birbirine bir klavye 

kadar uzaklıktadır. Mesafenin bu kadar kısalması, özellikle 

teknolojik anlamda yaşanan baş döndürücü hız, üniversitelerin 

misyonunu da arttırmaktadır." şeklinde konuştu. Vali 

Demirtaş, bir üniversitenin başarısının sadece akademik 

başarıyla ölçülemeyeceğini, üniversitelerin toplumun karmaşık 

sorunlarını bilimsel ortamda araştıran ve tartışan merkezler 

olduğunu kaydetti. 

Açılış konuşmalarının ardından Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu. 

Dinletinin ardından Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bas¸kanı 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 2017-2018 yılının ilk dersini verdi. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/akademikacilis2017.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri                                        

Meslek Yüksek Okulu açıldı  
 

 Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu’nun resmî açılış töreni Avrupa Birliği Bakanı ve 

Başmüzakereci Ömer Çelik’in de katıldığı törenle gerçekleştirildi. 

Üniversitelerin önemine değinen Bakan Çelik, “Üniversite, ilim 

erbabı, bilim adamı bir devletin ve bir milletin bekası için en 

önemli unsurlardan bir tanesidir. Bugün üniversitelerimize bu 

bilinçle sahip çıkmalıyız." dedi. 

 

ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun açılış 

töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, “Yeni akademik yılın 

başında, Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun 

yeni binasının açılışında sizlere hitap etmenin gurur ve 

mutluluğunu yaşıyor, bu yeni binamızın ve 2017-2018 eğitim-

öğretim yılının hepimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 

Yeni ismiyle Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi veren Prof. 

Dr. Kibar şunları söyledi; 

“Meslek Yüksekokulumuzun yeni binası 4.000 öğrenciye eğitim-

öğretim verebilecek şekilde planlanmış olup, toplam 960 öğrenci 

kapasiteli 4 adet amfi, 10 adet 50 öğrenci kapasiteli derslik, 

interaktif derslik, 2 adet 60 öğrenci kapasiteli İlk ve Acil Yardım 

Uygulama Salonu, Ambulans İçi Eğitim Alanı, Yaşlı Bakımı 

Uygulama Salonu, Vaka Canlandırma Hazırlık Odası, Diş Protez 

Uygulama Laboratuvarları, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Salonu, 

Multidisiplin Laboratuvarı, Fizyoterapi Uygulama Salonu, Egzersiz 

Uygulama Salonu, Elektroterapi–Hidroterapi Uygulama Salonu, 

Toplantı Odaları, Akademik Ofisler ve İdari Bürolar 

bulunmaktadır.”  

 

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

o-acilis.asp 

 

 

 

Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de, böyle 

bir eserin Adana’ya kazandırılmasına katkı sunmaktan 

mutluluk duyduklarını ifade etti. Adana’ya olan 

sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren 

Sütcü, “Bu okulumuzun üniversitemize kazandırmasına katkı 

sunmakla bizi yetiştiren babamıza ve annemize minnet 

borcumuzu ödemek istedik. Bundan sonraki hedefimiz de 

annemiz adına planladığımız projeleri hayata geçirmektir.” 

şeklinde konuştu. 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik yaptığı 

konuşmada Yüksekokulun sağlık sektörü için her dalda 

eleman yetiştirecek bir bünyeye sahip olmasının çok önemli 

olduğunu belirterek, "Ara eleman yetiştirme meselesi, meslek 

yüksekokulu meselesi ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından 

biri. Buradan yetişen çocuklar, gençler bizim en kıymetli 

değerlerimizden olacaklar." dedi. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ASHMmyo-acilis.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/ASHMmyo-acilis.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

KASIM 2017 

YÖK'te "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri"                                                               

ile ilk toplantı yapıldı  

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından başlatılan "Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında belirlenen 

Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin rektör ve rektör 

yardımcıları ilk toplantısını yaptı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. 

Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında yapılan toplantıya Çukurova 

Üniversitesi’ni temsilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ve Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel katıldı. 

 

 

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

ülkenin yer aldığı zorlu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'nin 

güçlü ve gururlu duruşunu destekleyecek nitelikte işgücünü 

üretme, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sunma 

sorumluluğunun bilincinde olarak, sürekli gelişimi ve dinamizmi 

kendisine misyon edindiğini söyledi. 

 

 

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

 

 

Bilindiği üzere 18 Ekim 2016 tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2016-2017 Yükseköğretim 

Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın başlattığı 

"Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında 

Türkiye'deki  bazı devlet üniversitelerinin "araştırma 

üniversitesi" olarak belirlenmesini çok önemsediğini ifade 

ederek, bu projenin yükseköğretimde altyapı ve insan 

kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağını 

ve üniversitelerimizin uluslararası görünürlüğünü artıracağının 

altını çizmişti. 

Söz konusu proje kapsamında belirlenen Araştırma ve Aday 

Araştırma Üniversitelerinin rektör ve rektör yardımcılarının 

katılımıyla YÖK'te bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya 

Çukurova Üniversitesi’ni temsilen Rektör Prof. Dr. Mustafa 

Kibar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel katıldı. YÖK 

Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında 

gerçekleştirilen bu ilk toplantıda, projeye ilişkin üniversitelerin 

yol haritaları belirlenerek bu üniversitelere sağlanacak katkılar 

ve beklentiler ele alındı. 

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

 

Güney Kore Büyükelçisi Cho Yun-soo, Çukurova Üniversitesi'ni ziyaret etti 

 Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve etkinliklere katılmak amacıyla 

Adana’ya gelen Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 

Cho Yun-soo Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Kibar’ı makamında ziyaret etti. Eğitim Fakültesi’nin düzenlediği 

etkinliğe de konuşmacı olarak katılan Büyükelçi Yun-soon, 

Kore’nin eğitim sistemi hakkında bilgi verdi. 

Çeşitli gezi, ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Adana'ya 

gelen Büyükelçisi Cho Yun-soo, beraberindeki heyetle birlikte 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı ziyaret etti. Her iki ülkenin 

eğitim sistemi ve eğitim işbirlikleri konusunda görüş 

alışverişinde bulunulan görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Prof. Dr. Kibar, Büyükelçi Yun-soon’u Çukurova 

Üniversitesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/guneykorebuyelci.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/arastirmaunitop.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Üniversite Hastaneler Birliği Derneği’nin (ÜHBD)  19’uncu toplantısı Erciyes Üniversitesi’nin (EÜ) ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın da katıldığı toplantıda üniversite 

hastanelerinin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 

toplantıya Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Çukurova Üniversitesi Rektörü ve ÜHBD Saymanı Prof. Dr. Mustafa 

Kibar’ın yanı sıra çok sayıda üniversite rektörü, tıp fakültesi dekanı, hastane başhekimi ve kurum yöneticisi 

katıldı. 

 

Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 

ardından başlayan açılış konuşmalarında toplantı hakkında bilgiler 

verildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Hastaneleri 

Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammet Güven, 

konuşmasına Üniversite Hastaneler Birliği’nin ilk toplantısını 2009 

yılında İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde ilk toplantı 

düzenlendiğini hatırlatarak başladı. Prof. Dr. Güven, “Amaç 

üniversite hastanelerini bir araya getirmek, sorunlarını birlikte 

paylaşmak ve çözüm önerileri getirmekti. Verimli bir toplantı 

olmasını diliyorum.” dedi. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Hastaneleri 

Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Solak ise 

ÜHBD’nin son dönemde ciddi çalışmalara imza attığını kaydetti. 

Prof. Dr. Solak, “2016 yılında ekonomik koordinasyon kurulunda 

alınan ön kararlara kadar ciddi toplantılar yapıldı. İlgili Bakanlığa, 

Başbakanlığa, Sayın Cumhurbaşkanımıza önerilerimizi ilettik. 

Özellikle Ekonomik Koordinasyon Kurulunun kararlarına Çukurova 

Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar hocamız 

katılarak, dernek görüşlerimizi yöneticilere ve kamuoyuna sundu. 

Yasa değişiklikleri gündeme geldi. Tüm bu süreçte YÖK 

Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamın döneminde hiç bugüne 

kadar olmadığı şekilde Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin 

sorunları, mevcut durumu üstlenildi.” şeklinde konuştu. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/UHBtoplanti-17-1.asp 

 

 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a üniversite hastanelerinin 

sorunları ve çözüm önerileri ile alakalı 7 maddelik mektup 

yazıldığını kaydeden Prof. Dr. Solak gönderilen mektubu 

okudu. 

Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında, Üniversite Hastaneler 

Birliği Derneği’nin 19’uncu toplantısının Kayseri’de 

yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Vali Kamçı, 

toplantının üniversite hastanelerinin daha iyi koşullara 

kavuşturulması konusunda istişare imkânı olacağını ifade etti. 

Açılış konuşmalarının ardından ise oturumlara geçildi. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Solak’ın başkanlığında gerçekleştirilen “Üniversite 

Hastanelerinde Global Bütçe ve Etkileri” konulu oturumda Dr. 

Mustafa Özderyol, Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Prof. Dr. Kudret 

Doğru, Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Dr. Yılmaz Keskindemirci 

sunum yaptı. 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın 

başkanlığında gerçekleştirilen “Üniversite Hastanelerinde Tıp 

Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalar” konulu oturumda ise Prof. 

Dr. Muhammet Güven, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. 

Ahmet Çamsarı ile Prof. Dr. Koray Boduroğlu sunum yaptılar. 

Tören plaket töreniyle sona erdi. 

 

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 19. toplantısı yapıldı 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/UHBtoplanti-17-1.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

KASIM 2017 

Tıp Dekanlar Konseyi Toplantısı Yapıldı 

 Tıp Dekanlar Konseyi Toplantısı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi.  67 üniversiteden rektör, rektör yardımcısı, dekan ve 

dekan yardımcılarının katıldığı; temel tıp eğitimi ile sorunların ele alındığı 

toplantıda Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar 

“Tıpta Uzmanlık Eğitimi, TUS Sınavı ve TUS’un Tıp Eğitimi Üzerine 

Etkisi”  oturumuna başkanlık yaptı. 

 

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

 

 
Genom Kök ve Hücre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının 

açılışını ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu 

yaptı. Dekan Poyrazoğlu, konuşmasında 67 üniversiteden, 72 

rektör, rektör yardımcısı, dekan ve dekan yardımcısını burada 

ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Daha sonra kürsüye gelen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Muhammet Güven, toplantının başarılı geçmesi 

temennisiyle konuşmasına başladı. Rektör Prof. Dr. Güven, 

2007 yılında sivil bir platform olarak kurulan Tıp Dekanlar 

Konseyinin bugüne kadar yaptığı toplantılar ve çalışmalar 

hakkında bilgiler verdi. 

 

Açılış konuşmalarının ardından Tıp Dekanlar Konseyi Yeni 

Yürütme Kurulu belirlendi. Tıp Dekanlar Konseyi Yeni Yürütme 

Kurulu şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. 

Sema Arıcı, Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Prof. Dr. Bülent 

Altun, Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Selim Gürel, Prof. 

Dr. Ahmet Muzaffer Demir. 

Rektör Prof. Dr. Kibar oturum başkanlığı yaptı 

Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumlarda ise Prof. Dr. 

Muzaffer Şeker’in oturum başkanlığında Prof. Dr. Neyhan 

Ergene “Ülkemizde Temel Tıp Eğitimi ve Soruları”, Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın oturum 

başkanlığında Prof. Dr. Bülent Altun ile Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, 

“Tıpta Uzmanlık Eğitimi, TUS Sınavı ve TUS’un Tıp Eğitimi 

Üzerine Etkisi” konularında sunum yaptı. 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) arasında suçun önlenmesi, mağdurun 

desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi amacıyla ‘Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın?’ isimli 

protokol imzalandı. 3 bin kişinin yararlanması öngörülen işbirliği protokolü kapsamında aralarında mağdur ve 

suça sürüklenen çocuklar ile kadınların da bulunduğu 50 kişiye yaşam koçluğu yapılacak, adliyede çocuk, aile 

ve bağımlılıkla mücadele rehberlik birimleri, üniversitede ise eğitimli ceza infaz koruma memurları yetiştirmeye 

yönelik 'Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri' önlisans ve 'Bağımlılık ve Adli Bilimler' lisans programı kurulacak. 

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile ÇÜ Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Kibar, düzenlenen törenle protokole ilişkin imzaları attı. 

İmza töreninde konuşan Başsavcı Yeldan, hazırlanan proje ile 

adalet ve yüksek öğretim sistemine ve toplumsal faydaya dönük 

işbirliğinin amaçlandığını söyledi. Protokolün Adana için çok 

önemli olduğunu kaydeden Yeldan, “Protokol ile Adanamıza, 

mağdurlara, suça sürüklenen çocuklara adli süreçte hem destek 

verip hem onlara rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini kalıcı hale 

getireceğiz. Örnek bir uygulamayı hep beraber hayata 

geçireceğiz. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür 

ediyorum. Bizim için de önemli bir başlangıç, önemli bir adım” 

dedi. Rektör Kibar ise, iyi bir çalışma sinerjisinin yakalandığını 

belirterek, “Arkadaşlarımız çok istekli. Bu bakımdan karşılıklı bir 

çalışmayla inşallah kamuya yararlı bir proje yürütülecek” diye 

konuştu. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile 

Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Bağımlılık ve Adli 

Bilimler Enstitüsü’nce yürütülecek ‘Adalet Köprüsü Olmaya Var 

Mısın?’ isimli proje 9 başlıktan oluşuyor. 

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

 

 

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile ÇÜ Rektörü Prof. 

Dr. Mustafa Kibar, düzenlenen törenle protokole ilişkin 

imzaları attı. İmza töreninde konuşan Başsavcı Yeldan, 

hazırlanan proje ile adalet ve yüksek öğretim sistemine ve 

toplumsal faydaya dönük işbirliğinin amaçlandığını söyledi. 

Protokolün Adana için çok önemli olduğunu kaydeden Yeldan, 

“Protokol ile Adanamıza, mağdurlara, suça sürüklenen 

çocuklara adli süreçte hem destek verip hem onlara rehberlik 

ve danışmanlık hizmetlerini kalıcı hale getireceğiz. Örnek bir 

uygulamayı hep beraber hayata geçireceğiz. O yüzden emeği 

geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim için de önemli 

bir başlangıç, önemli bir adım” dedi. Rektör Kibar ise, iyi bir 

çalışma sinerjisinin yakalandığını belirterek, “Arkadaşlarımız 

çok istekli. Bu bakımdan karşılıklı bir çalışmayla inşallah 

kamuya yararlı bir proje yürütülecek” diye konuştu. 

"Adalet Köprüsü olmaya var mısın? " 

 

Adliyeye mağdur ve aile danışma birimi kurulacak 

Adli konulara yönelik yapılacak bilimsel araştırmalara destek 

verilmesi amaçlanan proje kapsamında, Adana Adliyesi 

bünyesinde yıllık yaklaşık 3 bin kişinin yararlanması 

öngörülen ‘Çocuk Danışma ve Rehberlik Merkezi’, ‘Aile 

Danışma ve Rehberlik Merkezi’ ile ‘Bağımlıkla Mücadele 

Danışma ve Rehberlik Merkezi’ kurulacak. Çukurova 

Üniversitesi bünyesinde ise eğitimli ceza infaz koruma 

memurları yetiştirmeye yönelik 'Ceza İnfaz ve Güvenlik 

Hizmetleri' önlisans ve 'Bağımlılık ve Adli Bilimler' lisans 

programları oluşturulacak.  Ayrıca uzman adli personel ve 

Bağımlılık ve Adli Bilimler yüksek lisans öğrencileri tarafından 

gerekli hukuki eğitim, kültürel ve psiko-sosyal desteğin ve 

yönlendirmelerin yapıldığı, suç ile mücadele ve mağdur 

destek konularında her türlü faaliyetin yürütüldüğü birimler 

oluşturulacak. Üniversite tarafından yaşam koçluğu eğitimi 

verilmiş gönüllülerce, aralarında suç mağduru ve suça 

sürüklenen çocuklar ile aile içi şiddet mağduru kadın ve suç 

mağdurlarının da bulunduğu 50 kişiye yaşam koçluğu 

yapılarak psiko-sosyal ve mesleki eğitim desteği sağlanacak. 

Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği 5 lisede 

200’er öğrenci grubuna adalet, suç, mağdur ve bağımlılık 

konularında hakim ve Cumhuriyet Savcılarınca seminer 

verilecek,  uluslararası ve ulusal düzeyde aile içi şiddet, 

bağımlılık ve suça sürüklenen çocuklar konularında 2 kongre 

düzenlenerek toplumsal duyarlılık oluşturulması sağlanacak. 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

KASIM 2017 

Direktörlüğünü Prof. Dr. Yeğingil’in Üstlendiği NATO Projesi kapanış toplantısı yapıldı 

 NATO Barış ve Güvenlik için Bilim Programı 

çerçevesinde desteklenen TL/OSL dozimetre sistemi 

projesinin kapanış toplantısı Adana’da yapıldı. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAB) 

tarafından da yeni bir bütçeyle desteklenen projeyle, 

beklenmeyen bir radyasyon saldırısı sırasında ortaya 

çıkacak acil durumda, iyonize radyasyona maruz 

kalan halkın triajı sırasında, kişilerin maruz kaldıkları 

doz miktarının hem çabuk hem de ekonomik bir 

biçimde belirlenmesi amaçlanıyor. Projenin Kasım 

2017’de tamamlanması planlanıyor… 

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

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Computer Engineering Assosiation 

(CENGA) tarafından “Bilgi Teknolojileri ve Yazılım 

Zirvesi”  düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu zirvede yeni nesil 

bilişim ve yazılım teknolojileri hakkında görüş alışverişinde 

bulunuldu. 

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri 

tarafından Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Akay önderliğinde 

kurulan CENGA (Computer Engineering Assosiation/Bilgisayar 

Mühendisliği Derneği) adlı öğrenci topluluğu, birbirinden faydalı 

etkinlikler düzenleyerek, öğrencilerin teknik ve sosyal alanlarda 

kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya devam ediyor.  

CENGA, Çukurova ÇÜ Mithat Özsan Amfisi'nde “Bilgi 

Teknolojileri ve Yazılım Zirvesi” adlı etkinliği düzenleyerek, 

Türkiye’de yazılım alanındaki öncü firmalardan uzman konukları 

öğrencilerle bilgi ve birikimlerini paylaşmaları, okul ve 

gelecekteki meslek hayatlarına ışık tutmaları amacıyla bir araya 

getirdi. 

 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Yeğingil’in NATO Ülkeleri Proje 

Direktörü olduğu “New Dosimetry For The Triage Of The 

People Exposed To Ionizing Radiation-İyonize Radyasyona 

Maruz Kalmış Halkın Triajı Için Yeni Dozimetri Sistemi” başlıklı 

proje, Türkiye, ABD, Ukrayna ve İsrail’in katılımlarıyla önerilmiş 

ve NATO tarafından, NATO Barış ve Güvenlik için Bilim 

Programı (NATO Science for Peace and Security Program) 

içerisinde, Kasım 2014’de 3 yıllık bir proje olarak toplam 

425,000.00 EUR bütçe ile desteklendi. 

Kasım 2017’de tamamlanması ön görülen projenin kapanış 

toplantısı 9-10 Ekim 2017’de Adana’da proje araştırmacılarının 

katılımıyla yapıldı. Projenin NATO Eş Ülke Başkanlığını 

Ukrayna’dan Prof. Dr. Sergii Ubizskii sürdürdüğü proje, ÇÜ 

Rektörlüğü BAP tarafından da aynı proje başlığı ve yeni bir 

bütçe ile aynı süreyi kapsayacak şekilde desteklendi. Projede 

iki yıl süresince Türkiye, Ukrayna, İsrail ve Amerika Birleşik 

Devletleri bilim insanları ortak çalıştı. Proje kapsamında proje 

araştırmacıları tarafından hep birlikte yeni dozimetreler 

üretildi; bir de x-ışını spektrometresi (Prof. Dr. K. Kurt 

tarafından Mersin Üniversitesi’nde) ve bir OSL okuyucusu 

(Prof. Dr. E. Bulur tarafından ODTÜ’de) yapıldı. 

Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Zirvesi Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı 

 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/yazilimzirve.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/natoprj.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova ve Mersin Üniversiteleri’nin Jeoloji Mühendisliği Bölümleri, Mühendislik Jeolojisi Derneği ve Jeoloji 

Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından gerçekleştirilen Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik 

(MÜHJEO’2017) Sempozyumunun ikincisi Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.ÇÜ Mithat Özsan 

Amfisi’nde düzenlenen sempozyuma Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 

ilgili sektör bileşenleri ile bölüm öğrencileri katıldı. 

 

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

 

 

MÜHJEO’2017 Sempozyumu 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve 

Uygulama Çiftliği, kapılarını öğrencilere açtı.  

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle İlknur Kara 

Koleji'nin anaokulu, ilkokul ve 5. sınıf öğrencileri öğretmenleri 

eşliğinde ÇÜ Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ni 

ziyaret etti. Öğrenciler, sınıf ve branş öğretmenleri ile hep 

birlikte ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Nazan Koluman öncülüğünde çiftliği gezdiler. Keçi ve 

ineklere yapılan bakımları da izleyen minikler, çiftlikte 

bulunan keçiler ile, özellikle de keçi sütünden imal edilen ve 

Çukurova Üniversitesi markası ile satışı bulunan dondurmalar 

hakkında Prof. Dr. Nazan Koluman’dan bilgi aldılar.  

 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ulvi Can 

Ünlügenç açış konuşmasında Jeoloji biliminin önemine dikkat 

çekti.  

Hayati öneme haiz projelere temel teşkil eden jeoloji bilimi 

üzerinde duran Prof. Dr. Ünlügenç,  şöyle konuştu; 

“Jeoloji bilimi, deprem, heyelan, tsunami, sel ve bunun gibi 

doğal afetler sonrasında toplum gündeminde ön plana çıkıyor. 

Ancak yaşanmış olan bu felaketler ne yazık ki, kısa sürede 

unutulmakta ve jeoloji bilimine gerekli önem verilmemektedir. 

Unutulmamalıdır ki, deprem, taşkın, heyelan gibi doğa 

olaylarının afete dönüşmesini engellemek, olası afet zararlarını 

en aza indirgemek, yapılacak ayrıntılı jeolojik çalışmalarla 

mümkün olmaktadır. Doğayla uyumlu sağlıklı kentsel yerleşim 

alanları başta olmak üzere; baraj, yol, tünel ve bunun gibi 

mühendislik yapılarının sağlıklı ve güvenli inşaası, her şeyden 

önce gerçekleştirilecek jeolojik-jeoteknik çalışmalarla 

sağlanmaktadır” 

Mühendislik Jeolojisi Derneği’nden Prof. Dr. Reşat Ulusay ise, 

mühendislik yapılarında yerleşimlerinde, planlama ve tasarım 

aşamalarında, mühendislik jeolojisi-hidrojeoloji ve jeoteknikle 

ilgili faktörlerin dikkate alınması gerektiğini söyledi 

Sempozyumda, 1’i çağrılı olmak üzere 46 Teknik bildiri 

sunuldu.  

 

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet 

Tatar da “Üniversiteler meslek odalarının bilgi kaynaklarıdır. Bir 

mesleğimizin gelişmesi ve daha etkin olması için bilim 

insanlarının, meslektaşlarımızın ve meslek odamızın birlikteliği 

önem arz etmektedir.” dedi. 

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil 

Elekcioğlu, Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik 

(MÜHJEO’2017) Sempozyumlarının ikincisine ev sahipliği 

yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. 

Elekcioğlu 46 teknik bildirinin sunulacağı sempozyumun bilime 

ve sektör temsilcilerine yararlı olacağına inandığını kaydetti. 

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğine gezi 

 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

KASIM 2017 

Çukurova Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesinde mezuniyet heyecanı  

 
     Çukurova Üniversitesi(ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2017 yılı                                                                       

mezunlarının Ant İçme Töreni Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.                                          

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Toroğlu, Diş Hekimleri 

Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. 

 

 

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

Mez17.asp  

Mezun öğrencilerin selamlama seremonisi ile devam eden 

törende açılış konuşmasını yapan Diş Hekimleri Odası Başkanı 

Dt. Fatih Güler, genç meslektaşlarını tebrik ederek sözlerine 

başladı. Dt. Güler, “Diş Hekimi olarak sorumlu ve dikkatli 

davranmanız gerekiyor. 45-50 sene bu meslek hayatında 

kalacaksınız. Meslektaşlarınızla değil, kendinizle rekabet 

ederek sürekli kendinizi yenilemelisiniz. Kendinizle rekabet 

edemezseniz başkasıyla hiçbir şekilde rekabet edemezsiniz. 

Birbirimizin rakibi değil kardeşi olacağız. O zaman en iyi 

hizmeti vereceğiz.” dedi. 

 

 

 

 

“Çukurova Üniversitesi Diplomanız Sizlere Önemli Bir 

Avantaj Sağlayacaktır.” 

Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Toroğlu ise hem mezunların hem 

de ailelerin emek verdikleri uzun sürecin son günü olduğunu 

belirterek mezunlara şu şekilde seslendi; 

“Yaşamınızın yeni bir evresine adım attığınız bu günde sizleri 

bu döneme çok ciddi bir donanımla girmiş olduğunuzu 

hatırlatmak isterim. Zaman içerisinde fakültemizden çok iyi 

bilgi ve donanımla ayrıldığınızın, birçok şeyi bildiğinizin farkına 

varacaksınız. Çukurova Üniversitesi’nin özgür seçim ortamı, 

insan odaklı işleyişi, hep sorgulaması ve hep daha iyi olmak 

istemesi mezun olduğunuz bu üniversitenin önemli 

ayrıcalıklardan. Çukurova Üniversitesi diplomanız sizlere 

önemli bir avantaj sağlayacaktır.”  

 

Üniversitelerin üç temel amacının olduğuna da vurgu yapan 

Rektör Prof. Dr. Kibar, bunları “Eğitmek, Araştırmak ve Hizmet 

Etmek” olarak sıraladı. Prof. Dr. Kibar sözlerine şöyle devam 

etti; 

 

 

 

 

“Çukurova Üniversitesi neredeyse yarım asırlık hayatında bu üç 

temel misyonu ‘olmazsa olmaz düstur’ edinmiş ve geride 

bıraktığı başarı dolu 44 yılının üzerinde yükselerek ve 17 

Fakültesi, 4 Enstitüsü, 4 Yüksek Okulu ve 12 Meslek 

Yüksekokulu ile 56.000 öğrencisini kucaklayarak ülkemizin 

nitelikli üniversitelerinin arasında hak ettiği yeri almıştır. Bu 

hedefler doğrultusunda, topluma nitelikli sağlık profesyonelleri 

kazandıran bir üniversitenin mensubu olarak, sağlık ordusuna 

dahil olan siz mezunlarımızın ant içme töreninde, insan 

sağlığına ve bilime hizmet etmenin onurlu coşkusunu içimizde 

hissederek yaşıyoruz.” 

Açılış konuşmalarının ardından Diş Hekimliği Andı’nın 

okunmasıyla, yeni başlayan öğrencilere mezun öğrenciler beyaz 

önlüklerini giydirdi. Yrd. Doç. Dr. Funda Gülay Kadıoğlu ise 

öğrencilere son ders olarak “Etik” konusunu anlattı.  

 

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/DisHekimMez17.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/DisHekimMez17.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından 

“Tarım Makineleri Eğitiminde 40. Yıl buluşması” etkinliği düzenlendi. ÇÜ Akif Kansu Toplantı Salonu’nda 

gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Ziraat 

Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bülent Torun, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Başkanı 

Prof. Dr. Ali Bayat, akademisyenler, öğrenciler, eski dönem dekan ve bölüm başkanları ile emekli öğretim 

üyeleri ve idari personel katıldı. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tarimmak40yil.asp 

 

 

ÇÜ Tarım Makineleri eğitiminde 40. Yıl buluşması düzenledi  

 

Sanayi Odası ve Rektörlüğümüzün imzaladığı protokol uyarınca 

Türkiye’de Tarım Makinaları Bölümleri içinde ilk kez bu 

bölümün son sınıf öğrencilerine işyerinde fiilen uygulamalı 

eğitim başlatılmıştır. Böylece, bu bölümümüzden mezun olan 

öğrencilerin Tarım Makinaları sektöründe daha kolay iş 

bulmalarının önü açılmıştır. Zira 1 Temmuz 2017 tarihinde 

resmi gazetede yayınlanan 7033 Sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi 

Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun”la da iş yeri eğitimi yasal olarak da desteklenmektedir. 

Bölümümüzün bu konuda öncülük yapması bizi mutlu 

etmiştir.” 

Açılış konuşmaların ardından bölümün kuruluşunda Bölüm 

Başkanlığı yapan emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Tezer 

sunu yaptı. Prof. Dr. Tezer sunumunda, “40. yıl buluşmasının 

temel amacı öncelikle buraya nasıl geldiğimizi hatırlamak,  40 

yıl içinde emek veren akademik, idari personelimizi ve 

mezunlar ailesini bir araya getirmek, mesleki aidiyet 

duygusunu geliştirmek, mezunlarımızın izlenebilirliğini 

sağlamak için gerekli veri tabanını oluşturmak.” dedi. 

“40 Yılda 795 Mezun Verdik.”  

1970 Yılında Ziraat Fakültesi’ne bağlı Tarım Makinaları Kürsüsü 

olarak Köprüköyü’nde kurulan ve ilk kez 1977 yılında öğrenci 

alarak eğitim öğretim faaliyetine başlayan bölümleri hakkında 

bilgi veren Prof. Dr. Bayat , “İlk mezunlarını 1981 yılında veren 

bölümümüz geçen 40 yıllık süre içinde verdiği 795 mezunundan 

bazıları ülkemizde çok önemli görevlerde bulunmuş, 

mezunlarından 45 kişisi ülkemizde ve ABD’deki üniversitelerde 

Akademisyen olarak halen görev yapmaktadır.” dedi. 

Dekan Vekili Prof. Dr. Bülent Torun ise ülkemizin geleceğe 

yönelik; enerji tüketiminin azaltılması; Yakıt tüketiminin 

azaltılması; Tarımsal faaliyetlerde zaman gereksinmesinin 

azaltılması; İnsan işgücü gereksinmesinin azaltılması; Tarla 

trafiğinin azaltılması ve rasyonel toprak işleme ile toprak 

sıkışmasının önlenmesi; Optimum gübreleme, sulama ve 

ilaçlama; Uzaktan algılama ve kontrol yöntemlerinin 

geliştirilmesi gibi beklentilerine çözüm olmak amacıyla 

bölümlerinin 1970’li yıllardan bu yana önemli katkılarda 

bulunduğunu söyledi. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar de bölümün kuruluşundan 

itibaren emek vererek emekli olmuş veya halen çalışmakta olan 

tüm akademisyenlere ve mezun Ziraat Mühendislerine teşekkür 

ederek başladı konuşmasına. Prof. Dr. Kibar şunları kaydetti; 

“Nitekim bölümümüzün gösterdiği çaba ile 2015 yılında Adana  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tarimmak40yil.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

KASIM 2017 

Uluslararası Yoğun Madde ve Malzeme Bilimi Konferansı 

Dünyanın farklı ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin de çeşitli üniversitelerinden gelen bilim insanlarının katıldığı 

Uluslararası Yoğun Madde ve Malzeme Bilimi Konferansı (International Conference on Condensed Matter and 

Materials Science-2017) (ICCMMS-2017) Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Beş gün 

süren kongre saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çukurova 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Özçelik ve 

akademisyenlerin yanı sıra konusunda uzman birbirinden değerli konuklar kongreye katıldı. 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

Bölümü birinci sınıf öğrencileri, ‘Bitki Materyali’ dersini kampüs 

alanındaki bitkileri inceleyerek yaptı. 

Doğal yaşam alanlarıyla iç içe olan Çukurova Üniversitesi’nde 

öğrenciler ders materyallerini doğal alanlarında inceleme şansı 

buluyor. Çukurova Üniversitesi Kampüsünde yer alan doğal 

ortamdaki çeşitli bitkiler ve ağaçlar aynı zamanda öğrencilerin 

ders materyali oluyor.  

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Söğüt, 

Bitki Materyalleri dersini birinci sınıf öğrencileriyle birlikte 

uygulamalı olarak kampüs içerisindeki bitkiler üzerinde yapıyor. 

Çukurova Üniversitesi’ne yeni gelen öğrenciler doğal alanlarında 

bitkileri incelerken aynı zamanda da kampüsü tanıma fırsatı 

buluyor.  

 

Uygulamalı peyzaj eğitimi devam ediyor… 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ICCMMS-

2017.asp  

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Komite Başkanı Prof. Dr. 

Bekir Özçelik, genç araştırmacıların ve Lisansüstü 

öğrencilerinin tartışabileceği bir platform oluşturma öabası 

içerisinde olduklarına dikkat çekerek amaçlarını, “Genç 

araştırmacıları ve lisanüstü öğrencilerinin sunumlarını İngilizce 

olarak yapmaları için onları cesaretlendirmek, çalışmalarının 

sunulması ile eleştiriler doğrultusunda geri dönüşümlerinin 

etkilerini bilmek, başka üniversitelerde Yoğun Madde ve 

Malzeme Bilimi üzerine çalışma yapan arkadaşlarla bir araya 

gelerek işbirliğini genişletmek, konferans esnasında diğer 

ülkelerden ve ülkemizden konferansa katılan deneyimli ve 

saygın bilim insanları ile tartışarak gelecekteki ufuklarını 

biçimlendirmek.” olarak açıkladı. 

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel 

ise Çukurova Üniversitesi olarak önemli bir kongreye ev 

sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, 

konferansta emeği geçen tüm yetkililere ve katılan konuklara 

teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından ICCMMS-2017 

konferansında; Japonya, İspanya, Amerika, Portekiz, Rusya ve 

Türkiye’ den katılan 24 adet çağrılı konuşmacı, 62 adet sözlü 

sunum    72 adet poster sunum gerçekleştirdi. 

Sempozyum bitiminde yapılan değerlendirmeler sonucunda 

konferansın bilimsel seviyesinin oldukça yüksek ve 

katılımcıların istekli olduğu da göz önüne alınarak konferansın 

iki yılda bir yapılmasına karar verildi. İkinci konferansında 

İspanyol katılımcılarının isteği üzerine Türkiye’de 

düzenlenmesi kararı verildi. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ICCMMS-2017.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/ICCMMS-2017.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi’nin (ÇÜ) en genç fakültelerinden biri olan 

ve başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiren ÇÜ Hukuk Fakültesi, 

Bilirkişilik Temel Eğitimini verebilecek eğitim kuruluşu 

olarak yetkilendirildi.  

Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği’nin resmi 

gazetede yayınlanmasının ardından Çukurova Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Adalet Bakanlığı’ndan izin alarak Adalet Bakanlığı 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı 

tarafından Bilirkişilik Temel Eğitimini verebilecek eğitim kuruluşu 

olarak yetkilendirildi.  

 

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

 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bilirkişilik temel eğitimini verebilecek eğitim 

kuruluşu olarak yetkilendirildi  

 

Yrd. Doç. Dr. Demirboğa, odalarla ve diğer kurum kuruluşlarla 

da işbirliği içerisinde bu eğitimleri yerine getireceklerini 

bildirdi. 

Yönetmelik kapsamında Bilirkişilik Temel Eğitimi almayan 

kişiler Bilirkişilik başvurusunda bulunamazken Çukurova 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7 öğretim üyesi ile Adalet 

Bakanlığı’ndan bu eğitimi vermek üzere izin alarak Fakülte 

Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Bilgili yönetiminde, Yrd. Doç. Dr. 

Dursun Ali Demirboğa program kapsamında koordinatör olarak 

görevlendirilerek eğitim vermeye başladı.  

İlk eğitim 7 Ekim 2017 tarihinde başlarken Bilirkişi Temel 

Eğitimi programına gelecek talebe göre yeni programlar 

açılarak devam edileceği bildirildi.  

 

Eğitimler ÇÜ Hukuk Fakültesi’nde Yapılıyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan ÇÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili 

Prof. Dr. Fatih Bilgili açıklamasında şunlara değindi; 

“Eğitimlerimiz uzman öğretim üyelerince bu yıl eğitim öğretime 

yeni başlayan Hukuk Fakültesi’nin binasında yapılıyor. 

Eğitimlerimiz ergonomik sınıflar ve sosyal alanlarda sürekli 

olarak program dâhilinde devam edecek. Bunun yanı sıra yasal 

süreçte yenileme eğitimleri de fakültece yapılacak. 

Bölgemizdeki tüm bilirkişilerin mağdur olmadan eğitime devam 

edecek. Keyifli bir eğitim süreci geçireceklerini temenni 

ediyorum.”  

Eğitim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Demirboğa ise, şu 

ana kadar sadece Adana değil çevre illerden de yoğun talep 

olduğunu belirterek 5 grup olarak eğitime başladıklarını ve 5 

grup halinde sürekli olarak eğitime devam edeceklerini söyledi. 

 

Azucena’nın türkçe performansı dinleyenleri mest etti  

 

 

Grammy ödüllü sanatçı Maya Azucena Çukurova Üniversitesi 

Mithat Özsan Amfisi’nde sahneye çıktı. Diva lakabıyla anılan 

Azucena, büyüleyici caz performansı ve seslendirdiği Türkçe 

şarkılarla büyük alkış aldı. Azucena’nın Türkçe performansı 

dinleyenleri mest etti. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin divası olarak bilinen Maya 

Azucena, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve ABD 

Adana Konsolosluğu’nun ortak organizasyonuyla düzenlenen 

konser nedeniyle Adana’ya gelerek ÇÜ öğrencileri ve 

hayranlarıyla buluştu. 

Maya Azucena’nın konserinde en çok alkış alan ise, sanatçının 

seslendirdiği Türkçe şarkılar oldu. Konser sonrası ünlü sanatçı 

hayranlarına imza dağıttı. 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

KASIM 2017 

Dünya masa tenisi tarihinde ilk kez dört farklı lig açılış ve müsabakaları                  

Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi  

 Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen 2017-2018 sezonu Türkiye Lig'leri Çukurova 

Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Dünya da ilk kez dört farklı Lig, 

128 takım ve 1000'den fazla sporcu, antrenör ve idarecilerin katılımıyla aynı hafta aynı salonda Liglere 

Adana'da 'Merhaba' diyerek muhteşem bir organizasyonla tamamlandı. 

 

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

ÇÜ Sakıp Sabancı Spor Salonu’nda 2 gün süren müsabakalara 

takip eden Adana Vali Yardımcısı Hanlar İden, Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Türkiye Masa 

Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, AK Parti Adana İl 

Başkanı Fikret Yeni, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 

Abdulkadir Ataşbak, Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, BESYO 

Müdür Yardımcısı Ercan Yeldan katıldı. 

Vali Yardımcısı İden konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Geçtiğimiz sezon kentimizden Çukurova Üniversitesi Masa 

Tenisi Takımı, Spor Toto Erkekler Masa Tenisi Süper Ligi 

Şampiyonu oldu ve göğsümüzü kabarttı. Adana olarak bütün 

organizasyonlara talibiz. Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş’ın 

direktif ve destekleri doğrultusunda organizasyonlardan 

alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.” 

 

 

Haluk Levent Çukurova Üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi  

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, sadece 

Türkiye’de değil, dünyada da ilk kez dört farklı Lig, 128 takım 

ve 500'den fazla sporcuyu, aynı hafta aynı salonda başlayacak 

Liglere Çukurova Üniversitesi olarak süper lig büyük erkekler 

son şampiyonu sıfatıyla ev sahipliği yapmaktan büyük 

mutluluk duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kibar, “Adana’da 

organizasyon konusunda profesyonel bir ekibin hazırlıklar için 

nasıl gayretle çalıştığına bizzat tanıklık ettim. Bu bakımdan bu 

organizasyonda başta Masa Tenisi Federasyonu, Adana 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere emeği 

geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” 

Ayrıca, Masa Tenisi Federasyonu tarafından Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’a, Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak’a ve Masa 

Tenisi Milli Takım sporcularına plaket takdim edildi. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ)  Öğrenci Faaliyetleri Birimine 

bağlı Genç Eğitimciler Kulübü üyeleri öğrencilerle sanatçı 

Haluk Levent’i buluşturdu. ÇÜ Akif Kansu Toplantı 

Salonu’nda geçekleştirilen Haluk Levent  "İlham Veren 

Hikâyeler" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun 

katılım gösterdiği etkinlikte sahneye çıkan Haluk Levent 

Adana’ya olan sevdasını anlatırken öğrencilerle bol bol 

sohbet etti.  

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Haluk Levent 

öğrencilerin arasında oturan sanatçı arkadaşı Serhan 

Kelleözü’nü de sahneye davet etti. Daha sonra ikili Akdeniz 

akşamlarını öğrenciler için seslendirdi.  

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   
 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Biyoteknoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezi VI. Ulusal Moleküler Biyoloji ve 

Biyoteknoloji Kongresi düzenledi. Birçok alanda 

adında söz ettiren ÇÜ Biyoteknoloji Merkezi 300’e 

yakın bilim insanını 20 oturumda buluşturarak 100 

sözlü ve 93 poster sunum olmak üzere 193 

çalışmayla Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji alanına 

önemli katkılar sağladı.  

Bu yıl altıncısı düzenlenen Ulusal Moleküler Biyoloji ve 

Biyoteknoloji Kongresi Çukurova Üniversitesi ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre ÇÜ Biyoteknoloji 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. 

Yıldız Aka Kaçar başkanlığında 20 oturumda 

tamamlandı.  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/6molekulerbiykonf.asp 
 

 

6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi tamamlandı 

 

 

Kongre Başkanı Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar ise Moleküler Biyoloji 

ve Biyoteknolojinin pek çok alanda genetik çeşitliliğinin 

devamlılığının sağlanması ve yeni kaynaklar oluşturması 

bakımından vazgeçilmez bir araç olduğuna değinerek, 

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi’nin bu hedef doğrultusunda gerekli çalışmaların 

yürütülmesi anlamında öncül kuruluşlardan biri olduğunu 

söyledi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu da konuşmasında, 

ülkemiz biyoteknoloji alanında yetişmiş akademisyenleri ve 

altyapı varlığı ile güçlü bir ülke olduğuna vurgu yaparak diğer 

pek çok alanda olduğu gibi sanayi alanına adapte edilebilir 

biyoteknoloji uygulamaları için önümüzde kat edilmesi gereken 

önemli mesafeler bulunduğunu söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 

kongrenin açılış konuşmalarından sonra sponsorlara ve destek 

veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket ve çiçek takdim 

edildi.  

Nanobiyoteknoloji, tıbbi biyoteknoloji, gıda biyoteknolojisi, 

çevre biyoteknolojisi, genomiks ve proteomiks, moleküler 

markırlar ve dizileme teknolojileri, tarımsal biyoteknoloji, 

endüstriyel ve mikrobiyal biyoteknoloji, genetik mühendisliği 

ve biyomühendislik ve biyokimya alanlarındaki çalışmaları 

içeren sözlü ve poster sunumlar 3 gün boyunca 20 oturumda 

tamamlandı. Kongrelerde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin 

yanı sıra sosyal faaliyetlerde de araştırıcılar Adana gezisi 

yaparak kenti ve kent kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. 

20 Oturumda 193 Bilimsel Çalışmanın Sunumu Yapıldı. 

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi ile Çukurova Üniversitesi 

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğinde 

gerçekleştirilen kongrenin açılışı Akif Kansu Toplantı Salonu’nda 

yapıldı. Kongreye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, 

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. 

Yıldız Aka Kaçar, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. 

Dr. Mehmet Karataş, akademisyenler ve ilgili kamu kurum ve 

kuruluşların temsilcileri katıldı.  

“Farklı Disiplinlerde Çalışan Birçok Araştırıcı ve Öğrenci 

Bir Araya Geldi.” 

Farklı disiplinlerde çalışan birçok araştırıcı ve öğrenciyi bir araya 

getirerek güncel gelişmelerin tartışıldığı kongrenin açılış 

konuşmasını Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice 

Korkmaz Güvenmez yaptı. Prof. Dr. Güvenmez, “Moleküler 

Biyoloji ve Biyoteknoloji doğayı ve canlıyı anlamaya çalışırken, 

artan nüfus için daha çok ve daha kaliteli tarımsal ürün, 

hastalıkların teşhis ve tedavisinde en etkin ve hızlı metotlar, 

ilaçlar, aşılar ve endüstriyel ürünler geliştirmeyi önceleyen bilim 

dallarıdır. DNA’nın çift sarmalı gibi birbirine kenetlenmiş 

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji milyonlarca bilim insanını 

arkasından sürüklemeye devam ediyor. Moleküler biyolojinin 

sunduğu veriler biyoteknolojinin ürüne dönüştürmesiyle birlikte 

hedefine ulaşıyor. Modern Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji 

araştırmalarının böylesine hızlı ilerlemesinin nedeni, sadece 

entelektüel bir merak değil, aynı zamanda tıp, ziraat ve endüstri 

alanında çözülmesi gereken büyük sorunların itici ve zorlayıcı 

gücündendir.” şeklinde konuştu. 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/6molekulerbiykonf.asp
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