
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  

                                                      e-BÜLTEN 

öğrencilere o günü yaşatmak adına Çukurova Üniversitesi 

Merkezi kafetarya ve öğrenci yemekhanesinde hoşaf ve 

yağlı buğday çorbası ikram edildi.  

18 Mart anma programı çerçevesinde yine Öğrenci 

konseyi tarafından, 16 Mart günü Uğur Mumcu 

meydanında da  "Fotoğraflarla Çanakkale Destanı ve 57. 

Alay sancağı sergisi" gerçekleştirilmişti. 

18 Mart Şehitleri Anma günü kapsamında Çukurova 

Üniversitesinde, Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi 

tarafından  Çanakkale Destanını anlatan fotoğraflar, merkezi 

kafeterya önünde sergilendi. Öğrencilerin yoğun katılımıyla 

gerçekleştirilen sergide o döneme ait fotoğrafların yanı sıra 

savaş alanından toplanan kurşun kovanları da sergilendi. 

Öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterilen sergiden sonra 
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Röportaj: Çukurova 

Halk Kültürü  
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YÖK Sağlık Alanına 
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27 Mart Dünya 
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Görünmeyenleri Görünür Kılmak! 

Çukurova Üniversitesi her gün yüzlerce sınıfında 

dersler yapılan, laboratuarlarında çalışılan, 

atölyelerinde, seminer salonlarında, amfilerinde 

bilgi üreten 50 bin kişilik bir bilim merkezi. Hiç 

durmayan bir tempo ile gece, gündüz dersleri, 

projeler,  Güz dönemi derken şimdi Bahar 

döneminin ortalarına yaklaştık. Bu görünmeyen 

üretim alanını görünür kılmak kaygısı ile Ocak 

2013 itibarıyla oluşturduğumuz Haber Merkezinde 

Üniversitemizi takip eden kitleye bilgiler 

aktarıyoruz. Geride bıraktığımız her ay için bir E-

Bülten oluşturmak Çukurova Üniversitesi 

haberlerini günlük olarak takip edemeyenlere derli 

toplu bilgiler sunuyor.  

Zamansızlığın olağan, koşuşturmanın yoğun 

olduğu ve baharın ilk sinyallerini aldığımız Mart 

ayını geride bıraktık. Bu ay Çukurova 

Üniversitesinde çok sayıda etkinlik olmakla 

birlikte, önemli kararlar da alındı. 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü ile 14 Mart’ta Tıp bayramı kutlandı. 

18 Mart’ta Çanakkale Şehitleri anıldı, 21 Mart 

Nevruz bayramını öğrenciler ve öğretim üyeleri el 

ele karşıladı. İki fakültemize Dekanlık görevi için 

atanan hocalarımız görevlerine başlarken, 

öğretim üyelerimiz ödül aldıkları çalışmalar ortaya 

koydu. Daha yaşanası bir kampus için çalışmalar 

tüm hızıyla devam ederken,  önümüzdeki dönem 

kampus içinde yapılacak çalışmalara ilişkin 

faaliyet raporları tek tek açıklanmaya başladı. 

Tüm bunları biz şimdilik 18 sayfaya sığdırdık. Kısa 

cümleler çektiğimiz fotoğraflarla anlam bulurken, 

her sayfanın tasarlanmasında ayrı ayrı uğraştık ki 

görünmeyenleri görünür kılmak için… 

Güzel çalışmaların ortaya çıkması dileğiyle…  

                  

    Doç.Dr. Nüket E. ERGEÇ 
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KAMPÜS 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

tarafından "Hakimlik Mesleği" başlıklı 

bir konferans düzenlendi. Konferansa, 

Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu 

Başkanı Hakim Mehmet Kaya konuşmacı 

olarak katıldı.  

 

Çukurova Üniversitesi CEYDEM Projesi 

Çukurova üniversitesi, BTC Co, Botaş International Limited (BIL) ve 
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) işbirliği ile 2010 yılında başlatılan 
Ceyhan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi (CEYDEM) projesi 

sonuçlarını verdi. CEYDEM eğitim sahası yapımı gerçekleştirildi. 

Erasmus Öğrencilerine 

Kültürümüz Tanıtıldı 

Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi 

tarafından gerçekleştirilen, Avrupa 

Birliği LLP/ Erasmus Öğrenim 

Hareketliliği kapsamında üniversitemize 

gelen 2012-2013 Akademik Yılı Bahar 

Dönemi Erasmus öğrencileri için 11-12-

13 Şubat 2013 tarihlerinde bilgilendirme 

toplantısı yapıldı.  

 

 

yangın ile acil durumlara karşı müdahale 
konusundaki teknolojik gelişmelere paralel 
olarak, etkin uygulamalı becerilerin yanı sıra 
ilgili kanun ve yönetmelik konusunda 
bilgilendirilecekler. CEYDEM Projesi ile 
Türkiye'de yangın ve doğal afetlerle bağlantılı 
potansiyel risklerin etkin yönetimini sağlamak 
için ülke içi kapasiteyi güçlendirmesi 
amaçlanmaktadır. CEYDEM projesi ile doğal 
afetler ve yangına ilişkin proaktif davranmayı 
güçlendirecek eğitim ortamları yaratılacaktır. 
Bu çerçevede Çukurova Üniversitesi Ceyhan 
Meslek yüksekokulu programları bu projeden 
faydalanacaklar. 

 

 

Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hukuk 

Fakültesinde 

olarak  seçecekleri mesleği belirlemedeki 

teredütlerini dinledi. Hukukçu olmanın 

önemi ve inceliklerini öğrencilerle 

paylaşan Kaya, hakimlik mesleğinin adalet 

ve demokrasinin sağlanmasındaki önemi 

üzerinde durdu. 

 

Bu çerçevede Polonya, Çek 

Cumhuriyeti, Romanya ve İtalya'dan 

Çukurova Üniversitesine Erasmus 

öğrencilerine bölümlerinde 

üniversitemiz, Adana ve Türk kültürü 

hakkında bilgi verildi. Aynı 

zamanda Erasmus öğrencileri 

kampus turu, şehir turu ve yakın 

çevrelere yapılan yerinde izleme 

ziyaretleriyle "Türkiye'de Yaşam"a 

ilişkin gözlem yapma ve uygulama 

fırsatı elde ettiler. 

 

 

Söz konusu proje ile bölgedeki özel 
şirketlerin ve yerel belediyelerin 
yangın ekipleri CEYDEM bünyesinde 
oluşturulacak bir sertifikasyon 
programı aracılığıyla eğitilecek ve  

 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Mustafa Kibar, konu ile ilgili bilgi almak ve 
eğitim merkezinde incelemede bulunmak 
üzere Ceyhan Meslek Yüksekokulunda 
bulunan merkezi yerinde ziyaret etti.  

 

Geçmişten günümüze hakimlik 

mesleğini değerlendiren Mehmet Kaya, 

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yoğun 

ilgisi ile karşılaştı. Konferans süresince 

öğrencilerin sorularını cevaplayan Kaya, 

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hukukçu  



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanlığına Prof. Dr. Behnan Alper’in 
görev süresinin dolması nedeniyle, 
geçtiğimiz hafta YÖK tarafından Tıp 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek 
Özcengiz atandı.  

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Devir 
Teslim Töreni Tıp Fakültesi Dekanlığında 
gerçekleştirildi. Düzenlenen törende Prof. 
Dr. Behnan Alper, Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Dilek Özcengiz’e görevi devretti. 
Törende konuşan Prof. Dr. Behnan Alper, 
görevi süresince Tıp Fakültesindeki eğitim 
düzeyini, kalitesini ve standartlarını 
yükseltmeye çalıştıklarını, bu konuda 
akademik ve idari personele destek 
verdiklerini belirtti.  
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KAMPÜS 

“Medya kadın çalışanının yanında değil!” 

Tarihsel süreç kapsamında yazılı, görsel 
ve işitsel medyada kadınlarının 
durumunun tartışıldığı panelde TRT 
Çukurova Bölgesinin ilk kadın muhabiri 
olan Melek Kurt, kadın ve çocuk 
haberleri ile bölgede öne çıkan Adana İlk 
Haber gazetesi yazı işleri müdürü 
Süreyya Uri ve Kanal B Adana Temsilcisi 
Sema Erdoğan panelist olarak söz aldı. 
Moderatörlüğünü KADAUM yönetim 
kurulu üyesi ve İletişim Fakültesi öğretim 
üyesi Doç.Dr. Nüket E. Ergeç'in yaptığı 
panelde çalışan kadınlar gerçeğinde 
medyadaki kadın çalışanların durumları 
ve sorunları tartışıldı. 

 

Panelde 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nü kutlayarak konuşmasına 
başlayan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, 
gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu, 
medyada kadın gazetecilerin de büyük 
sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi’nde 8 Mart Dünya kadınlar Günü, Çukurova 

Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(KADAUM) ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile “Haber Alma 

Özgürlüğümüz için Savaşan Kadınlar” başlıklı bir panelle kutlandı. 

Tıp Fakültesi Dekanlığında Devir Teslim Töreni  

 

Tıp eğitiminin standartlarının 

iyileştirilmesi amacıyla yapılan 

"akreditasyon" oluşumunun içinde yer 

aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Alper, 

fakültenin akredite olması için de çaba 

harcadıklarını anlattı. Alper, belli bir 

noktaya geldiklerini ama hala eksiklerinin 

olduğunu, tıp eğitiminin bu eksiklerini iyi 

bilen Prof. Dr. Dilek Özcengiz’in, dekan 

olarak atanmasının çok sevindirici 

olduğunu söyledi. Prof.Dr. Alper,  tıp 

eğitimi ile ilgili gelinen noktayı Prof. Dr. 

Özcengiz’in çok daha iyi bildiğini, daha iyi 

yerlere taşıyacağını, bu fakültenin kabul 

edilebilirlik özelliğini ulusal düzeyden, 

uluslar arası düzeye taşıyacak bir gayret 

ve çaba içerisinde olacağına inandığını 

ifade etti. Prof. Dr. Behnan Alper 

konuşmasının sonunda “gönül rahatlığıyla 

ve büyük başarı dilekleriyle görevimi, 

Dilek hocamıza devir ediyorum” dedi. 

Prof.Dr Özcengiz, konuşmasında “Behnan 

hocamızın, fakültemizin akredite olmasına 

büyük katkısı oldu. 

“Tıp Fakültesi duramayacak 

kadar kıymetli bir kurum” 

Akredite olmuş bir kurumun başında dekan 

olarak görev yapmak gerçekten çok 

önemli, her yönetim daha önceki 

yönetimlere çok büyük bir borcu vardır.” 

dedi.  Özcengiz, “bu kurum duramayacak 

kadar kıymetli bir kurum. Çünkü kurum 

olarak, hem mensuplarına hem topluma 

hem insanlığa büyük borcumuz var. 

Elimizden geleni yapacağız” diyerek 

duygularını ifade etti. 

Prof. Dr. Dilek Özcengiz tarafından, 

katkıları ve çalışmalarından dolayı önceki 

dekan Prof. Dr. Behnan Alper'e plaket  

takdim edildi. 

 

 

 

 

“medya sektöründe erkeklerin elinde,  
üretilen içerikler halen eril,  
haber odasında halen son söz erkeklerin” 

Esendemir, "Haberin zamanı yok, kadın 
gazeteciler çok geç zamanlara kadar 
çalışmak zorunda kalıyor, düşük maaş alıyor 
ve hak ettiği yerlere gelemiyor" dedi. Kadın 
gazetecilerin işyerlerinde Mobbing ve şiddet 
uygulamalarıyla karşı karşıya geldiğini ifade 
eden Esendemir, bütün bunlara rağmen 
kadınların canla başla çalıştıklarını söyledi. 
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Prof. Dr. Boztepe’ye Emeklilik 

Töreni 

 

 

 

Çukurova üniversitesi Fen-Edebiyat  

 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 

Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Hamit Boztepe için 

emeklilik  töreni düzenlendi. Törenin 

başında konuklara, Boztepe’nin ilkokuldan 

üniversite yıllarına, evliliğinden-öğretim 

üyesi olduğu dönemlere kadar olan 

fotoğraflarının bulunduğu bir slayt sunuldu. 

 

 

 

 

 

Törende açılış konuşmasını yapan Fen-

Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

E. Sultan Giray  “ Hamit Hocamız bölüme 

sadece öğrenci değil, değerli öğretim üyeleri 

de kazandırdı. Herkese yaptığı açıklamalarla 

ve yerinde verdiği tepkilerle çok büyük 

katkıları oldu.” dedi. 

Tören de söz alanFen-Edebiyat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Selahattin Serin 

düşüncelerini,  “Yaklaşık 1985 ten beri 

Hamit Hocamız ile beraberdim. Çeşitli 

toplantılara ve çeşitli Doçentlik jürilerine 

katıldık. Adayı hiçbir zaman köşeye 

sıkıştıracak bir şekilde davranmadı. Bardağın 

hep dolu tarafını gördü. Hocamız bilim 

insanı olmasının yanı sıra, iyi bir eğitimcidir. 

Kendisine teşekkür ederim.” şeklinde ifade 

etti. Tören sonunda Prof. Dr. Hamit 

Boztepe’ ye fotoğraflarının bulunduğu bir 

tablonun vermesiyle tören sona erdi. 

                          İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanlığında Devir Teslim Töreni 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
Muammer Tekeoğlu'nun görev süresinin dolması nedeniyle, geçtiğimiz hafta 

YÖK tarafından Fakülte Dekanlığına öğretim üyesi Prof.Dr. Alper Güvel atandı. 
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi devir teslim töreni 

Fakülte Dekanlık binasında gerçekleştirildi. Düzenlenen törende Prof.Dr. 
Muammer Tekeoğlu görevini İktisadi ve  İdari Bilimler öğretim üyesi Prof.Dr. 

Alper Güvel'e devretti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Muammer Tekeoğlu görevi 

devrederken, Prof.Dr. Alper Güvel'in 

yönetim tecrübelerini de katarak 

fakülteyi daha iyi yerlere getireceğini 

söyledi. Bu çerçevede Prof.Dr. 

Tekeoğlu, öğretim üyelerine ve idari 

personele fakülteye olan 

katkılarından dolayı teşekkür etti. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dekanlığı görevini devralan  

 

Prof.Dr. Alper Güvel,"Benim için çok 

onur verici bir görev, ağır sorumluluk 

var, dekanlığım boyunca yeni işler 

yapmaya çalışacağım. Bu süreçte 

çoğulcu bir yaklaşımla herkesin 

yönetime katkı sunacağı bir ortam 

yaratacağım" dedi. Tören fakülte 

öğretim üyelerinin katıldığı kokteyl ile 

sona erdi. 

 

 
 

ve sürecin baştan sona yönetilmesi 

gerekir. Her kurumda doğaya inanan 

yöneticiler gerekir, gerisi insanların 

desteğidir " 

 

"Fakültemizde yapılan bir çalışmada ofis 

binasında ortalama olarak 3.5 kilo 

kağıdın çöpe atıldığı  fark edilince 

uygulamalı bir araştırma başlatıldı. Kağıt 

kutuları, atık konteynerleri vb sistemi 

kuruldu. Düzenli aralıklarla kağıt çöpler 

toplandı, iletişim kampanyalarıyla 

çalışanlarımızı destekledik ve deney 

süresi sonucunda çöpteki kağıt miktarı 

180 grama düşürüldü. Tüm kampüs 

genelinde insan kaynaklarının 

Çukurova Üniversitesi, tabiat sevgisinin göstergesi olan geri kazanım 

uygulamarını gerçekleştirmeye başlamasıyla, doğanın korunması ve dengesinin 

sağlanması planlanmakta. Doğaya karışan bir çok malzemenin doğada yok 

olmaması ve insan sağlığını tehdit etmesi geri dönüşümle tüm bu kaygıları yok 

etmenin yanında, ekonomik anlamda da katkı sağlamaktadır. Çevre konusu ile 

ilgili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Canan Madran 

yapmış oldukları bir lisansüstü çalışmanın somut çıktılarını anlattı. 

 

"Her binada yeşil yöneticiler gerekir" 
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Büyükşehir'den Çukurova Üniversitesi'ne Büyük Hizmet 

 Büyükşehir Belediyesi, Çukurova 
Üniversitesi Balcalı kampüsü içinde 
yer alan yolları asfaltladı. Fen İşleri 
Daire Başkanlığına bağlı Yol 
Müdürlüğü ekipleri kampus içindeki 
yol çalışmasını yoğun bir tempoyla 
kısa sürede tamamladı. Gece geç 
saatlere kadar süren çalışma sonrası 
kampus içinde yer alan ve 
yenilenmeye ihtiyaç duyulan tüm 
yollar asfaltlandı ve peyzaj çalışmaları 
yapıldı. Büyükşehir Belediyesi  
Başkan  Vekili Zihni Aldırmaz, 
Çukurova Üniversitesinin Adana 
açısından çok önemli bir eğitim 
kurumu olduğunu belirtti. 

 

 

Çukurova Üniversitesi'nin ihtiyaç duyduğu 

her türlü hizmeti vermek için çaba 

gösterdiklerini ifade eden Zihni Aldırmaz, 

"Son olarak bu değerli üniversitemizin yol 

sorunu vardı. Hemen çalışmalara başladık 

ve kampus içindeki yolları asfaltladık. Her 

konuda üniversitemizin yanındayız." dedi. 

 

 

Çukurova Üniversitesinde 

Kariyer Semineri 

Çukurova Üniversitesi İşletme Kulübü 
tarafından düzenlenen “KPSS, ALES,  
YDS sınavlarında nasıl başarılı olunur?“ 
konulu seminer, Çukurova Üniversitesi 
Akif Kansu Toplantı Salonunda 
gerçekleştirildi.  Seminerde Işın Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdurrahman Yeşiltaş, öğrencilere 
sınavlar hakkında teknik bilgi ve 
tecrübelerini aktardı. KPSS’nin çok 
önemli bir sınav olduğunu vurguladı. 
Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca 
emek harcadığını ve yaklaşık 1 yıllık 
hazırlanma sürecinden sonra 
emeklerinin karşılığını alabildiklerini 

 

mutlaka  YDS’ ye (yabancı dil sınavı) 

girmesinin gerekli olduğuna dikkat çeken 

Yeşiltaş, başarının kuralının karar 

vermekten geçtiğini vurguladı. 

Yol haritanız olmalı  

Bireylerin başarılı olmak istiyorlarsa 
öncelikle düşünüp, karar vermelerini ve 
zaman kaybetmeden harekete geçmelerini 
öneren Yeşiltaş, “Başarı ancak bu şekilde 
elde edilir” dedi. “Farkındalık yaratın, 
çevrenize model olun. Bu şekilde kişisel 
fayda toplumsal faydaya dönüşmüş olur” 
diyerek konuşmasına son verdi.  

Çukurova Üniversitesi İşletme Kulübü 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Manga’ nın 
Abdurrahman Yeşiltaş’a katılımından dolayı 
teşekkür plaketini takdim edildi. 

 

 

 

 

 

ifade eden Yeşiltaş, KPSS ile ilgili her 

çalışmada öğrencilerle birebir ilgilenilmesi 

gerektiğini söyledi. Üniversite 

mezunlarının sayısının çok fazla olduğunu 

vurgulayan Yeşiltaş, yönetilen olmak 

isteyenlerin sadece genel kültür ve genel 

yetenek sınavına, yöneten olmak 

isteyenlerin ise alan sınavlarına girmesi 

gerektiğini belirtti. Alan sınavı dâhil diğer 

sınavlara girecek olan öğrencilerin de  

Çukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek 

Yüksekokuluyla İsken İskenderun Enerji 

Üretim ve Ticaret A.Ş arasında işbirliği 

çalışmaları çerçevesinde, Çukurova 

Üniversitesi Yumurtalık Meslek 

Yüksekokuluna 600 adet zeytin fidanı 

temin edildi. Bu çerçevede, "Organik 

Tarım" bölümü öğrencileri, Yumurtalık 

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. 

Mehmet Çelik başkanlığında, öğretim 

elemanları ve   

 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından 

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Aldırmaz'a 

plaket takdim edildi. Prof. Dr. Kibar, 

"Büyükşehir Belediye Başkanına 

üniversitemize yaptığınız katkılarınızdan 

dolayı teşekkür ediyoruz." dedi. 

 

Ç.Ü Yumurtalık Meslek Yüksekokulunda Zeytin Dikimi 

 

KAMPÜS 

 

personelin katılımıyla Çukurova 

Üniversitesi Yumurtalık Araştırma 

İstasyonu alanında, ağaçlandırmanın 

çeşitlendirilmesi amacıyla ağaç dikimi 

yapıldı. Program temel amacı, çevrenin, 

doğal kaynakların korunması ve 

bozulan ekolojik dengenin yeniden 

tesisi, sürdürülebilir tarım, biyolojik 

çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik 

sonlandırılmasıdır. 
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57. Alay Şehitleri Camii Temel Atma Töreni 
Gerçekleştirildi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.000 m2' lik alana inşa edilmekte olan 

cami, sadece Cuma namazlarının kılınacağı 

bir ibadet mekânı olmayacak, bünyesinde, 

konferans, panel, sempozyum gibi bilimsel 

etkinliklerin yapılacağı 500 kişilik bir amfi, 

öğrencilerimizin, hat, tezhib, ebru ve ney 

gibi sanat faaliyetlerini yürüteceği 

atölyeler, sergi salonları, dinî musikî ve 

Kur’ân çalışmalarının yapılacağı dersliklerin 

de bulunduğu bir kültür merkezi olacaktır. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar,  “57. 

Alayın aziz sancağı, cami için arsa tahsis 

edildiğinin müjdesiyle birlikte İlahiyat 

Fakültemizi şereflendirmiştir. Biz de, 

Çanakkale’de Komutanları Büyük Atatürk; 

“Size savaşmayı değil, ölmeyi 

emrediyorum” deyince, şehit olanları 

daima anmak ve öğrencilerimize bu şanlı 

geçmişimizi her zaman hatırlatmak için, 

Üniversitemizde yapılacak olan bu camiye; 

“Çukurova Üniversitesi 57. Alay Şehitleri 

Camii” adını vermeyi uygun gördük”. dedi. 

 

 

 

 

 

 

 
Üniversitenin Çehresi Değişiyor! 

 

 

KAMPÜS 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

57. Alay  Şehitleri Camii'nin temel atma 

töreni çok sayıda davetlinin katılımı ile 

gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'ın ev 

sahipliğinde törene, Adana Valisi 

Hüseyin Avni Coş, AK  Parti Adana 

Milletvekili Necdet Ünüvar ve Mehmet 

Şükrü Erdinç, Adana Büyükşehir 

Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz 

ve çok sayıda davetli katıldı. Törende 

57. Alay Sancağı da sergilendi. İlahiyat 

Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Osman 

Ateş'in temeli atılan caminin kampüs 

için önemini belirten konuşması ile 

başlayan törende 

 

 

 

 

 

 

 

Fakülte, Yüksekokul ve Merkezde tadilat, 

onarım ve yapım işi gerçekleştirdi. 

Başkanlıktan alınan bilgiye göre, 

Üniversitemiz öğrencileri için önemli bir 

eğitim alanı olan R1 ve R2 derslik 

binalarının dış cephesi ve ortak kullanım 

alanlarının, Kimya bölümü öğrencilerinin 

daha sağlıklı ortamlarda çalışmalarını 

yapabilmelerine olanak sağlayan 

Anorganik laboratuarının, Ziraat Fakültesi 

Tarla Bitkileri Bölümü gen laboratuarının 

onarımları yapıldı. Adana Meslek 

Yüksekokulunda, Mediko sosyal ve 

Mühendislik Fakültesinde  daha  güvenli 

bir ders ortamı için elektrik panolarının 

değişim ve onarımı tamamlandı. 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

tarafından toplam dört ay gibi kısa bir 

sürede Başkanlık personeli tarafından çok 

sayıda tadilat, onarım ve yapım işi 

gerçekleştirildi: 

 

 
Haberin Detayı: 

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

yapiisleri.asp 

Çukurova Üniversitesi Rektörlük 

bünyesinde yer alan Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı, kampüs içerisindeki 

çeşitli birimlerin tamir, bakım ve onarım 

işlerine dair raporunu açıkladı. Bu 

çerçevede Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı tarafından altı aylık süreçte 

Üniversite'de 30 farklı birimde, 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/
http://habermerkezi.cu.edu.tr/yapiisleri.asp
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KAMPÜS 
 

Üniversitede Nevruz 
Şenliği  

Çukurova Üniversitesi Balcalı 

Kampüsünde öğrenciler tarafından 

geleneksel Nevruz Kutlama Töreni 

yapıldı. Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof.Dr.Mustafa Kibar’ın öğrencilerin 

bahar bayramını kutlamasıyla başlayan 

etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. 

Hasan Fenercioğlu ve Prof.Dr. Yaşare 

Aktaş Arnas da katıldı. Törende Kültür 

Müdürlüğü öğrenci topluluklarının 

gerçekleştirdiği halk oyunları gösterisi 

yapıldı. Her yöreden oyunların sunulduğu 

gösteride Rektör Prof.Dr. Mustafa Kibar 

öğrencilerle birlikte halay çekti. Nevruz 

ateşinin yakılmasından sonra öğrencilere 

 pilav ve ayran dağıtıldı. Şenlik havasında 

geçen Nevruz programına çok sayıda 

öğrenciler ve Üniversite çalışanları katıldı. 

 

 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Mezunu Hande 
KÜDEN’e , “Aydın Gün Teşvik ödülü”  

 

“Aydın Gün Teşvik Ödülü”ü, genç keman 

sanatçısı Hande KÜDEN’e, İKSV Yönetim 

Kurulu Başkanı Bülent ECZACIBAŞI 

tarafından takdim edildi. Bülent 

Eczacıbaşı, “Türkiye’de operanın 

gelişmesine büyük katkılarda bulunan, 

İstanbul ve Ankara Operalarının kurucusu 

Aydın Gün’e teşekkürümüzün ifadesi olan 

Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün ilkini genç 

keman sanatçısı Hande Küden’e takdim 

etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi. 

1992 Adana doğumlu Hande Küden, lisans 

eğitimini, 9 yaşında keman sınıfına 

başladığı Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı’nda tamamladı. Hanns 

Eisler Berlin Müzik Akademisi’nde yüksek 

lisans yapan ve Stephan Picard’ın 

öğrencisidir. 

Çukurova Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi 

İtalya'da, 'Don Matteo Colucci müzik 

akademisinin düzenlediği uluslararası  "4. 

Consorso Musicale İnternazionale cittadi 

Ostuni" yarışmasında ikinci oldu. Devlet 

Konservatuarı Piyano üçüncü sınıf öğrencisi 

Gözde Gülce Dağhan, piyano solo; 17-22 yaş 

kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.  

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 

Mustafa Kibar, Gözde Gülce Dağhan’a 

başarısından dolayı onur belgesi takdim etti.  

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın(İKSV), 

40. yılında, geleceğin sanatçılarının 

yetişmesine katkıda bulunmak 

amacıyla başlattığı ve her yıl klasik 

müzik alanında gelecek vadeden bir 

genç müzisyene verilecek “Aydın 

Gün Teşvik Ödülü”nün bu yılki sahibi 

Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı mezunu Hande 

KÜDEN oldu. 

 

 

 

 

Güney İtalya'nın en büyük yarışması 

kabul edilen düzenlemede; Rusya, 

Ukrayna, İtalya, Fransa, Almanya 

uyruklu 32 yaşa kadar 80'i aşkın 

yarışmacı katıldı. Yarışmada, tek türk 

katılımcı olan Gözde Gülce Dağhan, ilk 

yurt dışı deneyimi olduğunu belirtti. 

Genç Sanatçıdan Büyük başarı!  
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RÖPORTAJ 

Çukurova Halk Kültürü Müzesini Kuracağız! 

 
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve  Türkoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Müdürü Prof.Dr. Erman Artun bilim ve sanat alanında aldığı ödüllere bir yenisini ekledi. 

çalışmalar yapılmış, bu bağlamda 
Türkiye’nin en zengin içerikli 1500 parça 
folklorik malzemesi (obje), 
öğrencilerimizin  de katkısıyla büyük bir 
emekle bir araya getirilmiştir. Bir kültürel 
miras olarak halk kültürü malzemelerinin 
saklanması ve sergilenmesi Çukurova 
bölgesi ve üniversitemiz için büyük önem 
taşımaktadır. Çukurova Halk Kültürü 
Müzesi, binlerce yıllık geleneksel 
Anadolu ve Osmanlı kültürünün oluşumu 
ve gelişimi sürecinde öncü kent kimliğini 
taşıyan Çukurova’nın kentlinin ve kenti 
ziyaret eden turistlerin bu birikimi 
görerek, hatta yaşayarak öğrenebileceği 
bir kent müzesi oluşturmak, özellikle 
çocuk ve gençlere hemşerilik bilinci 
aşılamak amacıyla kurulmuştur.  

 

 

 

 Prof.Dr. Erman Artun'un 20 

 yurtdışı olmak uzere yüz onun 

üzerinde yayımlanmış bilimsel 

makalesi ve 22 kitabı bulunmakta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Uluslararası Çukurova Sanat 

Günlerinin düzenleyicisi Çukurova 

Sanat girişimi adına seçici kurul 

"Çukurova Ödülünü" Prof.Dr. Erman 

Artun'a verilmesini uygun bulmuştur. 

Aynı zamanda  Türkoloji Araştırma 

Merkezini yöneterek ulusal kültüre 

hizmetleri dolayısıyla da 5.Çukurova 

Ödülüne uygun görülmüştür. 

7.Uluslararası Çukurova Sanat girişimi 

adına seçici kurulun bu ödülü 

vermekteki gerekçesi şu şekilde 

belirtilmiştir:  

"Prof.Dr. Erman Artun, yaşamımın 
 uzun bir doneminde 22’si yayınlanmış 
24 kitap yazarak, Çukurova Üniversitesi 
kampusunde bin iki yuz objeden oluşan 
Çukurova Halk Kültürü Müzesi’ni 
kurarak, yaptırdığı lisans, yuksek 
lisans, doktora tezleriyle de kozasını 
ördüğü özgün akademik calışmaları ile 
yöre kültür birikiminin ortaya konulup 
gelecek kuşaklara aktarılmasında 
önemli bir işlev üstlenmiştir.  Çukurova 
halk edebiyatı ve halk kültürüne yaptığı 
büyük hizmet ve bunun yanı sıra 
Çukurova Üniversitesi'nde 6592 yazara 
ait 16700 makalenin yer aldığı günlük 
seksen devletin yararlandığı yıllık sekiz 
milyon girişli Türkoloji Araştırma 
Merkezi’ni yönettiği ulusal kültüre 
hizmetleri dolayısıyla bu ödüller sayın 
Prof.Dr. Erman Artun' a takdim 
edilmiştir." 

Sayın Prof.Dr. Erman Artun Çukurova 
Üniversitesi kampüsünde bin iki yüz 
objeden oluşan Çukurova Halk 
Kültürü Müzesini kurdunuz. Halk 
Kültürü Müzesi Çukurova 
Üniversitesine hangi amaçla kuruldu 
kısaca anlatır mısınız? 

2006 yılında Çukurova Halk Kültürü 
Müzesi’nin kurulması ve 
malzemelerinin derlenmesi amacıyla  

 

 

 

 Çukurova Üniversitesi Türkoloji 

Araştırma Merkezi Sitesi’nde Halk 

Kültür Müzesinin eşyalarının bir  

bölümü görsel olarak   

sergilenmektedir.   
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RÖPORTAJ 

Halk Kültür Müzesi Çukurova 

Üniversitesinde nerede hizmet 

vermektedir? 

Türk halk kültür müzeciliği ne yazık ki 
kurulması konusunda yapılan sistemli 
mücadelelere, ciddi girişimlere karşın, 
halk kültürünün müzelenmesi 
konusunda başarılı olamadı. Kimi 
kentlerde açılan halk kültüründen 
seçilmiş birkaç yüz parçadan oluşan 
kimi objelerin sergilendiği “Etnografya 
Müzeleri”, Türkiye'nin bu alandaki 
varlığını yansıtacak, kültür, turizm ve 
eğitim gereksinimlerini karşılayacak 
sonuçlar doğuramadı. Kültürel 
varlığımız Çukurova Halk Kültürü 
Müzesi bir an önce işlevsel hale 
getirilerek gelecek kuşaklara 
aktarılması için  açılmalıdır. Bu konuda 
Çukurova Üniversitesi Rektör'ü 
Prof.Dr. Mustafa Kibar, kongre 
merkezi devir alındıktan sonra Halk 
Kültür Müze'sini kongre Merkezine 
geçirme 

 

 

 

Gerçek mekanda düzenlenecek Halk 
Kültür Müzesi öğrencilerimize, 
çalışanlarımıza ve dışarıdan şehrimize 
gelen Çukurova Kültürünü görmek için 
üniversitemize gelenler için bu büyük bir 
zenginlik olacak. 

 

 

Prof. Dr. Erman Artun’un Yaşam Öyküsü 

1948 yılında Tekirdağ’da doğdu. İlk ve orta oğrenimini 1966 yılında Tekirdağ Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı. Aynı 
yıl Edirne Erkek Öğretmen Okulu’ndan da mezun oldu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Tekirdağ’da Edebiyat Öğretmeni ve Tekirdağ Eğitim Enstitüsü’nde öğretim görevlisi 
olarak çalıştı. 1984-1987 yılları arasında Yugoslavya Belgrat Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölumü’nde 
okutman olarak gorevlendirildi. 1988 yılında Yugoslavya Priştine Universitesi’nde doktorasını tamamladı. Trakya 
Üniversitesi’nde okutman olarak calıştı. 1991’de Yardımcı Doçent, 1997’de Doçent, 2003’te Profesör oldu. 1991 yılından 
beri Çukurova Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim 
dalında öğretim üyesi olarak calışmaktadır. 
Prof. Dr. Erman Artun yurt icinde ve yurt dışında ulusal, uluslararası, kongre ve sempozyumlara katılıp on beşi 
yurtdışında olmak uzere seksenin uzerinde bildiri sundu. Yirmisi yurtdışı olmak uzere yüz onun uzerinde yayımlanmış 
bilimsel makalesi ve 22 kitabı vardır.  

 

Değerli hocam Prof.Dr. Erman Artun 

son olarak eklemek istediğiniz bir şey 

var mı? 

Halk kültürü ürünlerinin koruma altına 
alınması, yaşatılması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması konusunda da 
günümüz gençliğinin gerektiği gibi 
bilinçlendirilebilmesi için uzman ve 
eğitimcilere büyük görevler düştüğü 
unutulmamalıdır. Türkiye'de Halk 
Kültür Müzeleri hemen hemen yok.  
Üniversite bünyesinde çok önemli. 
Şehirdende müze dekorları 
isteyebiliriz. Ama tabi yakışan 
üniversitedir. Zaten malzeme 
yönünden Çukurova Bölgesi Türkiye 
Kültürü için çok önemli bir yer. Konar 
göçer kültürden yerleşik düzene en 
son geçtiği için eski kültürün en çok 
korunup saklandığı yer. Bu konudaki 
çalışmalarımız devam etmekte ve 
artarak devam edecektir.  

 

 

Çukurova Halk Kültürü Müzesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 

Müzede bulunan 1500 folklorik malzeme 
içerisinde halılar, kilimler, geleneksel 
kıyafetler, mutfak malzemeleri, heybeler, 
tarım aletleri vb. gibi pek çok folklorik 
malzeme bulunmaktadır. Binlerce yıllık 
kültürel birikim neticesinde oluşan bu 
folklorik malzemelerin günümüz kuşaklara 
tanıtılmasını ve gelecek kuşaklara 
aktarılmasını görev bildik.     

 

 
sözünü aldık. Çukurova Üniversitesi 
Türkoloji Araştırma Merkezi web sitesi'nde 
(http://turkoloji.cu.edu.tr/INDIR/c_u_muz
e.pps) Halk Kültür Müzesi'nin eşyalarının 
bir bölümü şu anda sanal olarak 
sergilenmektedir.  
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BİLİM 

YÖK Sağlık Alanına İlişkin Raporunu Bakanlığa Sundu! 

 
Afyon Kocatepe Üniversitesi ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Tıp ve 
Sağlık Bilimlerinde Öncelikli Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” sonuç 
raporu Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından Sağlık 
Bakanlığı’na sunuldu.  

8-9 Mart 2013’de Yükseköğretim 

Kurulu Başkanı ve üyeleri, 

Yükseköğretim Kurulu Tıp Çalışma 

Grubu üyeleri, Üniversitelerarası 

Kurul Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim 

Konseyi temsilcileri, Tıp Fakültesi 

mensubu Üniversite Rektörleri, 

Tıp Fakültesi Dekanları Konseyi üyeleri ve 

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 

Yönetim Kurulu Üyeleri katılımıyla 

gerçekleştirilen çalıştayda sağlık alanına 

ilişkin konular tartışılmıştı.                            

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 

Mustafa Kibar’ın da katıldığı çalıştayın  

 

 

Çukurova Üniversitesi Yenilebilir 
Enerji Kaynaklarından 
Yararlanabilme olanaklarını 
Araştırma Komisyonu tarafından 
gerçekleştirilen "Üniversitelerde 
Enerji Verimliliği ve Yönetim 
Sisteminin oluşturulması" 
konferansı Mühendislik Mimarlık 
Konferans salonunda yapıldı.  

 

Konferansa, Yaşar Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 

bölümünden Prof.Dr. Arif Hepbaşlı 

konuşmacı olarak katıldı. "Enerji verimliliği" 

ve "Enerji Tasarrufu" arasındaki farkı 

anlatanProf. Dr. Hepbaşlı konuşmasında, 

enerji verimliliği aynı kalite ve hizmet için 

daha az enerji kullanımı olduğunu, daha az 

enerjiyle daha iyi kaliteli enerji sağlamak 

için ileri ve son teknolojiyi kullanmak 

gerektiğini, enerji tasarrufu ekipmanların 

kapatılmasıyla daha az enerji kullanımı 

olabileceğini ifade etti. Konferansta, enerji 

yönetim planını anlatan Prof. Dr. Hepbaş, 

enerji kullanımı için bir referans 

 

 

 

34. Yıllık Kongresi ödül komitesi 

tarafından “ASFA Yardımcı Sağlık 

Çalışanı En İyi Bildiri Ödülü” ne layık 

bulundu. 

Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi 

Teknik Sorumlusu Biyolog Ferda Tekin 

Turhan, çalışmayı prezentasyon olarak 

sunmak ve ödülü almak üzere, 22-25 

Mayıs 2013 tarihleri arasında Amerika 

Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan 

34. ASFA Yıllık Kongresi’ne davet edildi.      

 

Çukurova Üniversitesi Hemaferez, 
Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon 
Ünitesi Medikal Direktörü Prof. Dr. 
Birol Güvenç ve Teknik Sorumlusu 
Biyolog Ferda Tekin Turhan’ın, 
Çocuk Hematoloji/Onkoloji ve 
Erişkin Hematoloji Bilim Dallarında 
görevli hekimlerle Barbaros Ş. 
Karagün, Can Acıpayam, A. Bülent 
Antmen, Atila Tanyeli ve Süleyman 
L. Dinçer ile ortak hazırladıkları 

 “Comparison of Cobe Spectra and 

Spectra Optia Cell Separators for Red 

Blood Cell Exchange in Sickle Cell Disease 

Patients” başlıklı çalışma, Amerikan 

Aferez Derneği’nin (American Society for 

Apheresis, ASFA)  

Üniversitemiz Araştırmacılarına Prestijli Ödül 

 

sonuç raporunda on başlık bulunmaktadır. 
Üniversitede öğretim üyelerinin istihdamı ve 
öğretim üyelerinin kurumsal aidiyetinin 
artırılması için  Üniversite   hastanelerinde  
tam gün çalışmanın esas olduğu kaydedilen 
raporda; Üniversite hastanelerinde  
“tam gün kadrolu”,  “tam gün kadrolu 
çalışma ve kurum Dışında hizmet verebilme” 
ve “Yükseköğretim kurumlarında kurumun 
ihtiyacına göre sözleşmeli statüde” 
öğretim üyesi istihdam edebilme olmak 
üzere üç farklı  çalışma  modelinin  
değerlendirilebileceği vurgulandı.  

Haberin detayı için: 
http://habermerkezi.cu.edu.tr/tipcalistay_1.
asp 

 

 

Yenilenebilir Enerji Konferansı - 2013 

 

oluşturulmasını,enerji kullanımı ve 

giderler aktif olarak yönetilmesini, 

işletmelere olumsuz etki yapmadan 

emisyonların azltılmasını, içte ve 

dışarda kullanımda döküman tasarrufu 

sağlanmasınuı belirtti. Konferans 

öğrencilerden gelen soruların 

cevaplanması ile son buldu. 

 

 

 
 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tipcalistay_1.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/tipcalistay_1.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÇÜ Haber Merkezi  E-BÜLTEN                                                                                                                                                                              MART  2013 

1.Çukurova Biyoteknoloji 
Günleri  

 

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek 
risk taşıyan tarım sektöründe 
çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği 
kültürü oluşturulması, mevcut 
risklerden korunma yollarının taraflara 
tanıtılması, iyi örneklerin kamuoyu ile 
paylaşılması amacı ile hazırlanan 
“Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği 
Protokolü” Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nda gerçekleşen törenle 
imzalandı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
arasında imzalanan protokolün tarafları 
arasında Çukurova Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, Harran Üniversitesi de yer 
aldı. “Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği 
İşbirliği Protokolü”  imza törenine 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Müsteşarı Mahmut Mirmahmutoğulları, 
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Kibar  ile Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş 
ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Halil Mutlu katıldı. 

  

 

Rektör Prof.Dr. Mustafa Kibar 
Biyoteknoloji'nin öneminden 
bahsettiği konuşmasında 
"Biyoteknoloji bilim dalı her alanda 
giderek önem kazanmaktadır. 
biyoteknolojiye bağlı gelişmelerin 
önemli bir bölümü tıp, tarım, 
hayvancılık ve gıda alanlarında 
gerçekleşse de atıkların geri 
dönüşümünden, biyoyakıt üretimine 
kadar çok geniş ve farklı alanlarda 
yaşamımıza girmektedir." dedi 

 

Çukurova Üniversitesi  Biyoteknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 
düzenlenen 1.Çukurova Biyoteknoloji 
Günleri  21 Mart’da başladı. Ziraat Fakültesi 
Akif Kansu toplantı salonunda düzenlenen 
etkinlik  Biyoteknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. 
Nebahat Sarı'nın konuşması ile başladı.  

 

 

 

 

 

 

Sarı konuşmasında "Merkezimiz bünyesin-
de in vitro koşullarda bazı meyve anaçları-
nın mikro çoğaltımları  ve dış koşullara 
adaptasyon çalışmaları gerçekleştiril- 
mektedir.  Özellikle süs bitkileri sektörün- 
ün talep ettiği orkide antherium, 
spathipilum gibi önemli bazı   süs bitkileri 
türlerinin kitlesel üretimleri konusunda 
araştırmalara başlanılmıştır. " dedi. 

 

 

 

 

 

 

BİLİM 

Tarım Sektörüne Çukurova 

Üniversitesinden Destek! 

 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Mustafa Kibar imza töreni sırasında 
yaptığı konuşmasında “Çukurova 
Üniversitesi olarak yerleşkemizin yer 
aldığı Adana ili ve dünyanın üçüncü büyük 
ovası konumunda olan Çukurova bölgesi, 
Türkiye’nin tarım sektörünün önemli 
merkezlerindendir. Üniversitemizin, 1973 
yılında kuruluşundan bu yana tıp ve ziraat 
fakülteleriyle tarım sektöründe yaptığı 
çalışmaların deneyimleri ile “Tarımda İş 
sağlığı ve Güvenliği Protokolü”ne tüm 
gücüyle destek vereceğini” belirtti. 

 

 

 

 

Anadolu Üniversitesi ve TRT Okul Çukurova 

Üniversitesinde 

 

Çukurova Üniversitesi TRT Okul ve 

Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle 

Hazırlanan “Açık Sınıf” programına 

Mithat Özsan Amfisi’nde ev sahipliği 

yaptı. Yönetmenliğini Yrd. Doç. Sadık 

Ergün Yüksel’in yaptığı programda 

Anadolu Üniversitesi  İ.İ.B.F. öğretim  

üyesi  Doç Dr. Şebnem Tosunoğlu 

Maliye Politikası – II ve Çukurova 

Üniversitesi İ.İ.B.F. öğretim üyesi 

Yrd.Doç.Dr. Jale Sağlar Finansal Tablolar 

Analizi dersleri verdiler. 

Anadolu Üniversitesi TV Yapım Merkezi 

ekibi Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı  da 

makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. 

Kibar’la Çukurova Üniversitesi üzerine bir 

söyleşi gerçekleştirdi. 
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Whirlpool (Messier-51) Galaksisinden İlk Görüntüler!  

 

 

 

 

 

 

 

 

UZAYMER Türkiye’nin 
sayılı merkezlerindendir! 

UZAYMER’de astronomi ve astrofizik 
alanları olarak ayrılan iki tür çalışma 
yapılmaktadır. Bunlara uzaktan algılama 
çalışmaları da eklenebilir. Merkezde, 
özellikle Uzaktan Algılamayla,  kar 
erimeleriyle oluşan suların akış hızının 
artması, ormanlıklar ve tarımsal alanların 
son durumlarını inceleme ve ölçme 
yapılabilmekte.  Bu konuda Merkez, 
 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
ve Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 
gibi farklı bilim dalları ve bilim insanlarıyla 
birlikte çalışmalar gerçekleştirmekte.    

 

Yrd.Doç.Dr. Nuri Emrahoğlu UZAYMER'in  
Adana’daki okullara ve halka da hizmet 
verdiğini kaydetti. Merkeze her yıl 2500 
aşkın öğrenci gelerek teleskoplar 
aracılığıyla gözlem yapıyor ve gökyüzüne 
ilişkin meraklarını gideriyor. UZAYMER 
teleskop sayısını arttırarak uzay bilimlerine 
ilgili olan tüm gençlerin incelemeler 
yapabilmesine olanak sağlayacak ortamlar 
yaratmayı hedefliyor.  

 

 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve 

Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama 

Merkezi’nde (UZAYMER) bulunan, 

ülkemizin beşinci büyük teleskopu ile 

gökyüzü gözlem altında. Merkeze yeni 

alınan bu teleskoptan elde edilen ilk 

görüntüler, Whirlpool (Messier-51) 

galaksisinden oldu. Dünyadan uzaklığı 

24 milyon ışık yılı olduğu tahmin edilen 

Whirlpool galaksisinden alınan bu 

görüntü, galaksinin 24 milyon yıl önceki 

halini göstermektedir. Galaksinin 

görüntüsü, UZAYMER' de bulunan 50 

cm' lik teleskop ile üç değişik filtreden 

180 sn'lik alınan pozlar birleştirilerek 

elde edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Daha sonraları bu bina Prof. Dr.  

Mehmet Emin Özen’in yöneticiliğinde 

1991’den itibaren Uzay Bilimleri  

Güneş Enerjisi  Uygulama ve Araştırma 

Merkezi  (UZAYMER) olarak faaliyet 

göstermeye başlamıştır. Binada 

güneye bakan cephede dışarı ile izole 

edilmiş cam çerçeve içerisine alınmış 

siyah duvarlar “Trombe” olarak 

adlandırılan ısı depolama duvarları 

olarak inşa edilmiştir. Bu duvarlar 

gündüz ışığını depolayarak gece 

konveksiyon şeklinde bu ısıyı odaya 

yayar. Bunun yanı sıra merkezde 

meteoroloji istasyonları olup 

astronomi için gerekli olan, anlık yağış, 

yılık toplam yağış, nem, basınç ve 

sıcaklık ölçümleri de yapılmaktadır. 

 

BİLİM 

 

Rektör Prof.Dr. Mustafa 
Kibar Orion Yıldızını  

(M42) İzledi 

Bu çerçevede Rektör Prof.Dr. Mustafa 
Kibar’a bilgi veren UZAYMER Müdürü 
Yrd.Doç.Dr. Nuri Emrahoğlu  
UZAYMER’in uzay bilimleri alanında 
bölgenin önde gelen merkezi olmasını 
ve burada bilim insanlarının yetişmesini 
hedeflediklerini bildirdi. UZAYMER’i 
ziyaret eden Rektör Prof.Dr. Mustafa 
Kibar ziyareti çerçevesinde teleskop 
aracılığıyla Orion Yıldızını  (M42) izledi. 
UZAYMER, uzay bilimleri alanında 
ülkeye katkı sunacak projeler 
hedefliyor.   

 

Merkez Müdürü Yrd.Doç.Dr. Nuri 

Emrahoğlu Adana’da planetaryum 

yada bilim/kültür merkezi kurmayı 

hedeflediklerini belirtti.   

 

 

Türkiye’de küresel ısınmayla ilgili 

ölçümleri de yapabilen donanıma 

sahip olan UZAYMER,  bu alanda 

ülkemizde tek merkez 

konumundadır. UZAYMER binası özel 

olarak tasarlanmıştır. Bina Türkiye’de 

ilk defa Türkiye’nin sayılı 

astrofizikçilerinden Prof. Dr. Hakkı 

Ögelman tarafından güneş evi ısınma 

sistemi olarak tasarlanmıştır. 
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Üniversite Hastaneleri Birliği Derneğinin 
üyesi olan Çukurova Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Mustafa Kibar, Derneğin yönetim 
kuruluna ve Üniversite Hastaneleri ve 
Çözüm önerileri raporuna ilişkin yapılan 
görüşmelere katıldı. 

 

 

  

                                                                  
Başkanlığını İstanbul Üniversitesi 
RektörüProf. Dr. Yunus SÖYLET’in yaptığı 
Üniversite Hastaneleri Birliği Derneğinin, 
Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Atatürk 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Rektörlerinden oluşan dernek yönetim 
kurulu ve üyeleri Çalışma Sosyal 
Güvenlik, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları 
ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanıyla 
görüştü. 

Dokuz Üniversitenin Rektörlerinden 
oluşan Üniversite Hastaneleri Birliği 
Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp 
İlhan ile yapılan görüşmeler sonunda 
Üniversite Hastaneleri Birliği’nin 
hazırladığı “Üniversite Hastaneleri 
sorunları ve çözüm önerileri Raporu”nu 
Sağlık Bakanlığına iletti. 

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi 
Hipokrat Konferans salonunda 14 Mart 
Perşembe günü Tıp Bayramı kutlaması 
gerçekleştirildi. Sabah Atatürk parkında                          
ki Atatürk anıtına,  Çukurova Üniversitesi  
Tıp Fakültesi Dekanlığı, Tabipler Odası 
Yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından çelenk bırakılmasının  
ardından, Büyükşehir Belediye Bandosu 
eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve 
istiklal marşı okundu. 

Balcalı Hastanesi Hipokrat Konferans 
Salonunda açılış kokteyli ile devam eden 
14 Mart kutlamaları programında açılış 
konuşmasını yapan Adana- Osmaniye 
Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten 
“En önemli şeyin deontolojik ve etik 
kurallara uymak olduğunu ve her zaman 
Hipokrat adına bağlı kalmamız gerektiğini 
belirtirlerdi. Ne yazık ki 19. Yüzyılla 
birlikte hekimlik felsefeden uzaklaştıkça 
ve teknolojik gelişmeler hızla artış 
gösterip endüstriyel tıbba geçtikçe 
hekimlik de şekil ve anlam değiştirdi. Tıp 
kuşkusuz tek boyuta indirgenemeyecek 
kadar çok yönlü ve içsel zenginliği olan bir 
meslektir.” dedi. 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Dilek Özcengiz tıp 
biliminin tarihini özetledi. Özcengiz “Biz 
hekimler, barışta, savaşta, her yerde insan 
için çabalarız. Çünkü hekimlik bir meslek 
değil, bir yaşam şeklidir. Bugün bile 
içimizde yaşattığımız çok büyük insan 
sevgisi ile insanın yaşam hakkı için 
ettiğimiz yemine bağlıyız.” dedi. 

 

Ülkemizde ilk tıp eğitiminin verildiği “Tıbhane-i Amire ve 
Cerrahhane-i Amire”nin kurulduğu gün olan 14 Mart, modern 
tıp eğitiminin başladığı gün olup, bu önemli gün Tıp Bayramı 
olarak kutlanmaktadır.  

 

Üniversite Hastaneleri  
Raporu Sağlık 
Bakanlığı’na Sunuldu 

 

 

 

Konuşmaların ardından Dr. Ali İhsan 
Ökten’in “Elin, gözün ve aklın birleştiği 
yer: Cerrahhane” adlı fotoğraf sergisi 
slayt sunumundan sonra Dr. Çağlar Emre 
Çağlayan, Dr. Aysun Şahin, Enis 
Yurdaözer ve Aysel Hamamlar’ ın 
sergilediği müzik gösterisi dinleyicilere 
büyük keyif yaşattı. Son olarak verilen 
arada ise geleneksel 14 Mart Tıp 
bayramı yemeği yendi. 14 Mart Tıp 
bayramı etkinliği geleneksel Tıp Balosu 
ile sona erdi 

Haberin detayı için: 
http://habermerkezi.cu.edu.tr/tipbayra
mi.asp 

Modern Tıp Eğitiminin Başladığı Gün  14 Mart  

 

BİLİM 

 

“Hekimlik bir meslek değil, bir 
yaşam şeklidir” 

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, 
“Elbette ki mesleğimiz kutsal ve ulvi bir 
meslektir.Bir hastamın tedavi olduktan 
sonra taburcu edilmesi ve giderken 
teşekkür ettiği andaki konuşmalar aslında 
bu mesleğin şerefini gösterir. Bugün 
insanlarımız kaliteli hizmet görebiliyorsa 
bunun sebebi bizleriz.” dedi. 

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu  “Bireylerin 

bilgi ve refah düzeyi arttıkça sağlıklı ve 

uzun yaşama sahip olma istekleri de 

doğal olarak artmaktadır..” dedi  

Adana Vali Yardımcısı Durmuş Gencer ise 

Tıp mesleği bir fedakârlık mesleğidir. 

Onurlu ve vazgeçilmez bir meslektir.” 

diyerek ekledi. 

 

 
 

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tipbayrami.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/tipbayrami.asp
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KÜLTÜR - SANAT 

Çukurova Üniversitesi Kültür 

Müdürlüğü Drama Topluluğu 

tarafından her yıl Eylül ayında yapılan 

elemeler sonucu oluşturulan kadroyla 

oyunlar sahneliyor. Senede sadece 

bir oyun çıkaran topluluk bunun 

dışında her yıl turne düzenleyip, 

kadroda bulunan öğrencilerin çeşitli 

kültürleri tanımasını da sağlıyor. 

dönüp bakmadığımız, üzerine 
düşmediğimiz çok sıradan olayları tüm 
çıplaklığıyla çarpıcı bir biçimde 
sergiliyor.  

Çukurova Üniversitesi Kültür 

Müdürlüğü Drama Topluluğu 

tarafından “Kuklalar” oyunu, Dünya 

Tiyatrolar Günü olan 27 Mart 

Çarşamba günü Mithat Özsan 

Amfisinde saat 17.00’de izleyicilere 

sunuldu. Belediye Şehir Tiyatrosu 

Oyuncusu İlter Şen’ in yönetmenliğinde 

sahnelenenen  ve Çevirmen Egemen 

Berköz tarafından Türkçeye uyarlanan 

oyun “Günümüz toplumunu, başka bir 

değişle yenidünya düzenini ve 

insanların kuklalaştırılmasını” 

acımasızca eleştiriler sunuyor.. 

Mezuniyet Oyunu 
Provaları Devam 
Ediyor 

 

 

 

Günümüz Toplumu ve 
Dünya Düzenine Karşı: 
KUKLALAR 
Bu yıl da Drama Topluluğu Kulübü, 
Politik Tiyatronun en önemli 
yazarlarından İtalyan Yazar Dario Fo 
‘nun kaleme aldığı, 6 kısa komedisini 
(Japon Kuklası, Demir Yolu Bekçisi, 
Tüp Bebek, Hamile adam, Yaşlıların 
Sorunu ve Paris-Dakar) “KUKLALAR” 
adıyla sahneledi. Dario Fo 
Kapitalizmin günümüz toplumunda 
yarattığı travmaları, değer yargılarını 
ve sonuçlarını usta mizahçılığı ile 
anlatıyor. Günlük hayatın sıradan 
konularını işleyen, olayların 
derinliklerine inerek gülüncün ve 
saçmanın sınırlarını zorlayan usta 
yazar günlük yaşamda 
karşılaştığımızda  

 

 

Çukurova Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahangir 
Navrazov’un yönetmenliğini yaptığı 
“Harikalar Avlusu” adlı oyunun provaları 
sürüyor. Oyun Atina’nın bir kenar 
mahallesinde bir avluya açılan beş odada 
oturan, beş farklı ailenin zorluklarla dolu 

yaşamlarını anlatıyor.  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Ünlü Yunan Oyun Yazarı Yakavos 
Kombanellis tarafından kaleme 
alınan ve Ünlü Çevirmen Panayot 
Abacı’nın Türkçe’ ye uyarladığı yapıt, 
Çukurova Üniversitesi Tiyatro 
Bölümü öğrencileri tarafından 
mezuniyet oyunu olarak 
sergilenecek.  
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Gençlik ve Spor Bakanı Çukurova Üniversitesinde 

 Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç spor 

tesislerinde ve yurtlarda incelemelerde 

bulunmak üzere Çukurova Üniversitesi 

kampüsünü ziyaret etti. Bakan Kılıç, 

Haziran ayında 24 ülkeden 5500 

civarında sporcunun katılacağı, 17. 

Akdeniz Oyunlarının Çukurova 

Üniversitesinde kullanılacak olan kano 

ve kürek  tesislerinde incelemelerde 

bulundu. Aynı zamanda Üniversite 

kampüsünde inşaaatı tamamlanan Fevzi 

Çakmak Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret 

eden Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, 

üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. 

 

 

Türkiye Bedensel Engelliler Spor 

Federasyonu (TBESF) Adana İl Temsilcisi 

Ercan Atalay, Şampiyona genel 

koordinatörü İktisadi ve İdari Bilimler 

fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. İsmail 

Güneş ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor 

Federasyonu Asbaşkanı Ali Duran Karakaya 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 

Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret ettiler. 

Görüşmede Federasyon temsilcileri 5 –15 

Eylül 2013 tarihleri arasında Adana’da 

düzenlenecek olan Dünya Tekerlekli 

Sandalye Basketbol Şampiyonası 

hazırlıklarını ve Dünya Tekerlekli Sandalye 

Basketbol Şampiyonası ile bilgileri  

SPOR 

Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonasına 

Üniversitemizden Tam Destek! 

 

Rektör Prof.Dr.Mustafa  Kibar’la 

paylaştılar.  

Türkiye Bedensel Engelliler Spor 

Federasyonu Asbaşkanı Ali Duran 

Karakaya, şampiyonanın şehirde 

engellilerle ilgili doğru farkındalık 

çalışmalarına ciddi anlamda katkı 

koyacağını belirtirken, Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar ise 

“Önceki şampiyona şehrin bilinirliğine 

katkılar sağladı. Çukurova Üniversitesi 

olarak bu şampiyonaya destek 

vereceğiz. Üniversitemize düşen 

unsurlarda mutlaka sürecin içinde 

olacağız.” diye belirtti. 

 

 

10. Koç Fest Kura Çekimi 
Gerçekleştirildi 

Bu yıl 6-12 Mayıs 2013 tarihlerinde 
Çukurova Üniversitesinde düzenlenecek 
olan 10. Koç Fest Üniversite Spor oyunları 
Adana Valiliği olmak üzere, tüm yerel 
kuruluşlar ile Çukurova Üniversitesinin 
desteğiyle gerçekleştirilecektir. Bu 
çerçevede Şampiyonların Festivali Koç 
Fest'te bu senenin fikstürü 30 Mart 2013 
Cumartesi günü Çukurova 
Üniversitesinde belirlendi. Tıp Fakültesi 
Hipokrat Salonunda gerçekleşen  kura 
çekiminde organizasyonda yer alan 
basketbol, hentbol, futbol ve voleybol 
branşlarında Süper Lig'de bulunan 
üniversitelerin maçların oynanacağı 
salonlar, maç ve antreman saatleri 
belirlendi. 

 

 

 

 

 

Zihni Geliştiren Spor 

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek 
Yüksekokulu 3.Geleneksel Satranç 
Turnuvası Meslek Yüksekokul'unda 148 
sporcu katılımıyla gerçekleştirildi. 
Turnuvaya Kozan Meslek Yüksekokulu 
öğretim görevlisi, öğrencileri ve Türkiye 
Satranç Federasyonundan da katılım 
oldu. Kozan Meslek Yüksekokulunun 
tanıtımına katkı sağlaması ve gençlere 
zihinsel sporun sevdirilmesi amacıyla 
2011 yılında Yüksekokul Müdürlüğü 
tarafından başlatılan satranç 
turnuvasının bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirildi. 

 

 

 

Turnuva sonunda dereceye giren sporcu 
ve emeği geçen gençlere kupa, madalya 
ve plaketleri takdim edildi. 
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Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor 
ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen 
11.Çukurova Yüksek Öğrenim Tanıtım 
Günleri kapsamında Çukurova 
Bölgesinde  Lise ve dengi okullarda 
öğrenim gören 13.700 civarında 
öğrenci  kurulan standları gezerek bilgi 
aldı. Öğrencilerin yanı sıra Lise ve dengi 
okul öğretmenlerinin ve öğrenci velileri 
de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Ana 
Sponsorluğunu Final Dergisi 
Dershanelerinin yaptığı etkinlikte, 
Çukurova Üniversitesi tüm birimleriye ve 
kulüpleriyle yer alırken, Türkiye’nin 
değişik bölgelerinden 34 farklı üniversite 
ve SUIK Education Council Yurtdışı eğitim 
Danışmanlığı Merkezi de katıldı.  

Haberin detayı için: 

Tanıtım Günleri 

 

Çukurova Üniversitesi "11.Çukurova Yüksek Öğrenim Tanıtım Günleri” ne   ev sahipliği yaptı 

 

Çukurova Üniversitesi’nin Bologna 
sürecine ilişkin çalışmalarının 
değerlendirildiği kurumsal ziyaret 
programı, Bologna Süreci Uzmanlarının 
Çukurova Üniversitesi Üst Yönetimi ve 
birimleriyle olan görüşmeleriyle 
gerçekleşti.  

Çukurova Üniversitesi Rektör yardımcıları 
ve Rektör Danışmanlarının, Üniversite 
Genel Sektereri, Bilimsel Etik Kurulu (BEK), 
Akademik Değerlendirme ve Kalite 
Geliştirme Kurulu (ADEK), Eğitim 
Geliştirme Kurulu (ÇEGEK), Uluslararası 
Akademik İlişkiler Kurulu (UAİK) üyelerinin, 
Öğrenci Konseyi Başkanı’nın, Erasmus ve 
Farabi Programları Koordinatörlerinin 
katıldığı toplantılarda yapılan sunum ve 
tartışmalar çerçevesinde Bologna 
sürecinde üniversitesinin geldiği aşamalar 
değerlendirildi.  Program çerçevesinde 
Bologna Süreci uzmanları, Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı, Uluslararası  İlişkiler Ofisi 
ve Erasmus Ofisi ziyaretlerinde yönetici ve 
çalışanlarla yapılan toplantılar   
kapsamında gelen-giden öğrenciler, 

 

derslerin ve kredilerin tanınması, öğrenci 
ve personel değişimindeki sorunlar, fiziki 
ve insan kaynaklarındaki mevcut durum   
ve geliştirmeler üzerine fikirler paylaşıldı.  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp 
Fakültesi ve Sosyal Bilimler enstitüsüne 
yerinde ziyaretlerde bulunan çalışma 
grubu, ziyaretler sonrasında Öğrenci 
Konseyi ve Öğrencilerle buluşarak bir           
Açık Oturum gerçekleştirdi. Öğrencilerinin 
Bologna Sürecindeki hak ve 
sorumluluklarının tartışıldığı açık 
oturumda, öğrenci merkezli eğitim, 
eğitimde eşitlik, yaşam boyu öğrenme ve 
istihdam edilebilirlik başlıkları altında 
tartışmalar yürütüldü.  

 

 

 

 

 
 

 

Bologna Uzmanları Çukurova Üniversitesi’nde 

 

İ. Akif Kansu Toplantı Salonunda 
gerçekleşen toplantı, mevcut kanın ve 
genel kurul kararları çerçevesinde 
öngörülen faaliyetler ile ilgili bölge 
üniversitelerinin temsilcilerinin durum 
değerlendirmelerinde bulunduğu ve 
bölge düzeyinde ortak sorunların 
tartışıldığı İş Yüküne İlişkin Tartışma ve 
Değerlendirme  başlıklı oturumun 
ardından sona erdi.  

Haberin detayı için tıklayın 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tanitimgunleri.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/bologna.asp

