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ÇÜZEM Aktif Çalışmalarına Başladı 

“Her zaman ve her yerde öğrenmeyi mümkün kılan 

uzaktan eğitim ve öğretim genel olarak öğretim 

araçlarından yararlanmak suretiyle öğrenmeyi daha 

etkin kılmakta bilginin daha geniş kitlelere taşınmasını 

paylaşılmasını ve yayılmasını sağlayabilmektedir. 

Uzaktan eğitim böylece üniversitelerde üretilen bilginin 

yer ve zaman sınırı olmaksızın topluma yayılmasını 

sağlayarak bilgi toplumuna geçişi hızlandırmaktadır”  

                                      Haberin devamı sayfa 18’de… 
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İÇİNDEKİLER 

 

 

 

 

nörü Harun Tosun’dan bilgi 

aldılar. Protokol üyeleri merkezin 

kurdelesini keserek açılışı 

gerçekleştirdiler. Davetliler açılış 

töreni sonrasında düzenlenen 

kokteyle katılarak, antrenman 

yapan sporcuları izlediler. 
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II Çukurova Biyoteknoloji Günleri 

Gerçekleştirildi 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “II. 

Çukurova Biyoteknoloji Günleri” başlıklı etkinlik, 12-13 

Mart 2014 tarihler arasında Mithat Özsan Amfisinde 

gerçekleştirildi. 

Biyoteknoloji alanındaki güncel konuların tartışıldığı 

ve ilki 2013 yılında düzenlenen, II. Çukurova 

Biyoteknoloji Günlerinin açılış konuşmasını 

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Nebahat SARI yaptı. 

 

 



 

 

 

Prof. Dr. Sarı konuşmasında canlı organizmalar kullanılarak yeni 

teknolojilerin üretildiği Biyoteknolojinin, 21. Yüzyılın en popüler ve hızlı 

gelişen alanlarından biri olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sarı, biyoçeşitliliğin 

azalması veya bazı canlı türlerinin yok olması gibi sorunların aşılmasında 

rekombinant DNA teknolojisini de kapsayan biyoteknolojinin devreye 

girdiğini söyledi. Konuşmasında 2009 yılında kurulan Biyoteknoloji 

Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile kamu 

ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duydukları araştırma ve uygulamalar 

için hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Sarı, merkezin kapılarının 

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek burada çalışmak isteyen araştırmacı, 

sanayici ve öğrencilere sonuna kadar açık olduğunu belirtti.  
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Rektör Prof. Dr. Kibar, “Çağımızın en önemli özelliklerinden biri bilgi 

miktarının ve çeşitliliğinin sürekli artıyor olmasıdır. Bilgideki bu değişim, 

geleneksel bilim tanımlamalarını da tamamen etkilemektedir. Son yıllarda 

Temel Bilim Dalları iç içe geçerek biyoteknoloji, nanoteknoloji, biyo-

nanoteknoloji gibi yeni alanlar oluşturmaya başlamıştır. Söz konusu 

teknolojiler azalan doğal kaynaklarımızın daha etkin ve daha verimli 

kullanımında çok büyük önem arz etmektedir” dedi. 

İki gün süren etkinlikte gerçekleştirilen toplam sekiz oturumda 

Üniversitelerinden gelen yirmi üç öğretim üyesi farklı başlıklarla 

gerçekleştirdikleri sunumlarla katılımcılarla bir araya geldi 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin yeni buluşu: Pırasa Hasat Makinesi 

 
Çukurova Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü önemli icatları ile bilim dünyasına ve ülke ekonomisine 

katkı sağlamaya devam ediyor. Daha önce Aflatoksin Ayrıştırma Makinesi icat eden Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Güzel ve ekibi, şimdi 

de Pırasa Hasat Makinesi geliştirdi. 

Yaptıkları farklı tasarımlarla adından söz ettiren Çukurova 

Üniversiteli bilim insanları, Pırasa Hasat Makinesi icat ederek 

çiftçinin hasat maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı 

hedefliyor.  

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel 

Müdürlüğü Sanayi Tezleri Programı kapsamında yürütülen 

projeyle icat edilen makinenin çalışma prensibiyle ilgili 

açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Güzel, “tasarlanan makinenin 

yapması gereken ilk işlem, bitkiyi topraktan sökmek olmalıdır. 

Kopma sonucu oluşan hasat kayıplarını önlemek ve bitkinin 

rahat bir şekilde sökülebilmesini sağlayabilmek amacıyla 

makinede bir bıçak kullandık. Bu bıçak, toprağın altındaki bitki 

kök bölgesinin hemen altından ilerleyerek toprağı gevşetiyor ve 

kökleri kesiyor. Alt kısmı gevşetilen bitkiyi tarladan alabilmek 

amacıyla da karşılıklı yerleştirilmiş iki çift kayış – kasnak 

mekanizması var. Kasnaklara hareket vermek için mekanik 

sistemler denendi ancak uygun bulunmadı ve hidrolik olarak 

hareketlendirilmelerine karar verildi” dedi. 

Prof. Dr. Güzel, “projemiz kapsamında geliştirdiğimiz 

makine sayesinde, kış aylarında ağır arazi şartlarında zor 

olan pırasa hasadı, daha kolay hâle gelecek. Makine 

kullanımıyla hasat hem işkence olmaktan çıkacak hem 

de hasat kayıplarında azalma sağlanacak” diye konuştu. 

 

 

 

Haberin Detayı İçin: 

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

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


 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARDEB Projelerinde Görev Alabilme Limitlerinde Beklenen 

Artış Gerçekleşti 

 

Uluslararası Araştırmacılar Için Araştırma Burs Programı Başvuruları Başlıyor 

 

Bundan böyle; hiçbir idari görevi olmayan tam zamanlı bir 

bilim insanı; aynı anda en fazla, her bir destek programı 

kapsamında tabloda belirtilen görev alınabilme limitlerinin 

aşılmaması koşuluyla TÜBİTAK destekli üç projede yürütücü 

veya altı projede araştırmacı veya bir projede yürütücü dört 

projede araştırmacı veya iki projede yürütücü iki projede 

araştırmacı olarak yer alabilecek. 

Bunlara ek olarak, HORIZON 2020 kapsamında proje 

başvurusu yapmış ve eşik değeri geçmiş olan araştırmacılara 

ise  1001/1003/1007 programlarından herhangi birinde bir 

proje yürütücüsü daha olma hakkı sağlanacak.  

 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 

yürütülmekte olan programlar kapsamındaki projelerde görev 

alabilme limitlerinde önemli iyileştirmeler yapıldı. 

1 Mart 2014 itibariyle yürütücü olmaya engel idari görevi 

olmayan diğer idari görevlilerin projelerde görev alabilme 

limitleri kaldırıldı. Bu görevleri yürüten bilim insanları, hiçbir 

idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim insanı ile aynı 

limitlere sahip olacak. 

Ayrıca, hiçbir idari görevi olmayan tam zamanlı bir bilim 

insanının projelerde görev alabilme limitleri de %50 oranında 

arttırıldı. 

TÜBİTAK tarafından yürütülen 2216 kodlu Uluslararası 

Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı ile Doğa Bilimleri, 

Mühendislik ve Teknolojik, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, 

Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında araştırmalarının 

bir bölümünü Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt 

dışında doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı 

araştırmacılara mali destek sağlanarak ülkemizin bilim ve 

teknoloji alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi 

hedefleniyor. 

 

Başvurular çevrim içi yapılacak 

2216 Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı 

2014 yılı birinci dönem başvuruları 17 Mart Pazartesi günü 

itibariyle alınmaya başlanacak. Başvurular 21 Nisan 2014 

tarihi saat 17.30’a kadar ebideb.tubitak.gov.tr adresinden 

çevrimiçi olarak yapılabilecek. 

Programın başvuru koşulları ve değerlendirme aşamasına 

ilişkin detaylı bilgilere www.tubitak.gov.tr adresinden 

ulaşılabilir.  
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toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçi yaklaşımdan söz eden Prof. 

Dr. AĞRIDAĞ, çalışmanın bir insan hakkı olduğunu belirtti.  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

üzerinde duran Prof. Dr. AĞRIDAĞ,  Türkiye İşveren 

Sendikaları Konferedasyonu’nun 2007 yılında yapmış olduğu 

bir çalışmada, son bir yılda iki yüz otuz yedi bin kadının iş 

gücü piyasasından çıkarak ev kadını olduğunun ortaya 

çıktığını belirterek, bu durumun nedenleri hakkında bilgi 

verdi.  Toplantıya Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi 

Doç. Dr. Elife Hatun Kılıçbeyli de konuşması olarak katıldı. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı 

 

 

sorulara cevap bulmanın anlamlı olacağını ifade eden Prof. 

Dr. YAPICI, Mitoslarda ve Semitik/İbrahimi (Yahudilik, 

Hristiyanlık ve İslam) dinlerde kadına bakış açısından söz etti. 

İslam’da kadının yeri ve değeri konusunda ortaya çıkan tipler 

hakkında bilgiler verdi.  

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Çukurova Üniversitesi’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 

Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM) tarafından düzenlenen 

etkinliklerde sivil toplum gönüllüleri, öğrenciler ve öğretim üyeleri bir araya geldi.  Çukurova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da yayınladığı mesajla tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.  

 

 

 

 

Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsiyetçi İş Bölümü, Kadın Emeği 

konuşuldu 

KADAUM tarafından düzenlenen “Cinsiyet Ayrımcılığı, 

Cinsiyetçi İş Bölümü, Kadın Emeği” başlıklı etkinlik, 5 Mart 

2014 Çarşamba günü Eğitim Fakültesi Hasan Ali YÜCEL 

Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, 8 Mart Dünya 

Emekçi Kadınlar Günü tarihçesin anlatılmasının ardından 

Nazım HİKMET’in Kadınlarımız şiirinin okunması ile başladı. 

KADAUM Müdürü Prof. Dr. Gülseren AĞRIDAĞ konuşmasına  

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün öneminden 

bahsederek başladı. Biyolojik yapıya göre cinsiyet,  

 

Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Din ve Kadın başlıklı 

konferans 

“Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Din ve Kadın” başlıklı etkinlik, 

10.03.2014 Pazartesi günü gerçekleştirildi. 

Konferansın açılış konuşmasını KADAUM Müdürü Prof. Dr. 

Gülseren AĞRIDAĞ yaptı. Konuşmasında Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü’nü anma sürecinin öneminden söz eden Prof. 

Dr. AĞRIDAĞ, sözü sunumunu yapmak üzere Prof. Dr. Asım 

YAPICI ’ya bıraktı. 

Prof. Dr. Asım YAPICI konuşmasında kadın sorunları hakkında 

konuşmanın aynı zamanda sosyo-kültürel yapı hakkında 

konuşmak olduğunu belirterek, “Kadın sorunlarını tespit 

edebilmek için ataerkil kültürel yapının kadını ‘neden’ ve 

‘nasıl’ ötekileştirdiğine ve bu süreçte kadına “nasıl” bir rol 

biçtiğine yakından bakmak gerekir” dedi. Bu noktada bazı 
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Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden anlamlı ziyaret 

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türk Diş Hekimleri 

Birliği (TDB) Öğrenci Komisyonu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü'nde Karataş Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. 

Kurumda ağız sağlığı ve hijyeniyle ilgili sunum gerçekleştiren 

öğrenciler, doğru diş fırçalamanın ve ilaç kullanımının önemine 

vurgu yaptı. Sohbet ortamında gerçekleşen eğitimin devamında 

kadınlara çiçeklerle birlikte diş macunu ve diş fırçası hediye ettiler. 

 

 

 

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Halk Dansları 

Doç. Dr. SÜMBÜL sunumunda, kadının ve erkeğin yaşadığı 

toplumda hangi konumda olduğunun, yaşam biçimi bakımından 

kamusal alandaki pozisyonunun dansına yansıdığını, geleneksel 

kapalı toplumda yaşayan kadın ve erkeklerin danslarını ayrı 

ortamlarda icra etmelerinin bu durumun en belirgin örneği 

olduğunu ifade etti.  “Burada kadını halk danslarından 

uzaklaştıran toplumun ona biçtiği roldür, bu da tam bir 

uzaklaşma değil kısmen oluşmuş bir sınırdır” diyen Doç Dr. 

SÜMBÜL, insanın varoluşu içinde oyun oynama, dans etme 

gereksinimlerinde kadın erkek ayrımı olmadığını, kadın ve 

erkeklerin yan yana, ayrı ayrı ya da beraberce halk dansları 

oynadığını ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.  

 

Doç Dr. Muzaffer SÜMBÜL’ün konuşmacı olarak katıldığı 

“Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Halk Dansları” başlıklı 

etkinlik gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil 

girişinden bağımsız, ayrı bir girişi ve bölümü olan bu birimde 

olası bir durumda mağdur, hastanenin aciline gitmeden Çocuk 

Koruma, Kadın Koruma Acil Polikliniği’ne başvurabiliyor. 

Gizliliğin esas alındığı serviste, teşhis ve tedavinin yanı sıra, 

yaşanan travmalarla ilgili adli raporlama da yapılıyor. 

Mağdurlar, Uzmanlar Tarafından İzleniyor 

Cinsel ve fiziksel şiddet mağduru çocukların işlemlerinin bu 

merkez içinde yapıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Yolga Tahiroğlu, 

işlem bitene kadar çocuğun hastaneden çıkmadığını 

hatırlatarak “istismara uğrayan çocuklar artık savcı, polis ve 

doktora olayı ayrı ayrı anlatmıyor. Bu birimde haftada yaklaşık 

15 olgu değerlendirilip raporları düzenleniyor. Ayrıca bu 

olguların takip ve tedavileri poliklinik koşullarında 

sürdürülüyor” dedi. 

 

 

“Çocuk ve Kadın Koruma Acil 
Polikliniği” Hizmete Girdi 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk 

Koruma Merkezi, çocuk ve kadınlara yönelik şiddet, taciz ve 

istismarla mücadelede önemli çalışmaların öncüsü 

konumunda. Birçok üniversite bünyesinde çocuk koruma ve 

araştırma merkezleri devreye girerken Çukurova Üniversitesi 

bir adım öne geçerek Balcalı Hastanesi bünyesinde sadece 

şiddet gören, taciz ve istismara uğrayan çocuk ve kadınların 

başvuracağı “Çocuk ve Kadın Koruma Acil Polikliniği” açtı. 

 

 

 

“Kadının Melodram Hâli” 
 

 
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans 

Salonu’nda düzenlenen İletişim Seminerleri’nin sonuncusu, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim 

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Tunalı “Kadının Melodram 

Hâli” adlı sunumunu gerçekleştirdi.  

Konuşmasına, Türk Sineması’nda kadının ele alınış biçimini 

yorumlayarak başlayan Yrd. Doç. Dr. Tunalı, Türk 

Sineması’nda kadın karakterlerin ele alınış biçiminin dönem 

dönem, ülkenin politik ve sosyal durumuna göre farklılıklar 

gösterdiğine dikkat çekerek, “kadın karakterler bazen erkek 

karakteri tamamlamak için ikinci planda kullanılan tipken, 

bazı dönemlerde ise cinselliğiyle ön planda olmuştur,” dedi.  

Yrd. Doç. Dr. Tunalı, Yeşilçam’dan başlayıp günümüz 

sinemasına kadar, kadın karakterlerin anlatım biçiminde 

ciddi sorunlar olduğunu ifade etti. 

 

Yeşilçam filmlerinde kadının temsili… 

1960’lı yıllardan itibaren sinemanın melodram kalıplarla var 

olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Tunalı, “melodram kalıpların 

özelliği, karakterlerin ya çok iyi ya da çok kötü olmasıdır. 

Kadının iyi ya da kötü olmasının arkasındaki sebepler asla 

verilmez ve iyi kadın hep namusunu, aile birliğini koruyan 

karakterdir. Filmlerde kadın, anne, kız, evlat, eş ya da kız 

kardeş konumundaydı.” dedi. 

 

 



Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon 

ve Sinema Bölümünde gerçekleştirilen bir araştırmada, 

medya içeriğindeki şiddetin boyutu ve çocuk izleyicilerin 

hangi ölçüde şiddet içeren programlara maruz kaldığı 

ölçüldü.  Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim 

üyeleri Doç.Dr. Nüket Elpeze Ergeç ve Yrd.Doç.Dr. Murat 

Ertan Doğan’ın gerçekleştirdiği çalışmada, çocuk 

kanallarında yayınlanan çizgi dizilerdeki şiddetin ve şiddetin 

tekrarlanma sıklığının çok büyük seviyelerde olduğu 

bulgulandı. Polis Akademisi Araştırma Merkezleri 

Başkanlığı Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER) 

tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Risk Altında ve 

Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu’nda sunulan 

çalışma medyada var olan şiddete bir kez daha dikkat çekti. 

 

 

Türkiye’de yayın yapan bir çocuk kanalında yayınlanan 24 

dizinin incelenerek şiddet içeriklerinin analizinin yapıldığı 

çalışmada, farklı şiddet kategorileri ortaya çıkarıldı. Üç farklı 

şiddet yapısı ile karşılaşılan çalışmada, çizgi dizilerde yer 

alan kahramanların yaptığı eylemlerde şiddet yapılarının, 

(1) kendine saldırma, (2) başkasına saldırma ve (3) çevreye 

saldırma kategorileri altında toplandığı belirlendi.  Bu ana 

kategoriler altında aralarında, tekmeleme, yumruk atma, 

bıçaklama, işkence, öldürme, kesme, araçla ezme, zincire 

vurma gibi 38 alt şiddet alt kategorisine rastlanan 

çalışmada, çocukların ortalama 22 saniye aralıklarla  

“başkalarına saldırma” unsurlarına maruz kaldıkları 

gözlemlendi.             

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Çizgi Dizilerdeki Şiddet Çocukları Olumsuz Etkiliyor 

 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çocuk Hakları” konulu şiir, 

kompozisyon ve kısa film yarışmasının Adana il birincileri 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve İletişim 

Fakültesi Öğretim elemanlarından oluşturulan jüri tarafından 

belirlendi. Seçilen eserler daha sonra açıklanacak ve Ankara’da 

düzenlenecek ulusal finalde Adana’yı temsil edecekler. 
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Çukurova Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ayhan Karakaş, Yrd. 

Doç. Dr. Sema Çetin Baycanlar ve Yrd. Doç. Dr. Nigar Oturakçı 

tarafından oluşturulan jüri şiir ve kompozisyon dalındaki 

eserleri değerlendirirken İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon 

ve Sinema Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Murat Ertan Doğan, 

Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan ve Öğretim Görevlisi Aydın 

Çam ise kısa film dalındaki eserleri değerlendiren jüride yer 

aldılar. 

 

Çocuklarımızın çocuk hakları konusunda özgün düşünceler 

ortaya koymalarını sağlayarak bu konuda toplumsal bilinç ve 

duyarlılığın geliştirilmesi, çocuklarımız arasında ayrımcılık 

yapılmadan yaşama ve gelişme, eğitimi sağlık, barınma; 

fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi 

haklarının önündeki tüm engellerin kaldırılması ve 

çocukların görüşlerine mutlak saygı gösterilmesinin 

amaçlandığı yarışmada Adana’da eğitim ve öğretim gören 

ortaokul öğrencileri yoğun ilgi gösterdiler.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Milleti millet yapan en büyük unsurların başında gelen ve Türk 

Kurtuluş Savaşı’nın büyük mücadelesini özetleyen İstiklal 

Marşımızın kabulünün 93. yıldönümü, Çukurova Üniversitesi 

Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle kutlandı. 

Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu’nun yanı sıra, akademik 

ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Mehmet Akif Ersoy’un 

“Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın” 

 

 
“Hilalin Gölgesinde Yıldız Toplamak” 

Açılış konuşmasından sonra Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

Öğrencisi Arif Cem Çetin, İstiklal Marşı şiirini okudu ve Çukurova Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı “Hilalin Gölgesinde Yıldız 

Toplamak” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yapıcı sunumunda, 

Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadeledeki rolü, yeri ve önemine değinerek, 

 mücadeleye olan katkısını anlattı. 

 

İstiklal Marşı’nın  Kabulünün 93. Yıl Dönümü Kutlandı 

 

 

cümlesiyle konuşmasına başlayan ve İstiklal Marşı’nın 

dizelerinden okuyan Çukurova üniversitesi Öğrenci Konseyi 

Başkanı Ahmet Serdar Tat, “Bugün Mehmet Akif Ersoy’un 

milletimize kazandırdığı İstiklal Marşı’mızın tam 93 yıl önce 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildiği gündür. 

Bugünü anlamak, Akif’i anlamaktır. Akif’i anlamak, bu 

milletin ne zorluklarla bir İstiklal Mücadelesi verip bugünlere 

nasıl geldiğini anlamaktır” dedi. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çanakkale Zaferi’nin ruhunu yansıtmak amacı ile etkinliklere 

katılanlara askere giden gençlere adet üzere yakıldığı gibi 

kına yakıldı. Öğrencileri yalnız bırakmayan Çukurova 

Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu 

ve Prof. Dr. Azmi Yalçın’da kına standını ziyaret ederek, 

ellerine kına yaktırdı. 

Etkinlikte “Ecdat Aşı” olarak da bilinen yağlı buğday 

çorbası, üzüm hoşafı, yarım ekmek ve sudan 

oluşan menü ikram edildi.  Aynı menü, Çanakkale Zaferi 

ruhunun canlı tutulması adına Çukurova Üniversitesi 

bünyesindeki tüm yemekhanelerde akademik ve idari 

personel ile öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. 

Çukurova Üniversitesi’ndeki anma etkinlikleri, öğrencilerin 

Çanakkale Türküsünü söylemesi ve ÇÜ Öğrenci Konseyi 

tarafından Çanakkale Destanı hikâyelerinin okunmasıyla sona 

erdi.  

 

 

Çukurova Üniversitesi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 

Şehitleri Anma Etkinliği 

 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümü, Çukurova Üniversitesi Gençlik 

Konseyi tarafından organize edilen etkinlikle kutlandı.  

Balcalı Kampüsü’nde bulunan R1 – R2 amfileri önündeki alanda şiir dinletisiyle başlayan anma etkinliğinde, 

Çanakkale Destanı’nı anlatan fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen 

sergide, döneme ait fotoğrafların yanı sıra Çanakkale Savaşları sırasında metrekareye düşen 6 bin mermi, 1 

metrekarelik alanda temsili olarak sergilendi. 
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Çukurova Üniversitesi Tanıtım Günleri Etkinliklerine Büyük İlgi 

 

 

Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi 

Sarayı’nda “12. Çukurova Yüksek Öğrenim Tanıtım 

Günleri” etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliklerde 27 

farklı üniversiteye ait 97 stant kurulurken 

ziyaretçilerin yoğun ilgisi vardı. Adana ve Çukurova 

Bölgesi’nin çeşitli kentlerindeki 64 lise ve dengi 

okuldan 10.000’e yakın öğrenci Çukurova Yüksek 

Öğrenim Tanıtım Günleri etkinliklerini ziyaret etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğru ve kaliteli eğitimi arayan öğrenciler ile yükseköğretim 

kurumlarını bir araya getirme hedefiyle yola çıkan Çukurova 

Üniversitesi, her yıl düzenlediği bu etkinlikte yine güçlü bir 

katılım sağladı. Etkinlikte öğrenci ve veliler, eğitim kurumları ve 

seçmek istedikleri bölümler hakkında eğitim görevlileri ve 

uzmanlara istedikleri tüm soruları sordular. Öğrenciler ve veliler 

bir yandan hayallerindeki meslekleriyle ilgili bilgi edinirlerken 

diğer yandan Üniversitemizin birim ve bölümlerini yakından 

tanıdılar. 
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Nasuh Mahruki, Çukurova Yüksek Öğrenim Tanıtım 

Günleri etkinliklerinin konuğu oldu… 

Etkinlik kapsamında Üniversitemize gelen AKUT Kurucu Üyesi 

ve Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki, Çukurova 

Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde, “Kendi Everest’inize 

Tırmanın” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 1995 yılında 

Everest’e tırmanan ilk Türk dağcı olan Mahruki, her insanın bir 

potansiyel olduğunu ifade ederek, herkesin tüm 

şartlanmalarından ve önyargılarından kurtularak bu potansiyeli 

ortaya çıkarma telaşına düşmesi gerektiğini belirtti. Önceliğin 

hedef belirlemek olduğunu ifade eden Mahruki, “hayatta 

hedefiniz Everest olsun, elbette herkes Everest’e tırmanamaz 

ama herkesin tırmanabileceği bir Everest’i vardır,” dedi. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, 

toplantının açılışında yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi 

işbirliği doğrultusunda üniversite ile daha çok yakınlaşmanın 

ve bilgi birikiminin paylaşılmasının amaçlandığını, öncelikli 

olarak devlet yardımları ile ilgili sanayicilerin 

bilgilendirilmesinin hedeflendiğini söyledi. 

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise 

üniversite-sanayi işbirliğinin önümüzdeki süreçte daha da 

geliştirilmesi amacıyla etkinliklerin düzenleneceğini, Adana 

Sanayi Odası sektör toplantılarına Çukurova 

Üniversitesi’nden ilgili bölüm öğretim üyelerinin katılması 

konusunda görüş birliği sağlandığını bildirdi.  

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Azmi Yalçın 

toplantıda yaptığı konuşmasında üniversite-sanayi işbirliğinin 

geliştirilmesinin taraflarca arzu edildiğini, ancak hayata 

geçirilmesinin zorlu süreç olduğunu vurguladı. Prof. Dr. 

Yalçın, “Önümüzdeki dönemde işbirliğinde önemli atılıma 

ihtiyaç olduğu için bugün bir araya geldik,” dedi. KOSGEB 

destekleri ile ilgili bilgi veren Çukurova Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Serin, 

 

 

Üniversiteler ve Sanayi Sektörü Arasında İşbirliği Yol Haritası  

 

 

Adana Sanayi Odası’nın ilk kez düzenlenen Genişletilmiş Meclis Toplantısı’nda, üniversite-sanayi işbirliğinin 

önemine ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Toplantıda sanayicilere verilen devlet destekleri ve 

yardımları aktarılarak yol haritası da çizildi.  

 

 

 

 

 

üniversite-sanayi işbirliğinin uzun yıllardır sözü edilmesine 

karşın hayata geçirilmesinin tatmin edici düzeyde olmadığını 

söyledi. 

Çukurova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

(TEKNOKENT) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın 

yaptığı sunumla TEKNOKENT hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. 

Aydın, “Çukurova Üniversitesi’nin girişimcilik ve yenilikçilik 

endeksinde 24. sıradan 14. sıraya yükselmesinde Çukurova 

Teknokent’in başarısı doğrudan katkı sağlamıştır” dedi. 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Tekstil 

Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Babaarslan ise 

konuşmasında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destekleme 

Programları Başkanlığı tarafından sanayicilere sunulan 

olanaklar ve projeler hakkında bilgi verdi. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve teknoloji Genel 

Müdürlüğü Sanayi Tezleri programı hakkında bilgi veren 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü 

Prof. Dr. Süha Berberoğlu ise program kapsamında hibe ve 

yardım alarak çalışma yapan firmalardan örnekler verdi.   

 

 

 

Haberin Detayı İçin: 

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

 

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


 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prof. Dr. Kibar: “Üniversite – Sanayi İşbirliğini Önemsiyoruz.” 

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Kibar Adana Çimento’nun Üniversite – 

Sanayi işbirliği talebinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Rektör Prof. Dr. Kibar, bu doğrultuda Çukurova Üniversitesi’nin 

ilgili tüm bölümleri tarafından akademik destek sağlanması ve 

yeni kurulan merkezi laboratuvardan yararlanılması 

konusunda gönüllü olduklarını ifade etti. 

 

 

ÇÜ İle Yakındoğu Üniversitesi Arasında İşbirliği 

 

  

Çukurova Üniversitesi, Adana’da yer alan sanayi işletmeleriyle işbirliği çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite – Sanayi işbirliği 

çerçevesindeki girişimlerin sonuncusu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Adana Çimento, şirkette yapılan Ar-Ge 

çalışmaları hakkında bilgi vermek ve Üniversite – Sanayi işbirliği kapsamında yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir 

alışverişinde bulunmak üzere Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar başkanlığındaki geniş bir heyeti 

ağırladı. 

 

 

 

 

Üniversite – Sanayi  İşbirliği Çalışmaları Sürüyor 
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Çukurova Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında iş 

birliği protokolü imzalandı.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Lefkoşa şehrinde 

bulunan Yakın Doğu Üniversitesini (YDÜ) ziyaret eden Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, TC Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı 

Hüseyin Çelik ve ÇÜ Dış İlişkiler Birimi sorumlusu Prof. Dr. 

Harun Arıkan,  Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. 

Suat İ. Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. İrfan 

S. Günsel ile bir araya geldi. 

YDÜ Kurucu Rektör Yardımcısı Tümer Garip, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Şenol Bektaş, Mimalık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 

Uğurcan Akyüz’ün de hazır bulunduğu toplantıda iki 

üniversitenin ortak projeler geliştirebilmesi ve akademik 

işbirliğini içeren bir protokol imzalandı.  

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar,  

protokol töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’nin en büyük 

üniversitesi YDÜ ile Çukurova Bölgesinin en köklü üniversitesi 

olan  Çukurova Üniversitesi arasında eğitim, öğretim ve 

 

araştırma işbirliği protokolüne imza koymaktan dolayı mutlu 

olduklarını ifade ederek,  protokolün her iki üniversite için 

hayırlı olmasını diledi. 

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. İrfan S. Günsel 

protokol töreninde yaptığı konuşmada, “Sizleri Üniversitemizde 

görmekten çok mutluyuz, Türkiye’mizin yakınlığı, sizlerin 

sıcaklığı ve Adana’nın da mesafe olarak yakınlığı bizleri ayrıca 

sevindiriyor. YDÜ olarak Çukurova Üniversitesi ile birlikte 

işbirliği yapmaktan heyecan duyacağız. Bu işbirliği’nin hem 

ülkemize hem de ülke insanımıza faydalı olacağına olan 

inancımın tam olduğunu söylemek isterim” dedi. 

 

Doğansel: “Üniversite–Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi İçin 

Görüşmelerimiz Devam Edecek.” 

Heyete, Adana Çimento’da kurulan Ar-Ge Biriminin kuruluş 

amacı ve başlıca çalışma konuları hakkında bilgi veren Adana 

Çimento Genel Müdürü Kemal Doğansel, karşılıklı yürütülecek 

çalışmalarla çok daha etkin ve yararlı sonuçlar elde etmeyi 

beklediklerini ifade etti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Çukurova Üniversitesi değişen bilgi teknolojilerinin 

gerisinde kalamaz 

      Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar 

toplantıda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde 

eğitimde dahil olmak üzere yaşamın her alanını her bakımdan 

değiştirdiğine tanık olunduğunu ve Üniversite olarak bu 

değişimi yakalamak zorunda olunduğunu söyledi.  Prof. Dr. 

Kibar konuşmasında “ Bilgi çağı olarak adlandırılan bu 

dönemde oluşan bilgi toplumunun son otuz yılda geçmişteki 

beş bin yıldan daha fazla bilgi üretilmektedir. Bilgi üretim ve 

tüketiminin böylesine yoğun gerçekleştiği yeni dönemde 

eğitimde ve öğretimde değişimler yaşanmaktadır. Her zaman 

ve her yerde öğrenmeyi mümkün kılan uzaktan eğitim ve 

öğretim genel olarak öğretim araçlarından yararlanmak 

suretiyle öğrenmeyi daha etkin kılmakta bilginin daha geniş 

kitlelere taşınmasını paylaşılmasını ve yayılmasını 

sağlayabilmektedir.” dedi. 

 

Çukurova Üniversitesi’nde Mithat Özsan amfisinde gerçekleştirilen programla Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇUZEM) hakkında bilgi verildi.  

 

 

 

 

ÇÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Aktif 
Çalışmalarına Başladı 
 

 

“ 

 

Olives Öğrenme Yönetim Sistemi Merkezimizin 

geliştirdiği bir sistem 

ÇUZEM müdürü Prof. Dr. Zeynel Cebeci, uzaktan eğitimin 

tanımı ve aşamalarından bahsetti. Merkez çalışmalarının ÇÜ 

Kütüphanesi 3.katında faaliyetlerinin sürdürdüğünü belirten 

Merkez Müdürü Prof. Dr. Cebeci merkezin geliştirdiği Olives 

Öğrenme Yönetim Sistemini tanıttı. Sistemin ders ve rol 

tabanlı çok gelişmiş ve özgün bir sistem olduğunu söyleyen 

Prof. Dr. Zeynel Cebeci Türkiye’de olduğu gibi dünyada da bir 

örneğinin olmadığını belirttiği Olives Öğrenme Yönetim 

Sistemine ilişkin  Prof. Dr. Cebeci “Sosyal araçlarla 

güçlendirilmiş, birlikte çalışarak öğrenme yönü oldukça 

gelişmiş bir öğrenme yönetim sistemi. Bu tamamen 

üniversitemizin kendi imkânlarıyla gerçekleştirildi.’’ dedi. 

 

 

 

 

 

” 

“ 

” 

Haberin Detayı İçin: 

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

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu 

 

 

Türkiye’nin iş sağlığı alanında, bilime ve teknolojiye 

yönelik etkinliklerde bulunmasını sağlamak amacıyla, 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak İş 

Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma 

Merkezi - ÇİSAM kuruldu. Türkiye’de sadece altı 

üniversitede bulunan ve yedincisi Çukurova 

Üniversitesi’nde hizmete başlayan Merkez, iş sağlığı 

ve güvenliğiyle ilgili yapılacak ulusal ve uluslararası 

çalışmalara katkı sağlayacak. 
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Müdürlüğünü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 

Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi 

Tanır’ın üstlendiği ve Müdür Yardımcılığını Prof. Dr. Elçin 

Yoldaşcan’ın yaptığı ÇİSAM’ın Yönetim Kurulu ise Prof. 

Dr. Mesut Başıbüyük, Prof. Dr. Suphi Ural, Prof. Ali Bayat, 

Doç. Dr. Ozan Şenkal ve Doç. Dr. Zeki Okur’dan oluşuyor. 

 

 

 

 

 Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak 

ve bu araştırmaları Türkçe veya yabancı dillerde 

yayımlamak; 

 Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, 

seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak; 

 Merkezin faaliyet alanına giren konularda faaliyette 

bulunan ulusal veya uluslararası, resmî veya özel kurum 

ve kuruluşlar ile merkezin amacı doğrultusunda iş 

birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, 

uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, projeleri 

uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek; 

 İş sağlığı ile ilgili hizmet veren birimlerde çalışma 

yapmak, bu alanda her türlü eksiklik ve aksaklıkları 

araştırarak Türkiye endüstrisinin iş sağlığı alanındaki 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek. 

 

ÇİSAM İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Geniş Bir Alanda 

Faaliyet Gösterecek 

İş sağlığı ve güvenliğinin işin yapılması sırasında iş yerindeki 

fiziki şartlar sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık 

sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya 

azaltılması ile ilgilenen bilim dalı olduğunu belirten Prof. Dr. 

Tanır, merkezin faaliyet alanlarını şöyle sıraladı:  

 

 

 

 



“Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği ” 

Seçmeli Ders Oldu 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prof. Dr. Öğülener: “Hedefimiz, Türkiye’deki İlk On Eczacılık 
Fakültesi Arasına Girmek.” 

Dekan Prof. Dr. Öğülener Çukurova Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesinin kısa, orta ve uzun vadedeki “eylem planı” 
hakkında bilgi vererek,  Fakültenin akademik, eğitim, bilişim, 
altyapı alanlarında hedeflenen gelişim süreçlerine değindi. 
Konuşmasının bu bölümünde öğrenci eğitiminin önemini 
vurgulayan Prof. Dr. Öğülener “ÇÜ Eczacılık Fakültesi olarak 
hedefimiz, mevcut ihtiyaçlara cevap verebilen donanımlı 
eczacılar yetiştirebilmek ve Türkiye’deki ilk on Eczacılık 
Fakültesi arasına girebilmek.” dedi. 

Toplantının sonunda, alınan olumlu geri bildirimlerden 
dolayı, Eczacılık Fakültesi öğretim elemanlarının sürekli 
iletişim ve iş birliği hâlinde olmasının Fakültenin gelişim 
sürecine olumlu katkılarının olacağı düşünülerek, bu 
toplantıların her üç ayda bir düzenli olarak yapılması 
yönünde karar alındı. 

 

 

ÇÜ Eczacılık Fakültesi  “I. Olagan         
Ögretim Elemanları Toplantısı” 
Yapıldı 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eczacılık Fakültesi I. Olağan 
Öğretim Elemanları Toplantısı Dekan Prof. Dr. Nuran 
Öğülener başkanlığında gerçekleştirildi. Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Eda Kumcu, Yrd. Doç. Dr. Sabriye Aydınoğlu, Yrd. 
Doç. Dr. Özlem Alptekin, Yrd. Doç. Dr. Sinem Büyüknacar ve 
Öğr. Gör. Serpil Demirci’nin katılımlarıyla gerçekleşen 
toplantıda öğretim üyeleri, farklı üniversitelerde 35. madde 
ile görevlendirilen araştırma görevlileri ile ilk kez bir araya 
gelerek, Fakültenin oluşum süreci, gelişimi ve hedefleri 
hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 

ÇÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener 
tarafından yapılan açılış konuşmasında, ülkemizde kurulmuş 
ve kuruluş aşamasında olan diğer Eczacılık Fakülteleri 
hakkında kısa bilgi verildikten sonra Çukurova Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesinin vizyonu ve misyonu vurgulanarak, bu 
doğrultuda ekip çalışmasının önemine dikkat çekildi. 

 

 

 

 

Tarım sektöründen en çok kadın ve çocuklar çalışıyor… 

“Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği” dersi ile ilgili olarak yaptığı 

açıklamada Türkiye’deki toplam istihdamın yaklaşık %25’ini 

tarım sektörünün oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. 

Özkaya, “çalışan her dört kişiden birinin tarım alanında 

istihdam edildiği bir coğrafyada yaşamaktayız. Türkiye’de 

kırsal alanda tarım dışı iş olanaklarının kısıtlı olması 

nedeniyle, bu alanda yaşayanların çoğunluğu için tarım 

sektörü tek iş alanı. Hatta verilere bakıldığında kadın ve 

çocukların bu alanda erkeklere oranla daha çok çalıştığı 

görülebilir. Buradaki en önemli konu, çalışanların kayıt altına 

alınması ve sıkıntılarının tespit edilip çözümlerinin 

uygulanabilmesi,” dedi. 

 

 

 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde “Tarımda İş 

Sağlığı ve Güvenliği” seçmeli ders olarak müfredata alındı.  

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Okan Özkaya tarafından verilen derste, ziraat mühendisi 

adaylarına önemli bilgiler aktarılıyor. 

Doç. Dr. Okan Özkaya, Türkiye’de kırsal alanda yaşayanların 

büyük bir çoğunluğunun tarımla uğraştığını belirterek, tarım 

çalışanlarının ve ailelerinin yaşam kalitelerini her yönden 

arttırabilmek için iş sağlığı ve güvenliği konularında 

eğitilmelerinin şart olduğunu ifade etti. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bilim insanlarının olası bir felaket senaryosuna göre, küresel 
iklim değişikliği Antalya'da turizmi, Ege ve Akdeniz'de tarımı, 
İstanbul'da içme suyunu olumsuz etkileyecek. 

Küresel iklim değişikliğinin Türkiye sahillerine etkisini 
araştıran bilim insanları, olası bir felaket senaryosunu çıkardı. 
Türkiye'nin sahil şeridinde yaşayan 41,8 milyon insanın 
gelecek yüzyılda deniz suyu seviyesinin yükselmesinden 
etkilenmesi öngörülüyor.  

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Tuncay Kuleli, deniz suyunun ısınması ile meydana  

 

 

Çukurova Üniversitesi 40'ıncı yıl etkinlikleri kapsamında 

başlatılan ve Sinerji Kulübü tarafından düzenlenen "40. Yıla  

40 Kütüphane” adlı proje kapsamında Adana ve Osmaniye 

illerinde 6 okula kütüphane kazandırıldı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı “Gençlik Projeleri Destek Programı” 
tarafından desteklenen projeyle, Adana ve Osmaniye 

 

 

 

Üniversitemiz Öğrencileri Altı Okula Kütüphane Kazandırdı 
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illerindeki 40 okula kütüphane kurulması hedefleniyor. Proje 

kapsamında düzenlenecek birçok sosyal etkinlikte eğitimci, 

yazar ve Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının 

kütüphane kurulan okullardaki öğrencilerle buluşması 

amaçlanıyor.  

 

 

Türkiye'yi Bekleyen Büyük Tehlike 

 

 

gelen termal genleşme ve buzulların erimesinden dolayı global 
ölçekte deniz seviyesinin yükseldiğini söyledi.  

Deniz Seviyesi Yükseliyor  

"Türkiye kıyılarındaki 0-10 m yükselti içinde kalan alanları 
belirledik. Sulak alanlar ve tarım arazilerini de içinde 
bulunduran Çukurova Deltası, Göksu Deltası, Köyceğiz ve 
Söke ovası, İzmir Dalyanları ve Gediz Ovası, Meriç Ovası, Bafra 
ve Çarşamba ovalarının, deniz seviyesinin 1 metreye kadar 
dahi yükselmesi durumunda, tamamen deniz suyu altında 
kalma riski olduğu tespit edildi” 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 

Mühendislik Bölümü öğrencilerine yönelik “Robotics Lazer 

Kaynağı” konulu konferans,  Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 

Konferans Salonu’nda düzenlendi. 

Konferansın açılışında konuşan Makine Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Durmuş Ali Bircan, özellikle 

otomotiv yan sanayi ve savunma sanayiinde, kaynak 

işlemlerinin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti.  

 

 

ÇÜ  Kripteks’te  yarıştı 

 

 

 

Bilgisine, araştırmacı kişiliğine ve hızına güvenen üniversite 

öğrencilerini bir araya getiren TRT Okul’un yarışma programı 

Kripteks’in son konuğu Çukurova Üniversitesi öğrencileri 

oldu.Çekimleri Çukurova Üniversitesi’nde yapılan Kripteks’in 

iki yarışmacısından biri olabilmek için öğrenciler tüm 

hünerlerini sergiledi. 

İçerisinde şifrelerin gizli olduğu kutuların izi sürerek, Adana 

ile ilgili yöneltilen soruları yanıtlayan öğrenciler arasından 

Hatice Hilal Akdumanlı ve Enver Olam, Kripteks Çukurova 

Üniversitesi elemelerini finalist olarak tamamladı. 

 

 

 

 

Geleceğin Mühendisleri Robotics Lazer Kaynağıyla Tanıştı 

 

 

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 

Bölümü öğrencileri anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine 

imza attı. Kampüs içerisinde yere atılan çöpleri toplayan 

öğrenciler, amaçlarının temizlik ve yardımlaşma bilincini 

geliştirmek olduğunu söyledi. 

Geleceğin sağlıkçıları, “Sağlığını Korumak İçin, Önce Çevreni 

Temiz Tut” sloganıyla başlattıkları proje kapsamında, 

yaşanabilir ve daha temiz bir kampüs için el ele verilmesi 

gerektiğini belirten öğrenciler topladıkları çöpleri daha 

önceden belirledikleri toplama merkezinde istif ettiler. 

 

 

Bircan, “Kaliteli bir kaynak için kaynağın otomasyonu şart. 
Bunun için de en önemli kural, kaynağın robotlar vasıtasıyla 
yapılmasıdır.” dedi. 

“Lazer Hibrid Kaynak” konulu yaptığı sunumda, Çukurova 

Üniversitesi öğrencilerine “Robotlar”, “Lazer Kaynağı”, “Lazer 

Robot Hücreleri”, “Lazer Hibrid Kaynağı” hakkında kapsamlı 

bilgiler verildi. 

 

 

 

 

 

Sağlığını Korumak İçin, Önce 
Çevreni Temiz Tut…  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) 

Çukurova Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen Kariyer 

Günleri etkinliğinin altıncısı 19-20 Mart 2014 tarihlerinde 

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde 

gerçekleştirildi. 

IEEE Çukurova Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu Başkanı Fatma 

Topallar, Kariyer Günleri etkinliğinin en büyük özelliğinin, 

sektöründe öncü kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını ve 

tanınmış isimleri öğrencilerle bir araya getirerek iş dünyasını 

yakından tanımalarına olanak vermesi olduğunu söyledi.   

 

 “Liderlik ve Girişimcilik” Zirvesi  

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu (EMÖD) tarafından düzenlenen “Sektör Zirvesi 

2014”ün teması “Liderlik ve Girişimcilik” oldu. Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren zirvede, 

Türkiye’nin önde gelen firmalarının yöneticileri öğrencilerle bir araya gelerek iş yaşamlarındaki deneyimlerini 

anlattı. 

 

 

 

 

IEEE Kariyer Günlerinin Altıncısı Yapıldı 
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Toplantının açılış konuşmasında EMÖD Yönetim Kurulu 

Başkanı Burcu Yalçınsoy, bu yılki zirvenin konusunun “Liderlik 

ve Girişimcilik” olduğunu belirterek, “bu temayı 

seçmemizdeki en büyük amaç, biz öğrencilerin içindeki 

girişimcilik ruhunu canlandırmak,” dedi. Çukurova 

Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Rıdvan Erol ise Sektör 2014 Zirvesi’nin, öğrencilerin iş 

hayatında önemli kararlar vermesine katkı sağlayacağına 

inandığını ifade etti. 

 

 

 

Topallar, üniversite öğrencilerinde kariyer bilincinin oluşmasına 

katkı sağlayan bu ve benzeri organizasyonları çok 

önemsediklerini de dile getirerek öğrencilerin katılımcı 

firmaların temsilcileriyle birebir görüşme imkânı yakaladığını 

ifade etti. 

Kariyer Günleri kapsamında, firma temsilcileri ve sektörlerinin 

önemli isimleri tarafından verilen seminerlerde toplam 12 

oturumda “İktisat, Markalaşma, Sosyal Medya, Girişimcilik, 

Gıda, Maden, Elektronik, Bankacılık, Bilişim, Pazarlama ve 

Havacılık” gibi konular ele alındı. 

 

 

   

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Mesut Başıbüyük ise konuşmasında,  mühendislik 

mesleğinde eğitimin yanı sıra, eğitimi destekleyici 

faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Başıbüyük, “bir 

ülkenin kalkınmasının yolu eğitimden geçiyor. Gelişen 

teknolojiye ayak uydurmak ve bilgi üretmek zorundayız. 

Bunun için de, sektöründe Türkiye’nin en iyilerinin davet 

edildiği bu ve buna benzer faaliyetleri çok önemsiyorum,” 

dedi. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Çukurova Üniversitesi 

Mezunlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Figen Doran 

tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından törene 

katılan Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten 

konuşmasında tıp biliminin önemine değinerek, 

“hekim toplum sağlığını olumlu etkileyen tüm 

etkenlerin yanında, olumsuzluğun karşısında olmak 

için yemin etmiştir. Görevini bu bilinçle yapmaktadır” 

dedi. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Dilek Özcengiz ise tıbbiyeli olmanın ayrıcalığından ve 

eğitimin öneminden söz ederek, “her geçen gün daha 

özgür, daha özgün, daha barışçı, başını dik tutan, ama 

insanları ötekileştirmeyip bağrına basan bir toplum 

yaratmak en büyük arzumuz. Bunu başarabilmenin 

yolu da eğitimden geçiyor” dedi. 

 

 

Tıp Bayramı ÇÜ’de Coşkuyla Kutlandı  

 Modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen 14 Mart Tıp Bayramı, Çukurova Üniversitesi 
(ÇÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilen törenle kutlandı. 

 

 

 

 

 

 
Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk 

konulmasıyla başlayan kutlama törenleri, ÇÜ Balcalı 

hastanesi Hippokrat Konferans Salonu’nda devam etti.  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

(Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı) Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Cem Doğan, çocukların yiyecekleri sağlıklı bir şekilde 

çiğnemeleri, konuşmaları ve güzel bir gülümsemeye sahip 

olmaları için güçlü ve sağlıklı dişlere ihtiyaç duyduklarını,  diş 

çürüklerinden korunmanın en kolay yolunun ise diş 

fırçalamak olduğunu belirtti. 

Çocuklarda ağız bakımının diş fırçası ve diş macunu ile 

yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Doğan, diş ipi ve gargaralar 

gibi yardımcı materyallerin kullanımının daimi dişlenme 

dönemi ile başlanması gerektiğine dikkat çekti. 

 

 

 

Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığının Önemi 
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Çocukların diş fırçalama alışkanlığı kazanmaları çok önemli… 

Dişlerimizi yemeklerden hemen sonra fırçalamamız gerektiğini 

söyleyen Prof. Dr. Doğan, “gıda maddelerinin alımı ile beraber 

ağız ortamında asidik bir çevre oluşur ve yemeklerden sonra 

yapılmayan diş fırçalama işlemi ilerleyen dönemlerde diş 

hassasiyetine ve dişlerde erozyon denilen aşınmaya neden 

olabilir. Bu yüzden yemeklerden sonra ve gece yatmadan dişler 

fırçalanmalıdır. Diş ipi de günde sadece bir kez yatmadan önce 

kullanılmalıdır,” dedi. 

 

 

Bahar Alerjisine Dikkat… 

 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji ve İmmünoloji 

Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turgut Özer bahar 

alerjisine karşı uyardı. 

İlkbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların çiçek açıp 

yapraklandığını ifade eden Prof. Dr. Özer, “bu süreçte yayılan 

bitki tozları ve polenler nedeniyle hassas kişilerde alerji 

oluşabilir. Alerjisi olanların şikâyetleri de artabilir. Burun 

tıkanıklığı, akıntı, gözlerde kaşınma, kızarıklık, boğazda 

kızarıklık, hapşırma, uyku bozukluğu, halsizlik gibi şikâyetler 

olabilir,” dedi. 

Alerjik rahatsızlıkların, yapılan bazı tıbbi testlerle ortaya 

çıkarılıp uygun tedavi yöntemlerinin belirlenebildiğini ifade 

eden Prof. Dr. Özer, “alerjiye karşı cilt testi yapılarak kişinin 

neye karşı alerjisi olduğu saptanabiliyor. Tedavi olarak 

alerjiye neden olan ortamdan uzaklaşmak önemli, fakat bu 

her zaman mümkün olmayabilir 

 

Bu nedenle tedavi olarak alerjiye karşı buruna tuzlu suyla 

temizlik yapılabilir, burun spreyleri kullanabilir. Alerji aşısı da 

yapılabilir ama bu uzun sürelidir. Bu süreçte alerjik 

rahatsızlıkları olanlar, arabaya bindiklerinde veya evlerde 

pencereleri kapatabilir, toz maskesi takabilir. Aldıkları önlem 

ve tedaviye rağmen rahatsızlıkları sürenler mutlaka uzman 

hekime görünmeli,” dedi.  

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÇÜ İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. 

Onat ve Prof. Dr. Erul’u Ağırladı 

 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, geçtiğimiz 

günlerde ilgiyle beklenen bir  konferansa ev sahipliği 

yaptı. 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin konuğu 

düşünür ve yazar Abdüsselam Semre oldu.  Tasavvuf 

terminolojisini ustaca kullanan, bu alanda yayınlanmış  

60 kitabı ve yüzlerce makalesi bulunan Semre, Çukurova 

Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde “Yaşam İçinde 

Yaşam” başlıklı bir konferans verdi. 

 

 

Kanıta Dayalı Tıp 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 

“Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri Cuma Toplantıları”nın 

son konuğu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi 

Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Cem Terzi oldu. Hippokrat Konferans 

Salonu’nda yapılan toplantıda Prof. Dr. Terzi “Kanıta Dayalı 

Tıp”  başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 

 

 

 

Bir Adana Sevdalısının İzlenimleri 
ve Görüşleri… 

 

 

 
Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen Cumartesi Konferansları’nın son 

konuğu Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik 

oldu. 

Çelik konuşmasında, gençlerin Adana’da kalmak istememesi 

konusuna değinirken “Çocuklarınızı bu kentte tutabilirseniz, 

onların gelecekleri için yatırım yapma motivasyonunuz da 

olur. Adana’nın bölgedeki kentlerle karşılaştırılması doğru 

değil. Homojen yapısı nedeniyle Adana'nın 

karşılaştırılabileceği yer İstanbul’dur. Bunu gençlerimize 

göstermeliyiz” dedi. 

 

 

“Yaşam İçinde Yaşam’’ Konulu 

Konferans 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi, çeşitli 
üniversitelerden akademisyenlerle öğrencileri buluşturmaya 
devam ediyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat’tı. Prof. Dr. Onat, “İslam Bilimleri 
ve Yöntem Açısından, Tarihin Anlam ve Önemi” başlıklı 
sunum gerçekleştirdi. 

ÇÜ İlahiyat Fakültesi’nin ikinci konuğu ise Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul oldu. 
Davetli olarak geldiği Çukurova Üniversitesi’nde Prof. Dr. Erul, 
“Sahabe ve Sünnet” konulu konferans verdi. 

Her iki konferansa Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ateş’in 
yanı sıra, akademisyen ve öğrenciler katıldı. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyeleri Adana Valisi 

Hüseyin Avni Coş’u makamında ziyaret etti. Ziyarette 

konuşan Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı 

Ahmet Serdar Tat, Adana Valiliği Sosyal Destek Programı 

projelerine desteklerinden dolayı Vali Hüseyin Avni Coş’a 

teşekkür ettiklerini söyledi. Vali Coş’u daima yanlarında 

gördüklerini belirten Tat; “Sayın Valimiz, üniversiteli 

öğrencilerimizin her türlü sorunlarıyla yakından ilgilenerek, 

bizlere destek vermektedir. Öğrenci Konseyimiz, sosyal 

sorumluluk projelerinde yer alarak, bu alanda üzerine düşen 

sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyor.” dedi. 

 

 

Erasmus Öğrencileri Etkinlikleri 

 

 

 

Avrupa Birliği LLP/Erasmus Öğrenim Hareketliliği 

kapsamında eğitim için üniversitemizde bulunan yabancı 

uyruklu öğrenciler,  Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler 

Birimi tarafından düzenlenen kaynaşma yemeğinde 

Kayıkhane Tesisleri’nde bir araya geldi. Etkinliğe Rektör 

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

Fenercioğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Erasmus Gelen Öğrenci Danışmanı’nın açılış konuşması 

yaptığı yemekte, yabancı öğrenciler adına Timişoara 

Politeknik Üniversitesi’nden Norbert Kazamer, Türk 

öğrenciler gibi kendilerinin de kampüsün tüm 

olanaklarından faydalandıklarını belirterek memnuniyetini 

ifade etti. 

 

 

 

 

Günümüzde Denim Giyisi Tasarımı 
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Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seminer 

Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Moda Tasarımcısı Nuray 

Atalayman “Günümüz Denim Giysi Tasarımını Etkileyen Moda 

Eğilimleri” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. 

Nuray Atalayman, konuşmasına Denim’in Tarihçesinden söz 

ederek başladı. Atalayman, “Yüzyıllar önce kullanılmaya 

başlanan fakat hala güncelliğini kaybetmeyen efsanevi kumaş 

olan denimin en belirgin özelliği; çözgü ipliğinin indigo boyar 

madde ile boyanmış, atkı ipliklerinin ise boyanmamış yani 

ham olmasıdır” dedi. 

 

 ÇÜ Öğrenci Konseyinden Adana Valisine Ziyaret 

 

14 Mart Tıp Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çukurova Üniversitesi Toplum 

Gönüllüleri Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen 

organizasyon ile Balcalı Hastanesi Kan Merkezi’ne kan 

bağışında bulunuldu. 

Balcalı Hastanesi Kan Merkezi’nin “Kahraman olmak için 

kırmızı pelerine ihtiyacın yok. Kan ver kahraman 

ol!”  sloganıyla düzenlediği etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi 

gösterdiler.   

 

Kan Verdiler “Kahraman” Oldular 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sağlık Sektörünün Parlayan Yıldızı 

                       Biyomedikal Mühendisliği 

 

 

sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik 

ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, 

geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetleri yer 

alır. 

Ayrıca tıp alanında kullanılan her türlü mekanik sistem, insan 

ile temas hâlinde olan her türlü malzeme, alaşım ve bazı 

kimyasal maddeler de biyomalzeme ve biyomekanik ile 

uğraşan biyomedikal mühendisliğinin çalışma alanındadır. 

Yapay doku alanında araştırma ve geliştirmeler, son yıllarda 

hızla gelişmekte ve doku mühendisliğinin uğraş alanına 

girmektedir. Sonuç olarak sağlık sektöründe kullanılan her 

türlü cihaz, malzeme ve bilgisayar yazılımları, biyomedikal 

mühendisliğinin ürünleri olarak gösterilebilir. 

 

Biyomedikal mühendisliği nedir? Öncelikle bunu anlatabilir 

misiniz?    

Biyomedikal mühendisliği, kısaca mühendislik bilimlerinin 

deneyimlerinden yararlanarak, insan sağlığı ile ilgili 

problemlerin çözümü için çalışan bir mühendislik dalıdır. 

Bilindiği gibi sağlık alanı, günümüzde yüksek düzeyde teknoloji 

kullanan alanların başında gelmektedir. Teknolojik çözümler 

insan sağlığını korumakta, hastalıklarda tedaviyi hızlandırmakta 

ve genel olarak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmaktadır. 

Bugün, çağdaş tıp bilimi, teknoloji ürünü olan sayısız ve 

karmaşık cihazların varlığına ve güvenirliliğine dayalı bir 

durumdadır. Bu yönüyle baktığımızda biyomedikal 

mühendislik, insanın sağlığı ile ilgili her alanda teknoloji 

geliştiren bir mühendislik olarak da tanımlanabilir. 

Biyomedikal Mühendisliği’nin çalışma alanları nedir? 

Biyomedikal mühendisliğinin ondan fazla gruplandırılabilecek 

çalışma alanı var: Klinik mühendislik, biyomalzeme, 

biyomekanik, doku mühendisliği, biyonik, genetik mühendislik, 

nöral mühendislik, yapay organ ve rehabilitasyon mühendisliği, 

hemen aklımıza gelen örnekler. Biyomedikal mühendisliğinin 

bir dalı olan klinik mühendisliğinin ilgi alanı içinde,  

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği 

Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güven ile sağlık sektörünün parlayan yıldızı 

olmaya aday biyomedikal mühendisliği hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Doç. Dr. 

Güven’e göre biyomedikal mühendisliği, geleceğin en çok talep edilen mesleği olacak. 

 

 

 



 

Amerika’da son yılların en popüler mesleği konumuna gelmiştir. Buna 

bağlı olarak biyomedikal mühendislik eğitimi veren merkezlere de 

talep artmıştır. Dünyadaki popülerliğe paralel olarak ülkemizde 

biyomedikal mühendisliklere talep artmaktadır.   

Bu bölümden mezun olanlar, sağlık sektörünün çeşitli ortamlarında 

rahatlıkla iş bulabilmektedir. Şu ana kadar farklı mühendislik dalları 

tarafından doldurulan iş alanları, bundan sonra biyomedikal 

mühendisler tarafından doldurulacaktır. Öğrencilerimiz mezuniyet 

sonrasında, hastanelerde, medikal firmalarda, araştırma 

merkezlerinde, akademisyenlik yoluyla üniversitelerde çalışabilmekte 

veya kendi işyerlerini kurabilmektedir. 

Biyomedikal Mühendisliği Bilimsel araştırma hedeflerinizi de 

öğrenebilir miyiz? 

Yakın gelecekte akademik kadromuzun güçlenmesi ile birlikte başta 

biyomedikal cihaz ve materyallerin en yoğun kullanıldığı yerler olan 

hastaneler olmak üzere tıbbi cihaz bakım, kalibrasyon, ölçme ve cihaz 

yönetimi konularında teknik hizmet ve danışmanlık verebilecek ve aynı 

zamanda tıbbi amaçlı sistemler, cihazlar ve yazılımlar geliştiren bir  

“Biyomedikal Ar-Ge Merkezi” oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyada ve Türkiye’de biyomedikal mühendisliklerinin 

durumu nedir? 

Biyomedikal mühendisliğinin batı ülkelerinde elli yıldan fazla 

bir geçmişi bulunmaktadır. Dünyada hem koruyucu hem de 

tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik araştırma ve 

yatırımların artması ile biyomedikal mühendisliği, aranan bir 

meslek olmuştur. Özellikle son yıllarda tıbbi-biyolojik 

bilgilere sahip, teknolojiyi kullanabilen mühendisler, 

medikal firmaların ve araştırma gruplarının vazgeçilmez 

üyeleri olmuştur. 

Biyomedikal Mühendisliği  Tıp Fakültesi yanındaki eski 

diş hekimliği binasının 2. katında bulunmaktadır.  

 Dâhili telefon: 2026   

mail:  biyomedikal@cu.edu.tr 
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Haberin Detayı İçin: 

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

 

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


 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 

Üniversiteler Spor Ligi’nde (ÜNİLİG) 5 farklı üniversite 

takımının mücadele ettiği B grubu karşılaşmalarında,              

play – off’a kalmayı garantiledi. 

Bugüne kadar 6 müsabaka oynadıklarını belirten ÇÜ Erkek 

Hentbol Takımı Antrenörü Kamil Dikici, B grubunda 

gerçekleşen müsabakalarda 5 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 

10 puan ile Play Off'a katılmaya hak kazandıklarını söyledi. 

Dikici: “Hedefimiz İlk 3 Takım Arasında Olmak” 

Dikici, “Özverili mücadelelerinden dolayı sporcularımızı 

kutluyor, takımımıza verdikleri destek için  başta  

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar olmak üzere, Beden 

Eğtimi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. 

Dr. Sadi Kurdak’a,  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. 

Dr. Kerem Özgönen’e, Spor Müdürü Ercan Yeldan ve 

Hentbol sporuna desteğini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürümüz Fazlı Bayram Hadi'ye teşekkür 

ediyoruz” dedi. 

 
 

“Sportif Tırmanma Duvarı” 
ÇÜ’ de Hizmet Veriyor 
anma töreni, sabah 9’u beş geçe kampüs 

içerisinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk 

konulmasıyla başladı. Mithat Özsan 

Amfisinde düzenlenen törene Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana 

Büyükşehir Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, 

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 

Fenercioğlu, Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. 

Azmi Yalçın, Rektör Danışmanı Doç. Dr. 

Faruk Yıldırım, Fakülte Dekanları, öğretim 

üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

 

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda 

(BESYO) bulunan uluslararası standarda sahip tırmanma duvarı 

öğrencilere, kaya tırmanışı sporuna gönül veren amatör ve 

profesyonel tüm sporculara kendilerini geliştirmek için büyük 

olanaklar sağlıyor.  

Güvenlik önlemleri sayesinde düşme ve yaralanma riski 

minimum... 

Adana’da uluslararası standarda sahip tek tırmanma duvarı olan 

yapı, hem üniversitemiz hem de kent için büyük öneme sahip. 

Tırmanma duvarında BESYO öğretim görevlisi Süleyman Vardal ve 

yüksek lisans öğrencisi Çağlar Bıldırcın birlikte eğitim veriyor. 

Adana’da profesyonel kaya tırmanışı eğitiminin sadece Çukurova 

Üniversitesi’nde verildiğini belirten Öğr. Gör. Süleyman Vardal, 

tırmanma sporunda düşünülenin aksine alınan güvenlik önlemleri 

sayesinde düşme ve yaralanma riskinin minumum olduğunu 

belirtti. Tırmanma sporuna ilgi duyanlar, eğitimlerle ilgili detaylı 

bilgiye http://besyo.cu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler.  

 

 

 

 

 

ÇÜ Erkek Hentbol 

Takımından Büyük Başarı 

anma töreni, sabah 9’u beş geçe kampüs 
içerisinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk 
konulmasıyla başladı. Mithat Özsan Amfisinde 
düzenlenen törene Çukurova Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Valisi 
Hüseyin Avni Coş, Adana Büyükşehir Başkan 
Vekili Zihni Aldırmaz, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Hasan Fenercioğlu, Prof. Dr. Seyhan Tükel, 
Prof. Dr. Azmi Yalçın, Rektör Danışmanı Doç. Dr. 
Faruk Yıldırım, Fakülte Dekanları, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

 

Çukurova Üniversitesi Erkek Hentbol Takımının  

Müsabakalarda Aldığı Sonuçlar: 

Çukurova Üniversitesi- Batman Üniversitesi: 17-32 

Çukurova Üniversitesi- Erzurum Atatürk Üniversitesi: 26-

30 

Çukurova Üniversitesi- Adıyaman Üniversitesi: 32-16 

Çukurova Üniversitesi- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: 

25-39 

Çukurova Üniversitesi- Batman Üniversitesi: 44-22 

Çukurova Üniversitesi- Adıyaman Üniversitesi: 25-22 

 Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Mithat 

http://besyo.cu.edu.tr/


 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda kızlarda 

birinci, erkeklerde üçüncü olan Çukurova Üniversitesi Spor 

Kulübü Masa Tenisi Spor Takımı Rektör Prof. Dr. Mustafa 

Kibar’ı ziyaret etti. 

Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Ercan Yeldan, 

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

(BESYO) Öğretim Görevlisi Sunay Atakan ve Masa Tenisi 

Spor Takımı oyuncularını Senato Toplantı Salonu’nda kabul 

eden Rektör Prof. Dr. Kibar, Çukurova Üniversitesi’ni 

başarıyla temsil ederek Türkiye Şampiyonu olan her iki 

takımı kutladığını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Kibar, 

sporcuların yetiştirilmesinde emeği geçen eğitimcilere de 

teşekkür etti. 

 

 

Şampiyonlar Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı Ziyaret Etti 

anma töreni, sabah 9’u beş geçe kampüs içerisinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Mithat 

Özsan Amfisinde düzenlenen törene Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Valisi Hüseyin 

Avni Coş, Adana Büyükşehir Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, Prof. Dr. 

Seyhan Tükel, Prof. Dr. Azmi Yalçın, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Faruk Yıldırım, Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri ve 

öğrenciler katıldı. 

 

BESYO Öğretim Görevlisi Sunay Atakan ise Çukurova Üniversitesi 

Spor Kulübü Masa Tenisi Şubesi’nin gençlerin sporu sevmesi ve 

spora yönlendirilmesi konusunda önemli çalışmaları olduğunu 

belirtti. 

Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımlarının 

başarılarından söz eden Sunay, “6 Türkiye Süper Lig 

Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 5 Türkiye 

Gençler Şampiyonluğu, 5 Türkiye Yıldızlar Şampiyonluğu, 7 

Türkiye Minikler Şampiyonluğu bulunan ve uluslararası 

arenada birçok kez dereceler alan Çukurova Üniversitesi Masa 

Tenisi Takımları ile ne kadar gurur duysak az” dedi.  

 

 

 

ÇÜ Spor Kulübü Kürek Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu 

anma töreni, sabah 9’u beş geçe kampüs içerisinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Mithat Özsan 

Amfisinde düzenlenen törene Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana 

Büyükşehir Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. 

Azmi Yalçın, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Faruk Yıldırım, Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

 

Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü (ÇÜSK) Kürek Takımı, 

14-16 Mart 2014 tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca 

ilçesinde düzenlenen “Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası 

1. Etap” yarışlarında, Federe Üniversite Kulüpleri 

kategorisinde genç sporcularla takım halinde Türkiye 

birincisi oldu. ÇÜSK Kürek Takımı’nın şampiyonluğu kentte 

sevinçle karşılandı. 

ÇÜSK Kürek Takımı antrenörü Harun Tosun,  Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ve Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fazlı Bayram Hadi’nin 

desteğiyle yarışmalara iyi hazırlandıklarını dile getirerek, 

daha iyi koşullara sahip olan rakiplerinin arasından 

sıyrılarak Federe Üniversite Kulüplerarası müsabakalarda 

takım halinde birinciliği elde ettiklerini belirtti.    

bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. 

Mithat Özsan Amfisinde düzenlenen törene Çukurova 
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Toprağın Derinliklerine Gömülen Kayıp Kent “Germanicia”, Gün Yüzüne Çıktı... 

 

Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Hititolog Ayşe Ersoy, ÇÜ Mithat Özsan Amfisi’nde 

gerçekleşen konferansta Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nün davetlisi olarak 

“Germanicia Antik Kenti ve Mozaikleri” başlıklı bir sunum  gerçekleştirdi.  

Çukurova Üniversitesi Arkeloji Kulübü tarafından düzenlenen konferansta Ersoy, yapılan kazı çalışmalarıyla 

Germanicia Antik Kenti’nin Kahramanmaraş’ta olduğunun kesinleştiğini belirttii. Ersoy, Kahramanmaraş’ta 2007 

yılında yapılan bir kaçak kazı sonucu ortaya çıkartılan Germanicia Antik Kenti ve Mozaikleri hakkında önemli 

bilgiler verdi.  

 

Kahramanmaraş’ta kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten 

Ersoy, antik haritalarda Germenicia Antik Kenti’nin 

Kahramanmaraş’ta bulunduğunun gösterilmesine karşın, 

hiçbir mimari kalıntının günümüze kadar gelmemiş olması 

nedeniyle, bugüne kadar bilim çevrelerince yerinin tespit 

edilememiş olduğunu ifade etti.  

 

Kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan mozaiklerle, 1500 

yıllık kayıp Germanicia Antik Kenti’nin 

Kahramanmaraş’ta olduğunun kesinlik kazandığını 

ifade eden Ersoy, “Kent antik Roma’da kendine ait 

para bastıracak kadar önemli ve ihtişamlı bir şehir 

olmasına rağmen, uğradığı istilalar ve yangınlar 

sonucu yakılıp yıkılarak toprağın derinliklerine 

gömülmüş. Tam 1500 yıl sonra bulunan mozaikler, 

antik kenti gün yüzüne çıkardı” dedi. 

 

 

Germanicia Antik Kenti ve Mozaiklerinin Çukurova 

Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tez konusu olduğunu 

da belirten Ersoy, Antik Kent ile ilgili yapılan çalışmaların 

kitaplaştırılacağını ifade etti.  

Akademisyenler ve arkeoloji bölümü öğrencilerinin 

yoğun ilgi gösterdiği konferans, katılımcıların sorularının 

yanıtlanmasıyla sona erdi. 

 




