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Kampüs genelindeki alt yapı ve yenileme 

çalışmalarından da kısaca söz edebilir misiniz? 

Kampüs genelinde yapılan alt yapı çalışmalarının başında 

Doğalgaz Dönüşüm Çalışmaları geliyor. 2014 yılı sonunda 

fueloil yakan kazanlarımızın doğalgaz kullanan kazanlara 

dönüştürülmesini planlıyoruz. Yenilenecek olan toplam on 

sekiz kazanın ihalesine çıkıldı. Daha önce doğalgaz boru 

çalışmalarını başlatmıştık, dolayısıyla 2014-2015 kışını 

doğalgazdan yararlanarak geçireceğimizi söyleyebiliriz.  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar’la akademisyen kimliği, Çukurova Üniversitesi’nde yapılan projeler ve 

üniversitenin geleceği hakkında bir röportaj dizisi gerçekleştirdik. 

Röportaj dizisinin ilk bölümünde üniversitemizin stratejik planı doğrultusunda belirlenen hedefler, üniversite-şehir 

işbirliği ve uluslararasılaşma faaliyetleri üzerine konuştuk.  

 

 

Sayın Hocam, Bize Akademisyen Kimliğiyle Prof. Dr. 

Mustafa Kibar’ı tanıtır mısınız? 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1987 yılında 

mezun oldum. Mezuniyetimi takiben o sene ilk kez uygulanan 

Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girdim ve sınav sonrasında yirmi 

iki ay süre ile Trakya Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim 

Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştım. O dönemde nükleer 

tıp Türkiye’de yeni gündeme geliyordu ve bu alanda çalışan 

akademisyen sayısı çok azdı. Trakya Üniversitesi’ndeki 

deneyimlerimiz ve orada çalışan arkadaşlarımızın teşviki ile 

yeniden TUS sınavına girerek, 1989 yılı Kasım ayında Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim dalına geldim. 

Üç buçuk yıl süren asistanlık sürecinden sonra uzman unvanı 

aldım. Altı aylık uzmanlık görevinden sonra 1994 yılında 

Yardımcı Doçent kadrosuna atandım. Nükleer Tıp Anabilim 

dalında çalışmalarımızı devam ettirdik, 1997 yılında Doçent, 

2003 yılında da Profesör kadrosuna atandım.  

Meslek hayatımda yirmi beşinci yılıma girdim. Bu süreçte, 

Nükleer Tıp’ın birçok kilometre taşına ve hibrid cihazların 

gelişimine tanıklık etmiş olduk. Nükleer tıpta 

görüntülemede çığır açan, Pozitron Emisyon Tomografisi 

olarak adlandırılan PET/MR ve PET/CT gibi  hibrid 

teknolojilerin gelişimi ile organların ya da hastalıkların 

fonksiyonunu görüntülemeye çalışırken, birden anatomik 

referanslı görüntüler elde etmeye başladık. Bu bağlamda 

Nükleer Tıp’ın bölgemizde ve ülkemizde gelişmesi için çaba 

sarf ettik.  

 

Çukurova Üniversitesi’nde Nükleer Tıp Eğitiminden 

kısaca söz edebilir misiniz? 

Üniversitemizde verilen tıp eğitiminin çekirdek 

müfredatında Nükleer Tıp’la ilgili ders sayısı ve stajlar çok 

az.  Nükleer Tıp Anabilim dalında daha çok asistanlarımızı 

eğitiyoruz. Lisans eğitimden çok tıpta uzmanlık eğitimi 

olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Üniversitemizin Yeni Yol Haritasını Belirledik 

 

 



Sayın hocam, üniversitemizin bu dönüşümden kazancı 

nedir? 

Üniversitemizin enerji tüketiminin yıllık yaklaşık maliyeti 24 

milyon lira. Söz konusu bu maliyetin yarısı fueloil, diğer yarısı ise 

elektrik tüketiminden kaynaklanıyor. Üniversitemiz fueloile yıllık 

yaklaşık 12 milyon lira ödüyor. Doğalgaza geçişle birlikte bu 

maliyette yaklaşık % 40-50 civarında tasarruf sağlayacağımızı 

düşünürsek, yılda 4 ila 6 milyon lira arası tasarruf 

sağlayacağımızı söylemek mümkündür. Bunlara ek olarak birçok 

idari ve eğitim binasında önemli düzenlemeler gerçekleştirildi ve 

iyileştirmeler yapıldı. Ortak kullanım alanlarımızın çoğunda var 

olan sıkıntıları giderdik. 

 

Dış kaynaklardan sağladığımız finansman ile Kayıkhane ve spor 

tesislerimizde yenileme çalışmaları yapıldı. Şu anda Akif Kansu 

Amfisi tamamen yenileniyor. Mithat Özsan Amfisi’nin 

yenileme projesi bitti ve yapım ihalesine çıkmak üzereyiz. 

Mithat Özsan Amfisinde koltukları, yan döşemeleri, ses 

sistemini tamamen değiştiriyoruz. Sahne biraz büyütülüyor, 

fuayesi, girişi, dış cephesi, fuayenin üst katları yeniden 

düzenleniyor. Bunların dışında ortak kullanım alanlarında 

yaptığımız sayısız yenileme ve iyileştirmeler var. 

Fakültelerimizde teknolojik alt yapı geliştirmeleri yapmak 

üzere çalışıyoruz. Tıp Fakültesi’ne yeni iki amfi inşa ediyoruz. 

Merkezi dersliklerimizde yenile çalışmalarımız var.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın Hocam, Üniversitemizin kısa ve uzun vadeli 

stratejik hedeflerinden söz edebilir miyiz? 

Üniversitemizin 2014-2018 stratejik planında önemli 

hedefler belirledik. On amaç, yirmi dört hedef, elli beş 

strateji ile üniversitemizin önümüzdeki beş yılında 2018’e 

kadar yol haritası büyük emeklerle ortaya çıkartıldı.  

 

Yeni bölümler açma konusunda temkinliyiz. Çeşitli 

dönemlerde bazı bölümler popülerleşebiliyor, fakat daha 

sonra modaya uyularak açılan bu bölümler işsiz mezun 

üretimine yol açabiliyor. Bir bölüm açılmadan önce 

fizibilitesinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 

bağlamda, biz mevcut yapıda kaliteyi artırmayı hedef 

edindik. Eksik olan fakültelerimizin yanı sıra kurulmuş ve zor 

durumda olan fakültelerimizi nasıl ideal bir düzeye getiririz 

sorusuna odaklanmış durumdayız. Eğitim- öğretimde çağın 

gereklerini uygun fiziki ve teknolojik alt yapının 

oluşturulması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunların yanı 

sıra, yürütmekte olduğumuz eğitim programlarının 

akreditasyonu ve uluslararası alanda geçerliliği için 

çalışmalarımız da devam ediyor.  Bunları yapabilmek için 

gerekli stratejik planı hazırlıyoruz. Bu plan doğrultusunda yol 

haritaları belirleyeceğiz. 
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Özellikle üniversitemizde verilen eğitimle ilgili 

temel hedefleri sizden dinleyebilir miyiz? 

Üniversite olarak eğitimde temel amacımız kaliteyi 
artırmaktır.  Sahip olduğumuz kırk altı bin öğrenci bizim 
ölçeğimizdeki bir üniversite için normal sayılabilecek bir 
sayıdır. Bununla birlikte, üniversitemizde alt yapı 
yetersizliğimiz var. Yeni fakültelerimizin birçoğu henüz 
kurulum aşamasında ve mevcut fakültelerin de alt yapı 
sıkıntısı var. Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu 
sorunların çözümü için uğraşıyoruz.  
 

 



 

  

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hocam, Kampüs’e giriş çıkışlarla ve güvenlikle ilgili de 

bazı değişikler göze çarpıyor. 

Eğitim ve öğretimin daha sağlıklı yapılabilmesi için kampüs 

alanının kontrol altına alınması gerekiyordu. Kampüs alanı 

herkese açıktı.  Gerek insan, gerekse araç trafiğinin kontrolü 

için hem ana nizamiye hem de hastanenin arka tarafındaki yol 

üzerinde bir nizamiye çalışmamız var. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) 

ve turnikelerle yaya ve araç trafiğini kontrol altına almayı 

planlıyoruz.  

 

Kampüsümüzün güney kesiminde de güvenlikle ilgili 

düzenlemeler yapılacak mı?  

Güney yerleşkemizi ayrı bir kapalı kampüs alanı olarak 

düzenlemeyi düşünüyoruz. Spor tesislerimizin olduğu alan 

kamuya açık olduğu için yeni bir düzenleme yapma 

düşüncesinde değiliz. Bununla birlikte güney kampüs alanının 

imar değişikliği de gerçekleşti. Yolların nereden geçeceği ve 

trafiğin nasıl akacağı belirlendi. Önümüzdeki günlerde burada 

yapılacak çalışmalar için Adana Büyükşehir Belediyesi ile 

görüşmelerimiz olacak. Bu alandan raylı taşıma sistemi de 

geçeceği için oraların düzenlemesi için tamamlanmasını 

beklediğimiz süreçler var.  Güney kampüs alanımızın tüm 

hudutlarının ayrıca güvenliğinin sağlanması için gereken tüm 

önlemleri almak için çalışmalarımız sürüyor. 

 

Güney Kampüsünde Eğitim Fakültesi binasında 6000 

civarında öğrenci öğrenim görecek. Teknokent’le bağlantılı 

olarak Otomotiv Mühendisliği bölümü de burada yer alacak.  

Aynı yerleşke içerisinde 30 dönümlük bir alan üzerine 

yerleşen Bilim Merkezi’nin yanı sıra, yeni yapılacak olan bir 

çarşı, Hukuk Fakültesi, Biyoteknoloji Merkezi, Merkezi 

Laboratuarımız ve üniversitemizin Anaokulu’nun yeni binası 

da hizmete girecek.  

 

Bu kapsamda ilk on üniversiteye yılda 1 milyon Türk Lirası 

olmak üzere on yıl süre ile toplam 10 milyon Türk Lirası 

destek veriliyor. Biz %120 dolulukla koridorları bile 

kapattığımız Teknokent içerisinde gösterecek bir alanımız 

olmadığı için Teknoloji Transfer Ofisi başvurularında geçen yıl 

başvuruda bulunmadık. Bu yıl müracaat edeceğiz ve söz 

konusu ofisi açabileceğimiz konusunda ümitliyiz. Teknokent 

içerisinde kurumsal bir yapı altında faaliyet gösterecek olan 

Teknoloji Transfer Ofisi, bilgiye ihtiyaç duyan kesim olan 

sanayici ile üniversite arasında bir ara yüz oluşturacak ve 

burada her iki tarafı da bilen donanımlı insanlar çalışacak. 

Böylelikle sanayi incelenerek ihtiyaç duyulan bilgiyi üniversite 

içerisinde hangi birimin veya kişinin sağlayabileceği 

araştırılarak bir araya getirilecek.  

 

 

 

 

 

Üniversite - sanayi iş birliğinde bölgemizde nasıl bir 

tablo ortaya çıkıyor?  

Bölgemizde sanayi sektörünün dokusuna baktığımızda 

işletmelerin %97’sinin KOBİ olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 

bu tür işletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine (Ar-

Ge) çok fazla ilgi gösteremeyen veya kaynak ayıramayan 

kesimde olduklarını söyleyebiliriz. Bu tür işletmeler çoğu 

zaman üretim aşamasında hangi bilgiye ihtiyacı olduğunun da 

farkında değil. Burada üniversitemize, meslek birliklerine ve 

odalara görev düşüyor. Sanayi işletmelerimizin hangi bilgiye 

ihtiyaç duyduğunun anlatılması gerekiyor. Devletimiz karşılıklı 

ilişkilerin arttırılması için üniversitelerin ve sanayi sektörünün 

önünü açıyor, Teknoloji Transfer Ofisleri kurulması için teşvikte 

bulunuyor.  Çukurova Üniversitesi Bilim Sanayi Teknoloji 

Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın öncülüğünde hazırlanan “Girişimci ve 

Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde 20. sıradan 17. sıraya yükseldi.  



 

Sayın Hocam, bize kısaca üniversitemizin araştırma 

olanaklarından söz eder misiniz? 

Çukurova Üniversitesi kırk yıllık bir üniversite olarak Türkiye’de 

TÜBİTAK projesi alımı ve gerçekleştirilmesinde beşinci sırada 

yer alıyorsa araştırma kültürünü geliştirmişiz demektir. 

Üniversitemizde hem fikrî hem de teknolojik anlamda bir alt 

yapı oluşturmuş olduğumuzu söyleyebiliriz. Öğretim 

üyelerimizi teşvik etmek amacıyla araştırmacılara sağladığımız 

imkânları kolaylaştıracak formüller geliştiriyoruz. Örneğin bir 

merkezî laboratuvarımız olmadığı hep dile getiriliyordu. 

Geçmişte üniversitemizde bazı cihazların olduğu ama hep kilit 

altında tutulduğu söyleniyordu. Bu soruna çözüm olarak Sanal 

Ortamda Merkezi Laboratuvar (SOMEL) kurulmuştu.  

SOMEL’de herkes araştırmaya uygun cihazlarını envantere 

geçiriyor, bir çalışma yapmak istediğinizde o listeden 

bakabiliyorsunuz ve gerektiğinde çalışmak için ilgili yere 

gidiyorsunuz. Şimdi bu cihazları bir noktada toplamak için 

projesi bitmek üzere olan ve gerçekten fiziki anlamda bir 

merkezî laboratuvar kurulumunu gerçekleştiriyoruz.   

 

 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı içerisinde hangi alanlardaki 

cihazlar yer alacak? 

Merkezî laboratuvarımızda üç ana tema var; gıda-tarım, 

malzeme-yapı mühendisliği ve kimya.  Bu üç ana temayı 

belirlerken çevre iller ve bölgelerdeki merkezî laboratuvarların 

özellikleri de dikkate alındı. Farklı illerdeki laboratuvarları 

kopyalamanın anlamsız olacağı düşüncesinden yola çıkılarak 

Mersin, Gaziantep ve diğer iller incelendi, bölgenin ihtiyacı 

nedir ve nerede bir açık var araştırıldı.  

Merkezi Araştırma Laboratuvarının iç donanımı nasıl 

oluşturulacak? 

12-14 ay içerisinde inşaatın biteceğini ve binanın teslim 

edileceğini düşünüyoruz  Laboratuvarımızın iç donanımı için 

gerekli bütçe Kalkınma Bakanlığı’ndan temin edilecek. Merkezî 

Laboratuvar projesini inşaat bütçesi de dâhil olmak üzere 

toplam on bir buçuk milyon lira bütçe ile gerçekleştireceğiz. 

Üniversitemizde Tıp Fakültesi de dâhil olmak üzere bir 

araştırma yapmak isteyen tüm araştırmacılara hizmet sunacak 

bir laboratuvarı hizmete açmış olacağız.  Buraya SOMEL’de 

kayıtlı envanterin bir kısmını çekerek zenginleştirebiliriz.  

 

- Merkezi Araştırma Laboratuvarının ne gibi avantajları 

 

Merkezi Araştırma Laboratuvarının ne gibi avantajları 

olacak? 

Bir fakültede araştırma için kullanılan aynı cihazdan birkaç 

tane olmasına rağmen, yeni talepler gelebiliyor. Cihazların 

çalışmadığı veya kilitli bulunduğu gibi şikayetler ortaya çıkıyor. 

Merkezî Laboratuvarın oluşumu ile birlikte söz konusu 

cihazları bu laboratuvarda herkesin hizmetine sunmuş 

olacağız.  Bununla birlikte, uzmanlık isteyen bir cihazı 

kullanacak insan kaynağından da tasarruf etmiş olacağız. Tüm 

araştırmacıların sorunsuz bir biçimde araştırmalarını 

sürdürmeleri hem bütçe hem de zaman tasarrufu sağlayacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknokent’in son durumundan ve gelecekte projelerden 

kısaca söz edebilir miyiz? 

Çukurova Teknokent’in B blok inşaatınının Mayıs sonu veya 

Haziran başında bitmesini ve içine girilmesini hedefliyoruz. 

Teknokent C bloğunun kaynağını temin etmiştik ama o kaynağı 

genel kurulda aldığımız bir karar doğrultusunda 5000 metre 

karelik bir kuluçka merkezi yapmak için kullanmaya karar 

verdik. Kuluçka sistemi genç girişimcileri destekliyor. Bu destek 

100.000 ile 300.000 Türk Lirası arasında değişiyor. Bir son sınıf 

öğrencisi benim bir fikrim var diyerek TÜBİTAK’a müracaat 

etmesi ve başvurusunun panellerde olumlu bulunması 

durumunda biz öğrenciye elektrik, su ve mekândan para 

almadan destek veriyoruz. Projesini bu yapı içerisinde 

gerçekleştirebiliyor. Çukurova Teknokent içerisinde 20’nin 

üzerinde kuluçka içerisinde bulunan girişim var.   Konuyla ilgili 

yenilenen yönetmelikler doğrultusunda üniversitelerin kuluçka 

merkezilerini bir yıl içerisinde kurması gerektiği için bu kaynağı 

o doğrultuda kullanıyoruz. Söz konusu Kuluçka Merkezi 

içerisinde Patent Ofisi, Proje Geliştirme Ofisi ve Sürekli Eğitim 

Merkezi’de yer alacak.  Bu projeler üniversitenin önünü açacak 

ve vizyonumuzu genişletmemizi sağlayacak.  
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Hocam, üniversitemizde birçok farklı inşaat devam 

ediyor ve bunlara yenileri de eklenecek mi? 

Yumurtalık Meslek Yüksekokulu inşaatı hızla devam ediyor, dış 

cephe kaplaması bitmiş durumda, Hukuk Fakültesi binasının 

yapım çalışması devam ediyor ve inşaat süresi üç yıl.  Eczacılık 

Fakültesinin projesi bitti, inşaat ihalesi için hazırlığımız var, 

Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakülteleri de aynı aşamada. Güney 

kampüste yer alacak Anaokulu’nun projesi bitti ve yapım 

ihalesine çıkıldı.  

 Bunların yanı sıra, Güvenlik binasının yıl sonuna kadar 

bitirilmesini öngörüyoruz. Şoförler Odası, Deneysel Tıp 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (DETAUM), Tıp Fakültesi 

Amfileri, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(TÖMER), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Otomotiv 

Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı uygulama projelerinin 

ihalelerine çıktık. Bu yapıların kısa süre içerisinde inşaatlarına 

başlamayı istiyoruz. Dış İlişkiler Binasının yapım ihalesine çıktık 

ve bu binanın yıl sonuna kadar bitirilmesini hedefliyoruz.  

Yapım ihalesine çıkılmış olan Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi 

Projemiz var. Bu proje Üniversite Stadyumu ile Lütfullah 

Aksungur Spor Salonunun arasındaki boşluğa yapılacak ve Spor 

Fizyolojisi Anabilim dalı da bu kompleks içerisinde yer alacak.  

 

 

 

Bologna sürecinde verilen Diploma Eki ve Avrupa Kredi 

Transfer Sistemi (AKTS) Etiketlerine sahibiz. Öğrencilerimizin 

sahip olduğu diplomaların uluslararası alanda geçerliliğini 

sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda 

Erasmus Plus ve Mevlana Programları kapsamında öğrenci ve 

öğretim elemanı değişimine büyük önem veriyoruz. Bu 

konuda Dış İlişkiler Birimimiz, Erasmus ve Mevlana 

Ofislerimiz önemli çaba sarf ediyor. Uluslar arası yayınları 

teşvik etmeye yönelik çalışmalarımız da var.  

 

 

 

 

 

Hocam, son dönemde üniversitemizin uluslararasılaşma 

ile ilgili projeleri nelerdir? 

Uluslararasılaşmanın temel ölçütü uluslararası öğrenci 

sayısıdır. Bizim yabancı ulsulararası öğrenci kontenjanımız bu 

yıl 415’di. Bu sene ilk kez 11 değişik merkezde sınavlar yapıldı. 

Bu sınavlarımıza 1300’ün üzerine öğrenci katıldı. Sınava katılan 

öğrencilerin üçte birini kabul etsek kontenjanlarımız doluyor. 

Bu nedenle üniversitemizde özellikle belirli branşlarda yabancı 

öğrenci kontenjanlarımızı arttırmamız gerekiyor. Şu an uluslar 

arası öğrenci mevcudumuz 800 civarındadır. Bu rakamın 

önümüzdeki yıl mezun sayısı çıkartıldığında 1000’i bulacağını 

düşünüyoruz. Toplam öğrenci mevcudumuza oranladığımızda 

1000 öğrenci yaklaşık %2,5 yapar. Bu oranın % 5 ile 10 arasında 

olması, yani 4000’in üzerinde öğrenciye ulaşmamız gerekir. Bu 

bağlamda, şehir tercihi de önemli, bir öğrenci Türkiye’ye 

gelmek istediğinde İstanbul, İzmir’i ve Ankara’yı tercih ediyor. 

Uluslararası öğrencilerin yanı sıra, yurt dışında bulunan saygın 

eğitim kuruluşlarıyla iş birliği anlaşmaları yapıyoruz.  

Sağlık Hizmetleri MYO 

Yeni Sağlıklı Yaşam Merkezi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Binası 

 



Sayın Hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var 

mı? 

Çukurova Üniversitesi olarak öncelikle bölgemize ve ülkemize 

hizmet etmek için tüm imkanlarımızı seferber ederek 

çalışıyoruz. Buradan öğrencilerimize, idari ve akademik 

personelimize bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen 

Çukurova Üniversitesi’ne katkıları için teşekkür etmek isterim.  

Tüm fizikî ve insanî kaynaklarımızla, paydaşlarımızla birlikte 

gelecekte de gelişmeye,  lider bir kurum olarak bölge ve 

ülkemizin refahına katkı sağlamaya devam edeceğiz. 
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Sayın Hocam, Balcalı Hastanesindeki gelişmelerden de 

söz eder misiniz? 

Bildiğiniz üzere ben Üniversite Hastaneleri Birliği yönetim 

kurulu üyesiyim. Üniversite hastanelerinin kendine özgü 

sorunları var. Bu sorunları beş-altı başlıkta toplamak mümkün. 

Tüm bu sorunlar hakkında çözüm önerileri geliştiriyoruz ve 

karşılıklı görüşmelerle biraz yol alabildiğimizi de söylememiz 

gerekir.  

Balcalı Hastanesinde fizikî  ve teknolojik altyapının yıpranmış 

ve eskimiş durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ameliyathaneler 

26 yaşında, 1999 yılında açılan yoğun bakım üniteleri ise 

yıprandı ve eskidi. Bunun yanı sıra polikliniklerin de kendilerine 

göre sıkıntıları var.  Onkoloji ve hematoloji birimi ana binanın 

dışında pek uygun olmayan koşullarda hizmet veriyor. Hastane 

geneline baktığımızda teknolojik altyapıda, gerek 

görüntülemede gerekse işlem yapan birimlerde sıkıntılar vardı. 

Öncelikle mevcut ameliyathane bloğunda güçlendirme 

çalışması yaptık.  Bu bloğun alt katında acil servis ve daha 

altında merkez laboratuvarı ile çocuk hastalığı polikliniği ile 

ilgili bir takım yapılar vardı.  5000 m²  oturuma sahip mevcut 

ameliyathanenin üzerine ileriye dönük teknolojiyi de göz 

önüne alan rezerv mekânlar bırakarak yenileme çalışmasına 

başladık. Hastanemizde ilgili çalışma arkadaşlarımızın da 

desteğini alarak altı-yedi kişilik bir cerrah ekibi ve proje mimarı 

ile birlikte senato odasında yaptığımız toplantılarda projeyi 

belirli bir noktaya getirdik ve son noktayı koyduk. 35 adet 

ameliyathane odası ve ilgili birimleri içeren, hemen bir alt katta 

bulunan tesisat katından da 1500 metrelik bir 

alanı kullandığımız ameliyathane personelinin sosyal 

ihtiyaçlarını karşılayan ve seminer salonları içeren bir proje 

ortaya çıktı.  Yakın bir zamanda bu yenilikleri 

gerçekleştireceğiz. Söz konusu tadilatları döner sermayemiz 

dışından karşılayacağız.   

Hocam, hastanenin teknolojik ihtiyaçları ile ilgili 

gelişmeler var mı? 

Hastanemizin teknolojik alt yapısının eskidiğini söylemiştik. 

Bu doğrultuda bir dijital mamografi cihazı, iki tane anjiyo, üç 

Tesla MR ve 64 kesitli BT cihazı alıyoruz. Bu cihazların birisini 

erişkin ve pediatrik kardiyologlar kullanacak, diğeri ise 

radyologların girişimsel işlemlerinde kullanılacak. 

Hastanemizin ihtiyaç duyduğu dört veya beş adet 

ultrasonografi cihazı var, ekokardiyografi (eko) cihazları var, 

onları alıyoruz. Nükleer Tıbba SPECT-BT cihazını alıyoruz, 

çünkü 1994 yılında alınan tek başlı cihazların ekonomik ömrü 

doldu.  

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elma ve Kiraz Yetiştiriciliği Çalıştayı Sona Erdi 

 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ev 

sahipliğinde 22-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen 

çalıştay sona erdi.  

 
Türk Alman Bilim yılı nedeniyle TÜBİTAK sponsorluğunda 

düzenlenen çalıştaya Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Kibar; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. İ. Halil Elekçioğlu; Almanya’nın Kompetenzzentrum 

Obstbau-Bodensee Bavendorf Enstitüsünden (KOBİ) Dr. 

Manfred Büchele, Dr. Dominikus Kitteman, Dr. Michael Zoth ve 

Dr. Haibo Xuan; Julius Kühn Enstitüsünden (JKI) Dr. Andreas 

Peil, Dr. Monika Höffer; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikaları Genel Müdürlüğü 

(TAGEM); Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Nejdet Kaplan, Dr. 

Ayşen Alay Vural ve Zir. Müh. Şaziye Şekerci katıldı. 

Programa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yalova Atatürk 

Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü, Isparta Eğirdir Bahçe 

Bitkileri Araştırma İstasyonu, Erzincan Bahçe Bitkileri Araştırma 

İstasyonu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 

 
 
 

 

Alata Bahçe Kültürleri ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın yanı 

sıra üniversitemiz Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim 

elemanları ve öğrencileri olmak üzere toplam 74 kişi katıldı. 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayzin B. Küden, çalıştayla 

ilgili olarak yaptığı açıklamada Dünyada bugün tarımın 

karşılaştığı iklim değişikliği ve nüfusun hızlı artışı gibi birçok 

sorunlar olduğunu ancak, bu sorunların hepsinin toplantıda 

çözme olanağının olmadığını söyledi.  

 

 

 

 

İngilizce olarak gerçekleştirilen ve toplam 21 bildirinin sözlü 

olarak sunulduğu oturumların ardından Çalıştay Raporu 

yayınlandı. 

İki gün süren çalıştayın kapanış toplantısında ise, 

Almanya’nın KOBİ Enstitüsü’nden Dr. Manfred Büchele’nin 

katılım belgesini, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar takdim etti. 

Çalıştay sonrası Alman ve Türk bilim insanları, Çukurova 

Üniversitesi Balcalı Kampüsü’nde bulunan kiraz ve elma 

deneme bahçelerinde incelemelerde de bulundu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Yeni Bir Kurs Daha 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Biyoteknoloji  Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, uluslararası bir kursa imza attı. Merkez 
tarafından düzenlenen ”Bitkilerde Uygulamalı 
Kriyoprezervasyon ve Sentetik Tohum Üretimi” adlı kursta, 
Floransa’daki (İtalya) üniversitelerden profesörler de eğitimci 
olarak görev aldı. Kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları, 
düzenlenen törenle verildi. 

ÇÜ Biyoteknoloji  Araştırma ve Uygulama Merkezi seminer 
salonunda gerçekleştirilen kursa, Türkiye’deki yedi 
üniversiteden çok sayıda araştırmacı katıldı. “Bitkilerde 
Uygulamalı Kriyoprezervasyon ve Sentetik Tohum Üretimi” adlı 
kursun eğitimciliğini, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölümü ve Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yeşim Yalçın Mendi, Floransa’da “Trees and 
Timber Institute of National Research Council” bünyesinde 
araştırmacı olarak görev yapan Prof. Dr. Maurizio Lambardi ve 
Doç. Dr. Elif Aylin Özüdoğru birlikte yaptı. 
 

Ultra Soğuk Koşullara Bitkilerin Nasıl Saklanacağı Anlatıldı. 

Merkezlerinde ilk kez, uluslararası bir çalışma yapıldığını 
söyleyen ÇÜ Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Nebahat Sarı, ilginin yoğun olduğu kursta, 
bitkilerin ultra soğuk hava koşullarında nasıl muhafaza 
edilebileceğini uygulamalı olarak anlattıklarını söyledi. Prof. 
Dr. Sarı, eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçen hocalara ve 
katılımcılara teşekkür etti.  

Kursu Başarıyla Tamamlayanlara Sertifika Verildi 

Konuşmaların ardından sertifika törenine geçilerek, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Azmi Yalçın, Prof. Dr. Nebahat Sarı, Prof. 
Dr. Yeşim Yalçın Mendi, Prof. Dr. Maurizio Lambardi, Doç. 
Dr. Elif Aylin Özüdoğru, Prof. Dr. Yıldız Kaçar, Doç. Dr. 
Osman Gülnaz tarafından kursiyerlere katılım sertifikası 
verildi. Eğitmenlere de sertifikaları Prof. Dr. Azmi Yalçın 
tarafından takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile 
sona erdi. 

 

 

 

Haberin detayı için: 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/sentetiktohum.asp 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından akademik aşama kaydeden ve kadroya atanan öğretim üyeleri için tören 

düzenlendi. Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan elim kaza nedeniyle törenin kokteyl ve dinleti kısımları ise iptal edildi. Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, Soma ilçesinde ölen maden işçilerini anarak başladığı konuşmasında, “Acımız çok büyük. Tüm 

Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi. 

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kibar, “Soma’daki elim kazada kaybettiğimiz maden işçilerimize Allah’tan 

rahmet, acılı ailelerine ve tüm ülkemize sabır diliyorum. Ayrıca yaralı olarak kurtulanlara da acil şifalar diliyorum. Böyle acıların 

bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi. 

 
 

 

Çukurova Üniversitesi’nde Akademik Aşama Töreni Gerçeklestirildi 

 

 

 

 

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

14.asp 

 

   

 

“2.140 kişiye ulaşan akademik kadromuzla  

daha büyük bir üniversiteyiz” 

 

Rektör Prof. Dr. Kibar bir üniversite için gelişmenin yalnızca iyi bir eğitim 

vermeyi ve bilimsel alanda çalışmalar yapmayı değil, bu çalışmaları 

yapan kişilerin özlük haklarına saygı göstererek haklarını vermeyi 

gerektirdiğini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden beri hassasiyet 

gösterdiğimiz özlük hakları konusunda adaleti her şeyin üzerinde 

görüyor ve adil olabilmek için tüm irademizi ortaya koyuyoruz. Profesör, 

doçent ve yardımcı doçent kadrosuna atanan birbirinden değerli 

öğretim üyemizle birlikte 2.140 kişiye ulaşan akademik kadromuzla 

gücümüze güç kattık. Üniversitemizin sizlerle birlikte başarılı ve 

donanımlı nesiller yetiştirme, sorunlara bilimsel çözümler üretme, daha 

girişimci, yenilikçi ve uluslararası bir üniversite olma yolunda önemli 

atılımlar gerçekleştireceğine inancımız tamdır” dedi. 

“169 öğretim üyesine belgeleri verildi” 
 

Açılış konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Kibar tarafından akademik 

aşama yapan 16 profesör, 82 doçent ve 71 yardımcı doçente belgeleri 

takdim edildi. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/akademikasama%2014.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/akademikasama%2014.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Çukurova Üniversitesi’nin en önemli kurumsal iletişim araçlarından biri olan KampüsHaber Gazetesi yayın hayatının birinci yılını 

coşkuyla kutladı. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan kutlamaya, Rektör Prof. Dr. Mustafa 

Kibar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Bozdemir, 

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Mete, Adana Seyhan ÇEP Ticaret Meslek 

Lisesi (İletişim Lisesi) Müdürü Uğur Özen, öğretmenler ve öğrencilerinin yanı sıra KampüsHaber çalışanları, İstanbul Üniversitesi 

Rektör Danışmanı - Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Ergün Yolcu ve İletişim Fakültesi personeli katıldı.  

 
 

 

ÇÜ Kurumsal İletişim Gazetesi KampüsHaber 1. Yılını kutladı 

 

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

 

   

 

Doç. Dr. Ergeç:”Bilim Haberciliğini Önemsiyoruz.” 

Kutlama törenin açılış konuşmasını KampüsHaber Gazetesi Genel Yayın 

Yönetmeni ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nüket Elpeze 

Ergeç yaptı. Konuşmasında Çukurova Üniversitesi’nin iç ve dış paydaşları 

arasındaki iletişimi sağlayan araçlardan biri olan KampüsHaber 

Gazetesi’nin sadece kurum haberleri ile ilgili olmayıp, geniş bir 

perspektif sunduğunu belirten Doç. Dr. Ergeç, gazetenin genel çalışmalar 

ve faaliyetler dışında bilim haberciliğine de yönelmekte olduğunu 

söyledi.  

 

 Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, 

“Üniversitemizin marka kimliğini güçlendiren KampüsHaber önemli bir 

işlevi yerine getirmektedir. Birinci yılını büyük bir başarı ile tamamlayan 

KampüsHaber’in bundan sonra çok daha zengin içeriklerle yayınlanacağına 

inanırken, bunun için gerekli ortamların yaratılmasına devam edeceğimizi 

belirtmek isterim.” dedi.  

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN  MAYIS  2014 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ÇÜ ile Amerika PortlandState Üniversitesi Arasında  

Amerika Birleşik Devletleri PortlandState Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. KevinReynold, Sosyal Bilimler Fakültesi 

Dekanı Prof.Dr. Ronald Tammen, Türkiye Çalışmaları Merkezi 

Müdürü Prof. Dr. Birol Yeşilada ve PortlandState Üniversitesi 

Dış İlişkiler Sorumlusu AgnesHoffman’dan oluşan heyet 3-6 

Nisan 2014 tarihleri arasında Üniversitemize resmi bir ziyaret 

gerçekleştirdi. 

Ziyarette, daha önce Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Kibar ve Dış İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr Harun 

Arıkan’ın PortlandStateÜniversitesi’ne yaptıkları ziyarette 

imzalanmış olan işbirliği protokolünü hayata geçirmek üzere üç 

günlük yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmanın ardından 

Çukurova Üniversitesi ve Portland State Üniversitesi arasında 

ikili işbirliği anlaşmasına imza atıldı. 

 

 

 

Elde ettiği başarılarla dünya üniversiteleri 
arasında haklı bir yere sahip olan Çukurova 
Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmalarına 
devam ediyor. Bu kapsamda birçok yabancı 
üniversite ile ikili anlaşmalar imzalayarak 
öğrenci ve personel değişimi gerçekleştiren 
ÇÜ, şimdi de Amerika PortlandState 
Üniversitesi ile ikili iş birliği anlaşması sağladı. 
 

 

 

 

 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Alanlarında Ortak 

Diploma Programları Hayata Geçirilecek 

Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nin Bilgisayar Elektronik ve 

Makine Mühendislikleri bölümlerinde ortak programların 

açılması yönünde prensip kararı alınırken karşılıklı ders 

müfredatlarının değişimi yapıldı. Ayrıca her iki üniversitenin 

Uluslararası İlişkiler Bölümleri arasında ortak programların 

oluşturulması ve İktisat Bölümü ile  “Ortadoğu’da Politik 

Ekonomi” adlı yüksek lisans programlarının ortaklaşa 

yürütülmesi karara bağlanıldı. 

 
Haberin devamı için: 

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

 

 

 

İş Birliği Anlaşması İmzalandı 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ulusal ve 

uluslararası projelerin takip ve duyurusunu yapmak, katılımı 

teşvik ve koordine etmek ve proje faaliyetlerini artırmak 

amacıyla 2013 yılında kurulan Proje Geliştirme ve Koordinasyon 

Biriminin web sayfası, http://proje.cu.edu.tr/, geçtiğimiz 

günlerde yayına girdi. Birim, web sayfası sayesinde proje destek 

kurumları ile Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerini çok daha 

etkin bir şekilde bir araya getirmeyi hedefliyor.  

 

 

Bakanlıklar, TÜBİTAK / Horizon 2020, SAN-TEZ (Sanayi 

Tezleri Programı), ERASMUS+ / Ulusal Ajans / SALTO, 

Vakıflar, KOSGEB ve benzeri ulusal kaynaklı proje destek 

kurumları ile Avrupa Birliği gibi uluslararası proje fon 

kaynaklarından Üniversitemizin en yüksek oranlarda destek 

almasını sağlamak amacıyla kurulan birimin, hizmetlerini 

web üzerine taşımasıyla birlikte Çukurova Üniversitesi 

öğretim üyeleri bu fonlardan ve proje desteklerinden son 

derece kapsamlı bir şekilde haberdar olabilecekler. 

 

 

 

 

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi web sayfası yayında: 

http://proje.cu.edu.tr/ 
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Toplumda gerçek anlamda iş güvenliğinin sağlanabilmesi 

için her şeyden önce iş güvenliği kültürünün 

yaygınlaştırılarak farkındalık oluşturulması gerektiğine 

dikkat çeken Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği 

Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ural şu konulara dikkat çekti:   

Üniversitelerin, araştırma kurumlarının, kitle haberleşme 

araçlarının, meslek kuruluşlarının ve bu konuda kurulacak 

gönüllü derneklerin iş güvenliği faaliyetlerine etkili bir 

biçimde katılması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 

önlenmesi amacına olumlu katkılar getirecektir. 

 

Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suphi Ural, Soma’daki maden 

faciası ile iş kazalarına karşı iş güvenliği ve eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha 

görüldüğünü söyledi. Önlem alınması halinde iş kazalarının engellenebildiği ve azaldığına ilişkin 

bilimsel araştırmalar bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Ural, benzer acılar yaşanmaması için 

Soma’dan ders alınmasını gerektiğini söyledi. 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada her yıl 

ortalama 270 milyon iş kazası olduğunu ve bu kazalarda 200 bin 

işçinin hayatını kaybettiğini aktaran Prof. Dr. Ural, gelişmiş 

ülkelerde ölümlü iş kazaları oranının 100 binde 10, Türkiye’de 

ise 100 binde 30 olarak gerçekleştiğini belirtti. Türkiye’de iş 

güvenliği ve eğitiminin işletmelerde yaygınlaştırılması 

gerektiğini vurgulayan Ural, “İş güvenliği eğitimleri sayesinde 

hem can kayıpları önlenecek, hem de ekonomik yarar 

sağlanacaktır. İş güvenliği konusunda etkin adım atan ülkelerin 

üretiminde artış olmuştur. Dünyanın gelişmiş ilk on ekonomisi 

arasına girme hedefini gerçekleştirebilmek için ölümlü iş kazası 

ve meslek hastalığı sayısını yılda 100 binde 10’un altına çekmek 

gerekir” dedi. 

“Kazaların önlenmesi mümkün” 

Soma’daki maden faciasının nasıl gerçekleştiğine ilişkin net 

bilgilerinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ural, buna karşın önlem 

alınması halinde iş kazalarının çok azaldığının bilimsel 

araştırmalarda ortaya konulduğunu bildirdi. Soma’da yaşanan 

faciadan ders alınmasını öneren Prof. Dr. Ural, iş kazaları ve 

meslek hastalıklarının önlenmesi veya kabul edilebilir seviyelere 

çekilmesinin mümkün olduğunu belirtti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇÜ Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, 
Soma’da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçiyi 
anmak ve iş kazalarına dikkat çekmek amacıyla farklı bir etkinliğe ev 
sahipliği yaptı. ÇÜ Eğitim Fakültesi önünde bulunan yola, 
kömürlerle maden işçisi silueti çizen öğrencilerin resimleri yoğun 
ilgi gördü.  

Elinde kazma ile çalışan işçi figürünün kalıbını çıkararak yol boyunca 
yere çizen öğrenciler, bu daha sonra tek tek kömürle bu figürlerin 
içini boyayarak madencilerin gölgelerini oluşturdu. 
 

 ÇÜ Öğrencileri, 301 Maden İşçisinin  

                                           Siluetini, Kömürlerle Yere Resmetti

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  E-BÜLTEN MAYIS  2014 

Manisa’nın Soma İlçesi’nde yaşanan elim kazada yaşamını yitiren 301 maden işçisi, 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş bölümü öğrencileri tarafından farklı 

bir etkinlikle anıldı. Öğrenciler ellerine aldıkları kömürlerle yere maden işçilerinin 

siluetlerini boyadı. 

 

“Gölge, Gerçekliğin Aynasıdır.” 

Maden işçisinin çalışma halinin siluetlerini, üniversitede yerlere gölgelendirme çalışmasıyla resmedilmesinin fikir babası olan 
Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan Ahmet Avcı, “Bunu yapmaktaki amacımız, Soma’daki maden işçilerini unutturmamak.” 
dedi. Herhangi bir şeyin varlığını en görünür yapacak şeyin, onların gölgeleri olduğunu söyleyen Avcı, “Gölge gerçekliğin 
aynasıdır. Var olmaktan şüphe duymamamız, gölgenin var olmasına bağlıdır. Gölgelerimiz ile düşüncelerimizi hatırlatmaya 
devam ediyoruz” dedi. 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ebe ve Hemşirelik Haftası Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde 

düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Hipokrat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 

programa Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Kemal Kiraz, Çukurova Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof Dr. Azmi Yalçın, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Dilek Özcengiz, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim 

Taşova ile Başhekim Yardımcıları, öğretim üyesi hekimler, çeşitli hastanelerin 

yöneticileri, çok sayıda hemşire ve hemşire adayı katıldı. 

 

 

Ebe ve Hemşirelik Haftası Kutlandı 

 

 

 

 

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

 

“Ebelik ve hemşirelik fedakârlık isteyen bir meslek” 

Programın açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi 

Balcalı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Refiye 

Özgen, ebe ve hemşireliğin son derece fedakârlık isteyen bir 

meslek olduğuna dikkat çekerek, zor koşullarda fedakârca 

çalışan ebe ve hemşirelerin gününü kutladı. Hemşirelik 

alanında son yıllarda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi 

veren Özgen, hastane yönetiminden de son derece önemli 

destekler aldıklarını ifade etti. 

Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Kemal 

Kiraz da yaptığı konuşmada mesleğini fedakâr ve cefakârca 

yürüten ebe ve hemşirelerin gününü kutladı. 

 

“Hemşireler son derece önemli bir görev üstleniyor” 

Dr. Kiraz hastalara birinci derece yakın olan hemşirelerin son 

derece önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekti. 

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Azmi Yalçın 

ise hekimlerle birlikte çalışan hemşirelerin toplumun sağlık 

ihtiyaçlarını ekip çalışmasıyla karşılayan, hastalar arasında fark 

gözetmeyen, her insana sevgi ve saygı duyan, onlara yardım 

eden meslek mensupları olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yalçın 

bu vesile ile tüm ebe ve hemşirelerin haftasını kutladığını ifade 

etti. 

“Meslekte yirmi yılını dolduranlara plaket verildi” 

Yapılan konuşmaların ardından meslekte 20. yılını dolduran 

hemşirelere plaketleri çeşitli bölümlerde bulunan ve beraber 

çalıştıkları hocaları tarafından veridi. Törende zaman zaman 

duygu dolu anlar yaşandı. 

 

 

 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sempozyumda söz alan, Çukurova Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmail Şık 

konuşmasına, Türkiye’yi yasa boğan Soma felaketinde 

hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, 

yaralılara acil şifalar dileyerek başladı. Doç. Dr. Şık, “Ülke 

olarak bu zorlukların kısa zamanda üstesinden geleceğimizi 

ümit ediyor, bu sıkıntıların birlik ve beraberlik duygusunu 

pekiştirmesini, aramızdaki sevgi ve muhabbeti arttırmasını 

diliyorum. İnanç bir dinin en temel ögesi, olmazsa olmazı; 

birbirini bütünleyen, insan hayatına anlam kazandıran temel 

değerlerdir. İnanç, doğru ve sağlam deliller üzerine inşa 

edildiğinde insanın beklentilerine cevap veren, huzurlu ve 

mutlu kılan bir unsurdur” dedi. 

 

İnanç ve Ahlak Sempozyumu Gerçekleştirildi  

 Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde 16-17 Mayıs tarihleri arasında “XIX. Kelam Anabilim 

Dalları Koordinasyon Toplantısı” ve “İnanç ve Ahlak Sempozyumu” gerçekleştirildi. Sempozyuma 22 

üniversiteden 35 akademisyenin yanı sıra Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve Adana Büyükşehir 

Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü temsilen Adana Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ahmet 

Erdoğan katıldı.  

 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 

Osman Ateş ise 19. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon 

Toplantısı’nın Adana için bir ilk olduğuna dikkat çekerek, 

toplantı ve sempozyumun kentimizde gerçekleşmesinde emeği 

geçen başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar olmak üzere, 

herkese teşekkür etti. 

 

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

 

 

 

Prof. Dr. Kibar, Bir Kez Daha Başsağlığı Diledi 

Sempozyumun açılış konuşmasına Manisa’nın Soma İlçesi’nde 

yaşanan kazayla ilgili üzüntülerini dile getirerek başlayan 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, “Eğer 

İslam dininin bireye yansıyan üç boyutunu İnanç, ibadet ve 

ahlâk şeklinde tanımlarsak bireyin gelişimini, 

toplumsallaşmasını değer inşa etmesini ve Tanrıya 

bağlanmasını sağlayan alanın ahlak, onu bu konuda motive 

eden unsurun ise inanç olduğunu görürüz, 21 yy. da İslam 

dininin topluma ve bireye verdiği en önemli mesajların ahlaki 

zeminde olduğunu söylemek mümkündür. Yardımlaşma, 

fedakârlık, dürüstlük, çalışkanlık ve dostluk gibi insani 

değerlerin dinimizce sıklıkla vurgulanması bundan 

kaynaklanmaktadır” dedi. 

 
 

 

 

Sempozyumda “Kelam İlmi ve Ahlakı”, “Kelam İlmi ve Ahlakı 

II”, “Koordinasyon Toplantısı”, “Kelam Okulları Açısından 

Ahlak”, “Felsefi Açıdan Ahlak”, “Kur’an ve Sünnet Bağlamında 

Ahlak”, “Bireysel ve Toplumsal Ahlak” başlıkları altında yedi 

oturum olarak gerçekleştirildi. Katılımcılara Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kibar tarafından plaket takdim 

edildi.  
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Çukurova Üniversitesi Paylaşmaya Devam Ediyor 

 

“Teknolojimiz Sadece Bölgemizde Değil, Tüm Türkiye’de 

Tanınıyor” 

Eğitimi veren Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Kuleli, 

modern altyapısı ve bilişim teknolojileri ile sadece bölgede 

değil Türkiye genelinde bu teknoloji ile tanındıklarını söyledi. 

 

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimini 

diğer üniversitelerin öğrencileri ve akademisyenleri ile de paylaşıyor. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi 4. sınıf öğrencileri ve ilgili öğretim üyelerinden oluşan 37 kişilik bir grup, Çukurova Üniversitesi Su 

Ürünleri Fakültesindeki Uzaktan Algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemleri Laboratuvarında eğitim aldı. 

Öğrenciler Uygulamalı Uzaktan Algılama Eğitimi kapsamında, uzaktan algılama teknolojisi, uydular, uydu 

görüntüleri, görüntü işleme metotları konusunda, Çukurova Üniversitesi laboratuvarlarında uygulama yaparak 

sistemi öğrendi. 

 
 

 

 

 

 

Doç. Dr. Kuleli, “Günümüzün modern ve vazgeçilmez bir 

teknolojisi olan uzaktan algılama konusunda, gerek uzaktan 

algılama ile ilgili laboratuvar altyapısı, gerek yazılım, metot, 

bilgi birikimi ve deneyimli öğretim üyesi altyapısı olarak 

Üniversitemizin, bölgesinde bu alanda da diğer üniversitelere 

destek olması ve öncülük etmesi, bizim için gurur vericidir. 

Yenilenen bilgisayar altyapımızla verdiğimiz bu eğitim, bizi ülke 

çapında adımızdan daha çok söz edilen bir kurum yapacak” 

dedi. 

 

 

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

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren "Doğu Akdeniz Bölgesi Herbaryumu", 4 bin bitki türüne ait 6 

bin örnek ile Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel bitki müzesi özelliğini taşıyor. ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi 

BiyolojiBölümü'nde, Prof. Dr. Atabay Düzenli öncülüğünde 1983'te kurulan, ADA kodu ve 

"HerbariumRegionaleTurcicumMediterraneane" ismi ile uluslararası bitki müzeleri indeksine giren herbaryum bilim 

dünyasına ve öğrencilere hizmet veriyor. 

 
 

 

 

 

Doğu Akdeniz Bölgesi Herbaryumu:  

Türkiye'nin Bölgesel Bitki Müzesi 

 

ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Halil Çakan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana'nın, 

zengin bitki çeşitliliği ile dikkati çeken kentlerden biri olduğunu 

söyledi. Bu zenginliğin korunması ve devamının 

sağlanmasında, bilimsel çalışmalar ışığında uzmanlarca 

hazırlanan bitki müzelerinin önem taşıdığına işaret eden Prof. 

Dr. Çakan, üniversite bünyesindeki müzenin, bölgesel ölçekte 

Türkiye'de ilk ve tek olduğunu ifade etti. 

 Çakan, Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerin ilgili fakülte ve 

bölümlerindeki benzer müzelerde, Türkiye geneli ve yurt 

dışından bitki örnekleri bulunduğunu belirtti. Bitki müzelerinin, 

botanikçilerin titiz çalışmasıyla oluşturulduğunu vurgulayan Prof. 

Dr. Çakan, "Müzemizde 4 bin bitki türüne ait 6 bin örnek 

bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu Adana ve civarından 

toplanmış bitkiler. Bunun dışında Hatay, Osmaniye, Konya gibi 

illerden elde edilmiş örneklerimiz var. 

Aynı zamanda diğer üniversitelerde çalışan botanikçilerden 

müzemize hediye edilmiş çok sayıda bitki örneği var. Amacımız, 

Adana ve yakın çevresinin bitkisel zenginliğini burada muhafaza 

ederek, bilim adamları ve öğrencilerin hizmetine sunmak" dedi. 

 

 

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

 

Prof. Dr. Halil Çakan, müzesi bünyesinde bitki veri tabanı da 

oluşturulduğunu belirterek, "Adana'da yetişen ve literatüre 

geçmiş tüm bitki türleri veri tabanına saklandı. Bitkinin ne 

amaçla kullanıldığı, zehirli mi, değil mi, temel özellikleri, 

fotoğrafları veri tabanında mevcut. Bu bilgiler, bilimsel 

araştırmalarda, ÇED raporu hazırlamada, çevre düzenleme ve 

koruma çalışmalarında temel ve güncel kaynak olarak 

kullanılabilir" dedi. 
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Miniklerimiz çok mutlu bir gün geçirdi. Onlara tesisleri 

gezdirirken bir haberin nasıl bulunduğunu, gazetelerin nasıl 

hazırlanıp basıldığını yerinde gösterdik” dedi.  

 

Çukurova Üniversitesi Anaokulu, Karanfil, Arı ve Kelebek 

sınıfının minik öğrencileri Sabah Gazetesi Baskı Tesisleri’ni 

ziyaret ederek gazete hakkında bilgi edindi. Sınıf Öğretmeni 

Seval Çapar, Ayfer Çetin ve Selcan Akçalı gözetiminde Sabah 

Gazetesi’ni ziyaret eden miniklere, yetkililer tarafından 

gazetenin hazırlanışından basılma aşamasına kadar işleyişle ilgili 

bilgi verildi.  Çocuklardan birçoğunun büyüdüklerinde gazeteci 

olmayı istediklerini söylemesi dikkat çekti. 

Çukurova Üniversitesi Anaokulu öğretmeni Seval Çapar yaptığı 

açıklamada, “Gazete okumanın önemini anlatmak için, 

öğrencilerimize bir gazetenin nasıl hazırlandığını göstermek 

istedik. Bu konuda Sabah Gazetesi kapılarını bize açtı.  

 

 

 

 

 

 

 

ÇÜ UZAYMER Kapılarını Öğrencilere Açıyor 

 

Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER), haftanın belirli 

günlerinde kapılarını öğrencilere açıyor. Süpernova kalıntıları, 

gama ışın patlamaları ve etkileşen çift yıldızlar gibi olayların 

izlendiği ve bilimsel araştırmaların yapıldığı UZAYMER’i merak 

eden minikler, bir yandan meraklarını giderirken diğer yandan 

UZAYMER’de uygulama yapma imkânı da buluyor. 

Birçok gök olayını inceleyen ve Türkiye’deki sayılı 

merkezlerden biri olan UZAYMER, haftanın iki günü çeşitli 

okullardan gelen öğrencilere kapılarını açarak, öğrencilerin 

merkezi tanımasına imkân sağlıyor. UZAYMER geçtiğimiz hafta 

TOKİ Köprülü İlköğretim Okulu 3-C Sınıfı öğrencilerini ağırladı. 

UZAYMER yetkilisi tarafından karşılanan öğrencilere ilk olarak 

maketlerle uzay tarihi anlatıldı. Uzaya ilk giden araçtan, uzaya 

 

 

 

ilk çıkan canlıya kadar birçok bilginin aktarılmasının ardından 

öğrencilere UZAYMER binası gezdirildi.  Sınıf Öğretmenleri 

Ayla Koyuncu ve velilerden oluşan 21 kişilik öğrenci topluluğu 

daha sonra UZAYMER bahçesinde teleskopla gözlem yaptı. 

Teleskopu merak eden öğrenciler sıraya girerek özel filtreler 

yardımı ile güneşi izledi. 

Yılda ortalama 2.500 öğrenci gözlem yapıyor 

Merkeze her yıl 2.500’ü aşkın öğrenci gelerek teleskoplar 

aracılığıyla gözlem yapıyor ve gökyüzüne ilişkin meraklarını 

gideriyor. Ayrıca UZAYMER teleskop sayısını arttırarak uzay 

bilimlerine ilgili olan tüm gençlerin incelemeler yapabilmesine 

olanak sağlayacak ortamlar yaratmayı hedefliyor. 

 

 

 

Üniversitemizin Anaokulu Sabah Gazetesi Baskı Tesisleri’ni Ziyaret Etti 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sinerji Kulübünden 7. kütüphane  

 

Üniversitemizin 40’ıncı yıl etkinlikleri kapsamında başlatılan 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 

tarafından desteklenen ve Çukurova Üniversitesi Sinerji 

Kulübü tarafından yürütülen “40. Yıla 40 Kütüphane” projesi 

kapsamında 7. Kütüphane İmamoğlu Cumhuriyet İlköğretim 

Okulu’na kuruldu. 

 

 

AIESEC’te gönüllü olarak çalışan üniversite öğrencileri, 

uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalarda sağladıkları 

staj olanakları ve toplumsal gelişim projelerinin yanı sıra 

kendilerine “Dünya Barışı”na katkıda bulunmayı vizyon 

ediniyor.  

Programda, Çukurova Üniversitesi öğrencileri, Mart ve 

Nisan ayı boyunca hazırladıkları projelerin sunumunu 

gerçekleştirdi. Dört farklı takımın kıyasıya rekabet ettiği 

etkinlikte, yeni üyeler hem eğlendi hem de proje hazırlama 

konusunda deneyim sahibi oldu. Programın sonunda 

öğrencilere dört farklı dalda ödül verildi. 

 

 

 

 

AIESEC Üyeleri  Proje Tanıtımında  

 

 

Çukurova Üniversitesi’nde Mithat Özsan Amfisi’nde 

“AIESEC’lar Proje Tanıtımında” adlı program yapıldı. 

Öğrenciler, dünyanın en büyük öğrenci organizasyonu olan 

AIESEC’in Adana şubesi tarafından organize edilen etkinlikte 

proje tanıtımları için bir araya geldi. 

Dünyanın en büyük öğrenci organizasyonu AIESEC, 60 bini 

aşkın üyesi ile 1948 yılından bu yana 124 ülkede faaliyet 

gösteriyor. Türkçe açılımı “Uluslararası Ticari Bilimler 

Ekonomi Öğrenciler Birliği” olan AIESEC Adana şubesi 1987 

yılında çalışmalarına başlamış ve hâlen aktif bir şekilde 

devam ediyor. 

 

 

 

Kütüphanenin kurulum aşamasında bizzat görev alarak, 

yanlarında getirdikleri kitapları raflara dizen Çukurova 

Üniversitesi Sinerji Kulübü üyeleri ilkokul öğrencileriyle 

birlikte okulun bahçesine de 50 fidan dikti. 

İmamoğlu Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürü Ali Tekin, 

okullarına kütüphane kurulması için büyük uğraş veren kulüp 

üyeleri başta olmak üzere Çukurova Üniversitesi Yönetimi’ne 

ve projede emeği geçen herkese teşekkür ederek 

kütüphanenin öğrencilerin eğitimine büyük katkı 

sağlayacağına belirtti. Tekin, “Bu kütüphane ile öğrencilerimiz 

okuma alışkanlığı kazanacak” dedi. 
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Balık Anıt ve Yengeç Heykeli 

 

Çöpten Heykel Yaptılar 

Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar 

tarafından çöpler Yumurtalık Limanı’nda denizden çıkarıldı. 

Çıkarılan çöpler, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Karaaslan öncülüğünde 

Resim ve Heykel Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından Balık 

Anıt ve Yengeç Heykeline dönüştürüldü. 

 

 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü öğrencileri Yumurtalık Sosyal Kalkınma Kültür Turizm 

Doğa Varlıklarını Koruma Derneği'nin (YUM-DER) etkinliğinde, 

denizden çıkarılan atıkları birleştirerek yaptıkları Balık Anıt ve 

Yengeç Heykeli ile deniz kirliliğine dikkati çekti. 

Yürütülen proje kapsamında Çukurova Üniversitesi Yumurtalık 

Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve 

Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği ve Adana İl Emniyet 

 

 

 

 

 

 

Dünya Süt Günü kutlandı 

 

 

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 

Dünya Süt Günü’nü kutlayarak sağlıklı sütün nasıl olması 

gerektiğini ve tüketimini içeren broşür ve boyama kitapları 

dağıtıp, bilgilendirici açıklamalarda bulundu. 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi ve Çukurova 

Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 

işbirliğiyle Dünya Süt Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk 

Parkı’na bir stant kuruldu. Sağlıklı sütün nasıl olması 

gerektiğiyle ilgili broşürlerin dağıtıldığı stantta görev alan 

genç gıda mühendisi adayları “Sütün mevsimi yoktur, dört 

mevsim içilir. Ağzınızın süt kokması kimseyi rahatsız etmez. 

Aslan sütü değil, onun yerine inek, koyun, manda ve keçi sütü 

için!” dediler.  

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çukurova Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Sosyal Yardım Komisyonu 

tarafından yürütülen ve ikincisi düzenlenecek olan İkinci El Butik 

Kermesine Adana’da faaliyet gösteren, Türkiye’nin önemli hazır giyim 

zinciri mağazalarından birinden büyük destek geldi. Mağazanın 

düzenlediği bir kampanyayla, müşterilerden toplanan eşyalar Çukurova 

Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Sosyal Dayanışma Komisyonu Başkanı 

Prof. Dr. Hatice Korkmaz Güvenmez’e teslim edildi.  

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilkini geçtiğimiz aylarda 

gerçekleştirdikleri ve büyük ilgi gören İkinci El Butik Kermesinin ardından 

ikincisini düzenleyeceklerini belirten Prof. Dr. Güvenmez, toplanan 

kıyafetleri sembolik rakamlarla satıp, elde edecekleri geliri ihtiyaç sahibi 

olan öğrencileri için kullanacaklarını söyledi. 

 

 

 

 

Rotaryenler’den Kan Alma Aracı Bağışı 

 

Güney Rotary Kulübü üyeleri son derece anlamlı bir bağış 

hizmeti gerçekleştirerek Çukurova Üniversitesi Balcalı 

Hastanesi Kan Merkezi’ne bir adet kan alma aracını 

düzenlenen törenle teslim etti. 

Balcalı Hastanesi Kan Merkezi önünde gerçekleştirilen törende 

bölgenin en önemli hastanelerinden biri olan Çukurova 

Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nin kan merkezinin ihtiyacına 

katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını anlatan Güney 

Rotary Kulübü dönem Başkanı Osman Yanık,  proje ortağı 

kulüplerin ve TEMSA’nın da desteğiyle tamamladıkları 

  

 

Kan Toplama Aracı’nın seyyar olarak birçok çevre köyleri, 

okulları ve işyerlerini dolaşarak binlerce insana kan vermenin 

önemini de vurgulayacağını söyledi. 

2430. Bölge Dönem Guvernörü Prof. Dr. Gürkan Olguntürk de 

Adana Güney Rotary Kulübünü bu anlamlı projelerinden dolayı 

kutladı ve toplanacak kanlarla binlerce insanın hayatının 

kurtulacağına dikkati çekti. 

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 

Yeşim Taşova ise yaptığı konuşmada gerçekleştirilen kan alma 

aracı bağışının son derece önemli bir ihtiyaç olduğunu dile 

getirerek bu bağışta emeği geçenlere teşekkür etti. 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi’nden Anlamlı Proje… 
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Adana’ya “Turist Tramvayı” 

Doç. Dr. Yavuz: “Ulaşım Sorunu Çözülmeli” 

Özellikle toplu taşıma sorununa dikkat çeken Doç. Dr. Yavuz, 

kenti bilmeyen bir turistin havaalanında taksi dışında ulaşım 

aracı bulamayacağını, bulabildiğinde ise kullanabileceği 

araçların çok kısıtlı olduğunu ifade etti. Bir turistin, seyahat 

edeceği bölgeyi kendi yaşadığı yerden daha rahat ve ilgi çekici 

olmasına göre tercih ettiğini dile getiren Doç. Dr. Yavuz, 

şunları söyledi:  

"Araştırma yapan turistler, bir yerin kötü olduğunu öğrenince, 

o yer hakkında kötü yorum varsa orayı tercih etmiyor. Eğer 

turiste ulaşımla ilgili kolaylık sağlarsak, turistin tercihini 

çekmiş oluruz. O nedenle bir hat çizilebilir. Havaalanından 

E5'e, Seyhan Belediyesi'nin önüne kadar gelir, isterse sonra 

aktarma yapar, Dörtyol Kavşağı'na gelir. Otelleri görür. İsmet 

İnönü'den, Kuruköprü'ye uğrar. Diğer otellerin güzergahından 

geçtikten sonra eski Adana'ya geçer.   

Doç. Dr. Mehmet Cihan Yavuz, tarihi Tepebağ bölgesinde 

yapılabilecek iyileştirmelerden ve kentsel dönüşümlerden de 

söz etti. Özellikle Eski Adana diye tabir edilen bölgenin çok 

karışık olduğunu söyleyen Yavuz, buralarda bir dönüşüm 

yaparak bölgedeki yerli esnafın turizme yönlendirilebileceğini 

sözlerine ekledi 

Adana'nın merkezinde bir yandan tarihi yerlerin 

restorasyonları yapılırken, bir yandan da turistlerin ilgisini 

çekmek ve daha rahat seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 

çeşitli projeler ilgililerin dikkatine sunuluyor. Adana'nın bu 

yönde kalkınabilmesi amacıyla proje desteği sunan ve 

Adana'nın ufkunun açılmasında öncülük 

eden Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cihan 

Yavuz, "Turistlere Öyküler" projesinden sonra şimdi de 

turistlere yönelik tramvay projesini kamuoyuna duyurdu. 

 

 

"Tecrübe Gelecekle Buluşuyor" Paneli 

 

 

 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şubesi tarafından 

Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Bölümü Öğrencilerine, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı 

konusunda “Tecrübe Gelecekle Buluşuyor” adlı bir panel 

düzenlendi.  

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Konferans Salonu’nda düzenlenen panelin açılışında konuşan 

EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, oda çalışmalarını 

anlatarak amaçlarının öğrencileri iş hayatına hazırlamak 

olduğunu söyledi. 

 

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

Panelde Mentaş HES işletme Şefi Murat Biçer “Elektrik 

Üretimi”, TEİAŞ Doğu Akdeniz Yük Tevzi İşletme Müdürü 

Çiğdem Özelpınar “Elektrik İletimi”, Toroslar Elektrik 

Dağıtım A.Ş Dağıtım Operasyonlar Direktörü Akın Şahin 

ise “Elektrik Dağıtımı” konusunda tecrübelerini öğrencilerle 

paylaştı. 
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Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin ilk kez “Altın Koza 

Film Şenliği” adıyla başladığını belirten Yaygın, festivalin 

sadece Çukurova Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin en önemli 

kültür ve sanat etkinliklerinden biri olduğunu ifade etti. 

Festival kapsamında verilen ödüller ve etkinliklerle Türk 

Sinemasına büyük bir katkıda bulunduklarının da altını çizen 

Candan Yaygın, “Uluslararası arenada aldığımız övgüler, ne 

kadar doğru iş yaptığımızı gösteriyor” dedi. 

 

  

 

 

 

 

 

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 

Başkanı Prof. Dr. S. Yücel Şenyurt, Çukurova Üniversitesi’nde 

“Orta Anadolu’da Yeni Bir Hitit Yerleşimi: Nevşehir-Ovaören” 

konulu konferans verdi. 

Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Kulübü ile Arkeoloji Bölümü 

tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Mithat Özsan Amfisi’nde 

gerçekleştirilen konferansı,  Arkeoloji Kulübü üyeleri ile 

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri ve öğrencileri izledi. 

Gazi Üniversitesi Edebiyat-Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı 

Prof. Dr. Yücel Şenyurt, Nevşehir’in bugünkü Anadolu 

coğrafyasındaki konumunun gözden 

geçirildiğinde,  Anadolu’nun tam ortasında yer almasının yanı 

sıra, kıtalar arasında köprü vazifesi görmesi nedeniyle 

öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. 

Kazılara 2007 Yılında Başlandı 

Prof. Dr. Şenyurt, konuşmasında, “Nevşehir’i, kendi il sınırları 

içerisinde yapılan kazılar açısından değerlendirecek olursak; 

Hacıbektaş’taki Suluca Karahöyük kazıları, Avanos’taki 

Camihöyük kazıları ve Sarılar Kasabasındaki Zank Höyük 

kazıları dışında çok bilimsel anlamda kazılar yapılmamıştı. 

1996’da Ovaören’de yaptığımız yüzey araştırması sonunda 

2007 yılında burada kazı çalışmalarına başladık. 

Gerçekleştirdiğimiz ön çalışmalarda ilk olarak surlara rastladık 

ve surların hangi döneme ait olduğunu araştırırken, kazı 

alanında günümüzden en az 3500 yıl önce Hitit dönemine ait 

olduğunu tespit ettiğimiz ve surlara saplanmış ok ucunu 

bulduk.  Bu da bize buranın tarihi hakkında bilgi vermiş oldu.” 

dedi. 

 

 

Bir Festivalin Hikâyesi… 

  

 

Orta Anadolu’da Yeni Bir Hitit Yerleşimi: 
Nevşehir-Ovaören 

 

  

 

 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nce 

düzenlenen İletişim Seminerlerinin bu haftaki konuğu Altın 

Koza Genel Koordinatörü Candan Yaygın oldu. Yaygın, 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans 

Salonu’nda gerçekleştirilen ve İletişim Fakültesi 

öğrencilerinin ilgiyle dinlediği söyleşide “Bir Festivalin 

Hikâyesi”  adlı sunumunda Altın Koza Film Festivali’nin 

hazırlık aşamasında yaşananları aktardı. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vazgeçmenin Vakti Geldi 

 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigara Bıraktırma Grubu 

“Vazgeçmenin Vakti Geldi” adlı bir seminer düzenlendi. Mithat 

Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen seminerin 

koordinatörlüğünü Prof. Dr. Neslihan Boyan yaparken, 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim 

Dalı Uzmanı Dr. Oya Boyder de öğrencilerin sorularını 

yanıtladı. 

 

  

 

“Siz de bugün kendinize bir iyilik yapın ve sigarayı 

bırakın” 

Seminerde “Sigara ve Bağımlılık” başlıklı bir sunum yapan, 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Stj. Dr. Suat Kurt, 

Öğrencilerin sigaraya başlamalarının merak, anne baba 

içmesine özenme, TV reklamları, sıkıntı azaltma, kendini 

ispatlama gibi nedenlere dayandığını belirtti. Kurt,  genel 

olarak sigaranın içindeki maddelerin arsenik, benzin, 

kadmiyum, hidrojen siyanid, amonyak, karbondioksit, nikotin 

olduğunu belirterek, “Sigarada 4000’den fazla zehir var. Eğer 

azimle sigaradan kurtulmak istiyorsanız tüm etkilerini gözden 

geçirin, riskleri vurgulayın, kazançlarınızı düşünün ve bunları 

tekrarlayın’’ dedi. 

 

 

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 

“Çukurova Bilişim Günleri” etkinlikleri yapıldı. 

Çukurova Bilişim Günleri etkinliği kapsamında, konusunda 

uzman isimler öğrencilerle buluşarak bilgi ve deneyimlerini 

aktardı. Etkinlikte, özel sektörden çok sayıda uzman “İş Hayatı 

Ne Bekler?” ,”Bilişimde Proje Yönetimi” , “Süreç Performans 

Yönetimi Uygulamaları” , “Bilişimde İş Sürekliliği, “Yazılımın 

Geleceği ve Net Teknolojileri” , “İnavasyon ve Bilişim” ve 

“Bilişimde İnsan Kaynakları” başlıklarıyla sunumlar 

gerçekleştirdi.  Ayrıca Çukurova Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümünden Uzman Nilgün Özgenç “SAP 

Sistemleri ve Uygulamaları” başlıklı sunumuyla öğrencilerle 

bilgi ve deneyimlerini paylaştı.  

 

 

“Tüm ölümlerin %14-20’si sigaraya bağlı” 

Seminerde “Sigaranın Zararları” adlı bir sunum gerçekleştiren 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Sena Nur Minen, 

sigaranın akciğer kanseri, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 

(KOAH), damar darlığı, uzuv kayıpları, cilt kırışıkları, ağız 

hastalıkları, katarakt ve görme kayıplarına neden olduğunu 

belirterek, “Kalp ve damar hastalıkları için primer risk faktörü 

sigaradır, ağız kanserlerine sebep olmaktadır. Kanser ve kalp 

hastalığına bağlı ölümlerin üçte biri nedeni sigaradır. Tüm 

ölümlerin %14-20’si sigaraya bağlı’’ dedi. 

 

  

 

Bilişim   Günleri   Etkinlikleri  
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Çocuk Gelişimi Öğrencilerinden Poster 

Sunumu  

 

 

 

 

 

Üniversite, Teknoloji ve Patent   

 
“Üniversite, Teknoloji ve Patent” konulu bir konferans 

geçtiğimiz günlerde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hipokrat Salonunda gerçekleştirildi. Konferansta 

akademisyenler teknoloji geliştirme ve patent bağlamlarında 

üniversitelerin konumlarıyla ilgili sunumlar yaptılar. 

Ev sahipliğini Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Çukurova 

TEKNOKENT) ve Selçuk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin 

(Selçuk TTO) yaptığı konferansın moderatörlüğünü ise 

Çukurova TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir 

Aydın üstlendi.  

 

  

 

Konferansta, bir yıl içinde 50 patent başvurusu yapan Selçuk 

TTO Başkanı Prof. Dr. Bayram Sade, başarılarının sırrını 

izleyicilerle paylaşırken geliştirdikleri cihaz ve uygulamaları da 

ayrıntılarıyla aktardı. Prof. Dr. Sade; Tıp, Mühendislik, 

Veterinerlik ve Diş Hekimliği Fakültelerinin bir araya 

gelmesiyle yola çıktıklarını ve şu anda patent konusunda 

dünyada ilk sırada olduklarını belirterek, Selçuk TTO’da kalp 

pompası ve damar içi kalp destek cihazından hava taşıtları için 

kalkış ve iniş sistemlerine kadar birçok alanda patent 

geliştirdiklerini sözlerine ekledi.  

 

 

Adana Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri 

tarafından düzenlenen Geleneksel Poster Sunumlarının ikincisi 

28 Mayıs 2014 tarihinde Adana Meslek Yüksekokulu 

kampüsünde gerçekleştirildi. Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf 

öğrencilerinin Doç Dr. Levent Sangün rehberliğinde “Seminer” 

dersi kapsamında yaptıkları çalışmaların poster şeklinde 

sunulduğu etkinliğe meslek yüksekokulu öğretim elemanları ve 

öğrencileri katıldılar. 

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Raziye Günay 

Bilaloğlu, Poster Sunumu etkinliğinin en önemli amacının, 

öğrencilerin iki yıl boyunca edindikleri mesleki bilgi ve 

becerilerini kullanarak bilimsel araştırma gerçekleştirme ve 

araştırma sonuçlarını rapor etme, bilimsel yayınları takip etme, 

yorumlama ve mesleki çıkarımlarda bulunma becerilerine 

katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.  Günay Bilaloğlu, 

bilimsel bir toplantı havasında gerçekleştirilen bu etkinliğin 

meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik faaliyetlerle ilgili 

farkındalık kazanma ve mezuniyet sonrası yaşantılarını nasıl 

sürdüreceklerine dair kararlarını verme konusunda etkili 

olacağına inandığını belirtti.    

 
  

 

Çukurova Üniversitesi tarafından 8-11 ve 12-15 yaş grubundaki öğrencilere 

yönelik olarak düzenlenen Yaz Kampı ve Spor Okulları’nın 2014 Yaz Dönemi 

kayıtları halen devam etmekte olup etkinliklerin ilk dönemi 16 Haziran 

2014’te başlayacak. Katılımcılar doğrudan Yaz Kampı programına dâhil 

olabilecekleri gibi, diledikleri takdirde Spor Okulları programı kapsamında 

basketbol, voleybol, salon futbolu, gelişim cimnastiği, kano/kürek ya da kort 

tenisi branşlarında öğrenim görebilecekler. 

Kontenjanlar sınırlı sayıda olup program ve kayıtlar hakkında ayrıntılı bilgi 

için : Özdemir Sabancı Kapalı Yüzme Havuzu (0322 338 60 84 / 3632 / 2568) 

 

Yaz Kampı Ve Spor Okulları Başlıyor 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prof. Dr. Oktay Erbatur, Emekli Oldu… 

 

38 yıllık hizmetinin ardından emekli olan Çukurova Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Oktay Erbatur için Fen-Edebiyat Fakültesi Halil Avcı Konferans 

Salonu’nda bir tören düzenlendi. Törene Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Seyhan Tükel, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Selahattin Serin’in yanı sıra, Üniversitenin Kurucu Rektörü 

Prof. Dr. Mithat Özsan, bölüm başkanları, akademisyenler, 

öğrenciler ve Prof. Dr. Erbatur’un ailesi katıldı.  

 

  

 

Prof. Dr. Oktay Erbatur hazırladığı sunumla kendi özgeçmişini 
aktardı.  

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, 

Prof. Dr. Erbatur’un meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalara 

imza attığını belirterek, “Hocamızı kutluyor ve sağlıkla, huzurla 

güzel bir emeklilik geçirmesini diliyorum” dedi. Fen-Edebiyat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Serin ise, bugüne kadar 

verdiği katkılardan dolayı Prof. Dr. Erbatur’a teşekkür etti. 

 

 

 

Çukurova üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 

Bölümü Öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi 

kapsamında, ÇÜ Balcalı Hastanesi Organ Nakli Araştırma ve 

Uygulama Merkezi ile ortak bir etkinlik gerçekleştirdi. 

Alışveriş merkezinde stant açan öğrenci ve nakil merkezi 

yetkilileri, Adanalılara organ bağışının önemi konusunda 

çeşitli bilgiler verdi. Etkinlik çerçevesinde broşür dağıtımı, 

bağış kartı doldurması gibi faaliyetlerde de bulunan 

öğrenciler, son derece önemli bir etkinliğe imza atmaktan 

dolayı mutlu olduklarını ifade etti. 

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil merkezi 

Koordinatörü Dürdane Ertürk, bu tür etkinliklerin organ bağışı 

konusundaki duyarlılık ve farkındalıkları artırdığının önemine 

vurgu yaptı.  

  

 

 

Ertürk, kişinin organ bağışı yaparak şifa bekleyen birçok 

hastayı yeniden yaşama bağlayabileceğinin altını çizerek, 

böyle bir etkinliğe imza atan öğrencilere de teşekkür etti. 

 

Organ Nakline Dikkat Çektiler  
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Aşık Mahzuni Şerif’i Anma ve Bahar Konseri  

 

 

 

 

 

en büyük tehlike olarak gören, çağdaş olanı benimseyen, 

şiirleriyle toplumu ve gençleri uyaran, birlik ve beraberlik 

çağrısında bulunan, yüreğini sevgiyle halkına açan değerli 

bir ozandır. 

Eller bağlamasın zalime karşı 

Sazından düşmesin sevginin marşı 

Demesinler bu ne perhiz ne turşu 

Bildiğini doğru sermeli ozan 

 

 

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

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kültür Müdürlüğü Türk Halk Müziği 

korusu tarafından “Aşık Mahzuni Şerif’i Anma ve Bahar 

Konseri”  Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirildi. 

Koro Şefi Özgür Peker yönetiminde gerçekleşen konserin 

birinci bölümünde Türk Halk Müziği repertuvarlarından oluşan 

eserler seslendirilirken, konserin ikinci bölümünde Aşık 

Mahzuni Şerif’in türkülerini Çukurova Üniversitesi öğrencileri 

söyledi.  

Kendi Sesinden Aşık Mahzuni Şerif 

17 Mayıs 2002'de Almanya’nın Köln Şehrinde hayatını 
kaybeden Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in anıldığı konserde, 
sanatçının biyografisi kendi anlatımıyla izleyicilerle paylaşıldı. 

Âşık Mahzuni Şerif yaşadığı dönemin toplumsal sorunlarını, 
savaşları, sınıf ayrımcılığını kınayan, barışı destekleyen, insan 
sevgisini her şeyin üstünde tutan , gericiliği ve yobazlığı 
 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Engel Tanımayan Fotoğrafçılar, Çukurova Üniversitesi’nde Sergi Açtı 

 

 
Çukurova Üniversitesi Fotoğraf Kulübü Başkan Yardımcısı 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 4. sınıf öğrencisi 

Barışcan Kırav da kentin çeşitli mekânlarını fotoğraflayan 

zihinsel yetersiz gençlerin çalışmalarından oluşan serginin bir 

hafta boyunca açık kalacağını söyledi. 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Fotoğraf Kulübü ve Zihinsel Yetersiz 

Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı anlamlı bir etkinliğe imza 

attı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı 

bünyesinde fotoğrafçılık eğitimi alan zihinsel yetersiz gençler, 

Adana’nın değişik yerlerinden çektikleri fotoğraflarını Çukurova 

Üniversitesi’nde sergiledi. 

 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi ile Mersin Üniversitesi Tekstil Tasarım 

Bölümleri’nin ortaklaşa düzenledikleri “Sanat ve Dostluk 

Sergisi”nin bu yıl 5.’si gerçekleştirildi. Serginin bu yılki ev 

sahipliğini Mersin Üniversitesi üstlendi. 

Her iki Üniversite’nin Tekstil Tasarım Bölümleri arasındaki, 

akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ve öğrenciler arasında 

sanatsal etkileşimin artırılmasının hedeflendiği serginin 

açılışı, düzenlenen kokteylle yapıldı. İlginin fazla olduğu 

sergide öğrencilerin, dokuma, baskı, giysi tasarımı ve tekstil 

sanatına yönelik çalışmaları yer alıyor. 

Sanat ve Dostluk Sergisi’ne çalışmalarıyla katkıda bulunan 

öğrencilere, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Nurseren Tor tarafından sertifika verildi.  

 

Çukurova Üniversitesi Kültür Müdürlüğü önünde açılan sergi, 

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ve 

Çukurova Üniversitesi Fotoğraf Kulübü işbirliği ve “Engel 

Tanımayan Fotoğrafçılar Projesi” kapsamında düzenlendi. 

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Okulu 

Müdürü Gökhan Güzel yaptığı açıklamada, vakıf olarak 

kurdukları Fotoğrafçılık Kulübü’nde çok sayıda zihinsel 

yetersiz çocuğun fotoğraf eğitimi aldığını söyledi. Güzel, 

amatör gönüllü bir fotoğrafçı tarafından verilen eğitimlerden 

sonra, çocukların Adana’nın çeşitli yerlerinden çektikleri 

fotoğraflarını sergi hâline getirdiklerini belirterek, “Fotoğraf 

çekmek çocuklarımız için farklı bir deneyim oldu” dedi. 

 

 

Sanat ve Dostluk Sergisi Büyük Beğeni Topladı 
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Uluslararası İnternet Müzik Yarışması Birinciliği 

                                                          ÇÜ Devlet Konservatuvarının Oldu 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Yrd. 

Doç. Dr. Mustafa Bayık, Uluslararası İnternet Müzik 

Yarışması birincisi Tansu Tural ile geçtiğimiz günlerde 

Bulgaristan’da yapılan 24. Ulusal Svetoslav Obretenov Genç 

Enstrümancılar ve Şancılar Yarışması’nda birinci olan Göksu 

Söker’e birer teşekkür belgesi verdi. 

Yrd. Doç. Dr. Bayık, “Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı olarak, nitelikli, çağdaş, uluslararası düzeyde 

bir eğitim vererek,  ülkemizin ve dünyanın çağdaş sanat 

kurumlarına aydın, modern, çok yönlü, vizyonu geniş, değer 

yaratan sanatçılar yetiştiriyor olmaktan onur duyuyoruz. 

Yeni başarılara imza atmak için çalışmalarımız aralıksız 

devam edecek” dedi. 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencilerinden 

Tansu Tural, Sırbistan Müzik Pedagogları Derneği’nin her yıl 

düzenlediği Uluslararası İnternet Müzik Yarışması (Internet 

Music Competition) birinci oldu.  

26 ülkeden 1.336 üniversite öğrencisinin katıldığı Uluslararası 

İnternet Müzik Yarışması 24 kategoride yapılırken viyola 

kategorisinde 12 yarışmacı yer aldı. Jürinin, katılımcıların 

gönderdiği kesintisiz olarak kaydedilme zorunluluğu bulunan 

video kayıtlarını puanladığı yarışmada, Çukurova Üniversitesi 

Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Ana Sanat 

Dalı Viyola Lisans 4. sınıf öğrencisi Tansu Tural 90 puan 

ortalamasıyla viyola kategorisinde birinciliği elde etti. 

Yarışmada Vural’a piyano eşliğini Öğr. Gör. Tsvetelina Tunteva 

yaptı. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü (ÇUTİK), yine çok farklı bir 

etkinliğe imza attı. ÇÜTİK üyeleri tarafından sahneye konulacak 

olan “Albaykuş” oyununu izlemeye gelenler, büyük bir sürprizle 

karşılaştı. Tiyatroseverleri fuayede, yerde yatan temsili maden 

işçileri karşıladı…  

Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki kazada yaşamını yitiren, maden 

şehitleri için Çukurova Üniversitesi öğrencileri birbiri ardına anma 

etkinliği düzenlemeye devam ediyor. Üniversitesinin Tiyatro 

Kulübü tarafından, daha önceden planlanan Albaykuş isimli oyun, 

Soma anısına oynandı. 

 

Mahkûmlar ve Cezaevi Çalışanları için Tiyatro 

 

 

Adalet Bakanlığı ve Çukurova Üniversitesi arasında yapılan 

protokol kapsamında, Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Oyunculuk Ana 

Sanat Dalı 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı “Ada” adlı oyun, 

Afife Jale Tiyatro Salonu’nda, Adana E Tipi Yarı Açık Cezaevi 

mahkûmları ve çalışanları için sergilendi. 

Athol Fugard’ın yazdığı, N. Fırat Demirağ’ın yönettiği oyunda 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk 

Ana Sanat Dalı 4. sınıf öğrencileri Cem Çetin ve Oğuz İnce rol 

aldılar. Bir hapishanedeki iki tutuklunun yaşadıklarını konu alan 

“Ada” adlı oyun, seyircisinin mahkûmlar ve cezaevi çalışanları 

olması nedeniyle sıra dışı bir deneyime dönüştü. 300 kişinin 

üzerinde tutuklu ve çalışanın izlediği oyun, büyük ilgi gördü. 

 

 

 

“Madenci Bir Gün, Evde Bekleyen Hergün Ölür” 

ÇÜTİK üyeleri oyun öncesinde fuayede bekleyen 

tiyatroseverleri, maden işçisi rolünde, yere yatarak ya da 

ayakta yaralı olarak karşıladı. Temsili işçilere yapılan makyaj, 

görenlerin bir anda irkilmesine neden oldu. 

Yerde yatan oyunculardan birinin kadın olması, “madende 

kadın çalışmaz ki…” sözünü akıllara getirse de, ÇÜTİK 

öğrencileri, “madenci bir gün, evde bekleyenler hergün ölür” 

diyerek konuya açıklık getirdi.  

 

ÇÜ Öğrencileri SOMA İçin “Albaykuş” Oyununu Sahneledi 
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  Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın davetlisi 

olarak Adana’ya gelen viyolonsel sanatçısı Yrd. Doç. Dr. 

Tokay, Konservatuvar öğrencilerine Viyolonsel Master Class 

kursu verdi. Viyolonselde uluslararası üne sahip olan ve 

birçok ödül ve başarıları bulanan Yrd. Doç. Dr. Tokay, üç gün 

boyunca Çukurova Üniversitesi’ndeki yetenekli öğrencilerle 

özel dersler vererek viyolonsel alanında tecrübelerini aktardı. 

 

Dünyaca Ünlü Viyolonsel Sanatçısı Tokay’dan ÇÜ Öğrencilerine                    

“Master Class” Eğitimi 

 

 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı önemli bir 

akademisyeni ağırladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Viyolonsel Sanatçısı 

Yrd. Doç. Dr. Dilbağ Tokay, Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı öğrencileriyle buluştu. Evrensel bir iş 

yaptıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Tokay, “Müzik dünyanın 

her yerine gittiğinizde kurabildiğiniz ortak iletişim biçimi. Bu dili 

iyi kullanmamız gerekiyor” dedi. 

 

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Tokay, Çukurova Üniversitesi’nde bulunduğu 

için çok mutlu olduğunu belirterek yetenekli gençlerle 

tanışma fırsatı bulduğunu söyledi. Çukurova Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı’nın yetenekli gençleriyle ilgili bugüne 

kadar birçok başarı hikâyesi duyduğunu belirten Yrd. Doç. 

Dr. Tokay, “Çok zengin bir şehriniz var. Gençlerinizle gurur 

duymanız gerekiyor” dedi. 

 




