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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi, Uluslararasılaşma Kapsamında pilot üniversite seçildi 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından Uluslararasılaşma Stratejisi kapsamında seçilen 20 

pilot üniversiteden birisi oldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

Çukurova Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma hedefinde 

kararlılıkla ilerlediğini söyledi… 

Prof. Dr. Kibar: “Araştırma Üniversitesi” kimliğimiz 

yanında, “Uluslararası Üniversite” kimliğimizi de 

pekiştirmek istiyoruz.” 

 

 

 

 

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

pilot üniversiteler arasında hak ettiği yeri alan Çukurova 

Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma hedefinde kararlılıkla 

ilerlediğini ifade etti. Prof. Dr. Kibar açıklamasını şöyle 

sürdürdü; 

“Sınırların kalktığı, hareketliliğin arttığı günümüzde 

üniversiteler sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası 

düzeyde de ciddi bir rekabet içinde. Üniversitemiz 

öğrencilerine sunduğu olanaklarıyla, son yıllarda bölge 

ülkelerin öğrencileri açısından da çok önemli bir çekim 

merkezi haline geldi. Öğrencilerimizin 2.057’si 99 farklı 

ülkeden gelerek aramıza katılan uluslararası öğrenci olup bu 

öğrencilerimizin oranı ise %3.6’ya çıkmıştır. Yapacağımız 

çalışmalarla iki yıl içinde uluslararası öğrenci sayımızı 4 bine 

çıkararak misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma hedefimiz 

kapsamında, YÖK tarafından Üniversitemize tevdi edilen 

“Araştırma Üniversitesi” kimliğimiz yanında, “Uluslararası 

Üniversite” kimliğimizi de pekiştirmek istiyoruz.” 

Dünyaya açılmayı ve ilk 500 arasına yeni Türk üniversiteleri 

sokmayı hedefleyen YÖK, bu amaçla “Yükseköğretime Erişim, 

Kalite ve Kurumsal Kapasite” adı altında üç ana temadan oluşan 

ve beş yılı kapsayan “2018-2022 Yüksek Öğretimde 

Uluslararasılaşmada Strateji Belgesi” hazırladı. Proje 

kapsamında, aralarında Çukurova Üniversitesi’nin de 

bulunduğu 20 devlet üniversitesi ‘pilot üniversite’ olarak 

belirlendi. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç ve YÖK Başkan Vekili 

Prof. Dr. Rahmi Er tarafından proje detayları hakkında bilgi 

vermek amacıyla “Uluslararasılaşma Stratejileri” konulu 

toplantı düzenledi. Yükseköğretim Kurulu Beyaz Salon’da 

gerçekleştirilen toplantıya Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mustafa Kibar’ın yanı sıra 2018-2022 dönemi için belirlenen 

pilot devlet üniversitelerin rektörleri katıldı. Toplantıda YÖK’ün 

amaç ve hedefleri aktarılarak bu amaçlara ulaşılmasını 

sağlayacak stratejiler ve pilot üniversitelere sağlanacak 

desteklerle ilgili bilgiler verildi. YÖK, seçilen üniversitelere en az 

bir uluslararası sıralandırma kuruluşunun ilk 500 üniversite 

sıralamasında yer alabilmesine yönelik politikalar geliştirecek ve 

destekleyecek. Toplantıda ayrıca Türkiye’nin yükseköğretim 

alanında çekim merkezi haline gelmesi ve uluslararasılaşmada 

kurumsal kapasitenin artmasını sağlama amaçlarına yönelik 

olarak belirlenen hedeflerde açıklandı. 

 

 

 

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

 

Hedef; Türkiye’nin yükseköğretim alanında çekim merkezi haline gelmesini sağlamak 

 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

NİSAN  2018 

ÇÜ Ziraat Fakültesi Akif Kansu Toplantı Salonu’nda düzenlenen 

ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 

başlayan toplantının açılış oturumunda Çukurova Üniversitesi 

Biyoteknoloji Merkezi’nin anlatıldığı tanıtım filmi izletildi. 

“Geleneksel hale gelen Biyoteknoloji Günlerine yoğun 

katılım oldu” 

 

6. Biyoteknoloji Günleri’nin açılış konuşmasını                                 

ise ÇÜ Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar yaptı. Merkez hakkında kısa bilgiler 

aktaran Prof. Dr. Kaçar, merkezin kapılarının tüm üniversite 

öğrencileriyle araştırıcılarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına 

açık olduğunu söyledi. Merkezde TUBİTAK Tarım ve Sanayi  

 

 

 

 

 

Bakanlıklarıyla Üniversitelerin araştırma fonlarından alınan 

kaynaklarla çok sayıda proje yürütüldüğüne değinen Prof. Dr. 

Kaçar, bu güne kadar 90 projeye destek verdiklerini ifade etti.  

Prof. Dr. Tükel: “Biyoteknoloji yaşamın her alanında var.” 

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel                                            

ise Biyoteknolojı araştırma merkezinin                                                 

8 yıllık bir merkez olarak aktif bir şekilde bilimsel aktivite ve 

araştırmalara ev sahipliği yaptığını söyledi. Biyoteknoloji 

günlerinin katılımcılara önemli bilgi ve deneyimler sağladığına 

inandığını belirten Prof. Dr. Tükel, yaşamımızın her alanında 

biyoteknolojinin olduğunu ifade etti.  

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından                                       

geleneksel hale getirilen Çukurova Biyoteknoloji Günleri’nin bu yılda 6.’si düzenlendi.                                                    

İki gün süren Biyoteknoloji Günleri’nde beş oturumda sağlık, su ürünleri,                                                            

endüstriyel ve mikrobiyal biyoteknoloji alanlarında güncel konular tartışılarak,                                                         

sektör ve biyoteknoloji konusunda da bir panel ve genç                                                                             

biyoteknologların kendi uzmanlık konularındaki sunumları yer aldı. 

 

6. Çukurova Biyoteknoloji Günleri tamamlandı  

 

Akyürek: “Eğitime katkı koymaya devam edeceğiz.” 

 

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan                                               

Vekili Ramazan Akyürek de konuşmasında                                 

belediye çalışmaları ve projeleri hakkında                                        

bilgi verdi. Çukurova Üniversitesi’yle her zaman gurur 

duyduklarını ifade eden Akyürek, Adana Büyükşehir Belediyesi 

olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime olan 

katkılarının süreceğini söyledi.  

 

Açılış konuşmalarının ardından                                                   

Merkez Müdürü Prof. Dr. Yıldız Aka                                               

Kaçar katkılarından dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan 

Vekili Ramazan Akyürek’e teşekkür plaketi takdim etti. 

Sponsorlara ve eğitmenlere teşekkür plaketi takdim 

edilmesinin ardından ilk sunumu Ohio State Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sudha Agarwal sunumunu yaptı. 

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

 
 

 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

49.TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması sonuçlandı  

 

Adana’da sergilendiğini ve bunlar arasından da 

derecelendirme yaptıklarını söyledi. 

Prof. Dr. Elekcioğlu: “Fikir üretmek en az dereceye 

girmek kadar önemli…” 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu ise her yıl 

düzenlenen bu yarışmada emeği geçen Bölge Koordinatörü 

Prof. Dr. Saadet Büyükalaca ve ekibine emeklerinden dolayı 

teşekkür ederek, fikir üreterek bu yarışmaya proje veren 

gençleri kutladığını söyledi.  

Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, 

Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, 

Türk Dili ve Edebiyat alanlarında dereceye giren öğrencilere 

bisiklet ve belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi’nde sergilenen 

projeler için, değerlendirme sonunda ödül töreni düzenlendi. 

Törene ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Yüreğir 

Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bölge illerin İl Milli Eğitim 

Müdürleri ile TÜBİTAK Bölge  Koordinatörü Prof. Dr. Saadet 

Büyükalaca katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Bölge Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. Fatih Ayaz öğrenci, veli ve öğretmenlere 

katılımlarından dolayı teşekkür etti. Adana, Antep, Hatay, 

K.K.T.C, Maraş, Kilis, Mersin, Osmaniye’den 12 dalda proje ile 

öğrencilerin yarışmaya katıldığını belirten Prof. Dr. Ayaz, 1844 

projeden 100 adedinin sergilenmeye değer görülüp 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tubitaksergi18.asp 

 

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları 

Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan 

öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim 

alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, 

çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel 

çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 

12 farklı alanda lise öğrencileri arasında araştırma 

projeleri yarışması düzenlendi. 

12. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması tamamlandı 

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

12. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Adana 

Bölge Yarışması sergisi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre 

Merkezi’nde sergilenerek ödül töreni gerçekleştirildi. Açılış 

törenine TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Saadet 

Büyükalaca İl Milli eğitim Müdürü Turan Akpınar ilçe milli 

eğitim müdürleri okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. 

Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve 

uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, 

çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda 

bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları 

Başkanlığı’nca Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl 

eklenen Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında 

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendi. 

 

 

 

 Açılış konuşmasını TÜBİTAK Bölge Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. Fatih Ayaz yaptı. Prof. Dr. Ayaz 1060 proje ile katılım 

sağlayan tüm öğrencilerin gönüllerinde derece yaptığını 

belirterek önemli olan kısmın proje üretmek olduğunu 

söyledi. Prof. Dr. Ayaz , 80 Projenin sergilendiğini ve bu 

projelerden dereceye giren projelerin Kayseri’de yapılacak 

final yaraşmasında bölgemizi temsil edeceğini belirtti. Her 

alanda dereye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri 

tarafından takdim edildi. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tubitaksergi18.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/tubitakliseogr.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

NİSAN  2018 

“Eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan 

işbirliği yapacağız.” 

ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Prof. Dr. Boyan, Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında 

gerçekleşen protokol ile eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel 

alanları kapsayan işbirliği esaslarını belirlemek amacıyla bu 

protokole imza attıklarını söyledi. Protokolün lisede eğitim ve 

öğretim gören öğrencilerin ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu’nda uygun görülecek bilimsel çalışma, 

araştırma, laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor 

salonu gibi sosyal tesislerinden yararlanmalarını kapsadığını 

belirten Prof. Dr. Boyan, her öğretim yılında 9, 10, 11 ve 12. 

sınıf öğrencilerine lise tarafından önerilecek konularda bilimsel 

çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanması hususunda 

gerekli bilimsel danışmanlık yapacaklarını söyledi. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Boyan , Lise tarafından önerilen derslerden 

Yüksekokul tarafından uygun görülen konu, yer, zaman ve 

şartlarda öğretim elemanları tarafından öğretmen ve 

öğrencilere sunumlar yapılacağının da altınız çizdi.  

Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi Müdürü Cuma Özcan ise eğitim, 

öğretim ve yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin 

yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için araştırma 

yapılması, bu konularda iyileştirmeye yönelik projeler 

hazırlanması ve uygulanması için Yüksekokula önerilerde 

bulunacaklarını söyledi. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İle Dr. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi 

sosyal ve bilimsel işbirliği protokolü imzalandı. Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu toplantı 

salonunda gerçekleşen imza törenine MYO Müdürü Prof. Dr. Neslihan Boyan ile Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi 

Müdürü Cuma Özcan katıldı.  

 

ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO ile Dr. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi                     

işbirliği protokolü imzalandı  

 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) Akdeniz’de 

paraketa ile birim çabada avlanan Lahos miktarının belirlenmesi 

için bir çalışma başlattı. Bölgedeki üniversitelerin, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe teşkilatlarının ve ticari balıkçıların 

birlikte görev aldıkları Türkiye balıkçılığında bir ilk olarak 

gösterilen projenin Yürütücülüğünü ise Çukurova Üniversitesi 

(ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Gökhan Gökçe 

üstlendi.  

Lahos balığı ve geleceği ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Gökçe, 

su ürünleri istatistik verilerine göre Türkiye’de bir yılda avlanan 

Lahos (Lagos) miktarının 2010-2015 yılları arasında 672 tondan 

169 tona düştüğünü belirterek, bu azalmaya önlem amacıyla 1 

Eylül 2016’da yürürlüğe giren 4/1 numaralı Ticari Amaçlı Su 

Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğle tüm karasularımızda 

Lahos avcılığının yasaklandığını söyledi.  Lahos’un yasaklanması 

ile kalın paraketa balıkçılığının yasal olmasına rağmen ekonomik 

olarak yapılamaz hale geldiğine vurgu yapan Çukurova 

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden 

 

Prof. Dr. Gökhan Gökçe lahos av yasağının, kurallara uyan 

balıkçı grubunu mağdur ederken, türün kaçak avcılığını yapan 

balıkçıları ve ithal süsü vererek satışını yapan kabzımal ve balık 

lokantalarını aynı oranda etkilemediğini söyledi. Bu kapsamda 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün çalışma 

başlattığını belirten Prof. Dr. Gökçe, yürütücülüğünü yaptığı 

projeye Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. 

Dr. Hüseyin Özbilgin, İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz 

Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Aydın 

Demirci ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden 

Prof. Dr. Cengiz Deval’ın çalışmaya katkı sağladığını ifade etti. 

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

 

 

Lahos balığının geleceği için çalışıyorlar…  

 

 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/lahosprj.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/myoliseisbirligi.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi’nde ‘Ufuk 2020 Programı Bilgi Günü’ düzenlendi  

 

Prof. Dr. Kibar, Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika 

uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan 

UFUK2020 Programının Avrupa'nın araştırma ve teknoloji 

geliştirme kapasitesini güçlendirmek, Üniversite-sanayi 

işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin 

işbirliği yaptığı ülkelerle, AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda 

işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmekte olduğunu belirtti. 

Rektör Prof. Dr. Kibar, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin 

teknolojilerine yön vermeyi hedeflediğini söyledi  ve Çukurova 

Üniversitesinin bu kapsamdaki etkinliğini güçlendirerek, çağdaş 

dünyadaki gelişmelerden kopmadan bilimsel rekabet gücünü 

arttırmanın en önemli hedefleri olduğunu ifade etti. 

 

 

 

TUBİTAK AB Çevre Programları sorumlusu Emre Yurttagül ve 

Avrupa Komisyonu Araştırma ve İnnovasyon Yetkilisi 

Bernhard Fabianek konuşmalarını yaptı. Açılış konuşmalarının 

ardından UFUK2020 Programının genel yapısı, proje önerisi 

hazırlama ve ortak kuruluş bulma süreci ile  güvenli 

toplumlar, sağlık ve bilgi iletişim teknolojileri araştırma 

alanları 2018 yılı çağrılarına yönelik detaylı bilgi sunuldu.   

Etkinlik kapsamında Avrupa Komisyonu yetkilileri, geçmiş 

çağrılarda destek almış Türkiye’den başarılı proje sahibi 

araştırmacılar ile TÜBİTAK temsilcileri tarafından sunumlar 

gerçekleştirildi.   

 

Prof. Dr. Kibar, “UFUK2020 uluslararası ortaklıklar yolu 
ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor.” 

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme 

ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturulan 

dünyanın en yüksek bütçeli hibe programının UFUK2020 

olduğunu söyledi.  

 

Bahçeşehir Koleji öğrencileri Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı ziyaret etti  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ufuk2020-18.asp 

 

Bahçeşehir Koleji öğretmen ve öğrencileri Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı makamında 

ziyaret etti. 

Adana Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Hakan Gediktaş ve 

öğrenciler, ÇÜ Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi ile Adana 

Bahçe şehir Koleji’nin birlikte yürüttüğü “Minik Bahçıvanlar” 

programına verdiği destekten dolayı Rektör Prof. Dr. Kibar’a 

teşekkür etti. Okul Müdürü Hakan Gediktaş, ikinci dönem 

içerisinde yapacakları projeler hakkında bilgi vererek Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Kibar’a öğrencileriyle birlikte teşekkür 

sertifikası ve çiçek taktim etti.  

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin ziyaretinden duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, 

 

 

 

 

gelecekte böyle çalışkan ve zeki çocukların ülkemizi 

gururlandıracağını söyledi. Prof. Dr. Kibar, öğrencilerin 

başarılarının ömürlerinin sonuna kadar artarak devam etmesi 

dileğinde bulundu.  

 

Avrupa Komisyonu’nun desteği, TÜBİTAK ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi 

işbirliği ile Çukurova Üniversitesi’nde UFUK2020 Programı Bilgi Günü düzenlendi.  Mithat Özsan Amfisi’ndeki 

etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Dekanlar, TÜBİTAK Yetkilileri 

ve araştırıcılar katıldı.      

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ufuk2020-18.asp
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Milleti millet yapan en büyük unsurların başında gelen 

ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın büyük mücadelesini 

özetleyen İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıldönümü, 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kültür Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen törenle kutlandı. Mithat Özsan Amfisi’nde 

gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Şeref Erdoğan’ın yanı sıra, akademik ve idari personel 

ile öğrenciler katıldı.  

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Kültür Müdürlüğü tarafından anma 

etkinliği düzenlendi 

İstiklal Marşı’nın kabul edilmesinin yıldönümü ve Milli Şairimiz 

Mehmet Akif Ersoy’u anma Günü etkinlikleri kapsamında 

gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulmasının 

ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.  

Açılış konuşmasını öğrenciler adına Çukurova üniversitesi 

Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri Süleyman Hasanol yaparken, 

ÇÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Şahin Nayır ise İstiklal 

Marşı’nı okudu. 

 

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 97. Yıl Dönümü  

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi hocaları ve 

öğrencileri tarafından, geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmak 

üzere kermes düzenlendi. 

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin organize ettiği kermese Sarıçam 

ve Yüreğir Belediyeleri de destek verdi.  İl Müftüsü Hasan Çınar, 

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ,  

 

 

 

Çukurova Üniversitesi öğrencileri Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenledi  

 

 

Açılış konuşmalarının ardından ÇÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ali Osman Ateş "Mehmet Akif ve İstiklal Marşımızın 

Mesajı" konulu seminer verdi. İstiklal Marşımızın 

“Bağımsızlığımızın Milli Manifestosu.” olduğunu belirten Prof. 

Dr. Ateş, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatı hakkında 

bilgiler verdi.  

Prof. Dr. Ateş, kısaca şairin doğumu, tahsili, ailesi, memuriyet 

hayatı, Kurtuluş Savaşı, Ankara günleri, İstiklal Marşı, Mısır’daki 

yılları ve eserlerini anlattı. 

 

ASİM Başkanı Mahmut Eraslan’ın bizzat katılarak katkı 

sundukları kermese ilgi çok büyük oldu. 

Çukurova Üniversitesi dışından da çok sayıda katılımın 

gerçekleştiği bu organizasyondan elde edilen 14.140.00 (ondört 

bin yüz kırk) liralık gelir, şehit ve gazi yakınlarının ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kurulan Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.  

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Güçlü Kadın, Mutlu Yarın…  

 

Cengiz: “2007 yılında Türkiye’de eşi istemediği için                

1.2 milyon kadın işten ayrıldı.” 

Etkinlik, Diş Hekimi Dilay Burcu Saygeçitli ve Yazar Demet 

Cengiz’in sunumuyla başladı. Toplumda kadın olmanın 

zorluklarına değinen Cengiz, verdiği bazı istatistiki bilgilerle 

Türkiye’de kadın istihdamı, yaşanılan sıkıntılar, kadın 

cinayetleri gibi konulara değindi. 2007 yılında ülkemizde eşi 

istemediği için 1.2 milyon kadının işten ayrıldığını hatırlatan 

Demet Cengiz, 2015 yılında bu rakamın yüzde 50 düşerek 600 

bine indiğini söyledi. Cengiz, “Umarım bu rakam gelecek 

yıllarda sıfırlanır ve çalışma hayatının her kademesinde, olması 

gerektiği gibi biz kadınları daha fazla görebiliriz.” dedi. 

 

 

 

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisleri Enstitüsü Çukurova Öğrenci Kulübü “Güçlü Kadın 

Mutlu Yarın” adlı söyleşi düzenledi. ÇÜ Akif Kansu Konferans 

Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Çukurova Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan’ın yanı sıra, 

akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 

öğrenciler katıldı. 

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

 

 

Sabancı Çetindoğan: “Adanalı olmakla her zaman 

övünüyorum.” 

Açılış konuşmalarının ardından Yazar Demet Cengiz’in 

moderatörlüğünde gerçekleşen DEMSA Group Kurucusu 

Demet Sabancı Çetindoğan söyleşisi büyük ilgi gördü. Uzun 

zamandır gelmediği memleketine olan hasretini dile getirerek 

sözlerine başlayan Demet Sabancı Çetindoğan, “Adanalı 

olmaktan her zaman övünüyor, gurur duyuyorum.” dedi. 

Sabancı Ailesi’nin bir ferdi olarak gözünü iş dünyasının içinde 

açtığını ifade eden Sabancı Çetindoğan, doğduğu kent 

Adana’da lise eğitimini tamamladıktan sonra rahmetli babası 

ve annesinin desteğiyle iyi bir eğitim aldığını, aile işinden 

sonra iş hayatında kendi yoluna gitmeyi tercih ettiğini söyledi. 

Sabancı Çetindoğan, DEMSA Group ve çalışma hayatıyla ilgili 

bilgi verip soruları da yanıtladı. 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Çukurova Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen “Güçlü Kadın 

Mutlu Yarın” etkinliğine katılmak üzere Adana’ya gelen DEMSA Group Kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan, 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı makamında ziyaret etti. Sabancı Çetindoğan, Çukurova 

Üniversitesi’nin Adana, bölge ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu söyledi. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/guclukadin.asp
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8 Mart Dünya Kadınlar günü dolaysısıyla Akif Kansu Toplantı 

Salonu’nda ÇÜ Hukuk Fakültesi İş Hukuku Bölümü Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Zeki Okur tarafından “Çalışma Hayatı ve Kadın” 

konulu seminer verildi.   

Doç. Dr. Okur, toplumun yarsının kadınlardan oluştuğunu ifade 

ederek çalışma hayatında kadının öneminin yadsınamayacağını 

evdeki çalışmanın bile buna dâhil olduğunu söyledi.  Doç. Dr. 

Okur en son istatistikleri de açıklayarak, “2018 verilerine göre 

bugüne kadar 47 kadın öldürülmüş… Zincirleme şiddet söz 

konusu. Erkek kadına şiddet uyguluyor, kadın ise çocuğa 

uyguluyor ve çocukta oyuncağına ya da topluma yansıtıyor.” 

dedi. 

“Kadına bakış açımızda sorun var.”  

Çalışma hayatında ciddi problemler olduğuna değinen Doç. Dr. 

Okur, en büyük sorunun ise kadınların çalışma hayatına katılma 

konusunda olduğunu söyledi. Doç. Dr. Okur öncelikle sosyolojik  

 

Çalışma Hayatı ve Kadın…  

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 

tarafından düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında 

Psikoterapist-Yazar Dr. Obengül Ejder, Eczacılık Fakültesi’ne 

konuk oldu.  

Eczacılık Fakültesi Kariyer Günleri kapsamında Lütfullah 

Aksungur Amfisi’nde gerçekleşen konferansa Eczacılık Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener, öğretim elemanları ve 

öğrenciler katıldı. Eczacı adaylarına "Hızlı Mor Balık" isimli 

konferans veren Dr. Obengül Ejder girişimcilik ve fark 

yaratmanın önemini kendi deneyimlerinden örnekler vererek 

anlattı.  

İş hayatının altın kuralları… 

Dr. Ejder, günümüzde çok popüler olan girişimciliği 

“Başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları 

birer iş fikrine dönüştürebilme sanatı” olarak tanımlayarak, 

gerçek bir girişimci olabilmenin ilk şartının işini aşkla yapmaktan 

geçtiğini vurguladı. İş hayatında planlama ve koordinasyonun 

önemine de dikkat çeken Dr. Ejder, iş hayatının altın kurallarını 

“İşleri Organize Etme, Yapılan Hatalardan Dersler Çıkarma ve 

Araştırmacılık, Vizyon Oluşturma ve Geliştirme, Rekabet ve 

Sürdürülebilirlik, Değişimi Yönetmek, Farklılık Yaratmak ve 

İnovasyon.” olarak sıraladı.  

 

 

"Hızlı Mor Balık" 

 
olarak problemler olduğunu belirterek “Kadına bakış açımızda 

sorun var.  Ataerkil bakış açıcıyla kadınların evde oturmaları 

gerektiği, evde çocuk yetiştirmeleri gerektiği iddiasıyla 

çalışma hayatına katılmalarını engelleme var.  İkinci sıkıntı 

çalışma hayatına katılan kadınların çalışma hayatı içerisinde 

ayrımcılığa maruz kalmaları. Bunlar sigortasız çalıştırma, 

düşük ücretle çalıştırma ve benzeri problemler.” şeklinde 

konuştu. 

 

 

 

 

Planlı yaşamanın hem eğitim, hem de mezun olduktan 

sonraki iş hayatında kendisine büyük kazanımlar sağladığını 

ifade eden Dr. Ejder, “ Unutmayın ki asıl mezun olduktan 

sonra hayat başlıyor. Bu hayata iyi entegre olabilmeniz için 

de şimdiden fark yaratmanın yollarını bulmak, akılda 

kalabilmek için çaba sarf etmek, bir yol yoksa da bir yol 

yaratmak, yeteneklerinizi iyi tanımak ve yenilikçi olmak 

zorundasınız. Ama bunları yaparken de altın oranınız her 

zaman, nerede/hangi konumda olursanız olun ‘ustalarınıza 

saygı’ birinci kuralınız olsun. İşte ancak bunları yerine 

getirirseniz hızlı mor balık misali mesleğinizde fark yaratıp 

hayallerinize kavuşabilirseniz.” şeklinde konuştu. 
http://habermerkezi.cu.edu.tr/hizlibalik.asp 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

IEEE Çukurova 10. Kariyer Günleri ve Staj Fuarı  

 

Öğrenci Konseyi Başkanı Remzi Karlı, “Kariyer Günleri, 

sektöründe öncü firmaların üst düzey yöneticileriyle üniversite 

öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir etkinlik. 

Öğrencilere iş dünyasının önemli isimleriyle buluşma fırsatı 

sağlamasının yanında, öğrencilerde kariyer bilincini oluşturmak 

ve onlara bu konuda bir bakış açısı kazandırmak, öğrencilerin 

staj için doğru tercihler yapmasını sağlamak, kişisel gelişim 

süreçlerine katkıda bulunarak mezuniyet sonrası karar verme 

aşamasında daha sağlıklı tercihler yapabilmelerine yardımcı 

olmayı hedeflemektedir.” şeklinde konuştu. 

 

 

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Ramazan Akyürek 

ise, “Yöneten kesim olmak için öncelikle kendimizi hayata 

hazırlamak ve bir kariyer sahibi olmak lazım.” diyerek başladığı 

konuşmasına “Çukurova Üniversitesi’nde böylesine önemli bir 

bölümde okuyor olmanız sizin için büyük avantaj. Sizi buraya 

getiren öğretmen ve ailenize ne kadar şükran borcu 

olduğunuzu her zaman hatırlamalı ve bu avantajı iyi 

kullanmalısınız.” şeklinde devam etti. 

Açılış konuşmasını IEEE Çukurova Öğrenci Kulübü Başkanı 

Mehmet Şeker yaptı. Staj Fuarını bundan on yıl önce Çukurova 

Üniversitesi öğrencileri ve bölge halkıyla buluşturmaya 

başladıklarını ifade eden Şeker; “Geçen bu on yıllık süre 

içerisinde hem kendimize hem de genç neslimize gittikçe artan 

seviyede bir çalışma hayatı ve kültürü kattığımızı düşünerek bu 

sene daha büyük hedeflerle onuncusunu düzenlemekteyiz. Bu 

etkinliği düzenlememizdeki temel amaç; bölge insanını ve 

gençlerimizi kariyer ve benzer alanlar hakkında bilgilendirmek 

ve onlara bu konuda bir nebze de olsa yön verebilmektir.” 

dedi. 

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

 

 

 

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi 

Yalçın'ın davetlisi olarak Adana’ya gelen Vakıflar Bankası Genel 

Müdür Yardımcısı Mehmet Boz, kendisinin de bir zamanlar 

öğrencisi olduğu Çukurova Üniversitelilere başarı hikâyesini 

anlattı. 

Prof. Dr. Azmi Yalçın, Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari 

Bilimler Fakültesi mezunu olan ve iş hayatında başarı elde 

etmiş kişileri öğrencilerle buluşturarak bilgi deneyimlerini 

paylaşmalarını sağladıklarını söyledi.   

Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Boz, Vakıflar 

Bankası’nı tanıtan kısa bir filmi de öğrencilere izleterek 

bankacılık sektörüyle ilgili bilgiler verdi ve yeni bankacılık 

trendlerini de öğrencilere anlattı. Boz, “Günümüz teknoloji 

devri. Normalde bankacılık bir ilişki yönetimidir. Ancak artık 

oradan çıktık. Her şeyi mobil üzerinden hallediyoruz. Herkes 

teknolojiyi yoğun bir biçimde kullanıyor. Dolayısıyla da bununla 

ilgili bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Kendimizi o 

anlamda hem teknoloji yoğun çalışabilmek hem de detayı 

değerlendirebilmek, istatistik, matematik konularına önem 

verebilmek önemli.” dedi. 

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Çukurova Öğrenci Kolu tarafından “Kariyer Günleri ve Staj 

Fuarı” etkinliği düzenlendi. Alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte öğrenciler, iş dünyasının 

ünlü isimlerinin deneyimlerinden yararlanma imkânı buldu. IEEE Çukurova Öğrenci Kulübü tarafından dokuz yıldır 

büyük bir başarıyla düzenlenen Kariyer Günleri ve Staj Fuarı etkinliğinin 10.’su bu yıl yine Çukurova Üniversitesi 

Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirildi. 

 

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

Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Boz Çukurova Üniversitesindeydi  

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/iibfkonf.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/ieeefuar.asp
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Eğitimin içeriğinde yarı kodlama ve robotik eğitim bulunduğunu 

açıklayan Başbuğ, öğretmenlerin aldıkları bu eğitimi, ikinci 

dönem 5-6 yaş gruplarında uygulamaya başlayacaklarını 

söyledi. STEAM Eğitimi hakkında bilgi aktaran Başbuğ şunları 

kaydetti; “Son yıllarda giderek artan bir şekilde “STEAM” 

eğitimini duymaktayız. Peki STEAM nedir? STEAM Science 

(Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) Art 

(Sanat) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin 

birleşiminden oluşmaktadır. STEAM kavramı 2001 yılında ilk 

olarak Dr. Judith Rahmaley tarafından ortaya konmuştur. 

Çocukları makinelerin yapamadığı işleri yapabilecek bilgi ve 

becerilerle donatarak geleceğe taşımak gerekmektedir. Yani 

çocuklarımızın yaşama değer katacak yenilikler yapması 

gerekmektedir. Böylece küreselleşen dünyada ülkemizin 

rekabetçi ülkeler yarışında sağlam durabilmesi için STEAM 

eğitiminin okul öncesi dönemden başlaması çok büyük önem  

Çukurova Üniversitesi Anaokulu’nda STEAM eğitimi verildi  

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bölümü öğrencileri tarafından üretimi gerçekleştirilen '1.5 

Adana' isimli elektrikli otomobilin minik ziyaretçileri vardı.  

Tasarımı ve üretimi Makine Mühendisliği Bölümü 

Laboratuvarları'nda gerçekleştirilen aracı görmek isteyen 

anasınıfı öğrencileri Çukurova Üniversitesi’ne gelerek 

incelemelerde bulundu. İlk kez elektrikli bir otomobil gören 

minikler uzun uzun aracı inceledi. 

Çukurova Elektromobil Takımı üyeleri öğrencilere araç hakkında 

kısa bilgiler de aktardı. Birçok yarışmaya damgasını vuran 

elektromobili yakından inceleyen öğrenciler sosyal sorumluluk 

mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Öğrenciler hep bir ağızdan 

“Trafik kurallarına uyalım, hız yapmayalım” diye büyüklerine 

seslendi. 

 

 

1,5 Adana’nın minik ziyaretçileri vardı  

 

 

ÇÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi 

Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şule 

Erden Özcan tarafından yürütülen etkinlikte Çukurova 

Üniversitesi Anaokulu 5-6 yaş öğretmenlerine STEAM 

Eğitimi verildi. Eğitime Okul Müdürü Yasemin Aslan, 

Müdür Yardımcısı Erkan Tiyekli ile 5-6 yaş grubu 

anasınıfı öğretmenleri katıldı. STEAM Eğitimini ise 

Bilişim Garaj Akademisi eğitimcilerinden Ebru 

Başbuğ verdi.  

 

 

 

 

 

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

 

taşımaktadır.” Okul öncesi çocuklarına STEAM becerilerini 

kazandırabilmek için iyi hazırlanmış programa, öğretmen 

eğitimine ve aile katılımına ihtiyaç duyulduğunu belirten 

Eğitmen Başbuğ,  “Okul öncesi çocuklarına uygun hazırlanmış 

STEAM eğitim etkinlikleri iyi yetişmiş öğretmenler tarafından 

uygulandığında ve ailede de pekiştirildiğinde çocuk, STEAM’le 

tanışacaktır ve STEAM becerileri gelişecektir. Çocuklar STEAM 

eğitimi aracılığı ile yarı kodlama yapmayı öğrenerek bir dizi 

komutun nasıl yazıldığını öğrenmenin yanı sıra bilgisayarlarla 

iletişime geçerek onlara ne yapmaları gerektiğini de 

öğrenecektir.” dedi. 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi’nde 400 fıstık çamı toprakla buluştu  

 

Aralarında ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nden İç Hastalıkları 

ve Nefroloji Uzmanı Dr Engin Onan’ın da bulunduğu topluluk 

üyeleri hafta sonu Fıstık Çamı Projesi kapsamındaki fidan dikme 

etkinliğinde bir araya geldi. Proje, Çukurova üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan 

Tükel, mezunları, öğretmenler ve öğrencilerin, yaklaşık 400 

fıstık çamını toprakla buluşturmasıyla tamamladı. Etkinlikte 

konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi 

yerleşkesinde tarımsal faaliyette kullanılanların dışındaki tüm 

arazileri ağaçlandırdıklarını söyledi. 

 

Prof. Dr. Kibar: “Kampüs alanımızın yeşil bitki dokusu 

gelecekte şehrimizin de akciğerleri olacak.” 

 Prof. Dr. Kibar, “Böylece ülkemizin zaten yeşili en bol, en geniş 

biyo kütleye sahip olan ve doğal bir park alanı görünümündeki 

Üniversitemizi tamamen ağaçlandırıyoruz. Ayrıca belirtmek 

isterim ki, Adana’nın kentsel gelişim hızı göz önüne alındığında 

kampüs alanımızın bu yeşil bitki dokusu gelecekte şehrimizin de 

akciğerleri olacaktır.” şeklinde konuştu. 

 

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

 

 

 

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri 

kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Aladağ Meslek 

Yüksekokulu Ormancılık Bölümü fidan dikme töreni 

gerçekleştirdi. 

ÇÜ Aladağ Meslek Yüksekokulu Orman Bölge Müdürlüğü 

işbirliğiyle Çukurova Üniversitesi kampüsü sosyal tesislerine 

150 fidan dikildi. Fidan dikme törenine Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Halil Elekcioğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent 

Torun, Aladağ Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Okan 

Özkaya, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, 

akademisyenler, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve 

öğrenciler katıldı.  

Aladağ Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Okan Özkaya 

ormancılığa ve tarıma katkı sağlamak üzere fidan dikme töreni 

yaptıklarını hatırlatarak selvi, çam fıstığı ve zeytin ağaçlarını 

toprakla buluşturduklarını söyledi.  

 

ÇEAŞ Anadolu Lisesi Mezunlar Topluluğu Üyeleri, Çukurova Üniversitesi’nin (ÇÜ) tarıma elverişli olmayan alanların 

yeşil alana dönüştürülmesi için başlattığı çalışmaya, ‘Fıstık Çamı Projesi’yle destek vererek 400 fıstık çamını 

toprakla buluşturdu. Amaç, yetişen fıstık çamı ağaçlarının geliri ile Çukurova Üniversitesi öğrencilerine burs 

imkânı sağlamak. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/fidandikimi-18.asp 

ÇÜ Aladağ MYO Öğrencileri 150 Fidanı Toprakla Buluşturdu  

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/aladagfidandikim.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/fidandikimi-18.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

NİSAN  2018 

Birçok yarışmaya katılıp uluslararası başarı elde ederek ilk 

ödülünü 2017 yılında alan ÇÜ Devlet Konservatuvarı Ortaokul 

Klasik Müzik Korosu, şimdi de Öğretim Görevlisi İlgar Eyyubov 

şefliği ve Piyanoda Erol Emmioğlu eşliğinde katıldığı ‘15. 

Uluslararası Müzik Yarışmasında’ büyük ödülün sahibi olarak 

yeni bir başarıya imza attı. Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. 

Toğrul Ganioğlu, akademisyenler ve ödüllü öğrenciler tarafından 

karşılanan Rektör Prof. Dr. Kibar, başarıda emeği geçen başta 

hocaları olmak üzere öğrencileri kutladı. 

 

ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri GRAND PRİX Ödülüyle Türkiye tarihine geçti  

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 

son sınıf öğrencileri Bahar yarıyılında Mimari Proje 8 dersi 

kapsamında ÇÜ kazısı olan Tatarlı Höyük’te “Ceyhan Tatarlı’da 

Sürdürülebilir Yaşam ve Araştırma Merkezi Tasarımı” konulu 

projelerine başladı.  

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeğin, Öğr. Gör. Tolga Uzun ve Arş. Gör. 

Nur Yılmaz’dan oluşan B grubu koordinatörlüğünde yürütülen 

çalışma bu konuya ilgi duyan disiplinlerce ilgiyle karşılanırken, 

ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve 

Tatarlı Höyük Kazıları Başkanı Yrd. Doç. Dr. K. Serdar Girginer 

projede görev alacak öğrencilere “Çukurova Tarihine Işık Tutan 

Yerleşim: Tatarlı Höyük”  başlıklı seminer verdi. 

 

 
“Ceyhan Tatarlı’da Sürdürülebilir Yaşam ve Araştırma Merkezi Tasarımı”  projesi 

 

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

ÇÜ Devlet Konservatuvarı’nı ziyaret ederek, Rusya Besteciler ve Rusya Müzisyenler Birliği                   

tarafından video kayıtlar üzerinden yapılan “15. Uluslararası Müzik Yarışmasında” Grand Prix ödülünü 

kazanan Ortaokul Korosu öğrenci ve akademik kadroyu tebrik etti.  

 

 

 

 

 

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

 

Çukurova Üniversitesi’nin ödüllü öğrencilerinin 

Bulgaristan'da düzenlenmesi planlanan uluslararası bir 

yarışma için katılım daveti aldıkları ve çalışmalarına ara 

vermeden Öğretim Görevlisi İlgar Eyyubov şefliğinde devam 

edecekleri öğrenildi. 

 

ÇÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Mustafa Yeğin, “Projenin amacı, zengin tarihi 

mirasın kırsal yaşam ile kesiştiği önemli bir bölge olan 

Ceyhan Tatarlı Höyüğünü referans alarak, kültürel, sosyal ve 

doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı 

sağlayacak bir merkez tasarlanmasıdır.” dedi. 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/konsvgrandprix.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/yasamprj.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   
 

Vali Mahmut Demirtaş Çukurova Teknokent’teki  ar-ge çalışmalarını inceledi 

 
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Bünyesinde faaliyet gösteren Çukurova Teknoloji 

Geliştirme Bölgesinde (TEKNOKENT) incelemelerde bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

üniversite- sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Çukurova Üniversitesi bünyesinde yaptırılan Teknokent 

içerinde yer alan konferans salonunda  Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ve Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın, iş dünyası temsilcileri kamu kurumu yöneticileri ve akademisyenler hazır bulundu. 

 

  

 

Prof. Dr. Aydın, Vali Mahmut Demirtaş’a Çukurova Teknokent’i 

anlatan bir sunum yaptı. Prof. Dr. Aydın, Çukurova Teknokent'in 

amacını “Bölgemizde daha etkin bir üniversite-sanayi işbirliği 

sağlanarak, daha fazla araştırma imkanı yaratılması ve yapılan 

araştırmaların ekonomik değere dönüşebilmesi konusunda 

üniversitenin gelişmiş insan gücü ve altyapı olanaklarının 

rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten 

firmalara sunularak, üniversite-sanayi arasında bir sinerji 

oluşmasına katkı sağlamak.” şeklinde ifade etti. 

Prof. Dr. Aydın’ın sunumun ardından Çukurova Teknokent’te 

faaliyet gösteren ve ihracat hacimleri ile hem kent hem de ülke 

ekonomisine önemli katkı sağlayan 5 firmanın temsilcisi iş 

kolları hakkında sunum yaptı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar 

günün anısına Vali Mahmut Demirtaş’a plaket takdim etti.  

 

Vali Demirtaş; “Ekonomik gelişmenin sağlanmasında 

bilimsel çalışmaların önemi büyük.” 

Vali Mahmut Demirtaş, ekonomik gelişmenin sağlanmasında 

bilimsel çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Vali 

Demirtaş, ekonomiye ivme kazandırmak amacıyla üniversiteler 

ile sanayi dünyası arasındaki işbirliğini desteklemeye devam 

edeceklerini söyledi.  

Vali Demirtaş sunumun ardından ar-ge çalışmalarını 

yerinde inceledi. 

Vali Demirtaş daha sonra Teknokent’te faaliyet gösteren 

firmaların yaptığı AR-GE çalışmalarını yerinde inceledi. Çizgi 

film üreten ve ihraç eden firmayı gezen Vali Demirtaş ile Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Kibar ve berberindekiler, firma sahibinden ve 

çalışanlardan detaylı bilgiler aldı. Daha sonra ziraat ve su 

ürünleri ile ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı alanları da gezen 

Vali Demirtaş, anı fotoğrafı çekilmesinin ardından 

incelemelerini tamamladı. 

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

 

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