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YAYINDA 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
HABER MERKEZİ   

Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi 

(ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı 

İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde 

kurulan ÇÜHM, Üniversite içinde yaşanan 

etkinlik, gelişme ve yenilikleri web 

üzerinden kamuoyuyla paylaşacak. 

Üniversitenin vizyonu doğrultusunda bir 

kimlik oluşturmaya yönelik  çalışmaların 

önemli bir parçası olmayı hedefleyen 

ÇÜHM, Üniversitedeki tüm birimlerdeki 

çalışmaların, tanıtım faaliyetlerinin ve 

Rektör İletişim Koordinatörlüğü tarafından 

planlanan organizasyonların hedef kitleye 
tek bir merkezden ulaştırılmasını 

amaçlıyor. 

Üniversitenin dışa açılan kapısı olmayı 

hedefleyen ÇÜHM, bu doğrultuda yerel, 

bölgesel ve ulusal medya kuruluşlarıyla 

sürekli iletişim içerisinde bulunacaktır. 

Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi, 

çalışmalarını Rektörlük İdari Birimler 

Binası giriş katında yer alan ofisinde 

sürdürecektir. 

Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi 

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

takip edilebildiği gibi, 

http://www.facebook.com/cuhabermerkezi ve 

https://twitter.com/cuhabermerkezi hesaplarından 

da web üzerinden izlenebilir. Haber merkezine              

0322 3387070 nolu telefon veya 

habermerkezi@cu.edu.tr adresi ile ulaşılabilir. 

Haber Merkezi, üniversitenin  

dışa açılan kapısı olmayı hedefliyor. 
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Raylı Taşıma Sistemi Güzergahı 

Belirlendi 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın 

verdiği bilgiye gore, Raylı Sistemin Üniversitemize 

gelmesiyle    birlikte kampüs içerisindeki otopark 

problemi çözülebilecek.  Aynı zamanda kampüste    

eğitim  gören  öğrencilerimiz de Üniversiteye 

ulaşımda hızlı ve rahat bir yol kullanacaklar. 

Ayrıca, Raylı Sistemle üniversiteye ve Balcalı 

Hastanesi’ne kısa zamanda ulaşımın sağlanması 

üniversite-şehir  bütünleşmesine de katkı 

sağlayacak. Adana Büyükşehir Belediyesi ve 

Üniversitemizin uyumlu bir biçimde 

oluşturdukları Raylı Sisteme ilişkin projenin, diğer  

adıyla “2. Etap Metro Projesinin” Ulaştırma 

Bakanlığı tarafından 2013 bütçesine alındığı 

açıklandı. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              

 

 

   

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde                                

İlk Yönetim KuruluToplantısı Yapıldı 

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ilk Yönetim Kurulu toplantısı 10 

Ocak’ta yapıldı. Fakültenin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener 

başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Eczacılık Fakültesinin önümüzdeki 

döneme ilişkin kararları görüşüldü. Fakülte Dekanı Eczacılık Fakültesinin 

amacının “Eczane eczacılığı yapmak değil, klinik eczacılık alanında kalifiyeli 

eczacı yetiştirmek” olduğunu belirtti. 2011 Kasım ayında resmi olarak kurulan 

fakülteye, önümüzdeki dönem akademik ve fiziki şartların tamamlanmasıyla 

birlikte öğrenci alımına başlanacağı kaydedildi. KAMPÜS 

Üniversiteye hızlı ulaşım! 

 

Raylı  sistem Güzergahına                             
ilişkin kurulan Raylı Taşıma                         
Sistemi Güzergah Tespit                         
Komisyonu,    Adana Büyükşehir Belediyesi 
ile bir araya gelerek hazırladığı raporda 
sonuca ulaştı. Raylı Taşıma Sistemi Güzergah 
Tespit Komisyonunun Büyükşehir Belediyesi, 
Ulaştırma Dairesi Başkanlığı, Belediye 
Başkan Vekili ve Üniversite Yönetim Kurulu 
ile yaptığı görüşmelerde güzergah 
alternatifleri tartışıldı. Bu kapsamda 
üniversitemize ulaşımda Fevzi Çakmak 
Öğrenci Yurduna da hizmet götüren, mesafe 
ve ulaşım zamanı açısından en verimli 

alternatif ortaya çıkarıldı. 

 

 

Üniversite Özerkliği ve 

Akademik Özgürlük 

Paneli 

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği 

tarafından “Üniversite Özerkliği ve 

Akademik Özgürlük” başlıklı bir panel 

düzenlendi. Panel, 16 Ocak 2013 

Çarşamba günü saat 13.30’da Çukurova 

Üniversitesi Akif Kansu toplantı 

salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve 

Bölge Planlama Bölümü emekli öğretim 

üyelerinden Prof. Dr. İlhan Tekeli ile 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim 

üyelerinden Doç. Dr. Zeynep Gambetti 

konuşmacı olarak katıldı. 

 Çukurova Üniversitesi'nden Diploma Eki Etiketi  

Mezun olan bütün öğrencilerine 2006 yılından bu yana ücretsiz İngilizce Diploma Eki veren 
Çukurova Üniversitesi, bu yıldan itibaren Diploma Eki Etiketi vermeye hak kazandı.  

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı bir belge olan 
diploma ekinin bilgi formatı; Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES ortak lığında 
oluşturulan bir kurul tarafından belirlenerek on bir Avrupa dilinde düzenleniyor. Öğrencilerin 
üniversite eğitimi sürecinde elde ettikleri beceriler, dereceler ve sertifikalar ile ilgili bilgileri 
içeren diploma eki hem öğrencilere hem de Yükseköğretim kurumlarına önemli imkanlar sağlıyor. 
Üniversiteler için “mükemmellik belgesi” niteliğinde olan  Diploma Eki Etiketi ise, diplomaların 
Avrupa Birliği düzeyinde kabul görmesini ve Avrupa Birliği kapsamındaki üniversitelerin 
diplomalarıyla eşdeğer sayılmasını sağlıyor.  

Avrupa Birliği Komisyonu izniyle verilen Diploma Eki Etikleti, ilgili yüksekögretim kurumu 
tarafından uluslararası yazışma dilinde, mezun olan tüm ögrencilere standart bir formatta teslim 
ediliyor. Otomatik olarak tüm mezun öğrencilere ücretsiz bir şekilde verilen bu etiketle para, 
zaman ve emek tasarrufu sağlanıyor.Diploma Eki Etiketine sahip üniversitenin verdiği diploma ve 
dereceler Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınıyor. Çukurova Üniversitesi'nin Diploma Eki 
Etiketini almasıyla birlikte Üniversite öğrencilerinin, mezun olurken kendilerine verilecek   
Diploma Ekiyle yurtdışına gittiklerinde Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim ve çalışma olanakları 
artmış olacak.Diploma Eki Etiketi ile birlikte Çukurova Üniversitesi ile Avrupa üniver siteleri 
arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi sağlanacak. 

 

55 Yeni Güvenlik 

Görevlisine Eğitim Verildi 

 Çukurova Üniversitesinde göreve başlayacak olan 

 55 yeni güvenlik görevlisine mesleki eğitim 

semineri verildi. 2- 11 Ocak tarihleri arasında 

verilen seminerde güvenlik görevlilerinin mesleki 

deneyimlerini arttıracak  12  farklı başlıkta  dersler 

yer aldı.  

 

 

 

 

Çukurova üniversitesi Eğitim  Fakültesi Öğretim 

Üyelerinden Yrd.Doç.Dr  Mehmet Bilgin, Yrd.Doç.Dr 

Oğuzhan Kırdök, Öğr.Gör.Dr İsmail Sanberk ile 

İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. 

Hatice Çubukçu ve Yrd. Doç. Dr. Gülnur Kaplan Esen 

tarafından verilen seminerlerde Kişiler arası iletişim 

,kalabalık yönetimi ve protokol kuralları gibi sosyal 

içerikli konular yer aldı. Üniversitenin çeşitli 

birimlerinde görevlendirilen güvenlik görevlileri 

çalışma hayatına başladı. 
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Çukurova 

Üniversitesi'nde  

üç fakülteye dekan 

ataması yapıldı 

Çukurova Üniversitesi'nde üç 
fakülteye dekan ataması yapıldı. 
Çukurova Üniversitesi Ceyhan 
Mühendislik Fakültesi'ne İnşaat 
Mühendisliği bölümü öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Recep 
Yurtal, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne 
Kimya bölümü öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Selahattin 
Serin,Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi'ne Çevre Mühendisliği 
bölümü öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Mesut Başıbüyük dekan 
olarak atanmıştır. 

 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın Katılımıyla 

“Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü”                               

Toplantısı Gerçekleştirildi 

 
Adana Güçbirliği Vakfı`nın “Adana 

Vizyon 2023” çalışması kapsamında 

düzenlenen “Bölgesel Kalkınmada 

Üniversiteler” konulu toplantı 

Seyhan Oteli’nde yapıldı. 

Otuz sekiz sivil toplum kuruluşunun 

destek olduğu toplantıya Adana 

Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana 

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 

Zihni Aldırmaz, Adana Ticaret 

Borsası Başkanı Muammer Çalışkan, 

Adana Ticaret Odası Başkanı Ali 

Gizer, Adana Sanayi Odası Başkanı 

Sadi Sürenkök ile Ege Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz 

ve Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Kibar konuşmacı 

olarak katıldı. 

Prof. Dr. Kibar, Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi’nde Bilgi  

İletişim’den tekstile kadar birçok sektörde gelişmenin 

hedeflendiğini belirterek “Bu alanlarda gelişme ancak 

nitelikli iş gücüyle sağlanır. Dolayısıyla Çukurova 

Üniversitesi öğrenci potansiyeli ile bu iş gücünün önemli bir 

kısmını sağlayacak güçtedir” dedi 

Çukurova Üniversitesi’nin bugüne kadar 131 bin mezun vererek mevcut iş gücüne önemli 

katkı sağladığını belirten Kibar devam etmekte olan ve planlanan çalışmalardan da 

bahsetti. “Çukurova Üniversitesi’nin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın 

desteğiyle, 10 yıl boyunca yılda 1 milyon TL destek alacak olan Teknoloji Transfer Ofisi 

kurma çalışmalarını başlattığını söyleyen Prof. Dr. Kibar, öğretim üyelerinin bilgi 

birikimini sanayicinin hizmetine sunarak ürün ve teknolojiye dönüşmesini sağlayacak 2. 

Etap Teknokent ise kurulum aşamasında olduğunun bilgisini verdi.  
Üniversitede 

Yüz Bin Fidan 
Dikimi! 

Çukurova Üniversitesi tarıma 
elverişli olmayan alanların, yeşil 
alana dönüştürülmesi için 
çalışmalara başladı. Üniversiteye 
bağlı Tarım Bahçeler Şube 
Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilecek olan yüz bin 
fidan dikimi projesi ile 
Üniversitenin sahip olduğu yeşil 
alanların daha da genişletilmesi 
hedefleniyor. 

Proje kapsamında ilk olarak bu yıl 
mart ayının sonuna kadar 
tohumların toprağa aktarılması 
işlemi tamamlanacak. Daha 
sonrasında ekim ayında fidan 
haline gelen tohumların araziye 
aktarılması sağlanacak. Tarıma 
elverişli olmayan alanlara mazı 
meşesi, keçiboynuzu (harnup), 
fıstıkçamı, dardağan ve zeytin 
fidan türleri ekilerek bu topraklar 

yeşil alan olarak değer kazanacak. 

 

 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Bir İbadet ve Kültür Merkezi Kazanıyor 

 

 

Çukurova Üniversitesi 57. Alay 
Şehitleri Camii’nin inşasıyla ilgili 
bilgilendirme toplantısı, DSİ 6. Bölge 
Müdürlüğü Baraj Eğitim Tesisleri’nde 
yapıldı. Toplantı; Vali Hüseyin Avni 
Coş, Adana Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Seyhan 
Belediye Başkanı Azim Öztürk ve 
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Kibar'ın katılımıyla 
gerçekleşti.Çukurova Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Osman Ateş, açılış konuşmasında  
"Çanakkale ruhtur, şuurdur, milli birlik 
ve bütünlüğümüzün talimatdır, tamamı 
şehit olan 57. Alay'dır." diyerek 
Çanakkale Savaşı'nın ve 57. Alay'ın ülke 
için taşıdığı öneme dikkat çekti. Cami 
isminin belirlenmesinde 57. Alay 
Sancağı'nın İlahiyat Fakültesi'ne 
getirilmesinin etkili olduğunu belirten 
Ateş, "Sancak Fakültemize geldiğinde 
öğrencilerimiz bunu bir işaret saydılar 
ve camimizin adının bu şekilde olmasını 
kararlaştırdık." dedi. 

 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Kibar, din ve vicdan özgürlüğünün 
demokrasinin gerekliliklerinden olduğunu 
ifade ederek, "İbadethanelerimiz, 
toplumsal huzurun ve manevi hayatın 
devamı için büyük önem taşımaktadır. 
Demokrasinin olduğu ülkelerde din ve 
vicdan özgürlüğünün üç unsuru olan 
inanma ve ibadet özgürlüğü, dini eğitim 
yapma hakkı ile dini yayın yapma hakkı 
Anayasa'yla teminat altına alınmıştır. Bu 
nedenle Üniversitemiz yerleşkesinde 
bulunanların ibadet ihtiyacını karşılamak 
için cami inşaatına başlamış bulunuyoruz." 
dedi. 57. Alay Şehitleri Camii'nin  sadece 
bir ibadet alanı değil bir kültür merkezi 
olarak da faaliyet göstereceğini vurgulayan 
Rektör Kibar, "Cami bünyesinde panel, 
sempozyum gibi etkinliklerin yapılacağı 
500 kişilik bir amfi, öğrencilerimizin hat, 
tezhip, ebru ve ney gibi sanat faaliyetlerini 
yürüteceği atölyeler, sergi salonları, dini 
musiki ve Kur'an çalışmalarının yapılacağı 
derslikler de bulunacak" diyerek çok yönlü 
bir merkez oluşturacaklarını belirtti. 

 
57. Alay Şehitleri Camii'nin İlahiyat Fakültesi'nin eğitimine katkıda bulunacağını vurgulayan Rektör Kibar, "Çukurova 
Üniversitesi Rektörlüğü olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapacağımız protokol bünyesinde bölgedeki din adamlarımızı bu 
kültür merkezimizde hizmet içi eğitime alarak eğiteceğiz ve İlahiyat Fakültesi'nin öncüğlüğünde bölgemizin manevi 
kalkınmasına katkıda bulunacağız." dedi. Son olarak cami yapımına destek vermek isteyenlere çağrıda bulunan Rektör Kibar, 
"Çukurova İlahiyat Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Derneği öncülüğünde yapılacak camimizin inşaatına destek sağlamak 
isteyen öğretim üyelerimiz bu derneğe üye olarak eserin yapımına katkıda bulunabilirler." diyerek sözlerini sonlandırdı.57. 
Alay Şehitleri Camii Teknik Heyet Başkanı Rahmi Sencer Çelik, teknik konular ilgili bir sunum yaparak cami inşaatını iki yıl 
sonunda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Vali Hüseyin Avni Coş'un yönetimindeki toplantı ile devam eden etkinlik, Kuran-ı 
Kerim Tilaveti ve İl Müftüsü Arif Gökçe tarafından yapılan dua ile sona erdi. 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Nurettin Kaşka Elma Duayeni Ödülü aldı! 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinasyonu ile 18-19 Aralık 2012 
tarihinde Isparta'da "1.Ulusal Elma Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay Gıda,Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının, ilgili Araştırma Enstitülerinin, Üniversite temsilcilerinin ve çok sayıda sektör paydaşlarının 
katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay sürecinde Türkiye’de taze ve işlenmiş elma endüstrisi, global 

rekabet açısından analiz edildi. Çalıştayı takiben Platin Elma Ödüllerinden, "Elma Duayeni" ödülünü 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden emekli öğretim üyesi Prof.Dr. 

Nurettin Kaşka'ya Üniversitemizi temsil eden Prof.Dr. Ali Küden takdim etti. 
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BİLİM 

Adana Valiliği tarafından düzenlenen Bakanlık-

Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı Çukurova 

Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mithat 

Özsan Amfisinde düzenlenen etkinliğe; Adana Vali 

Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Adana İl Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, ADASO 

Başkanı Sadi Sürenkök, Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Kibar katıldı. 

"Üniversi teler Bi lgi  ve Düşünce Üretim Kuruluşlarıdır”  

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, üniversitelerin toplumsal önemine atıfta 
bulunarak ”Üniversiteler; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra yeni teknoloji 
üreterek, teknoloji transfer mekanizmaları geliştirerek ve elde edilen teknolojileri topluma 
aktararak üretimi gerçekleştirmedeki görevlerini ifa ederler.” dedi. 

İ ş b i r l iğ i  Pro to k o lü  İmz a la nd ı  

Konuşmaların sonunda Temsa Global A.Ş. ile 
Çukurova Üniversitesi arasında devam eden 
işbirliği doğrultusunda bir protokol imzalandı.  

Üniversite- sanayi işbirliğinin geliştirlmesi 
hedeflendiği toplantı oturum başkanlığını 
Prof. Dr. Hamit Serbest'in yaptığı bir panelle 
devam etti. Panele, Tübitak Elotek Yürütme 
Komitesi Sekreteri Cemal Zeray, Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürlüğü Tekno Girişim 
Şube Müdürü Haydar Ali Baş, Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Adana Hizmet 
Merkezi Müdürü Hamit Sucu ve Çukurova 
Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın katıldı. Devlet-
Üniversite ve Sanayi birlikteliğinin 
vurgulandığı konuşmalarla panel sona erdi. 

 

Toplantıda geçmişte üniversitelerin, sanayi 

kuruluşlarının ve devletin birbirinden bağımsız 

çalışmalar ortaya koyarken günümüzde bu üç 

ayrı kurumun toplum yararına bir araya 

geldiğini söyleyen Çukurova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, “Üniversite 

ve sanayi işbirlikleri birtakım alt başlıklardan 

oluşacak. Bunlar arasında genel araştırma 

işbirliğinin dışında bilgi transferi ve eğitim 

projeleri, araştırma konsorsiyumları ve ortak 

işbirliği merkezlerinin kurulması yer alıyor.” 

dedi.  

İşbirliğinin herkes için faydalı olacağını 

belirten Kibar, “Bu çalışmalar için eğitim ve 

araştırma alanlarına finansal destek sağlamak, 

öğrenciler için fakültelere uygulama alanları 

açmak ve bu doğrultuda bölgesel ekonomik 

gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.” 

Diyerek üniversite-sanayi  işbirliğini sağlamak 

için farklı mekanizmalar geliştirilmesi 

gerektiğini ifade etti. 

 

 

Özdoğan’dan Değişim 

Vurgusu 

Günümüzde Sanayi işletmelerinin hızla 
değişmekte olduğunu belirten Adana İl 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi 
Özdoğan, bu değişimin beraberinde 
belirsizlikler getirdiğini belirtti. 
Günümüzde işletmelerin içeride ve 
dışarıda sorunlarla karşılaştığını 
vurgulayan Özdoğan, “İşletmeler bu 
sorunların gölgesinde çalışmaktadır.” 
dedi. 

 

 

ÇUKUROVA 

ÜNİVERSİTESİNDEN             

Herkes İçin 

Çukurova Üniversitesi’nde 2010 yılından itibaren 
Uzaktan Eğitim yöntemiyle yürütülen “İşletme Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı” (e-MBA) bu alanda kendini 
geliştirmek isteyen öğrenci adaylarına eşsiz fırsatlar ve 
kolaylıklar sunuyor. Ülkemizin en köklü üniversiteleri 
arasında yer alan Çukurova Üniversitesinin, konusunda 
uzman ve deneyimli akademik kadrosu öğrencilerle 
“Uzaktan Eğitim” aracılığıyla buluşuyor. 

Uzaktan Eğitim Aracılığıyla Yüksek Lisans Programı 

Nasıl Yürütülüyor?  

Üniversitelerde uzun süredir uygulanan tezsiz işletme 
yüksek lisans programının daha erişilebilir bir şekilde 
yapılabilmesi için internet üzerinde buluşuluyor. 
Öğrenciler dersleri internet üzerinden takip ederek, 
ödevlerini ve projelerini internet üzerinden yapıyor ve 
yolluyor, canlı derslere katılıyor ve sadece final sınavları 
için üniversiteye geliyorlar. e-MBA'de ders programı, 
örgün öğretim ile paralel olarak yürütülüyor ve aynı 
müfredat takip ediliyor.  

 ALES şartı ve diploma farkı yok! 

Türkiye’nin her yerinden 4 yıllık fakülte veya 
yüksekokul mezunu olan tüm adayların başvurusuna 
açık olan programlara kayıt yaptırabilmek için ALES 

sınavı şartı aranmıyor.  

Çalışanlar, Engelliler ve Adana dışında ikamet 

edenler için avantajlı programlar… 

e-MBA program koordinatörü, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Selçuk Çolak’a göre Uzaktan Eğitim’de 
öğrencilerin derslere internet üzerinden katılmaları 
ve her dönem sadece bir defa final sınavları için 
üniversiteye gelmeleri yeterli. Bu nedenle programlar 
özellikle çalışanlar, Adana dışında ikamet edenler ve 
engelliler için çok cazip hale geliyor. 

Haberin detayına ve diğer bilgilere aşağıdaki 

adreslerden ulaşılabilir.  

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

http://emba.cu.edu.tr 

.  

 

 

 “Tembellik bir hastalık mıdır?” 

Çukurova Üniversitesi, “Tembellik “konulu panele ev sahipliği yaptı. Mithat Özsan Amfisi’nde 
düzenlenen panelde psikiyatrist Prof. Dr. Emin Önder, pedagog Sibel Erentay ve yazar Figen Şakacı, 

tembellik konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaştılar. 

 

  

 Üniversite Sanayi İşbirliği 

Geliştirilmesi Toplantısı Çukurova 

Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi 

 
 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/emba.html
http://emba.cu.edu.tr/
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Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof.Dr Mustafa Kibar 

projelerinden bahsetti. 

Kısa süre önce Rektörlük görevine 
geldiğiniz Çukurova Üniversitesi'nde 
öncelikle hedefleriniz, düşünceleriniz ve 
projeleriniz nelerdir kısaca özetler misiniz? 

Üniversite olarak bütüncül bir yaklaşımla 
kurumsal alt yapımızın iyileştirilmesi, eğitim ve 
öğretimimizin geliştirilmesi, bilimsel araştırma 
olanaklarımızın artırılması ile Üniversitemizi 
fiziki ve teknolojik gelişmeleri yakından takip 
eden ve yakalayan bir üniversiteye 
dönüştürmek öncelikli hedefimizdir. Bu amaçla 
oluşturduğumuz komisyonların araştırmaları ve 
çözüm önerileri doğrultusunda kampüsümüzü 
daha modern bir yaşam alanı haline getirme 
girişimimiz devam etmektedir.  

Üniversitemizde eğitim ve öğretimin daha 
verimli bir yönde yol alabilmesi için, çalışma 
arkadaşlarımla birlikte akademik birimlerimizin 
tümüne yerinde ziyaretler düzenlenerek geri 
bildirimler alınmış ve öncelikli sorunlar tespit 
edilmiştir. Bu sorunların çözümü için 
oluşturacağımız planlama süreci de 
başlatılmıştır. Uluslararası işbirliklerini 
geliştirme çabalarımız eğitimimizin 
evrenselleştirilmesi için önemli bir adımdır. Aynı 
zamanda her geçen gün öğrenci sayısı 
büyüyen bir Çukurova Üniversitesi'ne paralel 
olarak akademik ve idari personel sayısını 
artırmayı planlıyoruz. Son olarak Rektörlük 
bünyesinde faaliyet gösteren İletişim 
Koordinatörlüğü altında yer alan Haber Merkezi 
ile günümüz teknolojisine uygun, çağımızın 
gerekliliklerini yerine getiren iletişim birimi ile 
üniversitenin tüm paydaşlarıyla ve dünyayla 
olan iletişim ve etkileşimini geliştireceğiz.  

 

 

“Rektörlük bünyesinde faaliyet gösteren 
İletişim Koordinatörlüğü altında yer 
alan Haber Merkezi ile günümüz 
teknolojisine uygun, çağımızın 
gerekliliklerini yerine getiren iletişim 
birimi ile üniversitenin tüm 
paydaşlarıyla ve dünyayla olan iletişim 
ve etkileşimini geliştireceğiz.” 

 

Kısa süre önce Rektörlük görevine geldiğiniz 
Çukurova Üniversitesi'nde öncelikle 
hedefleriniz, düşünceleriniz ve projeleriniz 
nelerdir kısaca özetler misiniz? 

Üniversite olarak bütüncül bir yaklaşımla 
kurumsal alt yapımızın iyileştirilmesi, eğitim ve 
öğretimimizin geliştirilmesi, bilimsel araştırma 
olanaklarımızın artırılması ile Üniversitemizi fiziki 
ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve 
yakalayan bir üniversiteye dönüştürmek öncelikli 
hedefimizdir. Bu amaçla oluşturduğumuz 
komisyonların araştırmaları ve çözüm önerileri 
doğrultusunda kampüsümüzü daha modern bir 
yaşam alanı haline getirme girişimimiz devam 
etmektedir. Üniversitemizde eğitim ve öğretimin 
daha verimli bir yönde yol alabilmesi için, çalışma 
arkadaşlarımla birlikte akademik birimlerimizin 
tümüne yerinde ziyaretler düzenlenerek geri 
bildirimler alınmış ve öncelikli sorunlar tespit 
edilmiştir. 

Bu sorunların çözümü için oluşturacağımız 
planlama süreci de başlatılmıştır. Uluslararası 
işbirliklerini geliştirme çabalarımız eğitimimizin 
evrenselleştirilmesi için önemli bir adımdır. Aynı 
zamanda her geçen gün öğrenci sayısı büyüyen 
bir Çukurova Üniversitesi'ne paralel olarak 
akademik ve idari personel sayısını artırmayı 
planlıyoruz. Son olarak Rektörlük bünyesinde 
faaliyet gösteren İletişim Koordinatörlüğü altında 
yer alan Haber Merkezi ile günümüz teknolojisine 
uygun, çağımızın gerekliliklerini yerine getiren 
iletişim birimi ile üniversitenin tüm paydaşlarıyla 
ve dünyayla olan iletişim ve etkileşimini 
geliştireceğiz.  

Kongre Merkezi ve Kültür Merkezi hakkındaki 
düşünceleriniz nedir? 

Çukurova Üniversitesi Kongre ve Kültür 
Merkezi'ni Aralık ayının sonunda açmayı 
planlıyoruz. Çok önemli bir proje ve Üniversitemiz 
de bu projeye büyük bir kaynak aktarımı yaptı. 
Dolayısıyla bu aşamaya gelmiş olan bir yatırımı 
bitirmek ve faaliyete geçirmek en büyük arzumuz. 
Elbette bu merkezin açılması bir son değil bir 
başlangıç olarak görülmelidir.  

“Ayrıca Teknokent'in içerisinde büyük bir 
önem teşkil edecek ve araştırma altyapısını 
daha güçlü kılacak bir Teknoloji Transfer 
Ofisi kuruyoruz. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın teşviki ile kurulacak olan bu 
ofisin protokolünü de bakanlık yetkilileri 
ile imzalamış durumdayız.” 

Merkezimiz; toplantı salonları, fuaye ve gösteri 
alanlarıyla uluslararası büyük kongreler dışında 
kültürel ve sportif organizasyonlara da ev sahipliği 
yapabilecek bir yapıya sahiptir. Özellikle Adana'da 
sanatın her dalı için eksikliği hissedilen sahnesiyle 
önemli bir açığı kapatacağını düşünüyorum. 
Kongre ve Kültür Merkezi'nin gelişimi bize olduğu 
kadar Adana halkına da bağlı. Konferanslara, 
sergilere ve diğer kültürel faaliyetlere 
gösterecekleri ilgiyle bu bölgenin bir cazibe 
merkezi haline geleceğini düşünüyorum. 

Teknokent'i büyütme çalışmaları ne aşamada? 
Bu adımla neyi hedefliyorsunuz? 

Halen 4.000 metrekare kapalı alana sahip olan ve 

kısa bir süre önce tam kapasitede çalışmaya 

başlayan Çukurova Teknokent'inin 4.000 

metrekarelik 2. etap bina inşasına da başlamak 

üzereyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca Teknokent'in içerisinde büyük bir önem 
teşkil edecek ve araştırma altyapısını daha güçlü 
kılacak bir Teknoloji Transfer Ofisi kuruyoruz. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın teşviki ile 
kurulacak olan bu ofisin protokolünü de bakanlık 
yetkilileri ile imzalamış durumdayız. Kısa bir süre 
içerisinde yapım çalışmalarına başlayacağız. Bu 
adım hem sanayiciler hem de Ar-Ge faaliyetlerinin 
sürdürülmesi adına önem taşıyor. Öğretim üyeleri 
bu ofisin kurulmasıyla birlikte bilgi birikimlerini 
sanayinin hizmetine sunmalarıyla bu birikimin ürün 
ve teknolojiye dönüşmesini hedefliyoruz. 

 

GİRİŞİMCİ ve REKABETÇİ BİR DÜNYA 

ÜNİVERSİTESİ 
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“Çukurova Üniversitesi olarak sadece 
eğitim değil, sosyal sorumluluk projeleri de 
üreten bir misyonumuz var. Amacımız, 
Çukurova Üniversitesi olarak Adana'yla 
bütünleşmemizi fazlasıyla sağlayacak bu 
programların ve projelerin sayısını 
artırarak, misyonumuzun alanını 
genişletmek ve insanımızla daha fazla iç 
içe olmak.” 

Üniversitenin kentle bütünleşmesi anlamında 
hangi adımların atılması gerektiğini 
düşünüyorsunuz? 

Öncelikle şehir ile üniversite arasındaki fiziki 
engellerin kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bu 
amaçla; belediye ile yaptığımız işbirliği 
doğrultusunda metro sisteminin yerleşkemize 
ulaşabilmesi ve en uygun güzergahtan geçebilmesi 
için yeni bir projelendirme çalışması yapılmış ve 
gerekli süreçler başlatılmıştır.Şehirle bütünleşmenin 
etkin olarak sağlanabilmesi; sivil toplum kuruluşları, 
meslek odaları ve yerel yönetimlerle kurulacak 
diyalog ortamlarına bağlıdır.Türkiye'nin en önemli 
Tıp Fakülteleri'nden birine sahip olan 
üniversitemizde sağlık iletişimi alanında 
çalışmalara başladık. Sağlık profesyonelleri ile 
hastalar arasındaki iletişimi ve karşılıklı 
bilinçlenmeyi hedefleyen bu alanda yapılacak 
çalışma ve organizasyonlarla üniversitenin kentle 
bütünleşmesi hız kazanacaktır. Bütün bunlara ek 
olarak spor ve kültür sanat etkinliklerine olan 
desteğimiz ve organizasyonlarla ilgili ön 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

Çukurova Üniversitesi Adana'nın sosyal 
sorumluluk ve toplumsal projelerine katkıları 
neler olacak? 

Çukurova Üniversitesi olarak sadece eğitim değil, 
sosyal sorumluluk projeleri de üreten bir 
misyonumuz var. Amacımız, Çukurova Üniversitesi 
olarak Adana'yla bütünleşmemizi fazlasıyla 
sağlayacak bu programların ve projelerin sayısını 
artırarak, misyonumuzun alanını genişletmek ve 
insanımızla daha fazla iç içe olmak. 2013 yılında 
Mersin'de düzenlenecek olan 17. Akdeniz Oyunları 
çerçevesinde hentbol ve kano – kürek 
müsabakaları Üniversitemiz kampüsü içerisinde 
gerçekleştirilecektir. Dünya çapındaki bu 
organizasyon ile Üniversitemizin, Adana'nın 
tanıtımında etkin olacağını düşünüyorum. Bununla 
birlikte ileriki dönemlerde Üniversitemizin STK'lar 
ve yerel yönetimlerle yapacağı işbirlikleriyle 
Çukurova Üniversitesi, sahip olduğu deneyimi 
paylaşmaya devam edecektir. 

 

Ç.Ü Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin genel 
durumunda yenilikler var mı? 

2013 yılı bütçemizi hazırlayıp, Kalkınma Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığındaki bütçe görüşmelerine 
katıldık. Birkaç yıldan beri kapalı olan Sağlık 
Sektörü faslını yoğun görüşmeler sonucu açtırarak, 
hem bütçe tavanımızı yükselttik hem de Balcalı 
HastanesiAmeliyathanesi'nin yenilenmesi için ilave 
5 milyon TL'lik bir mali kaynak elde ettik. Sağlık 
İletişimi ile vatandaşlara en etkin ve yüksek 
kalitede sağlık hizmeti vermek için gerekli tüm 
çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 

Adana'daki üniversite sayıları ve nitelikleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik 
Endeksi'nde 20. Sırada yer alan Çukurova 
Üniversitesi hem Adana'da hem de bulunduğu 
bölgede öncü bir konumdadır. Üniversitemizi ön 
plana çıkaran nokta; akademik çalışmalarını, 
ülkemizi kalkındıracak ve ekonomik katkı 
sağlayacak bilimsel ve teknolojik ürünlerle 
taçlandırmasıdır. Çukurova Üniversitesi, bu öncü 
konumunun kendisine verdiği sorumlulukla bundan 
sonra gerek Adana'da gerekse bölgemizde yeni 
kurulacak olan üniversitelerimize destek 
sağlamaya gayret edecektir. 

Kendinizi özetle tanıtır mısınız? 

1964 yılında İskenderun'da doğdum. 1987 yılında 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi'nden mezun olduktan sonraiki yıl 
boyunca 'Genel Cerrah Asistanlığı' görevinde 
bulundum. Aynı dönemde nükleer tıp konusunda 
da çalışmalarda yer aldım. 1989 yılında Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim 
Dalı'nda 'araştırma görevlisi' olarak çalışmaya 
başladım.Sonrasında da önce 'uzman' ardından da 
'yardımcı doçent', 'doçent' ve 'profesörlük' 
unvanlarını aldım. Yaklaşık on bir yıl boyunca 
'Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı' görevini de 
üstlendim.  

 

“Üniversite eğitiminin sadece belli bir 

mesleğin bilgi birikimine ulaşmak olarak 

algılanmaması gerekir. Ülkemizin en çok 

ihtiyacı olan sorgulayan, değerlendiren ve 

eleştiren bir bakış açısı kazanmış bireyler 

yetiştirmeyi amaçlamalıyız.” 

Balcalı Hastanesi´nde değişik kademelerde 
yöneticilik, Başhekim Yardımcılığı, Başhekimlik 
ve Dekan Yardımcılığı yaptım. Üç buçuk yıl 
süreyle Adana Acıbadem Hastanesi´nde 
Başhekimlik ve Nükleer Tıp Uzmanlığı görevinde 
bulundum. 2012 yılından itibaren Çukurova 
Üniversitesi Rektörlük seçimlerini ilk sırada 
tamamlayarak rektör olarak atandım. 

Son olarak sizin eklemek istedikleriniz? 

Son olarak Üniversitemiz öğrencilerine 
seslenmek istiyorum. Üniversite eğitiminin 
sadece belli bir mesleğin bilgi birikimine ulaşmak 
olarak algılanmaması gerekir. Ülkemizin en çok 
ihtiyacı olan sorgulayan, değerlendiren ve 
eleştiren bir bakış açısı kazanmış bireyler 
yetiştirmeyi amaçlamalıyız. "Hangi toplumsal 
sorunu çözebilirim" kaygıları taşıyan bir gençlik 
oluşturmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Mezun 
olan öğrencilerimiz iş hayatına girdiklerinde dahi 
hocalarının bilgi birikiminden her zaman 
yararlanabilirler. Bu bilgi paylaşımı ülkemizin 
ufkunu genişletecek, küresel dünyada ona bir yol 
verecektir. Ancak bu şekilde oluşturacağımız 
diyalogla bir dünya üniversitesi haline gelmemiz 
mümkün olacaktır. 
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Ünivers i temizde  
“Üçüncü Çukurova 
Ac i l  T ıp Günler i ”   

 

 

 

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan 
Tükel’in açılış konuşması ile başlayan etkinlik de 133 
adet poster sunuldu. İlginin oldukça yoğun olduğu 
proje paylaşım programını organize eden Prof. Dr. 
Cemil Göçmen, açılış konuşmasında “Akademik 
Ağ”ın bu programla öncelikli olarak disiplinler arası 
iletişim sağlamayı hedeflediğine değindi. Prof. Dr. 
Cemil Göçmen yapılan bu etkinlik sayesinde farklı 
disiplinlerin işbirliği kurabileceklerinin ve ortak 
projeler üretme konusunda ortam yaratılacağının 
altını çizdi. 

Açılış konuşmalarının ardından, Hacettepe 
üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kansu 
“Bilimsel Araştırmalarda Temel İlkeler Ve Ülkemizde 
Ar-Ge Neden Gecikiyor?” başlıklı bir konuşma yaptı. 

Prof. Dr. Emin Kansu konuşmasında üniversite ve 
bilim, bilimsel araştırma neden yapılmalı, bilim 
yönetimi, bilimsel araştırmalar için neler gerekli ve 
Ar-Ge de neler yapmalıyız başlıklı konularda bilgi 
verdi.  

Türkiye’de yapılan araştırmaların yüzdelik 
dilimlerine değinen Prof. Dr. Emin Kansu, 2000 yılına 
kadar araştırma ve geliştirmeye ayrılan bütçenin çok 
az olduğunu, son 12 yılda bu alanda büyük 
gelişmeler gösterildiğini ve  bundan sonraki 
dönemlerde daha çok araştırma için bütçe imkânı 
sağlanacağını umut ettiklerini söyledi. 

Çukurova Üniversi tesi Projelerde 

Akdeniz bölgesinde 1. sırada!  

İki yılda bir düzenlenen 3. Çukurova Acil Tıp 

Günleri Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi Hipokrat Salonu’nda 

12 – 14 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve 

Başhekimliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen ve 

“Afet Tıbbi ve Hastane Afet Planı (HAP)” 

konusunun ele alınacağı sempozyumun açılış 

konuşmalarını Sempozyum Başkanı Doç. Dr. 

Zeynep Kekeç ile  Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 

Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova yaptı. 

 

Doç. Dr. Kekeç, “Önceki iki sempozyumda acil 

tıp konusundaki uzman paramedik, doktor ve 

hemşireleri bir araya getirmiş; bu konuda panel 

ve uygulama çalışmalarıyla bilgi paylaşımını 

gerçekleştirmiştik. Bölgemizde sadece bilimsel 

bir etkinliği değil, bir sosyal paylaşım ortamı da 

yaratmayı amaçlayan bu çalışmalarımızın 

geleneksel bir etkinliğe dönüştüğünü görmek 

mutluluk verici.” diyerek bilgi akışının devamlı 

olması gerektiğine vurgu yaptı.  

Başhekim Prof. Dr. Taşova’dan 

“Tatbikat” çağrısı 

Sempozyumda elde edilen verilerin hastane 

çalışanlarıyla da paylaşılacağını ifade eden Taşova, “İyi 

bir kriz yönetimi, iyi bir planlamaya ve uygulamaya 

bağlıdır. Bu nedenle burada ulaşılacak veriler hastane 

çalışanlarıyla paylaşılacak ve yapılacak olan 

tatbikatlarla hastanemiz, bir afet durumuna karşı hazır 

hale getirilecektir.” diyerek sempozyumda ele alınan 

konularla ilgili çalışmaların devam edeceğini ifade etti. 

olacaktır. 

 

 

Proje Paylaşım Etkinliğine Yoğun Katılım 

Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinin sanal ortamda oluşturdukları 

“Akademik Ağ” 24 Ocak 2013 de Mithat Özsan Amfisinde proje paylaşım 

etkinliğini gerçekleştirdi. 

 

TÜBİTAK Bilimsel Programlar 

Tarımsal araştırma geliştirme proje destekleri 

“Sanayi Tezleri Programı” 

Programın son oturumunda, Çukurova Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayzin Küden tarımsal 

araştırma geliştirme proje destekleri konusunda konukları bilgilendirdi.  Prof. Dr. Küden, projelerin 

başlama ve bitiş tarihi belli olan süre içerisinde usul, esas ve materyallerin denetimi konusundaki 

mevzuatlarla ilgili detayları aktardı. 

 

Proje Paylaşım Etkinliğinin öğleden sonraki oturumunda TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı Fatih 
Sinan Esen “Ulusal Akademik Araştırma Destekleri” başlıklı konuşmasında, TÜBİTAK’ın araştırmaları 
kabulü, projelerin hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konuları ve Türkiye’de kabul edilen projelerin 
dağılımı konusunda konukları bilgilendirdi. 
 

Etkinlik kapsamında söz alan Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümünden Doç. Dr. Tunç Tükan katılımcıları, 

San - Tez  “sanayi tezleri programı” hakkında bilgilendirdi. 

Balcali Hastanesi’nde Girişimsel Ağri Tedavisi 

Tıp Fakültesi Algoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Özbek, 'Sihirli İğne' olarak da adlandırılan ve 

başta kanser hastalıkları olmak üzere bir çok ağrının giderilmesinde önemli rol oynayan 'Girişimsel Ağrı 

Tedavisi'ni yılda 600 ila 900 kişiye uyguladıklarını söyledi. Özbek, bu tür tedavilerin Ağrı uzmanları tarafından 

belirli merkezlerde yapılmasının oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, "Biz de Çukurova Üniversitesi olarak 

bu yöntemleri 20 yıla yakın bir süredir uyguluyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye'nin önemli Ağrı merkezlerinden 

birisiyiz" dedi.. 
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BİLİM 

TIBDAM’da sürekli gelişim! 

 Çukurova Üniversitesi Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve 
Uygulama Merkezi  (TIBDAM) Müdürü Yrd.Doç.Dr. Y.Kenan 
DAĞLIOĞLU, Araştırma ve Uygulama Merkezinin yeniden 
yapılanması için çalışmaların başladığını kaydetti. 

“TIBDAM                                                 
Türkiye’de Önemli Merkezlerden Biri” 

İlk olarak 1983’de  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Ana Bilim Dalı Deney Hayvanı Laboratuvarı olarak 
faaliyete geçen kurum, çeşitli isim ve yapılanmalar altında 
30 yıldır Çukurova Üniversitesine ve Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden gelen araştırmacılara hizmet veriyor.  

1996 yılı sonrasında standardizasyon çalışmalarana başlayan 
kuruluşta, çeşitli deney havyanlarının kontrollü şekille 
üretiminin başlamasıyla, dışarıdan hayvan alımı durduruldu. 
Türkiye’de deney hayvanı olarak, ruhsatlı domuz ve koyun 
üretimi yapan en önemli merkez olarak  nitelendirilebilecek 
kurumda aynı zamanda deneylerinde hayvan kullanmak 
isteyen araştırmacılar için gerekli eğitimler veriliyor. Eğitimi 
başarıyla tamamlayan araştırmacılara sertifika verilerek 
hayvan deneyleri  yapmalarına olanak tanınıyor.  

1986 yılında Fransa Strazburg’da oluşturulan “Deneysel ve 
Diğer Bilimsel Maksatlarla Kullanılan Omurgalı Hayvanları 
Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi” kapsamında çalışan 
Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007 yılında Avrupa 
Birliği’ne entegrasyon sürecinde yeniden yapılandırılarak 
2009 yılında deneyler için gerekli ruhsata sahip oldu. 

 

Merkez Projelere ve Eğitimlere ev sahipliği yapıyor! 

Çukurova Üniversitesi dışında Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen 
araştırmacılara da hizmet veren TIBDAM’da yılda ortalama 25-30 arasında 
proje tamamlanıyor. TIBDAM Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Sertifika Programı 
çerçevesinde, Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen araştırmacılara Deney 
Hayvanları Kullanım Kursu vererek konuyla ilgili sertifika sahibi olmalarına da 
olanak sağlıyor.  

Çoğunluğunun Tıp Fakültesi bünyesindeki araştırmaların oluşturduğu projeler  
içerisinde Biyoloji, Diş Hekimliği, Ziraat alanlanlarından da TÜBİTAK destekli 
projeler yer alıyor. TIBDAM aynı zamanda farklı üniversitelerin çalışmalarına 
da önemli ölçüde destek veriyor.  

 Minik Bebeğin Yaşaması İçin Anjiyo! 

 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 
normal doğum ile dünyaya gelen Ayfer ile Resul Manas çiftinin 
erkek bebeğine 3 günlükken anjiyo yapıldı. Manas bebeğin 
rahatsızlığını anne karnındayken fark eden ve operasyon 
yapılmasını sağlayan Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
anabilim dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Hacer Yıldızdaş, 
"Doğumdan bir ay kadar önce, bebeğin kalp damarlarından 
birinin tıkanmak üzere olduğunu fark ettik. Bebek bu haliyle 
dünyaya geldiğinde, vücudunun alt kısmına yeterince kan 
gitmeyeceğinden morarma nöbetleri görülecekti. Bu nedenle, 
3 günlük ilaç tedavisinin ardından anjiyo yapılmasına karar 
verdik. Operasyon başarılı geçti. Şu an yoğun bakım ünitesinde 
olan bebeğin takibi devam etmektedir". 

 

 

Suriyeli Bebek Balcalı Hastanesinde Yaşama 

Tutundu! 

 

 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 29 haftalıkken 1 
kilogram ağırlığında dünyaya gelen Suriyeli Muhammed Sabuni bebek 
yapılan tedaviye cevap verdi. Erken doğum nedeniyle iskelet ve solunum 
sistemi tam olarak gelişmeyen, her erken doğum olayında olduğu gibi 
boşaltım sistemi, cilt ve kaslarla ilgili bazı rahatsızlıklar da yaşayan minik 
bebek, kuvöze konularak tedavi altına alındı. İskelet ve solunum sistemi 
tam olarak gelişmediği için iki ay kuvözde yaşam savaşı veren minik bebek, 
hayati tehlikeyi atlatıp 1 kilo 900 gram ağırlığa ulaşarak sağlığına kavuştu.  

Balcalı Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde kuvözde bakımı yapılan, 
hemşireler tarafından altı değiştirilip, beslenmesi sağlanan Muhammed 
Sabuni Bebek, çok riskli olan oksijen destekli akciğer tedavisine de olumlu 
yanıt verdi. Tedavisi tamamlanan minik bebek Suriyeli aileye teslim edildi. 

 

 



 

 

 Sinema Işık ve Aşktır! 
 

Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk Çukurova 

Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrencilerle bir 

araya geldi. Çok sayıda filmin senaristliğini ve 

yönetmenliğini yapan Özgentürk, hayat ve sinema 

üzerine yaptığı konuşması ile dinleyenleri etkiledi. 
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KÜLTÜR-SANAT 

Üniversitemizde Coşkulu Yeni Yıl Konseri! 

 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın 

düzenlediği “Yeni Yıl Konseri" Mithat Özsan Amfisi’nde 

gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi                                                   

Senfoni Orkestrası sanatçıları ile                                   

Konservatuvar öğretim üyelerinin                                    

işbirliğinde yapılan konserin                                         

programında klasik müzik                                                

eserlerine ve yılların eskitemediği                                

popüler şarkılara yer verildi. 

 

Üniversitede şiirlerle dolu bir gün! 

 

 

Öğrencimizin  Büyük   Başarısı 

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 35.'si  düzenlenen, ulusal ve uluslararası nitelik taşıyan DYO 
Resim Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü  
4. sınıf öğrencisi M. Yoldan Aktürk pentür dalında başarı ödülü kazandı.Yarışmaya akrilik boya ile 
yaptığı  "TANIK" isimli tablosuyla katılan M. Yoldan Aktürk, 5000 TL'lik ödülün ve plaketin sahibi oldu.                              
DYO 35. Resim Yarışması ödül töreni ve İstanbul sergisi 11 Aralık 2012 tarihinde saat 19:00'da Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katılımıyla gerçekleşti. Aktürk'ün eseriyle birlikte ödül kazanan ve 
sergilenmeye değer bulunan tüm eserler İstanbul dışında İzmir, Antalya, Gaziantep, Ankara, Erzurum 
ve Krasnodar (Rusya)'da sergilenecek. 

Aktürk'ün ilk başarısı değil 

 İlk resim sergisini Temel Sanat Eğitimi hocası Öğr. Gör.Filiz Yıldız ve bir grup arkadaşı ile Adana Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisi'nde 2010 Nisan ayında açan M. Yoldan Aktürk, şimdiye kadar beş ayrı karma 
sergide seramik ve resim dalında yapıtlarıyla yer aldı. Geçen yıl bir başka eseri, 34. kez yapılan DYO  
Resim yarışmasında 1608 eser arasından ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan 70 eserin arasına 
girerek Bursa, İzmir, Konya, Adana ve Ankara’da sergilendi. 

 

 

Balcalı Şiir Günleri                                                        

çerçevesinde                                                                       

Çukurova Üniversitesi                                                

Merkezi Kütüphane                                                                  

ÇEAŞ                                                                           

Salonu'nda                                                                       

“Şiirden Ne Anlıyoruz?”                                                   

isimli  bir açık oturum 

düzenlendi.  

 

Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve 

Edebiyatı   Bölümü öğretim üyesi 

Prof. Dr. Çetin Derdiyok'un 

yönettiği oturuma onur konuğu 

olarak şair Fikret Sezgin katıldı. 

Şair - okur ilişkisi üzerinden şiirin 

tartışıldığı etkinliğe yoğun bir 

katılım gerçekleşti. 
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KÜLTÜR-SANAT 

Konservatuvarımız Prestijli 

Ödüle Aday! 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 
müzik otoritelerince  Türkiye’deki en prestijli klasik 
müzik dergisi olarak kabul edilen Andante 

dergisinin düzenlediği 2013 Donizetti Klasik Müzik 
Ödülleri’nde Yılın Müzik Eğitim Kurumu 
kategorisinde aday gösterildi.  

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi  Devlet Konservatuvarı,                                  
hızlı bir gelişim süreci içine girerek, özellikle                  
yaylı çalgılar ve şan alanlarında öğrencilerinin 

Türkiye'yi başarıyla temsil etmesi; ilköğretim ve lise 
düzeyindeki yaylı çalgılar öğrencilerinin sanal ve 
gerçek ortamlarda düzenlenen yarışmalarda sürekli 

derece alması; uluslararası yarışma ve festivallere 
davet edilmeleri nedeniyle Yılın Müzik Eğitim 
Kurumu kategorisinde aday olmaya hak kazandı.  

Donizetti Ödülleri Kimlere Veriliyor? 

Donizetti Ödülleri, Avrupa kıtasının önemli klasik 
müzik dergileri ve radyo istasyonlarının bir araya 
gelerek oluşturdukları ICMA (International Classical 

Music Awards)'nın üyerileri arasında yer alan ve 10 
yıllık bir geçmişe sahip olan Andante dergisi 
tarafından düzenleniyor.  

Ödüle aday olan kişi ve kurumlar, Türkiye'de ve 
dünyada kaydettikleri başarılar göz önünde 

tutularak yapılan değerlendirmelerin ardından, 
oluşturulan ödül yönetmeliği gereği, ülkemizin klasik 
müzikle bağlantılı sektörlerinde çalışmakta olan 

profesyonellerin oylamasına sunulacak. 
Kategorilerinde en fazla oyu alacak olan kişi ve 
kurumların ödüllendirileceği 4. Donizetti Klasik 

Müzik Ödülleri töreni ve gala konseri ise 2013 yılı 
Mayıs ayında düzenlenecek. 

Ödüller ve adaylar hakkında detaylı bilgi için 
 http://donizettiodulleri.com/  

Haberin detayı için  

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

adreslerinden yararlanabilir.  

 

 

Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı "Festival Türk" 

Dergisinde 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı 

Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayık'ın 
açıklamaları,ülkemizde basılan ve 16 ülkede 
yayınlanan "Festival Türk" dergisinin son sayısında 

yer aldı. 

Konservatuvarın, ilköğretimden lisans eğitimine 

kadar uzanan kaliteli hizmet içeriğiyle, uluslararası 
nitelikte sanat eğitimi verdiğini söyleyen Doç. Dr. 
Bayık, "Yurtiçi ve yurtdışında yapılan birçok sanat 

etkinliğinde kazandığımız ödül, dereceler ve 
başarılarımız kurum olarak iyi eğitim verdiğimizin 
kanıtıdır. Lisans eğitimini tamamlayan çok sayıda 

öğrencimiz, yurt içinde ve yurt dışında birçok opera, 
orkestra ve tiyatroda sanatçı olarak ülkemiz 
tanıtımına hizmet vermektedir. Diğer alanlarda 

olduğu gibi sanatta da dünya ile yarışan bir Adana, 
'muasır medeniyet' yolundaki yerini hızla 
almaktadır. Modern dünyanın vazgeçilmez ritmi 

olan sanatın, Adana'daki temsilcileri olarak hizmet 
vermekten onur duyuyoruz." diyerek 
Konservatuar'ın Adana şehri için önemini vurguladı. 

 

Dergide Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı'nın evrensel ve ulusal çok sesli 
müzik ve sahne sanatları alanında nitelikli, çağdaş, 
uluslararası düzeyde bir eğitim vererek; ülkemizin 

ve dünyanın çağdaş sanat kurumlarına aydın, 
modern, çok yönlü, vizyonu geniş, değer yaratan 
sanatçılar yetiştirmek için çalıştığı ifade edildi. 

Güçlü eğitim kadrosu, güçlü vizyonu ve uyumlu ekip 
çalışması ile huzurlu ve anlayışlı bir ortamda eğitim 
veren Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı'nın konumu dolayısıyla geniş bir 
öğrenci portföyüne sahip olduğu belirtildi. 

 
Dergide, Çukurova Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'nın geride bıraktığı 2012 yılında 

daha yüksek bir dinamizm kazandığı ifade edilerek 
Üniversite ile şehir arasında sağlam bir köprü 
kurulmasına katkılarını sürdürmeye devam edeceği 

kaydedildi. 

 

 

 

Çukurova 

Üniversitesinde Latin 

Rüzgarı! 

Çukurova  Üniversitesi Kültür Müdürlüğü 

bünyesinde, Üniversite çalışanları için 
düzenlenecek olan Sosyal Latin Dansları 
kurslarının ilki, 9 Ocak Çarşamba günü 

saat 17:15’te Besyo Dans Salonu'nda 
başlayacak. 

 
Kurs kapsamında salsa, bachata, 
merengue, cha cha cha gibi dansların 

eğitimi verilecek. 

 

 

http://donizettiodulleri.com/
http://habermerkezi.cu.edu.tr/donizetti.asp
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SPOR 

Sporun Kalbi Çukurova 

Üniversitesi’nde Atacak 

Çukurova Üniversitesi, 20 – 30 
Haziran tarihleri arasında 
Mersin’de yapılacak olan 17. 
Akdeniz Oyunları’nda hentbol, 
kano ve yelken müsabakalarına 
ev sahipliği yapacak. 

17. Akdeniz Oyunları Hazırlık ve Düzenleme 
Kurulu Genel Direktörü Taha Aksoy, 

Çukurova Üniversitesi’ni ziyaret etti. Aksoy 
ve üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Kibar bir araya gelerek, Tesis Kullanım 
Sözleşmesini içeren bir protokol 

imzaladılar. Söz konusu protokol ile birlikte 
Oyunlar dahilinde yapılacak olan hentbol 
müsabakaları, kano ve yelken yarışları 
Çukurova Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilecek. 

Genel Direktör Taha Aksoy, Lütfullah 
Aksungur Spor Salonu’nun hentbol 
müsabakalarına hazır hale getirilmesi için 1 

Mayıs 2013 tarihinden itibaren yenilemeyi 
hedeflediklerini söyleyerek Akdeniz 
Oyunları ile ilgili çalışan tüm yetkililere 
teşekkür etti. 

 

 

 Rektör Prof. Dr. Kibar, oyunlara 205 milyon 
TL bütçe ayrıldığını ve tesislerin 

müsabakalara uygun hale getirilmesi 
amacıyla Çukurova Üniversitesi'ne 4 milyon 
TL’lik bir bütçe tahsis edileceğini ifade 
ederek “Her türlü teknik ve bilgi yardımını 

Hazırlık Düzenleme Kurulu’na sağlayacağız. 
Elimizdeki tesisleri oyunlar vasıtasıyla daha 
da geliştirerek Adana’nın tanıtımına katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz.” dedi. 

Dört yılda bir yapılan ve Olimpiyat 
kurallarının geçerli olduğu Akdeniz Oyunları 
organizasyonuna yirmi dört ülkeden dört 

binin üzerinde sporcunun katılması 
bekleniyor. 

 

İletişim Fakültesi'nde Akdeniz 

Oyunları tanıtıldı. 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 

düzenlemiş olduğu iletişim seminerlerinin 

sekizincisi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda 

gerçekleştirildi. Seminere konuk olan Türkiye Milli 

Olimpiyat Komitesi üyesi ve gazeteci Ramazan 

Şanıvar, öğrencilere 17.Akdeniz Oyunları’nın 

öneminden söz etti. Şanıvar, öğrencilere Akdeniz 

Oyunları'nda gönüllü olarak yer alabilecekleri 

müjdesini verdi. 

 

 

Ç.Ü. Erkek Basketbol Takımının Büyük Başarısı! 

18-22 Aralık 2012 tarihleri arasında Hatay'da yapılan 2.Lig Üniversitelerarası Erkek Basketbol 
müsabakalarında Çukurova Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, turnuvaya katılan bütün 

takımları mağlup ederek birinci oldu. Bu sonuçla takımımız önümüzdeki yıl Üniversiteler 1. 

Basketbol Ligi'nde oynama hakkını elde etti.. 

 

  

 

Futbol Takımımızdan Göğsümüzü Kabartan Haber! 

26 Kasım-1 Aralık 2012 tarihleri arasında Karaman'da yapılan 2.Lig Üniversitelerarası  

Erkek Futbol müsabakalarına katılan Çukurova Üniversitesi Erkek Futbol Takımı,  

liderliği elde ederek önümüzdeki yıl Üniversiteler 1. Ligi'nde oynama hakkını elde etti.  

 
5-12 Mayıs tarihlerinde kimseye 
randevu vermeyin! 

Müzik, spor ve eğlenceyi üniversite gençliği ile 

buluşturan KOÇ FEST gençlik festivali 5-12 

Mayıs 2013 tarihlerinde Adana’da 

düzenleniyor. Başta Adana Valiliği olmak 

üzere, tüm yerel kuruluşlar ile Çukurova 

Üniversitesi’nin katılımı ve desteğiyle 

düzenlenecek olan festivalin hazırlık 

toplantısının ikincisi Üniversitemiz ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Çukurova Üniversitesi 
Oryantiring Sporuna Ev 
Sahipiliği Yaptı! 

 

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 

düzenlediği, Türkiye 1. Kademe Oryantiring 
Yarışması’nın 2. Etabına Çukurova Üniversitesi ev 
sahipliği yaptı. 2. Etap yarışmaları 26 Ocak 2013 
Cumartesi  günü  saat 11.00’de Çukurova 
Üniversitesi kampüsünde bulunan Sakıp Sabancı 
Spor Salonu önünde başladı. Yaklaşık 1200 
sporcunun katıldığı yarışma Çukurova 
Üniversitesi kampüsündeki etaptan sonra 27 

Ocak'ta Karaisalı Kent Ormanı’nda devam etti.   

 

  

 

 

 
Oryantiring Sporu Nedir? Nasıl Yapılır? 

11. yüzyılda İngiltere’de spor haline gelen 
Oryantiring Sporunun ilk faaliyeti 1918’de 

İsveç’te yapılmıştır. Türkiye’de 1970’li 
yıllardan itibaren silahlı kuvvetler ve diğer 
kamu kuruluşları  tarafından yapılan 

Oryantiring Sporu 2007 yılı sonrasında özerk 
bir federasyon olan Türkiye Oryantiring 
Federasyonu’na bağlı faaliyet göstermektedir.  

Oryantiring Sporu ile ilgili detaylı bilgiye 

http://www.oryantiring.org/turkce/default.asp 

adresinden ulaşılabilir. 

Yarış sonuçlarına 
http://www.oryantiring.org/turkce/haberlerd.a
sp?newID=701 adresinden erişilebilir. 

http://www.oryantiring.org/turkce/default.asp
http://www.oryantiring.org/turkce/haberlerd.asp?newID=701
http://www.oryantiring.org/turkce/haberlerd.asp?newID=701


 

 

 

 

ÇÜ Haber Merkezi      E-BÜLTEN                                                                                                                                                                          OCAK  2013 

RÖPORTAJ 

Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi olarak Ç.Ü. Öğrenci Konseyi Başkanı ve 

Mühendislik fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği    3. sınıf öğrencisi Ahmet 

Serdar Tat ile bir röportaj gerçekleştirdik. Röportaj kapsamında Konsey Başkanı Tat, 

konseyin çalışmalarından ve gelecekle ilgili projelerinden söz etti. 

 

 

 

 Konseyler bölgesel ve ulusal çapta ne gibi 
faaliyetler yürütüyorlar? 

Yasal olarak tüm üniversitelerde öğrenci 
konseyleri mevcut. Üniversitelerin öğrenci 
konseylerinin bir çatı altında toplandığı Türkiye 
Öğrenci Konseyi adında da bir kurum bulunuyor. 
Ben de Türkiye Öğrenci Konseyi’nin Basın ve 
Halkla İlişkiler sorumlusuyum. Üniversitemizin 
diğer üniversitelere göre bilinirliği daha çok. Bu 
nedenle, Türkiye’deki üniversitelere öğrenci 
konseyi açısından örnek olduğumuzu 
düşünüyorum. Ulusal çapta ise üniversiteler 
arasında ciddi bir yerimiz var. Avrupa Öğrenci 
Birliği Mart ayında üniversitemize yapacağı 
ziyaret ile konseyimizi incelemeye gelecek. Bu 
anlamda, hem bölgesel, hem de ulusal ve 
uluslararası alanda faaliyetler yürütüyoruz.     

Konseyiniz bünyesinde yer alan yemekhane 
komisyonunun yemek fişleri ile ilgili bir 
çalışma içerisinde olduğu söyleniyor. Bu 
konuda ve diğer komisyonlarınızın çalışmaları 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Öğrenci konseyinin en temel amacı öğrencilerin 
sorunlarını çözmek ve öğrencilerin daha iyi bir 
ortamda yaşamalarını sağlamaktır. Rektörlüğe 
yemek fişleri ile ilgili çözüm önerileri sunduk. 
Yemek fişlerinin maliyetinin düşürülmesi 
açısından salt çözüm önerilerinde bulunduk. 
Diğer komisyonlarımız da öğrencilerle ilgili olarak 
çeşitli alanlardaki etkinliklerin en iyi şekilde 
gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalarını 
sürdürüyorlar. 

 

“Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip 
eden büyük bir öğrenci kitlesi var. Bu 
kapsamda sosyal medya aracılığıyla büyük 
kitlelere ulaşarak, öğrencilerin istek ve 
ihtiyaçlarını belirlememiz kolaylaşıyor.” 

Tanıtım çalışmaları hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

Öğrenci konseyi olarak, öğrenciye hizmet 
verildikten sonra tanıtım çalışmaları yapıyoruz. 
Öğrencilere sosyal alanda istedikleri ortamı 
sağlamak için etkinliklerimiz de oluyor. Bu gibi 
çalışmalar, öğrencilere fayda sağlıyor. Bu 
anlamda, sosyal medyadan oldukça fazla 
yararlanıyoruz. Facebook ve Twitter hesaplarımızı 
takip eden büyük bir öğrenci kitlesi var. Bu 
kapsamda sosyal medya aracılığıyla büyük 
kitlelere ulaşarak, öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını 
belirlememiz kolaylaşıyor.  

Konsey olarak Ankara’da bazı temaslarda 
bulundunuz. Ne gibi konular görüşüldü, 
bunlardan bahsedebilir misiniz? 

Ankara‘da ilk olarak Yükseköğretim Kurulu’nu 
ziyaret ettik. Zaten orada bizim bir ofisimiz var. 
Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak bazı 
taleplerde bulunduk. Bunlardan en önemlisi; ikinci 
öğretim yaz okulu harçlarının, birinci öğretim 
öğrenci harçları ile eşitlenmesi talebiydi. Aynı 
zamanda Sayın Başbakanımızı da, Başbakanlık 
Ofisinde ziyaret ederek, yaz okulunda ikinci 
öğretim harçlarının kaldırılması yönünde talepte 
bulunduk. Bununla birlikte Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile de çalışmalarımız oldu.  

Konsey çeşitli başlıklar altında anketler 
yapıyor. Bu anketler hangi konulara yönelik 
oluyor?  

Konseyin bir karar alacağı zaman bunu tüm 
öğrencilere sorması gerektiğine inanıyoruz. Örnek 
olarak; bütünleme sınavlarının tarihi ve yaz 
okullarının kaldırılıp kaldırılmaması konularında 
anketler yaptık. Bu anketlerin sonuçları, bir karara 
bağlanması için rektörlüğe sunuldu. Rektörlük de 
öğrencilerin verdiği karara saygı duyarak kararı 
onadı. 

Üniversitemiz öğrenci konseyi bundan sonraki 
dönem için ne gibi etkinliklerde rol alacak?  

Öğrenci Konseyi olarak Akdeniz Oyunları yetkilileri 
ile görüştük. Oyunlar için öğrenci istihdamı 
amacıyla gönüllü öğrenci yönlendirmesini yaptık. 
Akdeniz Oyunları’nın resmi protokolünde 
bulunacağız. Bu sene KOÇFEST’te de yer almayı 
düşünüyoruz. Çalışmalarımızı zamanı geldikçe 
öğrenci arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı yine süreç 
içinde sizlerle paylaşacağız  

 

 

 “Üniversite Öğrenci Konseyimiz 

Diğer Üniversitelere Örnek Oldu” 

 

 

Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyinin 
kuruluş amacı nedir? Ne zaman kurulmuştur? 

Üniversite Konseyleri, üniversitelerin Avrupa 
Üniversiteleri İle Uyum Süreci ile birlikte 2000 
yılında kuruldu. Konseyler, ilk olarak 2005 yılında 
resmi bir mevzuat çerçevesinde üniversitenin yasal 
bir organı haline geldi. Konseyin kuruluş amacı ise, 
öğrencilerle üniversite yönetimi arasında resmi bir 
temsilciliğe duyulan gerekliliktir. 

Öğrenci Konseyinde kaç üye var?  
Daha önce öğrenci konseyinde yer almış olan 
mezun öğrencilerle görüş alışverişinde 
bulunuyor musunuz?  
Birlikte gerçekleştirdiğiniz etkinlikler var mı? 

Öğrenci konseyi, kulüp yapısında olmayan bir 
kurumdur. İki senede bir yapılan seçimlerle, belirli 
şartlarla bölüm temsilcileri seçilir. Bu bölüm 
temsilcilerinin bir araya gelmeleriyle birlikte fakülte 
temsilcileri belirlenir. Tabi, burada seçilen kişi 
üniversitedeki öğrencilerin temsilcisi olurken, 
üniversitedeki öğrenciler de bu temsilciliklerin üyesi 
haline gelirler. Bu durumda yaklaşık 45 bin üyemiz 
olduğunu söyleyebiliriz.   

Görüş alışverişinde bulunmak konusuna gelirsek; 
daha önceki konseylerin başkanları ile 
görüşmelerimiz oldu. Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Protokol Müdürünün, üniversitemizin 
eski konsey başkanı olduğunu öğrendik. Yaptıkları 
çalışmaları dinledik ve biz neler yapabiliriz diye 
görüş alışverişinde bulunduk. Mezun öğrencilerle 
bu şekilde bir diyalogumuz var.  

“Üniversitemizin diğer üniversitelere göre 

bilinirliği daha çok. Bu nedenle, Türkiye’deki 

üniversitelere öğrenci konseyi açısından örnek 

olduğumuzu düşünüyorum. Ulusal çapta ise 

üniversiteler arasında ciddi bir yerimiz var.” 

 

Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyine  
Ulaşmak İçin: 

 
 www.cukonseyi.com 

 www.facebook.com/cukonseyi/  

 www.twitter.com/cukonseyi 

 

adreslerinden yararlanabilirsiniz! 

 

http://www.cukonseyi.com/
http://www.facebook.com/cukonseyi/
http://www.twitter.com/cukonseyi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
HABER MERKEZİ   

 ADRESİMİZ:  
 
Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi 
 
 
Rektörlük İdari Birimler Binası, Zemin Kat 
Balcalı Kampüsü, 01330, Sarıçam, Adana. 
 
 
 
Telefon/faks  +90 322 338 70 70     
Dahili              2016 
 
Web                http://habermerkezi.cu.edu.tr                  

e-posta          habermerkezi@cu.edu.tr 

 

https://twitter.com/cuhabermerkezi 

 

 

 

https://www.facebook.com/cuhabermerkezi 

 

 

mailto:habermerkezi@cu.edu.tr
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