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Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Suat ŞENOL, 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının 2014 yılı Bilim Ödülü 

ile onurlandırıldı.  

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nca verilen ve sektörün 

Oscar’ı olarak adlandırılan “Bilim Ödülü”, sürdürülebilir 

toprak yönetimi, toprak etüt ve haritalaması alanlarındaki 

ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları, tarım topraklarının 

korunmasına yönelik aktif çabaları ve birçok bilim insanı 

yetiştirerek Türk tarımı ve Ziraat Mühendisliğine yaptığı 

üstün hizmetleri nedeniyle Prof. Dr. Şenol’a verildi.  

Prof. Dr. Şenol ödülünü 15 Ocak 2014 tarihinde Tarımsal 

öğretimin başlangıcının 168. yıl dönümü nedeniyle Çankaya 

Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törende 

teslim aldı. 

 

 

Bilim İnsanları Çukurova Bölgesinde Su ve Arazi Kaynaklarının Doğru Kullanımı İçin Harekete Geçti 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi, Japonya Kyoto ve Kobe Üniversiteleri, 

Harran Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi işbirliğinde 

gerçekleştirilecek olan “Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi 

İçin Yerel Çerçeve Planı Tasarımı” projesinde, Çukurova 

Bölgesi pilot bölge olarak seçildi. 2016’da tamamlanacak 

projeyle, Çukurova Bölgesinde su ve arazi kaynakları kullanımı 

konusunda bütünleşik bir yönetim modeli oluşturulması 

hedefleniyor. 

Çukurova Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Süha 

Berberoğlu, Prof. Dr. Mahmut Çetin, Prof. Dr. Hayriye İbrikçi 

ve Yrd. Doç. Dr. Ufuk Gültekin’in de aralarında bulunduğu 

uluslararası işbirliği çerçevesinde bilim insanları tarafından  

Ziraat Mühendisleri Odası “Bilim - Hizmet - Tesvik - Basın Özel Ödülü”                 
Prof. Dr. Suat Şenol’un Oldu 

 

 

Japon Heyet, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı 
Ziyaret Etti 
 
yürütülen  “Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi için Yerel 

Çerçeve Planı Tasarımı” projesi için Çukurova Bölgesi pilot 

bölge olarak seçildi. 2011 yılında imzalanan projeyle ilgili 

çalışmalara başlandı. Japonya İnsanlık ve Doğa Araştırma 

Enstitüsü’nden proje koordinatörü Prof. Dr. Jumpei Kubota 

ve Japonya Kobe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Takanori 

Nagano, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Kibar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, projede gelinen 

durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Su Ürünleri Fakültesi Projesi, TÜBİTAK Tarafından 

Destek Almaya Hak Kazandı 

 

TÜBİTAK, kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel 

hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası 

nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin 

düzenlenmesi için kısmi destek vereceğini açıkladı. 

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve 

Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri 

Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler 

ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarına destek verilecek. 

Çok katılımlı uluslararası etkinliklerin ülkemizde 

düzenlenmesinin sağlanması amacıyla, talep edilmesi ve 

BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından 

program kapsamına uygun olduğunun onaylanması halinde 

bu etkinliklerin yurtiçine getirilmesi sürecinde kullanılmak 

üzere TÜBİTAK tarafından programın destek koşullarını 

belirten resmi yazı verilebilmektedir. 

                                                Programla ilgili ayrıntılı bilgi için: 

                                               www.tubitak.gov.tr/bideb/2223c     

 

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme 

Bölümün tarafından yürütülen bilimsel projelere yenileri 

eklenmeye devam ediyor.  TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında Su 

Ürünleri Fakültesi, İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Yeşim Özoğul’un yürütücü olduğu ‘Bitkisel yağlar 

kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların soğukta ve 

vakum paketlenerek depolanan levrek (Dicentrarchus labrax) 

filetolarının duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi 

üzerine etkileri’ başlıklı proje, TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve 

Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) tarafından 

desteklenmeye uygun görüldü. Proje, son yıllarda fizik, 

malzeme bilimi, elektronik, kimya, alanlarında yenilikçi 

çalışmaların yapıldığı nanoteknolojilerin su ürünleri ve gıda 

sektörüne uygulanabilmesini amaçlıyor. 

Prof. Dr. Özoğul; “Nanoteknoloji Uygulamaların Ümit Verici 

Düzeylerde.” 

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Özoğul projeyle ilgili; “Gıda 

kalitesinin iyileştirilmesi ve raf ömrünün uzatılması konusunda 

nanoteknoloji uygulamaları ümit verici düzeylerdedir. 

Nanoteknolojinin gıda alanında uygulamaları genellikle 

gıdaların işlenmesi, fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi, 

biyoaktif maddelerin ve nutrasötiklerin taşınması ve kontrollü 

salınımı; patojenlerin tesbiti ve gıda güvenliğinin artırılması, 

ürün kalitesi ve raf ömrünü olumlu yönde etkileyecek 

paketleme sistemlerinin geliştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. 

Projemizin desteklenmiş olması, salt bilimsel açının yanı sıra 

ülkemiz gıda sektörüne sağlayacağı katkılar açısından da önem 

arz etmektedir” dedi. 

 

Uluslararası Etkinlikler İçin Yeni Bir Destek 
Programı 

 

Haberin Detayı İçin: 

http://habermerkezi.cu.edu.tr

/suurunleribilim1.asp  

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  E-BÜLTEN   OCAK  2014 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/suurunleribilim1.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/suurunleribilim1.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Bünyesindeki                                                                                                
Turunçgil Gen Haritası Her Geçen Gün Büyüyor 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gen Bahçeleri’nde 

gerçekleştirilen çalışmalar bir yandan ülke ekonomisine 

büyük katkı sağlarken diğer yandan önemli bilimsel 

gelişmelerin de önünü açıyor. 

Günümüzde dünyada genetik kaynakların toplanması, 

tanımlanması, muhafazası ve sürdürülebilir şekilde 

tarımsal kalkınmada kullanılması birinci önceliğe sahip 

konuların başında gelmektedir. Çünkü kaybedilen her 

genin gelecek nesillerin hayatını doğrudan olumsuz 

etkileyecek kadar önemli olabileceği kabul edilmektedir.  

1976 yılında oluşturulmaya başlanan, Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gen Bahçeleri’nde (Turunçgil 

Gen Kaynakları) yurt dışından getirilenler de dâhil olmak 

üzere 900’ün üzerinde turunçgil cins, tür, çeşit, tip ve 

akrabaları bulunmaktadır. 

Bu koleksiyon Türkiye’de ıslah edilmiş ve toplanmış 

genotipler ile turunçgiller bakımından dünyanın önde 

gelen ülkelerinden sağlanmış çeşitlerden oluşmaktadır. 

Her genotipten 3-6 ağaç şeklinde dikilmiş olan koleksiyon 

bahçelerinden oluşan Turunçgil Gen Bahçeleri, Türkiye 

turunçgil tarımı için hayati önem taşımaktadır.  

 

 



 

 

 

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu, üretiminin 

büyük kısmı Doğu Akdeniz bölgesinde gerçekleşen 

turunçgillerin sorunlarının da bu bölgede çözülmesi gerektiğini 

söyledi. Prof. Dr. Yeşiloğlu, “iklimsel sınırlama nedeniyle gen 

bahçelerinin de bu bölgede muhafaza edilmesi ve 

zenginleştirilmesi turunçgil endüstrisinin geleceği için büyük 

önem arz etmektedir. Gen kaynaklarının kaybolması 

çocuklarımızın ve geleceğimizin kaybolması anlamına gelir ve 

bunun telafisi yoktur. Bu nedenle elimizdeki hazinenin 

kıymetini bilerek ülke yararına muhafaza etmek bir insanlık 

görevidir” dedi.  

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden ülke 

ekonomisine büyük katkı… 

Prof. Dr. Yeşiloğlu, turunçgillerin, Türkiye yaş meyve-sebze 

ihracatının yüzde 43’ünü, Türkiye yaş meyve ihracatının yüzde 

65’ini tek başına karşılamakta olup, yaş meyve-sebze 

ihracatının lokomotifi durumunda olduğunu ifade etti. Bir tarım 

kolundan ziyade bir endüstri haline gelmiş olan, direkt ve 

dolaylı 15 milyon insanı ilgilendiren turunçgiller ağırlıklı olarak 

Doğu Akdeniz Bölgesinde yetiştirilmektedir. Turunçgil 

endüstrisinin önemli sorunları da olmaktadır. Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurulduğundan bu yana 

oluşturduğu gen bahçeleri vasıtasıyla turunçgil endüstrisinin 

karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için çok sayıda proje 

yürütmüş, çözümler bulmuştur. Prof. Dr. Yeşiloğlu’nun verdiği  

bilgilere göre 2010 yılında Türkiye, ABD’nin de önüne 

geçerek dünya turunçgil ihracatında üçüncü sıraya 

yerleşmiştir. 

Prof. Dr. Yeşiloğlu, Çukurova Üniversitesinin endüstriye 

katkılarının çok büyük olduğunu söylemektedir. Prof. Dr. 

Yeşiloğlu’na göre bugün ülkemizde bu düzeyde kapsamlı ve 

ileri düzeyde çalışma yapabilecek ve turunçgil endüstrisine 

katkıda bulunacak başka bir kuruluş yoktur. Çukurova 

Üniversitesi turunçgil gen bahçeleri kullanılarak bugüne 

kadar birçok proje yürütülmüş ve yürütülmektedir.  

Çukurova Üniversitesi Gen Bahçeleri ulusal ve 

uluslararası kuruluşlara materyal sağlamaktadır. 

Yeni çeşit ve anaç ıslahı, yetiştirme tekniği, biyoteknoloji, 

biyotik ve abiyotik stres faktörleri ve diğer konularda çalışma 

yapacak olan ulusal ve uluslararası kuruluşların gereksinim 

duyduğu çeşitler Gen Bahçeleri’nden çalışmalarda 

kullanılmak üzere gönderilmektedir. Bu hem turunçgil tarımı 

hem de ülkemizin uluslararası arenadaki prestiji bakımından 

büyük önem taşımaktadır. 

Dünyanın sayılı gen kaynaklarından birisini oluşturan 

“Çukurova Üniversitesi Turunçgil Genetik Kaynakları”, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü’nün Ulusal Turunçgil Genetik 

Kaynakları Koleksiyonları’na dâhil edilmiş olup, Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Erken Uyarı Sistemi veri 

tabanında ülkemizin bitki genetik kaynakları içinde yer 

almaktadır.  
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PFC’lerin insan vücuduna geçişleri henüz ayrıntılı olarak 

anlaşılamamış olsa da, beslenme yoluyla alımların en önemli 

kaynak olduğu bilinmekte. Özellikle fast-food türü 

yiyeceklerin paketlenmesinde kullanılan malzemelerin yağ 

ve suya karşı direnç sağlayan kaplamalardaki PFC’ler yiyecek 

üzerine geçerek vücudumuza taşınmakta. 

PFC alımına karşı neler yapmalıyız 

Fast-food veya paketlenmiş hazır gıdalardan uzak durmalı, 

özellikle bu ürünleri kendi paketlerinde kesinlikle 

ısıtmamalıyız; florlu ürünlerle işlem gördüğü belirtilen halı ve 

mobilyadan uzak durmalı hatta bu tür ürünleri satın alırken 

PFC kullanılıp kullanılmadığını sorgulamalıyız; leke ve kir 

tutmayan tekstil ürünleri ile teflon kaplı malzemelerden 

uzak durmalıyız; kişisel bakım ürünlerinde içerikleri mutlaka 

istemeli ve incelemeliyiz. 

 

Hemen her evin mutfağında bulunan teflon kapların, leke ve 

kir tutmayan tekstil ürünlerinin ve fast-food ambalajlarının 

dayanıklılığını arttırmak için kullanılan PFC (Perfluorinated 

Compound) maddesi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Güzel, evsel ürünlerin 

kalitesini artırmak için kullanılan PFC maddesinin 

doğurganlığın azalması, düşük riski, hiperaktivite, kolestrol 

düzeyinde artış, triod hormon düzeyinde bozulma ve 

mesane kanserine neden olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. 

Güzel, ürün alırken içinde PFC maddesinin olup olmadığına 

mutlaka dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. 

PFC, kir tutmayan halılar, suya ve yağa dirençli kumaşlar, 

yanmaz döşemeler, teflon kaplı tüm mutfak ürünleri, fast-

food ambalajları, kağıt tabak ve bardaklar, kozmetik ve 

eczacılıkta kullanılan bazı tutkallar, elektronik, temizlik 

ürünleri, otomobil pasta ve cilaları, böcek ilaçları, boyalarda 

kullanılabilmektedir. 

 

Haberin Detayı İçin: 

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

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


 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II. Vaka Analizi Yarışması Gerçekleştirildi 

 

Yeterliliğini almış doktora öğrencileri için ise 2214/A Yurt Dışı 

Doktora Araştırma Burs Programı kapsamında 2014 yılı, 1. 

dönem başvuruları 3 Şubat 2014 tarihinde alınmaya başlanıp, 

başvuru süreci 28 Şubat 2014 tarihinde sona erecektir. Başvuru 

koşularındaki önemli değişiklikler ve güncellemeler program 

web sayfasında yayınlanmıştır. Detaylı bilgiye 

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2214a adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca TÜBİTAK, Türkiye’de gerçekleştirilecek ulusal, uluslararası 

katılımlı veya uluslararası kongre, sempozyum ve sunumlu 

konferanslara katılacak ve etkinlikte bildiri/poster sunumu 

yapacak olan genç araştırmacılara (35 yaş ve altı) yol, 

konaklama ve etkinlik katılım ücreti için kısmi destek de 

verecektir. Programla ilgili ayrıntılı bilgiye 

www.tubitak.gov.tr/bideb/2223a adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrenci 

Topluluğu (EMÖT) tarafından 20 Aralık 2013 tarihinde Akif 

Kansu Toplantı Salonu’nda “II. Vaka Analizi 

Yarışması” yapıldı.  

İki etapta gerçekleştirilen yarışmanın birinci etabında, 

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. H. Oya 

Yüreğir tarafından “Vaka Analizi Eğitimi” verildi.  Eğitimin 

ardından yapılan ön elemeyle beraber yarışmacı gruplar 

belirlendi. İkinci etapta ise ön elemeyi geçen gruplar, örnek 

bir vakayı incelediler.  

Vaka üzerinde çalışmalarını gerçekleştiren yarışmacı gruplar 

kendilerine verilen sürenin sonunda, Endüstri Mühendisliği 

Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Rızvan Erol ve Doç. Dr. Oya H. 

Yüreğir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Çabuk ile Sunar Grup Teknik 

Genel Müdür Yardımcısı Murat Değirmen’den oluşan jüriye 

sunumlarını gerçekleştirdi. 

 

TÜBİTAK’tan Genç Araştırmacılara Destek 

 

 

Görevimiz Üniversitemizdeki diğer kulüplere ve 

topluluklara örnek olmaktır… 

Çukurova Üniversitesi’nde ilk kez vaka analiz yarışması 

düzenleyen grup olduklarını dile getiren EMÖT Vaka Analizi 

Komisyon Başkanı Mustafa Tunç Solak,  “Hem yarışmamızı 

hem de diğer etkinliklerimizi her dönem daha ileri götürme 

hedefindeyiz. Çukurova Üniversitesi’nde ‘Vaka Analizi 

Yarışması’ düzenleyen ilk topluluk olarak öncelikli görevimiz 

Üniversitemizdeki diğer kulüplere, topluluklara, teoride 

aldığımız dersleri pratikte uygulayabileceğimiz yarışmalar 

ve etkinlikler düzenleme noktasında örnek 

oluşturabilmektir” dedi. 

 

TÜBİTAK, akademik kariyerlerinin henüz başındaki 

araştırmacılara ve doktora öğrencilerine gerek yurt içi gerekse 

yurt dışında gerçekleştirecekleri çalışmaları için destek 

vermeye devam ediyor. Bu kapsamdaki güncel programlardan 

bazıları TÜBİTAK tarafından başvuruya açılmıştır. 

Doktora sonrası araştırmacılar için; 2219 - Yurt Dışı Doktora 

Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 2014 yılı, 1. 

dönem başvuruları 3 Şubat 2014 tarihinde alınmaya başlanıp, 

başvuru süreci 28 Şubat 2014 tarihinde sona erecektir. 

Program, doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora ya da 

uzmanlığını almış araştırmacıların/bilim insanlarının 

araştırmalarını yurt dışında yürütebilmeleri için destek 

verilmektedir.  Detaylı bilgiye 

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2219 adresinden 

ulaşabilirsiniz. 
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Çukurova Üniversitesi San-Tez Projeleri 

 

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı 2013 Yılı 2. Dönem sonuçları 

ilan edildi. Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinin teklif ettiği projelerden dördüne bakanlık tarafından destek verilecek.  

Destek almaya hak kazanan projeler arasında Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden birer proje, 

Ziraat Fakültesi’nden ise iki proje yer alıyor.  

 

 

Mühendislik Mimarlık 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği bölümü 

öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Babaarslan’ın yürütücüsü 

olduğu  “Multicomponent Core-Spun (Dualcore) İpliklerin 

Tasarımı ve Üretimi ile Katma Değeri Yüksek Denim 

Kumaşların Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında ulusal 

imkânlarla geliştirilecek aparat ve ekipmanların mevcut 

üretim makinesine adapte edilerek yenilikçi üretimlerin 

gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Özel bir tekstil şirketiyle 

ortak geliştirilen proje çerçevesinde Tekstil Mühendisliği 

Bölümünde doktora öğrenimi gören Yusuf Daşan ve aynı 

bölümde öğrenim gören yüksek lisans öğrencisi Osman 

Gökhan Ertaş çalışmalar gerçekleştirecek. 01 Ocak 2014 

tarihi itibariyle başlamış olan proje 21 ay sürecek.  

 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Destek almaya hak kazanan “Doğal İzolat Bacillus sp 

Suşlarından  Üretilen Selülaz ve Ksilanaz Enzim Kombinasyonu 

Kullanılarak Mısır Koçanı, Sapı ve Yaprağına Ait Selülozik 

Biyomasın Enzimatik Hidrolizi ve Biyoetanol üretiminde 

Kullanılabilirliği” başlıklı proje Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 

bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. 

Dr. Burhan Arıkan yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Doktora 

öğrencisi Zeliha Nurdan Saraçoğlu’nun tez çalışmasına 

kaynaklık eden proje biyoetanol üreticisi bir firmayla ortak bir 

şekilde sürdürülüyor. Selülozik materyalden biyoetanol 

üretimi ve benzin, motorin gibi yakıtlara karıştırılarak 

alternatif enerji üretiminde kullanılması ile karbondioksit 

salınımının azaltılmasını amaçlıyor. Ocak ayı itibariyle 

başlayan ve önemli yol kat edilen projenin 24 ayda 

tamamlanması öngörülüyor.    

 

Ziraat Fakültesi  

Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi 

Prof.Dr.Süha Berberoğlu’nun yürütücüsü olduğu ve Fen 

Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Anabilim Dalı öğrencisi Evrim Kahraman’ın tez çalışmasını 

kapsayan “Turunçgil Yönetim Modeli: Konumsal Bilgi Sistemi 

ve Uzaktan Algılama Entegrasyonu” başlıklı proje, 

Hatay/Samandağ ile Tarsus arasında farklı projelerle elde 

edilen turunçgil verilerinin Silifke’ye kadar genişletilmesi, 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla web 

tabanlı bir Turunçgil Yönetim Modeli kurulmasını amaçlıyor. 01 

Şubat 2014 tarihi itibariyle başlayacak olan projenin 24 

sürmesi planlanıyor.  

 

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. 

Dr. Yeşim Yalçın Mendi’nin yürütücülüğü yaptığı ve Fen 

Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı doktora 

öğrencisi Ehsan Mohammed Tagipur Sarujli’nin tez çalışması 

olan “Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Siklamen Türlerinin 

Mutasyon Yoluyla Islahı” başlıklı proje kimyasal  mutajenler 

uygulanarak, mutasyon ıslahı ile yeni çeşitler elde edilmesini, 

siklamen bitkisinin görsel çeşitliliğine zenginlik 

kazandırılmasını ve elde edilecek yeni çeşitlerin ekonomiye 

kazandırılmasın amaçlıyor. 2014 yılı Şubat ayı itibariyle 

başlayacak olan proje seracılık ve tarımsal üretim yapan bir 

firma ile ortaklaşa gerçekleştirilecek ve 24 ay sürecek.   

 

 

 

 

 



  

 

 

Çukurova Üniversitesi ARDEB  Projeleri 

 

 “Antepfıstığında Yeni Nesil Sekanslama: Genomun 

Taranması, Mikrosatellit (SSR) Markörlerin Geliştirilmesi ve 

İlk Referans Genetik Haritanın Oluşturulması” Projesi 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Kafkas’ın yöneticiliğini 

yapacağı   projede  Gaziantep’te bulunan Antepfıstığı 

Araştırma İstasyonunda görev yapan Ziraat Yüksek 

Mühendisleri Hatice Gozel ve Nergiz Arslan araştırmacı 

olarak yer alacak.  

 

“Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Biberlerde Virüs 

Hastalıklarının Saptanması ve Farklı Biber 

Popülasyonlarında Önemli Virüslere Karşı Reaksiyonlar ile 

Bazı Dayanıklılık Genlerinin Belirlenmesi” Projesi 

Ziraat Fakültesinde gerçekleştirilecek olan projenin 

yürütücülüğünü Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 

Saadettin Baloğlu yapacak. Adana Biyolojik Mücadele 

Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde görev yapan Ziraat 

Yüksek Mühendisi Pelin Keleş Öztürk ve Mersin’de bulunan 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 

Ziraat Yüksek Mühendisi Duygu Altunöz projede yardımcı 

araştırıcı olarak yer alırken Dr. Davut Keleş ise projeye 

danışmanlık yapacak.  

 

“Çukurova Bölgesi ve Orta Kızılırmak Havzası Koşullarında 

Bazı Çok Yıllık Serin Mevsim ve Sıcak Mevsim 

Buğdaygillerinin Enerji Bitkisi Performanslarının 

Belirlenmesi” Projesi 

Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü  öğretim üyesi Prof. Dr. 

Veyis Tansı’nın yürütücülüğünü yapacağı  projede Prof. Dr. 

Hasan Hüseyin Öztürk, Prof. Dr. Dilek Bostan Budak ve Çankırı 

Karatekin Üniversitesi Kızılırmak Melek Yüksekokulu öğretim 

üyesi Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Kuşvuran araştırmacı olarak yer 

alacak.  

 

“Serada Dalga Boyu Seçici Özellikte Plastik Örtü Kullanarak 

Domates Üretiminde Kurşuni Küf ve Bakteriyel Kara Leke 

Hastalığının Mücadelesi” Projesi 

Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim 

üyesi Prof. Dr. Sevilay Topçu’nun yürütücüsü olduğu ve 

disiplinler arası bir çalışma olarak planlanan  projede Prof. Dr. 

Yeşim Aysan, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Öztürk, Doç. Dr. İlknur 

Solmaz,   Yrd. Doç. Dr. Asiye Akyıldız  ile Adana Zirai Mücadele 

Arastırma Enstitüsünden Dr. Ayşegül Çolak  Ateş ve Ziraat 

Yüksek Mühendisi Pelin Keleş Öztürk görev alıyor.  

 

“Su ürünleri atıklarının doğal laktik asit bakterileri ile 

fermentasyonu sonucu biyodönüşümü; fermentasyon 

ürünlerinin kalitesi ve hayvan beslenmesinde 

kullanılabilirliği” 

Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü 

öğretim üyesi Doç.Dr. Gülsün Özyurt’un yürüteceği proje, 

ülkemizdeki balıklarda doğal olarak bulunan laktik asit 

bakterilerinin izolasyonu ve bu bakterilerden hangi türlerin 

silaj olarak adlandırılan yüksek nem içeren fermente edilmiş 

yem yapımına uygun olduğunun belirlenmesi amacını taşıyor.  

 

 

“Toros Kuşağı Ofiyolitleri (eski okyanusyal kabuk parçaları) 

ile Ofiyolit Tabanı Metamorfiklerin Zamansal-Mekansal 

İlişkisinin U-Pb SIMS ve40Ar/39Ar yöntemi ile Araştırılması” 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi 

Prof. Dr. Osman Parlak’ın yürütücüsü olduğu  başlıklı proje 

okyanus tabanlarında oluşan bir kaya topluluğu olan 

“ofiyolitlerin” tektonik hareketlerle okyanus tabanından kıta 

üzerine seyahatinin zamanlamasının yüksek hassasiyete sahip 

jeokronoloji yöntemleri ile ayrıntılı bir şekilde ortaya 

konmasını ve böylelikle bugünkü Akdeniz’in atası olan Tetis 

Okyanusunun kapanma serüveninin daha iyi anlaşılmasına 

katkı sağlamayı hedefliyor.  
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Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurulu tarafından 2013 

yılında araştırma görevliliğinden yardımcı doçentliğe, 

yardımcı doçentlikten doçentliğe ve doçentlikten 

profesörlüğe yükseltilen akademik personele teşekkür ve 

tebrik belgesi verildi. 

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı faaliyetlerinin 

değerlendirildiği  ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Akademik 

Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Fakültede görev 

yapan öğretim üyelerinin ve dekan yardımcılarının katıldığı 

toplantı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin 

Serin’in açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Serin, tüm 

akademisyenleri tebrik etti ve bundan sonraki bilimsel 

çalışmalarında başarılar diledi.   

 

 

Başarılı Çalışmalarınızla                         
Gurur Duyuyoruz 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Kurulu 

tarafından ÇÜ Balcalı Hastanesi Hipokrat Konferans 

Salonu’nda düzenlenen törende 2013 yılında yurtiçi ve 

yurt dışında çeşitli platformlarda ödül alan öğretim üyeleri, 

araştırma görevlileri ve öğrencilere teşekkür belgesi 

verildi. 

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Büyük Çalışmalara İmza 

Attınız… 

Törende söz alan ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek 

Özcengiz  “Bu bir ödül töreni değil. Amacımız, 

fakültemizde aşama kaydeden ve değişik yerlerde ödül 

alan arkadaşlarımızın ve meslektaşlarımızın başarılarından 

haberi olmayan diğer öğretim üyelerini haberdar etmek ve 

kendilerini tanıtmaktır” dedi. Konuşmasının ardından 

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 

Demirtaş’a belgesini takdim eden Prof. Dr. Özcengiz,  

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin başarılı 

çalışmalarıyla gurur duyduğunu belirtti. 

Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen törende, Tıbbi 

Biyokimya Ana Bilim Dalı Uzmanı Dr. Pınar Yılgör, Adli Tıp 

Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Korkut Gülman, 

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Ezgi 

Saraç, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Doktoru Prof. Dr. Davut 

Alptekin ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Semra Paydaş’a teşekkür belgeleri takdim edildi. 

 

 

Akademik Aşama Kaydeden      
Akademisyenler Kutlandı 
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“Ziraat Fakültemizin Ülke 

Ve Bölge Tarımına Verdiği 

Çok Değerli Hizmetlerin 

Daha Da Yoğun Bir Şekilde 

Artarak Devam Edeceğine 

İnancım Sonsuzdur…” 

1970 yılından beri eğitim ve öğretim 

faaliyetlerini sürdürmekte olan Ziraat 

Fakültemizde bugüne dek 10 eğitim 

programından yaklaşık 12.500 

  

 “Çukurova Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi 1976 

yılından beri Türkiye’de 

önemli bir açığı kapattı!” 

Törende konuşma yapan Ziraat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Halil Elekçioğlu 1876 

yılında İstanbul'da açılan bir okulla 

başlayan tarımsal öğretimin günümüzde 

ülke genelinde 33 Ziraat Fakültesi ile 

önemini arttırarak devam ettirdiğini ifade 

ederek, “Halen tarıma yeterli destek 

sağlanmıyor. Türkiye'nin geleceği tarıma 

ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine 

bağlı. Bu yüzden tarımda bilimsel 

yöntemlerin tam anlamıyla kullanılması 

şarttır. Çukurova Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi 1976 yılından beri bu alanda 

Türkiye’de önemli bir açığı kapatmıştır. 

Ziraat Fakültesi kurulduğu günden bu 

yana 12 bin 500 ziraat, peyzaj ve gıda 

mühendisi yetiştirmiş ve yetiştirmeye 

devam edecektir” diyerek tarım sektörüne 

atılan önemli adımların altını çizdi. 

Türkiye’deki tarımsal eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin 168 yıl önce İstanbul 

Yeşilköy’de kurulan Ziraat Mektebi ile 

başladığını belirten Çukurova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, “Bizler de 

Ziraat Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile birlikte 

Çukurova Üniversitesinin kuruluşunu 

gerçekleştirmiş olduk. 

 

Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve 

Peyzaj Mimarı mezun etmenin gururunu 

ve sevincini yaşamaktayız.  Çukurova 

Bölgesi Türkiye’nin en önemli tarım 

alanlarının başında gelmektedir. Tarım 

yapılabilecek alanların nüfus artışına 

göre çoğaltılması mümkün olmadığına 

göre, mevcut tarım topraklarından daha 

fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve 

yöntemlerin bulunması gerekmektedir. 

İşte bu bağlamda tarımsal eğitim, 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 

önemi daha da ortaya çıkmaktadır.” 

dedi. 

 

 

Haberin Detayı İçin: 

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

tarimogretimi.asp 

Açılış konuşmaları ardından söz alan 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi 

Prof. Dr. Cemal Taluğ,  "Köklü bir tarih ve 

birikimin özgüveni ile geleceği 

yaratmak" başlıklı bir sunum yaptı. 

Tarımın, doğanın kendiliğinden 

verdiğinin daha fazlasını elde etmek 

isteyen insanoğlunun, bilgisini ve 

emeğini kullanarak doğayla uzlaşması 

olduğunu belirten Prof. Dr. Taluğ, 

“Tarım, insan ile doğa arasında tarihi bir 

sözleşmedir” dedi. 

 Tören ÇÜ Devlet Konservatuarı Öğretim 

Üyesi Marina Babayeva ve keman 

öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle 

devam etti. Dinletinin ardından meslekte 

30. ve 40. yılını dolduranlara plaket 

takdim edildi.  

 

Törende söz alan Ziraat Mühendisleri 

Odası Adana Şubesi Başkanı Semih 

Karademir, tarım sektörü ve Ziraat 

Mühendislerinin yaşadıkları sıkıntılara 

değindi. Karademir, katılımcıları 

sıkıntıların ne şekilde aşılabileceği 

konusunda bilgilendirdi. 
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Tarım Öğretiminin 168. Yılı  Kutlu Olsun 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tarimogretimi.asp
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Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Türkçe Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf 

öğrencileri, görme engellilerin 

yararlanması için Topluma Hizmet 

Uygulamaları dersi kapsamında Sesli 

Kitap Projesi üzerinde çalışıyorlar. 

ÇÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 

Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Ömer Tuğrul Kara’nın sorumluluğunda 

yürütülen Topluma Hizmet Uygulamaları  

ÇÜ Öğrencilerinden Sesli Kitap Projesi 

 

 

Hedefimiz, ÇÜ Kütüphanesinde Sesli Kitap Odası Oluşturmak! 

Hedeflerinin, Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi’nde bir Sesli Kitap Odası oluşturmak vurgulayan öğrenciler 

ayrıca projelerinin bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmesinden mutluluk duyduklarını belirtiyor. Sesli 

kitapların daha çok görme engelliler tarafından tercih edildiğini söyleyen Elif Önal, diğer kitapseverlerin de 

araba kullanırken, bisiklet sürerken, otobüs seyahatlerinde veya uyumadan önce dinlemek için bu kitaplardan 

yararlanabileceğini ifade ediyor. 

 

 

 

edebiyat dünyamızın ünlü şairlerinin 

eserleri öğrencilerin sesiyle yeniden 

hayat buluyor. ÇÜ Rektörlük Haber 

Merkezi tarafından ses kaydı alınan 

eserler Adana GörBir - Görmeyenler 

Kültür ve Birleşme Derneği’yle beraber 

çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarına gönderilerek hem görme 

engelli bireylerin hem de ilk ve 

ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin 

yararlanabilmesine olanak sağlanacak. 

 

 

dersi kapsamında oluşturulan projenin 

fikir sahibi ise Türkçe Eğitimi Bölümü 

öğrencisi Elif Önal. Ünal ve aynı bölümde 

eğitim gören arkadaşları Türk 

Edebiyatının ünlü ismi, şiir, roman ve 

öykü yazarı Mehmet Rıfat Ilgaz’ın Nerde 

O Eski Usturalar  adlı kitabındaki öyküleri 

birer sesli kitap haline getirmek için 

çalışıyorlar. Yine bu proje kapsamında 

Orhan Veli Kanık, Aziz Nesin, Turgut 

Uyar, Nazım Hikmet Ran, Ahmed Arif gibi  

 

. 

 



Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri anlamlı bir sosyal 

sorumluluk projesine imza attı. Öğrenciler proje ödevleri kapsamında, Çukurova Üniversitesi Kampüsünü ellerinde çöp 

torbaları ile adım adım gezerek yerlere atılan çöpleri topladı.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Çukurova Temiz Ova!” sloganı ile 

temizlik ve yardımlaşma bilincini 

geliştirmeyi ve çevre temizliği konusunda 

farkındalık yaratmayı amaçlayan Maliye 

Bölümü öğrencileri kampüs içerisinde 

temizlik yaptı. Çevre dersi kapsamında 

geliştirdikleri projeyle yola çıkan 

öğrenciler, ellerine eldivenlerini takarak 

tüm kampüs alanında yerlere atılan 

çöpleri topladı. Öğrencilere yaşanabilir 

ve daha temiz bir kampüs için el ele 

verilmesi gerektiği mesajını veren  

 

Prof. Dr. Fikret  İşler  Emekli  Oldu 

 

 

 

 

Maliye Bölümü öğrencileri, topladıkları 

çöpleri ise daha önceden belirledikleri 

merkezde istiflediler. 

Atkı ve Bereler Van’daki 

Depremzedelere Gönderilecek! 

Adana’da faaliyet gösteren bir firma ise 

kampanya kapsamında öğrencilere atkı 

ve bere hediye etti. Kendilerine hediye 

edilen atkı ve berelerin paketlerini 

açmayan öğrenciler, bu malzemelerin 

tamamını Van’daki depremzedelere 

gönderme kararı aldı. 

 

Geçtiğimiz günlerde emekli olan, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Fikret İşler için Jeoloji Mühendisliği Bölümü konferans 

salonunda emeklilik töreni düzenlendi. 

Törende konuşan Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Parlak, 

1985 yılında göreve başlayan Prof. Dr. İşler’in kırk yıllık meslek hayatı boyunca 

başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, “Hocamızla uzun yıllar çalışma 

imkânım oldu. Hocamızı kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve güzel bir emeklilik 

geçirmesini diliyorum” dedi ve günün anısına hediye takdim etti. Adana Jeoloji 

Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Mehmet Tatar da, Prof. Dr. İşler’e, Oda’ya olan 

katkılarından dolayı teşekkür ederek, Oda Yönetimi adına hediye verdi. 

 

 

 

 

 

 

Temiz Bir Ova: Çukurova 
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Hukuk Fakültesi Öğrencileri Avrupa Yolcusu 

 

Ticaret Hukukuna Güncel Bakış 

Hukuk Fakültesi ve Adana Barosu işbirliğiyle düzenlenen “Ticaret Hukukuna Güncel Bakış” başlıklı konferansa  Hukuk Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Mustafa Çeker, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatih Bilgili ve Doç. Dr. Ömer Korkut,  

konuşmacı olarak katıldı. 

Moderatörlüğünü Adana Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zehra Bulut'un yaptığı konferansta Dekan Prof. Dr. Çeker “Sigorta 

Hukukunda Prim Ödeme Borcuyla İlgili Hukuki Sorunlar”, Prof. Dr. Bilgili “Limited Şirketlerde Ortakların Şirketten Çıkması ve 

Çıkarılması” ve Doç. Dr. Korkut “Anonim Şirketlerin Haklı Sebeplerle Feshi” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Avrupa’daki hukuk sistemini yerinde görmek ve deneyim 

kazanmak için İsviçre, Fransa, Belçika ve Hollanda mahkemelerini ziyaret edecek. Nisan ayında 1 hafta boyunca 

bu ülkelerde gerçekleşen davalara izleyici olarak katılacak öğrenciler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 

(AİHM) tek Türk Hâkimi Ayşe Işıl Karakaş’ın AB hakkındaki bir seminerine de katılacaklar. 

. 

 



Kan Merkezi Kan Bağışlarını Bekliyor 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014 yılı Ocak ayı itibari ile Türkiye’de Türk Kızılayı Ege 

Bölgesi  ve  Orta Anadolu Kan Merkezleriyle birlikte 

Çukurova Üniversitesi  Balcalı Hastanesi  Merkez 

Laboratuarı  olmak üzere JCI tarafından klinik laboratuar 

kategorisinde akredite edilmiş üç laboratuar bulunuyor.   

7/24 hizmet veren dünya standartlarında bir laboratuar 

Günde 2000’in üstünde hasta örneğinin analiz edildiği 

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi  Merkez 

Laboratuarı Prof. Dr. Akgün Yaman ve kalite 

direktörlüğünü Doç. Dr. Özlem Görüroğlu yapıyor. 

Laboratuarda birim sorumluları Doç. Dr. Salih Çetiner, Yrd. 

Doç. Dr. Filiz Kibar’ın yanı sıra Uzm. Dr. Selçuk Matyar ve 

sorumlu teknisyen Mehmet Ali Sarı görev alıyor. 

Hastalardan alınan örneklerle günde 20.000’in üstünde 

testin yapıldığı laboratuarda iki idari personel, on üç 

hemşire altmış altı teknisyen, on altı kayıt elemanı, iki 

sekreter ve beş yardımcı personelle birlikte toplam yüz on 

kişilik büyük bir ekip çalışıyor. Haftanın yedi günü yirmi 

dört saat hizmet veren laboratuarda tüm testlerin doğru 

sonuçlarla ve zamanında yapılması kaliteden ödün 

verilmemesi için büyük önem taşıyor.  

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Balcalı Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Merkez Laboratuarı merkezi Amerika Birleşik Devleri’nin (ABD) 

Chicago şehrinde bulunan  uluslararası kalite standartları denetim 

kuruluşu “Joint Commission International” (JCI) tarafıdan üçüncü 

kez akredite edildi.  

 

 

Balcalı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuarı Dünya Standartlarında Hizmet 

Vermeye Devam Ediyor  

 

 

 

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi, gönüllü ve 

düzenli kan bağışının önemini anlatmak için yoğun uğraş 

veriyor.  

Kan Merkezi Bağışçı Kazanım Birim Sorumlusu Biyolog 

Zeliha Işık Bucak, toplumun tüm kesimlerinin kan bağışına 

duyarlı yaklaşması gerektiğini belirtiyor. Bucak, merkeze ait 

mobil kan alma aracı ile gerek Çukurova Üniversitesi 

yerleşkesi gerekse Adana’da çalışmalar yaptıklarını ve kan 

vermek isteyenlerin ayaklarına kadar gidebileceklerini 

vurguluyor.  

2014 yılında bağışçı sayısını daha da arttırmayı planlayan 

Merkez, çalışmalarına hız vermiş durumda. Merkez, bu 

kapsamda Çukurova Üniversitesi’nin birimlerini gezerek 

öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilgilendiriyor. 

Kalp ve Damar Hastalıkları Riski Araştırılıyor 

 

 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı,  

öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Akpınar sorumluluğunda, ÇÜ 

mensuplarının kalp damar hastalıkları risklerini analiz edecek 

bir araştırmaya başlıyor. Yapılacak çalışma kapsamında 30–74  

yaş arası katılımcıların kalp ve damar hastalıkları riskleri 

saptanacak.  

Araştırmada katılımcıların koluna takılacak bir manşon ile 

bilgisayar aracılığıyla risk analizleri yaklaşık 10 dakikalık bir 

sürede tespit edilebilecek. Bu sayede katılımcıların kan şekeri 

ile kolesterol değerlerinin tespiti için bir kan testini ve damar 

yapısının ultrasonografik incelenmesini yapmak mümkün 

olacak.  

 

 

Türkiye’de uluslar arası akreditasyona sahip ilk üniversite 

klinik laboratuarı 

Laboratuar akreditasyonu verimlilik, doğruluk ve etkin maliyet 

yönetiminin yanı sıra kuruluşların kalite ve hasta güvenliğine 

odaklanmasını sağlıyor. Çukurova Üniversitesi  Balcalı Hastanesi  

Merkez Laboratuarı uluslararası akreditasyonu için ilk kez 2005 

yılı Ocak ayında çalışmalara başlandı. 2006 yılında yapılan ilk 

başvuru sonrasında ABD’den gelen 2 denetçinin 4 günlük 

denetimi sonrasında laboratuara  üç yıllığına akreditasyon 

belgesi verildi. Böylelikle Türkiye’de ilk kez bir üniversite 

hastanesi laboratuarı JCI tarafından klinik laboratuar olarak 

akredite edilmiş oldu.  Balcalı Hastanesi  Merkez Laboratuarı 

2010 yılında yeniden akredite olarak uluslar arası standartlara 

uygun olduğunu kanıtlamış oldu. 

Akreditasyon 2017 yılı Ocak ayına kadar devam ediyor 

Merkez Laboratuarın 2010’da başlayan akreditasyon sürecinin 

sonunda JCI ile tekrar temasa geçilmesiyle, laboratuar 20-24 

Ocak 2014 tarihinde yapılan denetimler sonunda çok yüksek bir 

başarı puanıyla 2017 yılı Ocak ayına kadar üçüncü kez akredite 

oldu.  
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Piri Reis’in Dünya Haritaları Dışındaki 

En Önemli Eseri ‘Kitab-ı Bahriye’dir… 

Piri Reis’in dünya haritaları dışında bir 

diğer önemli eserinin denizcilik hayatı 

boyunca yapmış olduğu gözlemler ve 

topladığı kaynak belgelerden yararlanarak 

hazırladığı Kitab-ı Bahriye olduğunu 

belirten Dağdeviren konuşmasını şöyle 

sürdürdü; “Kopyaları bugün Ülkemizin ve 

Dünyanın sayılı kütüphanelerinde 

bulunan Kitab-ı Bahriye Akdeniz’in 

neredeyse tüm kıyılarına ait coğrafi, 

ekonomik ve sosyal  

 

Piri Reis Çukurova Üniversitesinde 

ukurova Üniversitesinde gerçekleştirilen anma töreni, sabah 9’u beş geçe 

kampüs içerisinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. 

Mithat Özsan Amfisinde düzenlenen törene Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana Büyükşehir 

Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 

Fenercioğlu, Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Azmi Yalçın, Rektör Danışmanı 

Doç. Dr. Faruk Yıldırım, Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler 

katıldı. 

 

Çukurova Üniversitesi işletme Kulübü 

tarafından “Piri Reis’in 1. Dünya 

Haritasının 500. Yılı” faaliyetleri 

kapsamında “Piri Reis ve Eserleri” konulu 

konferans düzenlendi. ÇÜ İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 2 No’lu Amfide 

gerçekleştirilen konferansa konuşmacı 

olarak Piri Reis Üniversitesi Denizcilik 

Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri 

Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Nafiz 

Dağdeviren katıldı. 

 

 

Nafiz Dağdeviren, konuşmasına Piri Reis’in ünlü bir Türk denizcisi, coğrafya 

bilgini, iyi bir gözlemci ve araştırmacı olduğunu söyleyerek başladı. Piri 

Reis’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri ve siyasi alanda en parlak 

dönemini yaşadığı 16. yüzyılda denizciliğe başladığını hatırlatan 

Dağdeviren, “Onun 1513 yılında Gelibolu’da çizdiği ilk Dünya haritası 

insanlığın elindeki mevcut en doğru, en eski Dünya haritası olarak tarihe 

geçmiş ve Dünya kültür mirasında saygıdeğer bir yer kazanmıştır” dedi. 

 

 

 

Konferansı sonunda katılımcıların 

sorularını yanıtlayan Nafiz Dağdeviren’e, 

Çukurova Üniversitesi İşletme Kulübü 

tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. 

 

 

Haberin Detayı İçin: http://habermerkezi.cu.edu.tr/pirireis.asp 

 

Piri Reis Haritası Bugün Bir Dünya Kültür Mirası Olmuştur… 

 

bilgileri içeren bir atlas olması yanı sıra, 

içerisinde coğrafi konuların anlatımına 

yönelik manzumeler ve haritası yapılan 

bölgeye ait metinsel bilgileri içeren bir 

eserdir.” 

. 

 
 

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


 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Halen İzmir Region Excavations Project 

ve Limantepe Kara ve Sualtı Kazıları 

Başkanlığını yapan, Ankara Üniversitesi 

DTCF Arkeoloji Bölümü Emekli Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın 

konuşmacı olarak katıldığı konferansta 

Mezopotamya Uygarlığı’nın doğuş süreci, 

yazının bulunması, eğitimin önemi gibi 

çeşitli konulara değinildi. 

Mezopotamya Uygarlığının Doguşu 

Çukurova Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi tarafından organize edilen Mezopotamya Uygarlığının Doğuşu adlı 

konferans 8 Ocak 2014 Çarşamba günü ÇÜ Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirildi.  

 

 

Okula girerken gözlerimiz kapalıdır, çıkarken ise gözlerimiz açılır… 

Geçmişte bazı kurumların okullaşmasına ve bu okullaşma sayesinde okuma 

yazmanın ortaya çıkmasına ve gelişimine değinen Prof. Dr. Erkanal “Okul 

bizi eğitir, okula girerken gözlerimiz kapalıdır, çıkarken ise gözlerimiz açılır” 

diyerek eğitimin önemine dikkat çekti.  

 

 
 

Konferansta söz alan ÇÜ Fen–Edebiyat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin 

Serin ise “Hocamızın arkeoloji 

bölümümüze katkıları çok büyük, bunun 

için çok teşekkür ediyor ve katkılarının 

devamını diliyorum” dedi. 

Konukların sorularının cevaplanmasının 

ardından Prof. Dr. Serin’in, Prof. Dr. 

Erkanal’a plaket takdim etmesi ile 

konferans sona erdi. 

 

 

Haberin Detayı İçin: 

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

Yazının ortaya çıkmasının tesadüf 

olmadığını dile getiren Prof. Dr. Erkanal, 

zaman içinde resimlerin belli 

noktalarından belli işaretler elde 

edildiğini ve bu sayede işaret sayısında 

büyük bir düşüş sağlandığını ifade etti. 

Prof. Dr. Erkanal, böylelikle çivi yazısının 

200 yıl içinde kullanılabilir hale geldiğini 

belirtti. 

 

. 
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ÇÜ  Uluslararası Öğrenci Ofisi Dünyaya Kapılarını Açıyor 

 

 

  

Uluslarası Öğrenci Ofisi 2011 yılında kuruldu. Ön lisans 13, Lisans 

401, lisansüstü 156 olmak üzere, 376’si kendi imkanları ile gelen 

194’ü burslu toplam 570 öğrencimiz bulunuyor. 

Buna ek olarak özel öğrenci başvurusuyla gelen öğrenci sayımsı 

86, yatay geçiş başvurusuyla gelen öğrenci sayısı 47. Suriye ve 

Mısır’dan gelen öğrenci sayısı da133.  Erasmus ile birlikte  bu 

sayı 749 oluyor. İyi bir rakam ama hedefimiz 1000 öğrenci… 

2013 Mayıs ayında yabancı öğrenciler ofis yönetiminde bahar 

şenliklerine katılıp, ülkelerinin bayrakları ve milli giysileriyle 

stantlar önünde ülkelerini tanıttılar. Ayrıca bazı ülkelerin 

öğrencileri milli oyunlarını üniversite kamuoyuna sunma imkanı 

buldu. Kayıtlardan sonra Ekim ayında yeni kayıtlı öğrenciler için 

ofisimiz tarafından 2 gün oryantasyon programı hazırlanıp 

Adana ve Çukurova Üniversitesinin tanıtımı gerçekleştirildi. 

Oryantasyon döneminde öğrencilere çeşitli hediyeler takdim 

edildi.  

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin temel 

görevi,  üniversitemizde eğitim alan uluslararası 

öğrencilerin başarılı ve sorunsuz bir öğrenim dönemi 

geçirmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamak. Bu amacı 

gerçekleştirmek için; kayıt döneminden mezuniyete kadar 

öğrencilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilerin teminini, 

hem üniversite hem de hükümet ile ilgili bürokratik 

işlemler için rehberlik hizmeti verilmesini ve üniversite 

hayatına uyumun sağlanması için çeşitli sosyal 

faaliyetlerin organizasyonunu sağlamaktadır. 

Üniversitemizin uluslararasılaşma faaliyetine katkı sunmak 

amacındayız. Bu çerçevede yabancı uyruklu öğrencilerin 

ülkelerinden sınava alınması, bunların yerleştirilmesi, 

tercihi, kayıt işlemleri hepsi burada gördüğünüz bu küçük 

ekip ile yapılıyor.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberin Detayı İçin: 

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

Sınav ücretini yatıran öğrenciler 

http://iso.cu.edu.tr  adresinde yer alan 

çevirim içi kayıt formunu doldurarak ön 

başvurularını yapabilecekler.  

Ön başvurularını yapan adayların şahsi 

dosyalarının oluşturulup arşivlenmesi için 

Pasaport kopyası ile banka dekontu 

kopyasının Bakü’den başvuran adaylar 

için isoasya@cu.edu.tr, Münih, Köln, 

Berlin ve Belçika için isoeu@cu.edu.tr, 

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Iğdır 

için ise isotr@cu.edu.tr   e-posta 

adreslerine gönderilmesi gerekiyor. 

 

Ofisimizce yapılan sınavın sonuçları 

komisyon tarafından değerlendirildikten 

sonra, oluşturulan sınav sonuç belgesi 

her adayın adresine gönderiliyor” dedi. 

Uluslararası öğrenci adayların 3 Mayıs 

2014 tarihinde saat 9:30’da başlayacak 

sınava girebilmek için başvuru ücretlerini 

15 Nisan 2014 günü mesai bitimine kadar 

Çukurova Üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Ofisi internet sitesinde 

duyurulan Ziraat Bankası hesabına 

yatırmaları gerekiyor.  

 

Çukurova Üniversitesi Uluslararası 

Öğrenci Sınavı (ÇUÖS), 3 Mayıs 2014’te 

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Iğdır, 

Bakü, Münih, Köln, Berlin’in yanı sıra 

Belçika’da  belirlenen merkezlerde 

yapılacak. 15 Ocak 2014 tarihi itibariyle 

başlayan başvuru süresi 15 Nisan 

2014’te sona erecek. 

ÇUÖS  10 Merkezde Yapılacak 

Uluslararası Öğrenci Ofisi 

(InternatıonalStudentsOffıce - ISO)  

sorumlusu Prof. Dr. AlhanSarıyev, 

ÇÜÖS’ün geçen yıl üç sınav merkezinde 

gerçekleştirildiğini, 2014-2015 öğretim 

yılında üniversitemizde öğrenim görmek 

isteyen uluslararası öğrenciler için bu yıl 

10 merkezde sınav yapacaklarını ifade 

etti.  

Sınav süreci ve uluslararası öğrenci 

kabulü hakkında da bilgi veren 

Uluslararası Öğrenci Ofisi sorumlusu 

Prof. Dr. Alhan Sarıyev,  ”ÇUÖS için 

başvurular ofisimiz tarafından kabul 

ediliyor.  

 

ÇÜ Uluslararası Öğrenci Sınavı (ÇUÖS) Başvurusu Başladı 
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Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Harun 

Güngör, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin davetlisi olarak 

geldiği Adana’da 26 Aralık 2013 tarihinde “Dinler Tarihi Işığında 

Şamanizm ve Göktanrı İnancı” konulu bir konferans verdi. 

İlahiyat Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, ÇÜ 

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Yılmaz, 

öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Konferansın ardından, katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. 

Güngör’e, Doç. Dr. Yılmaz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Dinler Tarihi Işığında Şamanizm ve Göktanrı İnancı  

 

 

Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 

Cumartesi Konferansları devam ediyor. 4 Ocak 2014 Cumartesi günü 

gerçekleştirilen konferansın konuğu ÇÜ Fen–Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bedri Aydoğan oldu. 1860 yılı 

sonrası Türk Edebiyatı uzmanı olan Yrd. Doç. Dr. Aydoğan’ın sunduğu 

konuşmanın başlığı ise “Mehmet Akif Ersoy'un Şiirinde Mekân, Zaman ve 

Vatan” oldu.  

Mehmet Akif Ersoy: Kendinden Çok Vatanını Düşünen Bir Şair. 

Adana’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Etkinlikleri kapsamında 

düzenlenen konferansta, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un kendi 

dertlerinden çok vatanın içinde bulunduğu zor koşulları yazdığını ifade 

eden Yrd. Doç. Dr. Aydoğan, şairin ancak son eserlerinde kendiyle ilgili 

şiirler bulunduğunu belirtti. 

 

 

 

 

ÇÜ Kozan Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Bölümü’nde eğitim gören öğrencilerin Kozan Kaymakamlığı ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirdikleri kampanya ile ilçeye 

bağlı Kızıllar ve Kahveli köylerindeki ilkokullarda öğrenim gören çocuklara 

yardımında bulunuldu.  

ÇÜ Kozan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi H. 

Ayhan Radavuş’un gerçekleştirdiği organizasyonda toplanan yardımlar 

Kızıllar İlkokulu Müdürü Ali Ünlü ve Kahveli Köyü İlkokulu Müdürü 

Süleyman Çoban nezaretinde öğrencilere ulaştırıldı. Gerçekleştirilen 

kampanya sırasında öğrencilere kitap, kırtasiye malzemesi, kıyafet ve 

oyuncak dağıtıldı. 

 

 

   Kozan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Örnek Davranış 

 

 

   Mehmet Akif Ersoy'un Şiirinde Mekân, Zaman ve Vatan 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  tahribatlara ilişkin açıklama yapan 

Prof. Dr. Yüceer, yetkililerin konuya bir 

an önce çözüm bulması gerektiğine 

dikkat çekti. 

Prof. Dr. Yüceer, klasik yakacakların 

dışındaki materyallerin sobalarda 

yakılmaması konusunda yetkililerin 

halkı bilinçlendirmesi gerektiğini 

söyledi. 

 

Hava Kirliliği Tehlikeli Boyutlarda! 

 Türkiye’nin en ılıman illerinin başında gelen Adana’da katı yakıt kullanımına bağlı 

hava kirliliği tehlike sınırlarına ulaştı. Kirli hava özellikle çocuklar, hamileler, astım 

hastaları ve solunum yolu hastalıkları bulunan kişiler için büyük bir tehdit oluşturuyor. 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 

Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yüceer, hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı akşam 

saatlerinde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. Halk sağlığını kısa vadede 

olumsuz etkileyen hava kirliliğine karşı yetkililerin acilen önlem alması gerektiğine 

dikkat çeken Prof. Dr. Yüceer, “denetim şart” dedi. 

 

 

İletişim Fakültesi Mustafa Öncül’ü Ağırladı… 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nce 

düzenlenen “İletişim Seminerleri”nin bu haftaki konuğu 

reklamcı ve yayıncı Mustafa Öncül oldu. Öncül, İletişim 

Fakültesi öğrencilerinin ilgiyle dinlediği söyleşide “Yumurta 

Kapıya Gelmeden…” adlı sunumunu gerçekleştirdi. 

Araştırmacı bir kişiliğe ve çalışma deneyimine sahip 

olmanın önemini vurgulayan Öncül, yumurta kapıya 

gelmeden önlem almanın ve meslek edinmek istenilen 

alanda pratik olarak kendini geliştirmeye çalışmanın, 

bunun için emek ve zaman harcamanın önemine değindi. 

 

 

Kadın, Tıp ve Toplumsal Cinsiyet 

 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından her Cuma 

geleneksel olarak düzenlenen “Sürekli Mesleki Gelişim 

Etkinlikleri Cuma Toplantıları”nın son konuğu Mersin 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi oldu. 

Hipokrat Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Doç. Dr. 

Devrim Başterzi, “Kadın, Tıp ve Toplumsal Cinsiyet” konulu 

bir sunum gerçekleştirdi. 

 

. 

 

 

Canlıların sağlıklı ve rahat yaşayabilmesi 

için teneffüs edilen havanın mutlaka 

temiz olması gerekiyor. Ancak son 

zamanlarda kullanımı artan katı yakıtlar 

nedeniyle oluşan toz bulutunda, bırakın 

sağlıklı nefes almayı, görüş mesafesini 

bile korumamız imkânsız hâle geldi. 

Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan 

yakıt kullanımına bağlı oluşan hava 

kirliliğinin yarattığı 
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Üniversitemizdeki Uzaktan Eğitim Lisansüstü Programları 

 

Uzaktan eğitim sisteminin arkasında nasıl bir akademik 

kadro bulunuyor ? 

Uzaktan eğitim programlarımızın arkasında çok güçlü bir 

akademik kadro var. Kadromuzda 30’a yakın öğretim üyesi 

ve 15 asistan bulunuyor. Toplamda  45 kişilik büyük  ve 

nitelikli bir ekibiz. Öğretim üyelerimiz arasında yurt dışı 

tecrübesi olan önemli isimler var.  Bununla birlikte 

başarımızın bir sırrı da ders veren öğretim üyelerimizin 

hepsinin zevk alarak derslerini vermeleridir. Tüm öğretim 

üyelerimiz ve öğrencilerimizin, çok pratik ve zevkli bir eğitim 

süreci olması nedeniyle uzaktan eğitim sisteminden çok 

memnun olduklarını gözlemliyoruz. Öğrencinin öğretim 

üyesi ile çok rahat iletişim kurabildiği, tüm soruların 

yanıtlandığı, her tür eğitim materyaline kolayca ulaşılabildiği 

bir sistemimiz var. Sanal sınıflarımızda oldukça iyi bir 

etkileşim olduğunu söyleyebiliriz. Uzaktan eğitim sistemi, 

her an her yerde öğrenme fırsatı sunarak eğitimde zaman ve 

mekan sınırlaması olmayan bir ortam sunuyor. Bu sistem 

özellikle çalışan ve kariyer hedefi olanlar için çok önemli 

avantajlar sunuyor. 

 

ÇÜ’de kaç lisansüstü programda uzaktan eğitim imkanı 

sunuluyor? 

Uzaktan eğitim programımız 2010-2011 akademik yılı güz 

döneminde İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programıyla başladı. 

İlk hedefimiz iki yıl içerisinde sistemi oturtmak ve sonra alan 

bazlı gitmekti. 2012-2013 güz döneminde yönetim ve 

organizasyon, pazarlama, işletme ve teknoloji yönetimi, 

muhasebe, bankacılık ve finans uzaktan eğitim programlarımız 

açıldı ve öğrenci aldık. Şuanda işletme bölümünde altı farklı 

lisansüstü programında uzaktan eğitimi devam ettiriyoruz. 

Toplam kontenjan ve öğrenci sayısı hakkında bilgi verir 

misiniz? 

Uzaktan eğitim programlarımızda toplam 307 kayıtlı öğrencimiz 

var.Bu güne kadar 110 civarında öğrencimizi mezun ettik. Bu 

dönemde 100’ün üzerinde öğrencimiz mezun olacak. Bununla 

birlikte 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde 150 

öğrencimizin daha kaydolmasını bekliyoruz. 

Türkiye’dehem güz hem de bahar döneminde uzaktan eğitim 

yüksek lisans programlarına kayıt alan tek üniversiteyiz.  

Mevcut programlarımıza her bir dönemde kontenjanımızı 50 

olarak belirledik. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derslerin işlenişinde örgün öğretime göre nasıl bir fark 

var? 

Tezsiz örgün yüksek lisans programlarında sunduğumuz 

ile uzaktan eğitimde sunduğumuz ders programı ve 

içerikleri aynıdır. Derslerimizin dağılımı ve saatleri çalışan 

kesime önemli bir kolaylık sağlıyor. Derslerimiz hafta 

içinde saat 19:00’dan itibaren başlıyor. Dersin tekrarına 

sistemimiz üzerinden her an ve her yerden ulaşmak 

mümkün. Diyelim ki öğrenci iş seyahatine gidiyor ve 

derse giremiyor, dersi tekrar izleyebilme imkanı var. 

Ayrıca, biz raporlama sistemi sayesinde hangi derse kaç 

öğrenci ne kadar süre girdi, sınavlarda hangi konularda 

eksikleri var tamamını görebiliyoruz. Gözetimsiz 

sınavlarımızın ders notuna etkisi %20’dir. Final 

sınavlarımız gözetimli ve ders notuna etkisi %80’dir. Bu 

nedenle sistemimiz şeffaf ve güvenilirdir. Bunun yanı sıra 

şunu söylemek gerekir ki, eğitim kalitemizi kesinlikle 

düşürmüyoruz. Sektörde çalışan öğrencilerimiz burada 

kazandıkları kuramsal bilgileri çalışma hayatında bire bir 

uygulayarak kendilerini geliştiriyorlar. Öğrencilerimiz bu 

konuda oldukça bilinçliler. Bu da eğitimin verimliliğini 

artırıyor.  

 

Öğrenci profiliniz kimlerden oluşuyor? 

Uzaktan eğitim yüksek lisans programımızda kamu ve özel 

sektörden çeşitli seviyelerde çalışan öğrencilerimiz 

bulunuyor. Bununla birlikte, kurumsal şirketlerde üst düzey 

yönetici olarak çalışan öğrencilerimiz de var. Örneğin, 

İstanbul, Ankara veAdana’dan birçok bölge müdürü 

programlarımıza kayıtlı öğrenciler arasında yer alıyor. Bir 

diğer önemli nokta da yurt dışında çalışan 

vatandaşlarımızdan oldukça yoğun talep var. Örneğin Türk 

Hava Yollarının Japonya temsilciliğinden bir öğrencimiz var. 

Almanya’dan, Kazakistan’dan ve hatta Güney Afrika’dan 

bile öğrencilerimiz var.   

 

Uzaktan Eğitim Sistemi ile alınan diplomanın geçerliliği 

nedir? 

Mezun olan öğrencilerimiz tezli yüksek lisans programıyla 

aynı diplomaya sahip oluyorlar. Akademik kariyerine 

doktora ile devam etmek isteyenler için YÖK’ün aldığı bir 

karar doğrultusunda 2013 yılı Şubat ayı öncesinde 

programa kayıt yaptırmış olanlar doktora programlarına 

başvurabiliyorlar. İlerde tüm mezunlarımızın doktoraya 

devam edebileceği yeni bir düzenleme yapılacağını 

umuyoruz. Mezunlarımızın Çukurova Üniversitesinin 

sunduğu Diploma Eki Etiketi ve AKTS sisteminden 

yararlandıklarını da unutmamak gerekir. 
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Her çalışmanızın ayrı bir ismi var, bu isimleri nasıl 

belirlediniz? 

Yaşanılanlar, o kadar sade ve bir o kadar da güzelken, bir gün 

hayat rüzgârı kasırgaya dönüştü. Kaosla birlikte med-cezirler 

yaşanmasına rağmen umut beslemeliydik. Umut ebediyetti. O 

nedenle sonsuzluğun imgesi gelinciklerden, yenilenmenin ve 

geleceğin imgesi nilüferlerden esinlenerek, renklerin 

gücünden yararlanarak, Bazen Toprak Ana’ya, Bazen de 

temalara; sevinci, sonsuzluğu, masumiyeti, cesareti, güveni, 

yenilenmeyi ve kısacası sevgili eşimi ifade eden anlamları 

ektim. 

 

 

Yalnızlık Değil, Sensizlik 

 

 

 

 

 

yalnız değilim. Bu kadar sevenim olduğu için aslında çok 

şanslıyım. Sergime bu nedenle “Yalnızlık Değil, Sensizlik” ismini 

verdim. 

Çocukluğumdan beri arzuladığım resim sergisi açma hayalimin 

bir gün sevgili eşim sayesinde gerçekleşeceğini tasavvur bile 

edemezdim. Sevgili eşimi anmak adına tuvallere sarıldım. 

Yaşamımıza dair mutluluk içerisinde yaşadığımız mekânı, kahve 

keyfini, saf bir sevginin imgesi ve ailecek hayranlık duyduğumuz 

papatyaları ve o yaz sıcaklarında müzik çaların sesini sonuna 

kadar açıp “Akdeniz Akşamları” melodisiyle Akdeniz’i 

turladığımız anıları bazen hüzünle, bazen de tebessümle 

tuvallere aktarmaya çalıştım. 

 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven’in 15 Eylül 2010 

tarihinde ebediyete intikal eden eşi Ömer Faruk Özgüven 

anısına düzenlediği “Yalnızlık Değil, Sensizlik” adlı resim sergisi 

07-08-10 Ocak 2014 tarihlerinde ÇÜ Mithat Özsan Amfisi 

Fuaye Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Sanatçının yağlı boya çalışmalarından oluşan ve lösemili 

çocuklar yararına düzenlenen sergi hakkında Prof. Dr. 

Özgüven ile görüştük. 

Sergi hazırlık süreci ile ilgili yaşadığınız heyecan ve sıkıntıları 

bizimle paylaşır mısınız? 

Çok dostum ve sevenim var ve bana kucak açıyorlar, kesinlikle 

 

 

Eserlerinizden elde edilen geliri lösemili çocuklara 

bağışlayacağınızı söylüyorsunuz; bu konuda bilgi verebilir 

misiniz? 

Sergiden elde edilen tüm geliri lösemili çocuklara 

bağışlayacağım. Sonuçta bir umut işi olacak. Herkesi bu tür 

sosyal etkinliklere davet ediyorum. Dünya güzel,  yaşamak 

güzel… Hepimizin insan olarak yapabileceği çok güzel şeyler 

var. Yeter ki yapmak isteyelim. Dünya çok güzel olsun 

istiyorum. Çocuklarımız pırıl pırıl olsunlar istiyorum. 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi, ilginç bir tiyatro 
gösterisine ev sahipliği yaptı. Üniversitenin Tiyatro Kolu 
tarafından hazırlanan “Deliler Evi” adlı oyun, cep 
telefonlarından yansıyan ışıklar altında sahnelendi. Sahnenin 
profesyonelleri ve onları izleyenlerin katkısıyla gerçekleşen 
oyunda, sanatçılar büyük alkış aldı. 

 

 

Modanın Enleri  Sergisi  
 

 

 

 

‘Modanın Enleri’ sergisini izlemeye gelenler, fotoğraflardaki 

yüzler karşısında bir anda şaşkınlık yaşasa da, sergi büyük 

beğeni topladı.Serginin oluşturulmasıyla ilgili bilgi veren Öğrt. 

Gör. Dr. Özlem Uslu, “Modanın sanat ve tekstil tarihindeki 

gelişiminin değerlendirilmesi ve günümüzle kıyaslanması 

açısından Moda Tarihi dersi çok önemli” dedi. 

 

“Deliler Evi”  Adlı Tiyatro Oyunu 
 

 

 

Giydikleri kıyafetlerle geçmişten günümüzde akıllarda kalan 

tarihin ünlü simaları, ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 

Tasarım Bölümü öğrencilerinin açtığı sergide yeniden hayat 

buldu. Öğrenciler, tarihin moda ikonlarının fotoğraflarının 

yüzlerine, photoshop bilgisayar programıyla kendilerininkini 

yapıştırarak çalışmalarını oluşturdular. 

 

 

Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kolu tarafından hazırlanan 
oyuna ilgi oldukça yoğundu. Seyircilerden büyük bir 
kısmının hemen sahnenin ön tarafına geçip cep 
telefonlarının ışığını oyunculara yöneltmesiyle, ortam bir 
anda aydınlandı ve oyuna perde denildi.  Sahnedeki 
oyuncular doğaçlama yaparak oyuna dahil oldular. 
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 Doç. Dr. Özgünen: “Amacımız spora teşvik etmek” 

Şenlik havasında geçmesi beklenen ÜNİLİG ile ilgili bilgi veren Çukurova Üniversitesi 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Doç. Dr. Kerem Özgünen, spor şenliğini 

düzenlemekteki amaçlarının, üniversite çalışanları ile öğrencileri sporda buluşturarak, 

onları spor yapmaya teşvik etmek olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Özgünen, “ÜNİLİG 

çerçevesinde yapılacak hentbol, basketbol, futbol, masa tenisi ve voleybol 

müsabakalarında, 27 Ocak’ta idari personel, 17 Şubat’ta da öğrencilerimiz tarafından 

oluşturulan takımlar mücadele edecek” dedi. 

Takımlar, Çapraz Elemeli Final İçin karşılaşacak 

Tüm spor branşlarında turnuvalar lig usulü oynanacak. Takımlar kendi gruplarında 

birbirleriyle mücadele edecek. Gruplarında derece yapan takımlar bahar şenliğinde 

‘Çapraz Elemeli Final’ oynamaya hak kazanacak. Turnuvada başarılı olan takımlara, 

günün anısına SKS tarafından çeşitli hediyeler verilecek.  

 

 

ÇÜ ÜNİLİG  Spor Şenliği Başlıyor! 
gerçekleştirilen anma töreni, sabah 9’u beş geçe kampüs 

içerisinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla 

başladı. Mithat Özsan Amfisinde düzenlenen törene 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana Büyükşehir Başkan 

Vekili Zihni Aldırmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 

Fenercioğlu, Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Azmi Yalçın, 

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Faruk Yıldırım, Fakülte 

Dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

 

Üniversite çalışanları ve öğrencilerden oluşturulan takımların futboldan voleybola, basketboldan masa tenisine kadar birçok 

branşta kıyasıya mücadele edeceği “Üniversite Ligi (ÜNİLİG)” 27 Ocak 2014 Cuma günü başladı. ÜNİLİG kapsamında 

düzenlenecek olan spor müsabakalarında akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerden oluşan takımlar da mücadele 

edecek. Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen “ÜNİLİG  Spor Şenliğine” 

katılacak takımların forma ve malzemeleri de SKS tarafından karşılanıyor. 

 

 

 
Haberin Detayı İçin: http://habermerkezi.cu.edu.tr/UNILig.asp 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/UNILig.asp
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Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, SODES kapsamında hibe almaya 

hak kazanan 55 proje sahibi kurum ve kuruluşların temsilcileriyle 

birlikte, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle finansman 

sözleşmesini imzaladı. Hibe almaya hak kazanan projelerden biri 

de Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu 

tarafından geliştirilen “Sporun Yıldızları” projesiydi. Projenin 

finansman sözleşmesi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın da 

katıldığı törenle imzalandı. 

 

 

BESYO’dan Dezavantajlı Çocuklara Destek 

gerçekleştirilen anma töreni, sabah 9’u beş geçe kampüs içerisinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk 

konulmasıyla başladı. Mithat Özsan Amfisinde düzenlenen törene Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana Büyükşehir Başkan Vekili Zihni 

Aldırmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Azmi 

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

katıldı. 

 

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Spor 

Yüksek Okulu (BESYO) tarafından 

geliştirilen “Sporun Yıldızları” projesi, 

Sosyal Destek Programı – SODES 

kapsamında hibe almaya hak kazandı. 

Projenin amacı, dezavantajlı bölgelerde 

yaşayan gençlerin ve çocukların spor 

aracılığıyla topluma kazandırılması. 

 

 

Yetenekli olanlar lisanslı yapılacak 

Prof. Dr. Kurdak projenin çocukların hayatında önemli değişiklikler 

yaratabileceğine dikkat çekti: “Burada yapacakları sporla elde 

edeceğimiz iki önemli kazanım vardır: Birincisi; çocuklarımız 

Çukurova Üniversitesi’nde spor eğitimi alacağı için, buradaki sosyal 

ortamın doğal parçası olacak ve Dünyaya bir süre sonra artık o 

gözle bakmaya başlayacak. İkincisi de, eğitimlerle çocukların hangi 

spora yatkınlıkları olup olmadığını ölçme şansımız olacak. Spora 

yatkınlığı olan çocuklarımızı ileride üniversiteli edip, bu yolda 

ilerlemelerine destek vereceğiz. En önemlisi de bu çocuklarımız 

dışarıda başıboş gezmekten kurtulmuş olacak.” 

 

Projenin bütçesi yaklaşık 110.000 TL 

Projeyle ilgili açıklama yapan Çukurova Üniversitesi BESYO 

Müdürü Prof. Dr. Sanlı Sadi Kurdak, Adana Valiliği, Adana 

Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle 

yürütülecek olan projenin yaklaşık 110.000 TL bütçeli 

olduğunu bildirdi. Amaçlarının dezavantajlı bölgelerde 

yaşayan gençlerin ve çocukların spor aracılığıyla topluma 

kazandırılması olduğunu belirten Prof. Dr. Kurdak, 

“gençlerin ve çocukların spora yönlendirilmesi, kendine 

güvenen nesiller yetişmesi açısından son derece önemli” 

dedi. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Adana’ya Güç Verenler” projesi nedir? 

“Adana’ya Güç Verenler” projesi kapsamında, farklı meslek ve 

sanat gruplarından 25 kişi, “karşılığında bir şey beklemeden 

Adana’ya hizmeti ödev saymış örnek kişiler” olarak yaklaşık bir 

yıl önce belirlendi. Projede ismi belirlenen kişilerin 

biyografilerinin hazırlanması ve fotoğraflarının çekilmesi için 

kendileri ve yakın çevreleriyle uzun görüşmeler yapıldı. 

Ardından her bir isim için 40 sayfalık ayrı birer kitap hazırlandı. 

Kitaplarda, belirlenen isimlerin yaşam öykülerine, kendilerini 

tanıyanların anlatımlarına ve portre fotoğraflarına yer verildi. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerin  

“Adana’ya Güç Verenler” Projesi Sonuçlandı 

ukurova Üniversitesinde gerçekleştirilen anma töreni, sabah 9’u beş geçe 

kampüs içerisinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. 

Mithat Özsan Amfisinde düzenlenen törene Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana Büyükşehir 

Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 

Fenercioğlu, Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Azmi Yalçın, Rektör Danışmanı 

Doç. Dr. Faruk Yıldırım, Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler 

katıldı. 

 

Çukurova Üniversitesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla 

gerçekleştirilen “Adana’ya Güç Verenler” projesinin ilki muhteşem bir 

konserle sona erdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, “Bu projeyle şehrimizin 

kültürel, sanatsal, sosyal, ekonomik ve eğitim hayatına önemli katkılarda 

bulunan değerli isimleri yaşarken onurlandıran ve ölümsüzleştirmeyi 

hedefleyen bu vefa projesine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

 

 

 

Haberin Detayı İçin: http://habermerkezi.cu.edu.tr/GucVerenler.asp 

Final Çukurova Üniversitesi’nde yapıldı… 

sonuncusu Çukurova Üniversitesi’nin 40’ıncı kuruluş 

yıldönümü kutlamaları kapsamında Mithat Özsan Amfisi’nde 

yapıldı. Proje kahramanları ve fotoğrafçılar ile çok sayıda 

davetlinin katıldığı etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Kibar, 

proje için belirlenen 25 isme, Adana’ya katkıları için teşekkür 

etti.  

Konuşmaların ardından Toktay Sökmen ve Bekir İnak 

yönetimindeki koro ve saz ekibi, Türk Sanat Müziği konseri 

verdi. Etkinlik, proje katılımcılarının anı fotoğrafı çekimleriyle 

sona erdi. 

 

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

