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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin büyükelçileri ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 

Çukurova Üniversitesi’nde 

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

 

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara Büyükelçileri ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Çukurova 

Üniversitesi (ÇÜ) akademisyen ve öğrencileri ile bir araya geldi. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte “Avrupa Birliği 

değerleri”, “Türkiye’deki Büyükelçilerin bu konudaki rolü” hakkında bilgi verildi. 

“Avrupa Yüksek Öğrenim alanı, kültür alışverişi için 

fırsat sağladı.”  

Prof. Dr. Kibar, 2015 yılında Türkiye’nin AB’nin 5. büyük 

ticaret ortağı konumunda olduğunu; Türkiye ile Avrupa Birliği 

arasındaki yakın işbirliğinin bilim ve araştırma alanında 

görüldüğünü ifade etti.  

 

 

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger de 

konuşmasında demokratik ilkeleri geliştirme noktasında 

Türkiye ile AB’nin birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini 

vurgulayarak Türkiye ile Avrupa arasındaki akademik değişim 

süreçlerinin sevindirici boyutlarda olduğunu ifade etti. 

Etkinlikte AB Dönem Başkanı Slovakya Büyükelçisi Anna 

Turenicova büyükelçinin tanımını yaparak, kendi hükümeti 

tarafından başka bir ülkeye biz arkadaş dost olmak istiyoruz 

demek için gönderilen kişi olduğunu belirtti. Turenicova 

öğrencilere seslenerek, “Bugün burada sizinle birlikte olma 

amacımız, siz gençleri dinlemek ve diyalog içinde olmak. 

Çünkü bu ülkenin geleceğini sizler şekillendireceksiniz.” 

şeklinde konuştu. Fransa Büyükelçisi Charles Fries de, yazılı 

ve görsel medyada yazılanın aksine Fransa’nın Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne üyeliğini desteklediğini söyledi. 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Slovakya 

Büyükelçisi Anna Turenicova, Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts, 

Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Finlandiya Büyükelçisi Paivi 

Kairamo, Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer, Hollanda 

Büyükelçisi Cornelis van Rij, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, 

Fransa Büyükelçisi Charles Fries, Romanya Büyükelçisi Gabriel 

Catalin Şopanda, Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, 

İrlanda Büyükelçi Yardımcısı Orlagh Condron, İsveç Büyükelçi 

Yardımcısı Johan Baverbrant, Portekiz Büyükelçi Yardımcısı 

Leandro Amado, Estonya Büyükelçi Yardımcısı Leemet Paulson, 

İspanya Büyükelçi Yardımcısı Pablo Barbara, Hırvatistan 

Temsilcisi Ivan Picukariç ve Almanya Büyükelçi Yardımcısı Robert 

Dölger’den oluşan heyetin katıldığı toplantı ÇÜ Mithat Özsan 

Amfisi’nde gerçekleştirildi. 

ÇÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Harun Arıkan moderatörlüğünde 

gerçekleşen toplantı Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın açılış 

konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Kibar, Avrupa Birliği Ülkeleri 

Büyükelçilerine Çukurova  Üniversitesi’ne yaptıkları 

ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’ne katılım sürecine büyük önem verdiğini söyledi. 

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ABdelegasyon.asp
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Çukurova Üniversitesi’nde yabancı öğrenciler için oryantasyon düzenlendi 

Çeşitli değişim programları kapsamında 2016-2017 Eğitim-

Öğretim Yılında Çukurova Üniversitesi’ne (ÇÜ) gelen yabancı 

uyruklu öğrenciler için Uluslararası Öğrenci merkezi (ISO) 

tarafından oryantasyon düzenlendi. Merkez Müdürü Prof. Dr. 

Alhan Sarıyev, Türkiye’de 48 bin olan yabancı uyruklu öğrenci 

sayısının 100 bine çıkmasının hedefl endiğini söyledi. 

2016’da 12 Merkezde ÇUÖS Yapıldı 

ÇÜ Akif Kansu Konferans Salonu’ndaki canlı müzik dinletisiyle 

başlayan programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan 

Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alhan Sarıyev, 

Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Rana Yıldırım, ofis çalışanları 

ve öğrenciler katıldı. 

Oryantasyonun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Alhan Sarıyev, 

ISO’nun yaptığı faaliyetler ve öğrenci sayıları hakkında genel bilgi 

verdi. Sarıyev, Çukurova Üniversitesi ISO’nun 2015 yılında 

kurulduğunu belirtti. Sarıyev, merkezin temel görevinin eğitim 

alan uluslararası öğrencilerin başarılı ve sorunsuz bir öğrenim 

dönemi geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. 

 

Prof. Dr. Sarıyev, Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci 

Sınavının (ÇUÖS) 2016 yılında yurtiçinde ve yurtdışında 12 

merkezde yapıldığını belirterek, yeni kayıtlar ile 97 farklı 

ülkeden toplam 1.707 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Sarıyev, Türkiye’de var olan 181 üniversitede 7 

milyon 200 bin öğrencinin eğitim gördüğünü de bildirerek 

“Her üniversite hem uluslararasılaşmaya hem de uluslararası 

öğrenci payını arttırmaya büyük önem veriyor. Çukurova 

Üniversitesi de bu anlamda çalışmalarını artırarak devam 

ettiriyor.” dedi. 

Ufuk 2020 Programı tanıtıldı 

Çukurova Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi ile 

TÜBİTAK’ın birlikte düzenlediği AB Ufuk 2020 Programları kapsamında 

Akif Kansu Toplantı Salonu’nda konferans düzenlendi. AB Ufuk 2020 

Programları kapsamında gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, balıkçılık, 

deniz, denizcilik, iç su araştırmaları ve biyoekonomi alanında 

bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıya Ziraat Fakültesi ve Su Ürünleri 

Fakültesinden akademisyenler ve araştırıcılar katıldı. 

ÇÜ Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Fatma 

Uslu’nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, TÜBİTAK 

Kıdemli Ulusal İrtibat Noktası görevlisi Çınar Adalı Öner 

sunumunu yaptı. Öner, Ufuk 2020 Eğitim ve bilgilendirme 

toplantısında katılımcılara Ufuk 2020 Programını anlatarak 

detaylı teknik bilgi verdi. Öner ayrıca, Ufuk 2020 destek ve 

ödül programlarını da anlatırken akademisyen ve araştırıcıların 

sorularını da yanıtladı. 

Avrupa’nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının 

uyumlaştırılması amacıyla başlatılan AB Çerçeve Programları, 

dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma etkinliği olarak 

kabul ediliyor. Çerçeve programları Avrupa’nın araştırma ve 

teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-

sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve 

AB’nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı 

alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor. 

 

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

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/isooryt16.asp 
 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ufuk2020.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/isooryt16.asp
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

PTT, Rektör Prof. Dr. Kibar ve Çukurova Üniversitesi’ne özel pul koleksiyonu hazırladı  

 
PTT’nin 125’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle 2005 yılında 

uygulamaya konulan Kişisel Pul Koleksiyonu Projesi 

kapsamında, Çukurova Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar adına da özel pul koleksiyonu bastırıldı. 

Rektör Prof. Dr. Kibar’ı makamında ziyaret eden PTT Adana 

Başmüdürü Mehmet Kani Gümüşoğlu, PTT Genel Müdürlüğü 

Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat tarafından hazırlanan özel 

kişisel pul koleksiyonunu Prof. Dr. Mustafa Kibar’a hediye etti.  

Üniversitenin havadan görüntüsü ve Rektör Prof. Dr. Kibar’ın 

üniversite logosuyla Çukurova Üniversitesini temsil eden 

görüntülerinin kullanıldığı özel koleksiyon, PTT Başmüdürü 

Gümüşoğlu tarafından Prof. Dr. Kibar’a teslim edildi. Prof. Dr. 

Kibar, özel pul koleksiyonu çalışmaları için PTT Genel 

Müdürlüğü ve Adana PTT Başmüdürü Mehmet Kani 

Gümüşoğlu’na teşekkür etti.  

 

 “Teröre Hayır Mesajı”, saygı duruşunda bulunulup İstiklal 

Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesinin ardından Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından okundu.  

Rektör Prof. Dr. Kibar, Çukurova Üniversitesi Senatosu adına 

okuduğu kınama mesajında şunları söyledi; 

“Çukurova Üniversitesi Senatosu olarak, güvenlik güçlerimizi, 

sivil vatandaşlarımızı, diplomatik misyon temsilcilerini, 

ülkemizi ziyarete gelen misafirlerimizi hedef alan ve özellikle 

son dönemlerde tırmandırılan, alçak ve hain terör saldırılarını 

şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin birlik, bütünlük, kardeşlik ve 

geleceğine kasteden, uluslararası platformda devletimizi zor 

duruma düşürmeyi hedefleyen bu saldırılar karşısında 

birbirimize daha fazla kenetlenme zamanıdır.” 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar; 

“Çukurova Üniversitesi, Ülkemize Yönelik Her Türlü 

Tehdide Karşı Üzerine Düşen Görevleri Eksiksiz 

Yapacaktır.” 

“Terör ve Şiddet Hiçbir Zaman Amacına Ulaşamayacaktır.” 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar başkanlığında toplanan Çukurova 

Üniversitesi (ÇÜ) Senatosu, ülkemizde son dönemde yaşanan 

hain ve alçak terör saldırılarına karşı kınama mesajı yayınladı. ÇÜ 

Senatosu kararıyla oluşturulan kınama mesajında, “Terör 

örgütleri ve arkalarındaki karanlık odaklar bilmelidirler ki terör ve 

şiddet hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkemize Yönelik 

Her Türlü Tehdide Karşı Üzerimize Düşen Tüm Görevleri Eksiksiz 

Yapacağız.” denildi. 

ÇÜ Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen Senato Toplantısının 

ardından Senatörler, gündem maddelerinin görüşülmesinden 

 

 



ÇÜ Kütüphanesi‘nde özel veritabanı ve bibliyografya yazılımı hayata geçirildi 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

   

IV. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı yapıldı 

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu 

(ANKOS) IV. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım 

Çalıştayı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi. Üniversite ve araştırma 

kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi 

kaynağına erişimlerini sağlamak, ölçek ekonomisi 

çerçevesinde bu ürünlere yapılan yatırımı paylaşmak, 

Türkiye’deki akademisyen ve öğrencilerin küresel 

bilgi ağına en üst düzeyde erişimlerini 

gerçekleştirerek eğitim ve araştırmaya 

kütüphanelerin desteğini arttırmak için ortak 

çalışmalar yürüten ANKOS tarafından düzenlenen 

çalıştay ÇÜ Mithat Özsan Amfi sinde yapıldı. 

Endnote Nedir? 

Research Software Yetkilisi Kadir Diren, EndNote yazılımı ile 

ilgili akademisyen ve araştırıcılara bilgi verdi. Diren, 

EndNote’un kişisel bilgi veritabanlarını oluşturarak, 

bibliyografik bilgilerin saklanması, düzenlemesi, taranması ve 

paylaşımına olanak sağlayan bir yazılım olduğunu bildirerek, 

makale yazım sürecinde 6000’ in üzerinde farklı bibliyografya 

stili ile atıf, şekil ve referansların düzenlemesine büyük katkı 

sağlayacağını ifade etti. 

 

Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi, kişisel bilgi veritabanlarını 

oluşturarak, bibliyografik bilgileri saklama, düzenleme, tarama ve 

paylaşıma olanak sağlayan özel bir veritabanı ve bibliyografya 

yazılımını hayata geçirdi. 

Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanı Nihat Nacar, tez/makale yazma, atıf yapma, referans 

listeleri oluşturma, farklı dergi/tez formatlarına göre düzenleme, 

hangi dergilerde yayın yapılabileceğine dair önerilerde bulunma 

gibi birçok özelliğiyle dikkat çeken EndNote yazılımının bilimsel 

araştırma, makale yazım ve yayın sürecinde akademisyen ve 

araştırıcılara yardımcı olacağını söyledi. 

 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ÇÜ Kütüphane 

Dokümantasyon Daire Başkanı Nihat Nacar, Çukurova 

Üniversitesi Kütüphanesi’nin  10 bin m2 alanda, 750 kişi oturma 

kapasitesi ile günde bin 500 kullanıcıya hizmet verdiğini belirtti. 

ÇÜ Kütüphanesi’nin  Avrupa Birliği Dokümantasyon 

Merkezlerinden biri olduğuna da dikkat çeken Nacar, 

kütüphane koleksiyonunda bulunan 120 bin kitabın RFID etiketi 

uygulaması ile hizmete sunulduğunu söyledi. RFID sistemi ile 

koleksiyonun kontrolü ve sayım işlerinin yanında selfchek ile de 

ödünç ve iade işlemlerinin daha hızlı gerçekleştiğini anlatan 

Nacar, kitap koleksiyonunun dışında geriye dönük süreli 

yayınlar hakkında da bilgi verdi. 

ANKOS Başkanı Tuba Akbaytürk, ANKOS hakkında bilgi vererek 

2000 yılında üniversitelerin alım güçlerini birleştirerek 

üyelerine ekonomik değer yaratmak amacıyla kurulduklarını 

söyledi. Akbaytürk, ANKOS’un akademik bilgi ve kaynak 

“Kütüphaneler arası takip sistemi yıllık 18 bin işlem 

hacmine sahip.” 

paylaşımını önemsediğini belirterek bu amaca uygun olarak 

tasarlanan kütüphaneler arasında işbirliği ve takip sistemi ile 

166 kurumsal kullanıcısıyla yıllık 18 bin civarında işlem 

hacmine sahip olduğunu ifade etti. 

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref 

Erdoğan da yaptığı konuşmada, bilginin güç olduğunu ve 

paylaşıldıkça çoğaldığını söyledi. Çalıştayın ilk konuşmacısı ÇÜ 

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim 

üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, “Bilim ve bilimsel kaynaklara 

erişim” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 

ANKOS işbirliği grubu tarafından organize edilen IV. Ulusal 

Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı, “Kaynak Paylaşımında 

Güçlükler ve Başarı Hikâyeleri” ana temasıyla Türkiye’de 

kaynak paylaşımı süreçlerinin yürütülmesine olanak sağlayan 

iki ayrı platformun aynı etkinlikte ele alınmasıyla ilk olma 

özelliğine sahip oldu. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/kutuphanetopl.asp 
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 “Tecrübe Konuşuyor” söyleşisi 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine arabuluculuk eğitimi verildi 

 Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Adalet Bakanlığı arasında 

imzalanan “Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6325 Sayılı Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa Yönelik Hukuk 

Klinikleri Uygulama” protokolü gereğince öğrencilere eğitim 

semineri verildi. 

Çukurova Üniversitesi adına Hukuk Fakültesi Vekil Dekanı 

Prof. Dr. Fatih Bilgili ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan 

protokol kapsamında eğitim semineri düzenlendi. ÇÜ İletişim 

Fakültesi Konferans Salonu’ndaki seminerde Adalet Bakanlığı 

Arabuluculuk Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Umut İlhan 

Durmuşoğlu, arabuluculuğun tanımını tarafların kendilerine 

en uygun çözümü bulması olarak yaparak toplumsal barışa 

hizmet edeceğini söyledi.   

 

Adana’nın kalbi olduğunu belirterek, sanayicilerle öğrenciler 

arasında köprü vazifesi görecek projeler yapacaklarını 

söyledi.  Açılış konuşmalarının ardından Emekli Ceza Hâkimi 

Sabri Çiçekli, Adana Cumhuriyet Savcısı Kadir Kılıç, Avukat 

Şule Topaloğlu, Adana 3. Noteri Önder Karatay, Gaziantep 

Bölge Eski Başsavcısı Esat Semerci, Emekli Yargıtay Üyesi 

Eyüp Karataş mesleki deneyimlerini genç hukukçu adaylarına 

aktardı. ÇÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sorularıyla 

interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hukuk Kulübü ve Kadirli Eğitim ve 

Kültür Vakfı’nın Ortaklaşa düzenlediği "Tecrübe Konuşuyor" 

söyleşisi Akif Kansu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

  

Terör saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden şehitler için saygı 

duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 

söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını yapan 

ÇÜ Hukuk Kulübü Başkanı Yusuf Mirkan, “Hukuk ve Hukuk Bilimi 

üzerine düşünen bireylerin aktif, katılımcı, farklı ses, değer ve 

anlam dünyalarına önem veren, demokratik düşünsel ve eleştirel 

ortamı hâkim kılarak, hukuk alanı üzerine sosyal faaliyet ve 

akademik programlar düzenleyerek alanının en iyi hukuk kulübü 

olma amacındayız.” şeklinde konuştu. 

Kadirli Eğitim Ve Kültür Vakfı Adana Şube Başkanı Mehmet 

Çiçekli ise, 1994 yılında kurulan vakıflarının yüzlerce öğrenciye 

burs verdiğini söyledi. Çiçekli, vakıflarının öğrenci odaklı 

olduğunu ve eğitime önem verdiklerini bildirdi. Genç MÜDİAD 

Başkanı Muhammet Veysel Gök de, Çukurova Üniversitesi’nin  

v

 

“Toplam Arabulucu Sayısı 3 Bin 314.” 

Türkiye’de şu anda 3 bin 314 arabulucu olduğunu bildiren 

Tetkik Hâkimi Durmuşoğlu, 81 ilin 65’inde arabulucu 

bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 11 bin arabulucu olmasını 

hedeflediklerini ifade eden Durmuşoğlu arabuluculukla ilgili şu 

istatistikleri verdi; 

“5 bin 289 vakada arabuluculuk denendi ve 5 bin 46’sında 

anlaşma ile sonuçlandı. Vatandaşlarımız konuşup iletişim 

kurduğunda başarılı oluyor. Yüzde 95 oranında arabuluculuk 

başarılı oldu. Vatandaşlar uyuşmazlıklarına çözüm buldular. 

Birçok alanda yaşanan uyuşmazlıkların yüzde 80’i işçi ve işveren 

arasındaki anlaşmazlıklardan oluşuyor.” 

 

“Toplam Arabulucu Sayısı 3 Bin 314.” 

Türkiye’de şu anda 3 bin 314 arabulucu olduğunu bildiren 

Tetkik Hâkimi Durmuşoğlu, 81 ilin 65’inde arabulucu 

bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 11 bin arabulucu olmasını 

hedeflediklerini ifade eden Durmuşoğlu arabuluculukla ilgili şu 

istatistikleri verdi; 

“5 bin 289 vakada arabuluculuk denendi ve 5 bin 46’sında 

anlaşma ile sonuçlandı. Vatandaşlarımız konuşup iletişim 

kurduğunda başarılı oluyor. Yüzde 95 oranında arabuluculuk 

başarılı oldu. Vatandaşlar uyuşmazlıklarına çözüm buldular. 

Birçok alanda yaşanan uyuşmazlıkların yüzde 80’i işçi ve 

işveren arasındaki anlaşmazlıklardan oluşuyor.” 
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Yrd. Doç. Dr. Özgür eğitim sürecinde farklı araç gereç ve 

personele ihtiyacı olan engelli birey sayısını 4,5 milyon olarak 

açıklarken, engelliler sorununu çözebilmek için bilgi 

birikimine, anlayışa, teknolojiye ve eğitilmişlik oranının 

yüksekliğine ihtiyaç olduğunu belirtti. 

“Engelli çocukların gizli güçlerini açığa çıkarmalıyız.” Etkinlikte 

Yrd. Doç. Dr. Özgür, engelli bireylerin eğitimindeki en büyük 

sorunun personel yetersizliği olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. 

İskender Özgür, “Bir de toplumun engelliye bakış açısını 

olumsuzdan olumluya çevirmek bağlamında bir bilinç 

oluşturmalıyız. Bu çocukların gizli güçlerini açığa çıkararak 

üretken birey haline getirmenin temelinde yetişmiş personel 

ile birlikte çalışarak, özel eğitim yöntemleri kullanılarak 

toplumda eli ekmek tutan, bir mesleği, işlevselliği olan bireyler 

haline getirmek gerekir.” Şeklinde konuştu. 

Engellilerin eğitimi ve topluma kazandırılması Türkiye’nin önemli bir sorunu 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İskender 

Özgür, engelli bireylerin eğitimine yönelik açıklamalarda bulundu. Engelli öğrencilerin ‘özel eğitime’ 

ihtiyaç duyduklarının altınım çizen Yrd. Doç. Dr. Özgür, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve 

eğitiminin Türkiye’nin 4. Büyük sorunu olduğunu söyledi. Beden, zihin, sosyal ve duygusal 

özelliklerindeki ayrıcalıkları nedeniyle engelli çocukların normal eğitim hizmetlerinden 

yararlanamadığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özgür, ülkemizde 0-18 yaş grubundaki engelli çocuk 

sayısının Avrupa’daki bir ülkenin nüfusu kadar olduğunu ifade etti. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi 

Kültür Evi’nde gelenekselleşen konferanslar dizinin konuğu ÇÜ 

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu oldu. Prof. 

Dr. Çubukçu “Karşılıklı Söylemde Gücün Dağılımı” isimli 

sunumunu gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Çubukçu ‘güç’ün tanımını “bir kimsenin, başkasına, 

onun istemediği bir şeyi yaptırma yeteneği” olarak açıklayarak, 

toplumsal anlamda yorumlandığında ise bir kaynağın ya da 

kümenin/kitlenin ötekini denetlemesini, eşdeyişle, 

davranışlarını yönetmesini içerdiğini söyledi. Prof. Dr. Çubukçu 

gücün İki temel kategorisi olduğunu ve bunların zora dayalı 

güç ile zihinsel güç olduğunu hatırlatarak, “Zora dayalı güç, 

anne-çocuk, polis-halk vb. ilişkisinde olduğu gibi, bedensel, 

nesnesel (örn. silah) ya da simgesel araçlar (örn. üniforma) 

yoluyla kazanılan güçtür. Bu görüşe göre etkileşimsel söylem 

çoğu kez “egemenlik-baş sunma” ilişkisinin bir yinelenmesidir. 

Kimi durumda ise egemenliğe/ güce, karşı koyma uğraşını 

içerebiliyor.” dedi. Prof. Dr. Çubukçu zihinsel gücü ise, “Bilişsel, 

düşünsel yetilerimizin iş başında olduğu güç türüdür. Yaygın 

olarak söylem üzerinden işler.” şeklinde yorumladı. 

 

 

Karşılıklı Söylemde Gücün Dağılımı  

 



Geleceğin iletişimcileri Yağızlar Köyü’nde sevgi ve saygının önemini anlattı  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

“Türkiye'de hindide üretimden ziyade tüketim sorunu var.”  

 Yeni yatırım ve projelerle desteklenen ÇÜ Zootekni 

Bölümü Hindicilik Eğitim Öğretim ve Araştırma Ünitesi 

bu yılda gelen talepler doğrultusunda yetiştirdiği özel 

ırk olan hindilerin kesimlerini yaparak 100 TL’den 

satışa sundu. ÇÜ’de örnek bir hindi üretim ünitesi 

kurduklarını açıklayan ÇÜ Zootekni Bölümü Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Mikail Baylan, özel sektörün hibrit hindi 

ürettiğini, kendilerinin ise bronz hindi türünü üreterek 

aynı zamanda damızlık hayvan oluşturup üreticilere 

de destek sağlamayı amaçladıklarını söyledi. 

Üniversitede üretilip kesimi yapılmış doğal ve özel 

ırkların satışı Çukurova Üniversitesi içerisindeki satış 

ofislerinde yapılıyor.  

Çukurova Üniversitesi İletişim (ÇÜ) Fakültesi 

öğrencileri İnsan Hakları Haftası ve Topluma 

Hizmet Uygulamaları Ders Projesi kapsamında 

Yağızlar Köyü’ndeki öğrencileri ziyaret etti. 

İletişim Fakültesi Kültürlerarası İletişim 

Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker 

Özdemir de veliler eğitim semineri verdi. 

 

 

Türkiye'de hindide üretimden ziyade tüketim sorunu olduğunu 

belirten Doç. Dr. Baylan, hindide üretimle birlikte etinin 

tüketimine de ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti. Hindi etinin 

besin içeriği ve kalite açısından kırmızı ve beyaz ete göre ciddi 

avantajları olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Baylan açıklamasına 

şöyle devam etti; 

“Hindi eti, triptofan adı verilen aminoasit yönünden zengin bir 

besindir. Triptofan beyinde mutluluk hormonu olan seratonin 

ve uykuya yardımcı olan melatonin hormonlarının 

salgılanmasına yardımcı olur. Kolesterol ve kalori değeri daha 

düşük, protein değeri ise daha yüksektir. Sağlık açısından beyaz 

ete, lezzet açısından ise kırmızı ete yakındır. 

Bunun yanında hindilerin merada beslenme şansı vardır. Daha 

ekonomik olan bu yöntem doğal beslenmeyi destekleyen, 

daha az kalıntı içeren ve egzersiz yaptığı için daha sağlıklı 

gelişen hayvanların etinden faydalanılmış olur. Çocukların 

sağlıklı gelişmesi için iyi bir protein kaynağı olduğu gibi, 

hastaların ve sporcuların diyetlerinde güvenilir biçimde 

kullanılabilmesi ile de iyi bir kaynaktır.” 

Türkiye'de 53 bin ton hindi eti üretildiğini açıklayan Doç. Dr. 

Mikail Baylan, üretim desenine bakıldığında yetiştiriciliğin 

daha çok yılbaşına yönelik olduğunun görüldüğünü söyledi. 

 

 

 

gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Özdemir, bu konuda öncelikli 

görevin anne ve babada olduğu belirterek, “Anne/baba 

çocuğun yetiştirilmesinde, korunmasına, hayata 

hazırlanmasında, içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerine 

saygıyı öğrenmesinde birinci dereceden sorumlu kişilerdir. 

Bunun için de önce ebeveynlerin çocukların ve kendi haklarının 

neler olduğunu bilmesi, anlaması gerekiyor.” dedi. 

 

Kendi kitabı ‘Saygı’dan alıntılar yaparak hazırladığı sunumunda 

velilere, sevgi ve saygının öneminden söz eden Yrd. Doç. Dr. 

Özdemir, Çocuk Hakları Haftası dolayısıyla da ailelere ve 

çocuklara, haklarının neler olduğunu anlattı. Yrd. Doç. Dr. 

Özdemir, eğlenceli sunumu merakla izleyen Yağızlar Köyü 

İlkokulu’ndaki öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Çocuğun 

dünyaya gelmeden önce ve sonrasında her anlamda korunması  
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Çukurova Üniversitesi  (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi 

Kültür Evi’nde ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 

öğretim üyesi Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu bir konferans verdi.  

 “İstatistik: Yalan mı değil mi?” başlıklı konuşmada Prof. Dr. 

Sadullah Sakallıoglu, istatistiğin rastgeleliğin modellenmiş şekli 

olduğunu anlattı ve istatistiğin olasılık üzerine kurulduğunun 

bilgisini verdi. Konuşmasında Prof.Dr. Sakallıoğlu istatistiğin 

hayatın her alanında olduğu ve yapılan bir çalışma için önceden 

bir kestirim yapmaya olanak verdiğini belirtti. 

İstatistik sonuçlarının yanlış olmasındaki asıl sorunun, verilerin 

yanlış elde edilmesinden kaynaklandığından ve bunun sonucu 

etkilediğinden bahseden Prof.Dr. Sakallıoğlu bunun tüm 

istatistiğe mal edilmemesi gerektiği üzerinde durdu.  

İstatistik: Yalan mı değil mi? 

Kaçak ve sahte içki kalpazanlıklarının son dönemlerde yükselişe 

geçtiği ve bölgemizde zehirlenmeyle başlayıp ölümle sonuçlanan 

vakaların artışına dikkat çeken ÇÜ Gıda Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, son 2 yıldır adli 

makamlar tarafından sahte ve kaçak şüphesiyle gönderilen 149 

numuneden 148’inin kaçak ve sahte çıktığını söyledi. Prof. Dr. 

Cabaroğlu, ÇÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Alkollü İçkiler Analiz 

Laboratuvarı’na Türkiye genelindeki adli makamlar tarafından 

analiz için gönderilen şüpheli numunelerin çoğunda insan 

tüketimine sunulan alkollü içkilerde bulunmaması gereken 

Tersiyer Bütil Alkol (TBA) denilen madde tespit ettiklerine dikkat 

çekerek, “149 numuneden 86’sında, kozmetikte kullanılan 

alkollere sonradan ilave edilen TBA denilen gıda alkolünde 

kesinlikle bulunmaması gereken bir maddeye rastladık. Bu 

bulgular sahte içkilerin üretiminde kozmetik alkolün kullanıldığını 

gösteriyor. TBA içeren sahte içkilerin tüketimi uzun vadede halk 

sağlığı açısından tehlike yaratır.” şeklinde konuştu. 

 

 

Sahte içkide ürküten sonuç: Şüpheli 149 numuneden 128’i kaçak ve sahte çıktı  

 

 

ÇÜ İletişim seminerleri bu hafta “Canlı ve Kırmızı” geçti.  

 İletişim seminerleri dersi kapsamında düzenlenen etkinliğin 

konuğu “Kampüste Canlı Kırmızı”  etkinliği kapsamında Hürriyet 

Gazetesi Kırmızı Ödülleri Koordinatörü Gürül Öğüt’tü… 

İletişim öğrencileriyle buluşan Gürül Öğüt, “Biz Müthiş Bir 

Reklam Yaptırmak İstiyoruz” başlıklı konferans vererek 

öğrencilerle “Kampüste Canlı Kırmızı” atölye çalışması yaptı.  

ÇÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Biz 

Müthiş Bir Reklam Yaptırmak İstiyoruz” konferansında Kırmızı 

Ödülleri Koordinatörü Gürül Öğüt, başarılı reklamın nasıl olması 

gerektiğini öğrencilere örnekler  vererek anlattı. Başarılı reklam 

yapmak için sadece reklamcının ya da ürünün olmasının yeterli 

olmadığını hatırlatan Öğüt, başarılı reklamın birçok etkenin 

birleşimiyle oluştuğu söyledi.  

 



Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nden Örnek Davranış…  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

ÇÜHAYDOST üyeleri kimsesiz hayvanlara sahip çıkıyor 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı’na (SKS) bağlı Kültür Müdürlüğü bünyesinde 

kurulan Çukurova Üniversitesi Hayvan Dostları Kulübü 

(ÇÜHAYDOST) kampüs içerisindeki kimsesiz hayvanlara 

sahip çıkıyor. Kulüp üyesi öğrenciler akademik, idari 

personel ve öğrenci kafeteryalarından yemek 

toplayarak kimsesiz hayvanlara dağıtıyor.  

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Öğrenci Konseyi, 

Halep halkı için yardım kampanyası başlattı. 

Kampanyaya Çukurova Üniversitesi’nin birçok 

öğrenci kulübü ve sivil toplum kuruluşları da 

büyük destek verdi.  

 

 

Farklı fakültelerden 139 öğrenci üyesi bulunan ÇÜHAYDOST 

Çukurova Üniversitesi içerisindeki kimsesiz hayvanları yaşatmak 

ve sahip çıkmak amacıyla önemli bir projeye imza attı. Su 

Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Işık 

danışmanlığında bir araya gelen öğrenciler, ÇÜHAYDOST 

Kulübü’nün kampüs içerisinde ki sahipsiz hayvanları yaşatmak, 

onları sahiplenmek amacıyla kurulduğunu söyledi. Projeyle ilgili 

bilgi veren Prof. Dr. Işık ise, sahipsiz olan hayvanların sadece 

köpek ve kedilerden oluşmadığını, kampüs alanında aynı 

zamanda kaplumbağalar, kuşlar, kirpiler ve daha 

 

birçok hayvanın birlikte yaşadığını ifade etti.  Köpek ve 

kedilerin insan desteği olmadan yaşayamayacaklarını 

hatırlatan Prof. Dr. Işık, kış aylarında daha zor yiyecek bulan bu 

hayvanların doyurulmasının öncelikli amaçları olduğunu 

belirtti. 

Bu kapsamda kulüp öğrencilerinin üniversite kafeteryalarında 

tavuk yemeği çıktığı günlerde gönüllü olarak organize 

olduklarını belirten Prof. Dr. Işık, çöpe atılacak tüm tavuk, 

kemik artıklarını toplayarak kampüs içerisindeki kedi ve 

köpeklere dağıttıklarını söyledi. 

 

 

hale gelmiş durumda ve ölümle açlıkla pençeleşmektedir. Akan 

kanı ve gözyaşını durdurmak için mücadele etmek hepimizin 

görevidir. Bu yaşanan zulme duyarsız kalamayız. Ümmet 

olmanın gereğini yapmalıyız ve kardeşlerimizi yardımsız 

bırakmamalıyız. Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak 

başlattığımız yardım kampanyasına desteklerini esirgemeyen 

tüm Türk halkına, öğrenci kulüplerimiz ve arkadaşlarımıza 

teşekkür ederiz.”  

ÇÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Remzi Karlı yaptığı açıklamada, 

Halep'te tarihin en acımasız ve vahşi katliamlarından birinin 

yaşandığını bildirerek şunları söyledi; “Yıllardır zalimler başta 

Halep olmak üzere Afganistan, Filistin, Irak ve Suriye'de 

Müslümanlara saldırıp insanları acımasızca katlediyor. Bugünde 

Halep'te, tarihinin görebileceği en acımasız ve vahşi 

katliamlarından biri yaşanıyor. Bu ağır saldırılar altında kalan 

300 bin sivil insan en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak  
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Trafik kazalarında ilk yardım ve acil müdahale hayat 

kurtarır 

Bu yıl beşincisi düzenlenen “Ulusal Acil Tıp Günleri” 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesin 

de yapıldı. Hipokrat salonunda gerçekleşen etkinliğe 

Türkiye’ deki çeşitli hastanelerden acil tıp uzmanları 

katıldı. Etkinliğin bu yılki ana teması ise trafik kazaları 

ve buna bağlı travmalarda ilk yardım ve acil 

müdahalenin önemiydi. 

5. ACiL TIP GÜNLERİ 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 

Dr. Zeynep Kekeç, tam 5 yıldır aralıksız bir şekilde bu etkinliği 

yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kekeç, 

Türkiye’nin son derece deneyimli acil tıpçılarını burada misafir 

etmekten dolayı gururlu olduklarının altını çizerek, etkinlikte acil 

tıp alanındaki yenilik ve gelişmelerin de konuşulacağının altını 

çizdi. Bu yılki acil tıp günlerinin ana temasını trafi k kazaları ve 

buna bağlı travmalar olarak belirlediklerini dile getiren 

 

Prof. Dr. Zeynep Kekeç, özellikle günümüzde trafi k kazaları 

sonrasında yapılan ilk yardımın ve sonrasındaki acil 

müdahalenin çok önemli olduğunu belirtti. 

Prof.Dr.Kekeç’in konuşmasının ardından etkinlikte konunun 

uzmanları tarafından çeşitli alanlarda katılımcılara önemli 

bilgiler verildi. Etkinlikte trafik kazalarında ve travmalarda ilk 

yardım ve acil müdahalenin dışında acil tıp alanında ki diğer 

sorun ve sıkıntılara ilişkin konular da tartışıldı. 

 

Tıbbi sekreterler hastanelerin temel taşları  

Son yıllarda sağlık sektöründe özelliklede hastanelerde son 

derece yaygın hale gelen tıbbi sekreterlik günü tüm dünyada 

kutlanıyor. Bu çerçevede Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Balcalı Hastanesi Tıbbi Sekreterleri de düzenlenen bir törenle 

pasta keserek günlerini kutladı. Balcalı Hastanesi Başhekimliği 

Hasta Kabul ve Klinikler Şefliğinin organize ettiği törene Balcalı 

Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Balal, klinik, 

acil, hasta kabul ve poliklinik kısmında çalışan tıbbi sekreterler 

katıldı. Törende konuşan Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı 

Prof. Dr. Mustafa Balal, tıbbi sekreterlerin sağlık sektörünün 

dolayısıyla da hastanelerin vazgeçilmez bir parçası olduğunu 

belirterek, Balcalı Hastanesi’nde görev yapan ve bu alanda son 

derece donanımlı bir hale gelen arkadaşlarla çalışmaktan mutlu 

olduklarını dile getirdi.  

 

MOKAD Yılın Temel Kanser Araştırmacısı Ödülü 

 21. yüzyılın vebası olarak adlandırılan kansere yönelik 

çalışmalarıyla kamuoyu gündemine gelen Çukurova Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Demirhan “Yılın 

Temel Kanser Araştırmacısı Ödülü’ne” layık görüldü. 

2002 yılından bu yana hem ulusal hem de uluslararası ölçekte 

düzenlenen Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD) 

tarafından organize edilen, temel kanser araştırma toplantıları 

kapsamında verilen ödüllerin biri de Çukurova Üniversiteli Bilim 

İnsanı Prof. Dr. Osman Demirhan’ın oldu. 

 



ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü                               

Temurçin ve Alırvacı’yı Ağırladı.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi Rektörlük Koşusunu DUQUAN Kazandı.. 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü adına Türkiye Jokey 

Kulübü tarafından ‘ÇÜ Rektörlük Kupası Koşusu’ düzenlendi. 

Koşuyu Hürol Karahanoğlu’nun DUQUAN isimli safkanı, jokeyi 

Ayhan Kurşun idaresinde kazandı. Adana Hipodromu’nda 

düzenlenen yarışta kum pistte 1400 metre mesafede, 3+ yaşlı 9 

safkan İngiliz atı start aldı. Koşunun ikinciliğini AKINŞAH elde 

ederken, LAGUARDIA ve DIVANE HEART tabelanın diğer 

sıralarını elde eden isimler oldu. Kazanan DUQUAN için  

koşunun bitiriş derecesi 1.26.26 olurken, farklar 2.5 boy, 2.5 

Boy, 2 Boy şeklinde sonuçlandı. Kupayı Rektör Prof.Dr. Kibar 

verdi .Koşu sonrası düzenlenen törende koşuyu kazanan atın 

sahibi adına Antrenör Şefi k Aydemir’e kupasını Çukurova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar verdi. Rektör Prof. 

Dr. Kibar ayrıca günün anısına Adana Hipodromu Müdür 

Yardımcısı Mustafa İmanlı’ya çiçek takdim etti. 

 

 “Madalyonun Diğer Yüzü.” 

“Madalyonun Diğer Yüzü” başlıklı seminere Güzel Sanatlar 

Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Doç. 

Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 

Engin Alpat, Öğr. Gör. Dr. Özlem Uslu, Öğr. Gör. Hande 

Akçaoğlu, Arş. Gör. Fazilet Aşama ve Tekstil ve Moda Tasarımı 

bölüm öğrencileri katıldı. 

Ümit Temurçin ve Sinem Alıravcı, tekstil ve moda sektörü ile 

ilgili tecrübe ve bilgilerini aktardı. Sektörün genel durumunu 

öğrencilere anlatan konuşmacılar, 2017 yılında gerçekleşecek 

olan 5. Portakal Çiçeği Karnavalı ve Kostüm Tasarım Yarışması 

ile ilgili önemli ipuçları verdiler.  

Akademisyenlerin ve öğrencilerin tekstil, moda ve karnaval 

hakkındaki sorularını da cevaplayan Ümit Temurçin ve Sinem 

Alıravcı’ya seminerin sonunda Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm 

Başkanı Doç. Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu teşekkür belgesi 

takdim etti. Seminer anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.  

 

Ümit Temurçin İle Madalyonun Diğer Yüzü… 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve 

Moda Tasarımı Bölümü konusunda uzman isimleri öğrencilerle 

buluşturmaya devam ediyor. 

Tekstil ve moda sektöründe öncü isimleri öğrencilerle 

buluşturan Bölüm Başkanı Doç. Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu 

moda yönetiminden, sosyal medyaya, kreatif görsel sunum 

direktörlüğünden, moda eğitmenliği gibi birçok uzmanlığı olan 

Ümit Temurçin ve Adana Lookbook Designers Store’un sahibi 

Sinem Alıravcı’yı öğrencilerle bir araya getirdi. 
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Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden uluslararası ödül 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri 

Viyana’da yapılan 1. Uluslararası Edelweiss Solo Piyano, Duet 

ve Oda Müziği Yarışmasından zaferle döndü. ÇÜ Devlet 

Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Ülviyye Güler’in öğrencileri Bilge Gürer ve Çiğdem Ebinç kendi 

yaş kategorilerinde birincilik ve ikincilik ödülleri almaya hak 

kazandı. 

İlk kez düzenlenen Uluslararası Edelweiss 2016 Yarışmasına 

Litvanya, Danimarka, İsrail, Azerbaycan, Türkiye ile Kıbrıs’tan 

çok sayıda yarışmacı ilgi gösterdi. 60’tan fazla profesyonel 

müzisyenin de katıldığı yarışmanın jüri başkanlığını Azerbaycan 

Devlet Konservatuvarı ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Piyano 

Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Samir Mirzayev 

yaparken, Mag. Egle Kirkaite (Avusturya), Mag. İrmantas 

Andriunas (Avusturya), Rasa Derbutiene (Litvanya) de jüri 

üyeliği yaptı. Yarışma kapsamında öğrenciler çeşitli seminerler 

ve konserlere de katıldı. Öğrencilerle birlikte Türkiye’ye dönen 

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ülviyye 

Güler yaptığı açıklamada, öğrencilerinin birçok başarıya 

 

imza attığını ifade ederek şunları söyledi; “Bilge Gürer ve 

Çiğdem Ebinç’in 2016 yılında üçüncü yarışmaları oldu. 11. 

Uluslararası Pera Piyano Yarışması’nda Bilge birincilik, Çiğdem 

ise ikincilik ödülü aldı. 5. Uluslararası Stockholm Piyano 

Yarışması’ndan ise yine Çiğdem ikincilik, Bilge ise üçüncülük 

ödülü ile döndü. Son olarak da Viyana’dan getirilen ödüller 

Çukurova Devlet Konservatuvarı için gurur verici. Başarılarımızın 

katlanarak devam etmesini diliyorum.” 

Öğretmenler UZAYMER’i ziyaret etti 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde bulunan Uzay Bilimleri 

ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 

(UZAYMER) ziyaretçileri vardı. Kapılarını Adana İli ve 

çevresindeki okullara açan UZAYMER yönetimi bu kapsamda 

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerini konuk 

etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalan protokolle Adana ve 

çevresindeki tüm okulların UZAYMER’e düzenli ve programlı 

ziyaretleri sağlanıyor. 

Bu kapsamda öğrencilere ve öğretmenlere astronomi 

konusunda temel bilgiler veriliyor. Sabancı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Ayşegül İnce organizasyonunda, 

aynı okulda görev yapan öğretmenler aileleriyle birlikte 

UZAYMER’i ziyaret ederek gökyüzünü inceledi. 

Teleskopla Ay, Mars ve Venüs gözlemleri 

Ziyarete gelen gökyüzü meraklılarına ÇÜ UZAYMER Müdürü 

Prof. Dr. Aysun Akyüz çıplak gözle ve teleskopla gökyüzünde 

hangi gökcisimlerinin görülebileceğini anlattı. Görsel bir 

sunumla evrendeki adresimizi tanıtan Prof. Dr. Akyüz, güneş 

sistemi ve galaksimiz hakkında da bilgiler verdi. Herkesin merak 

ettiği kara delikler konusunda güncel bilgiler aktaran Prof. Dr. 

Akyüz katılımcılara teleskopla Ay, Mars ve Venüs gözlemleri 

yaptırdı. 

 

UZAYMER Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz, astronomi konusunda 

uzmanlar tarafından katılım gösteren okullara temel ve bilimsel 

bilgileri aktardıklarını, hava koşullarının izin verdiği ölçüde ise 

teleskoplarla ve diğer ekipmanlarla öğrencilerin ve 

öğretmenlerin gözlemler yaptığını söyledi. Prof. Dr. Akyüz, 

UZAYMER’in bugüne kadar farklı etkinliklerde kapılarının halka 

açık olduğunu bundan sonra da okullardaki öğrencilere ve 

öğretmenlere talep ettikleri uygun zamanlarda kapılarının 

sonuna kadar açık olacağını belirtti. 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 
 

Farklı üniversite ve kurumlardan araştırıcıların katılımıyla 

gerçekleştirilen ve 3 gün süren “Süs Bitkileri Islah Kursu” nda 

konusunda uzman isimler katılımcılara uygulamalı ve pratik 

eğitim verdi. Kursun açılış konuşmasını kurs koordinatörü Prof. 

Dr. Yeşim Yalçın Mendi yaptı.  

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, akademisyenler, öğrenciler ve 

araştırmacıların katıldığı kursta konuşan Biyoteknoloji Araştırma 

ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar süs 

bitkileri sektörünün dünya ve ülkemiz tarımında önemli bir 

noktaya geldiğini hatırlatarak, ülkemizin hak ettiği seviyeye ve 

pazara ulaşması için özel sektör ve bilim kuruluşlarının gerekli 

önemi göstermesi gerektiğini söyledi.  

Orta Anadolu Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Başkan 

Yardımcısı Savaş Akcan bu kurs ile sektörde ilklerden birinin 

yapıldığını belirterek süs bitkileri sektörünün ithalat ve ihracat 

rakamlarını açıklayarak, 85 milyon dolar ithalatımız 83 milyon 

dolar ise ihracatımızın olduğunu söyledi. 

ÇÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ufuk 

Gültekin ise süs bitkilerinin dünya pazarında 50 milyar avroluk 

bir payının olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu pazardan aldığı 

payın yüzde birin altında olduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Elekcioğlu, “Süs bitkileri alanında yerel çeşitlerin 

ıslahının yapılarak ülkemizde kendimize ait gen kaynaklarının 

yapılması, hem ülke ekonomisine katkı hem de doğal 

kaynaklarımızın daha iyi kullanılması açısından büyük önem 

arz ediyor.” şeklinde konuştu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, belediyenin 

bölgede kalkınma projesi olarak Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 

Projesini hayata geçirdiğini ifade etti. 

 

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi              

“Uygulanmalı Temel Mikrobiyoloji Eğitimi” ve “Süs Bitkileri Islah Kursu”  

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, bugüne kadar 14 ayrı 

kurs düzenleyip farklı üniversitelerden araştırıcılara laboratuvar imkânı tanıyarak bilgi ve 

becerilerini geliştirmelerini sağladı. Alanında uzman bilim insanları tarafından çeşitli 

konularda uygulamalı eğitim kursları vererek araştırıcıların laboratuvarlarla buluşmasını 

sağlayan Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, bu kurslara 

yenilerini ekledi. 

 

“Uygulamalı Temel Mikrobiyoloji Eğitimi” 

Eğitime, Merkez Müdürü Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar’ın, ÇÜ 

Biyoteknoloji Merkezi’ni tanıtım sunumuyla başladı. 

Kursa Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova 

Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Kocaeli 

Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Ankara Toprak 

Gübre Araştırmaları Enstitüsünden 31 araştırmacı ve 

akademisyen katıldı.  Eğitimler, Prof. Dr. Zerrin Erginkaya, Prof. 

Dr. Hatice Korkmaz Güvenmez, Prof. Dr. Yeşim Aysan, Doç. Dr. 

Osman Gülnaz ve Yrd. Doç. Dr. Fatmagün Aydın tarafından 

verildi.   

İki gün boyunca 6’sı teorik 6’sı uygulamalı olmak üzere 12 

oturumdan oluşan kursta sonuçların değerlendirilmesi ve 

yorumlanması Prof. Dr. Zerrin Erginkaya tarafından yapılırken 

katılımcılara sertifikaları eğitmenlerince verildi.  

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/mikrocerrahiegitim-16.asp 

 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/mikrocerrahiegitim-16.asp
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