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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Geleneksel Hasat Bayramı kutlandı 

 

 

 

 
http://habermerkezi.cu.edu.tr/hasatbayrami16.asp 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi tarafından 

her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Hasat Bayramı” 

bu yıl da coşkuyla kutlandı. ÇÜ yerleşkesi içindeki 

Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde 

düzenlenen Hasat Bayramı’na başta Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar olmak üzere Rektör Yardımcıları, ÇÜ 

Ziraat Fakültesi Dekanı, Ziraat Mühendisleri Odası 

Adana Şube Başkanı Semih Karademir, 

akademisyenler ve çalışanlar, oda ve sendika 

temsilcileri katıldı. 

korunamadığını, daha başka bir ifadeyle amaç dışı kullanıldığını 

ifade etti. Prof. Dr. Elekcioğlu “Buna karşın iller bazında toprak 

koruma kurullarının bu konuda daha fazla hassas 

davranmaları, kitle iletişim araçlarında konuya daha fazla yer 

vermeleri ile kamuoyu oluşturma çalışmaları bizlere umut 

vermektedir.” şeklinde konuştu. Son yıllarda ıslah alanında 

ülkemizde ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde birçok 

proje ve çalışmaların yürütüldüğü ve bu konuda önemli çıktılar 

elde edildiğine işaret eden Prof. Dr. Elekcioğlu Fakültemiz ve 

Araştırma Uygulama Çiftliğimiz, araştırma projeleri ile 

bölgemizin tarımsal sorunlarının çözümünde çok önemli 

katkılarda bulunmuştur, dedi. 

“Tarım arazilerinin korunmasıyla ilgili bilinçlendirme 

çalışmaları umut veriyor.” 

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan ÇÜ Ziraat 

Fakültesi Dekanı ve Rektör yardımcısı Prof. Dr. Halil 

Elekcioğlu, tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlı olduğuna 

işaret ederek, “Tarım kadar doğaya ve ekolojiye bağlı 

herhalde başka bir üretim şekli yoktur” dedi. Dünyayı tehdit 

eden sorunların başında açlık ve yetersiz beslenmenin 

geldiğine işaret eden Prof. Dr. Elekcioğlu, bu gerçeğin 

bilinmesine rağmen ülkemizde tarım arazilerinin yeterince  

Etkinlikte, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar “Alanımızda 

kıraç koşullarda buğday ekimi yapılmakta, taban arazilerimizde 

ise araştırma uygulama ve deneme faaliyetlerimiz 

sürmektedir. Fakültemizde özellikle buğday ıslahı konusunda 

çok değerli çalışmalar yapılmıştır, yapılmaktadır. Tescillenen 

çeşitlerle bölge üreticisine ve tarımına çok değerli katkılar 

sağlanmıştır. Bu bakımdan hasadın Üniversitemiz için ayrı bir 

önemi ve değeri vardır.”dedi.   

http://habermerkezi.cu.edu.tr/hasatbayrami16.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

TEMMUZ 2016 

İftar yemeğinde “57. Alay Sancağı”nın bir örneği Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’a 

armağan edildi 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu yıl 

da gerçekleştirildi. Gelenekselleşen iftar yemeğine Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın yanı sıra Vali Yardımcısı 

Şükrü Çakır, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Zeki 

Başyemenici, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Prof. Dr. Şeref Erdoğan, 

Rektör Danışmanları, kent protokolü, öğretim üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. ÇÜ İlahiyat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ateş’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programı ney dinletisi ile başladı. 

Davetlilere hoş geldiniz konuşması yapan Dekan Prof. Dr. Ali Osman Ateş, birlik beraberlik mesajları verdi.   

 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici ise, 

Çukurova Üniversitesi’nin Cumhuriyetin önemli 

eserlerinden biri olduğunu belirterek, akademik  çalışmaları 

açısından ülkemizde ilk on üniversite arasından yer alan 

saygın bir kurum olduğunu ifade etti. Başyemenici, 

kuruluşundan bugüne Çukurova Üniversitesinin bilim ve 

eğitim alanında çok önemli hizmetler yaptığına değinerek 

bu hizmetlerden birinin de 57. Alay’ın adının verildiği cami 

ve kültür merkezi olduğunu söyledi. Başyemenici, “Milli 

Eğitim Bakanlığı olarak biz de bu hususta anlamlı bir 

katkımız olsun istedik ve Çukurova Üniversitesi’ne armağan 

olarak İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü’ne Şehit 57. 

Alay’ımızın sancağının bir örneğini yaptırıp getirdik.” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar Ramazan Ayı’nın özünde 

insanlık, zarafet, nezaket, ince düşünme, duyarlılık, hassasiyet 

ve derin anlayış bulunan büyük bir medeniyeti çağrıştırdığını 

belirterek, “Bu medeniyetin getirdiği ölmez güzellikler, 

milletimizin gönlünde, manevi ikliminde yaşamakta ve gelecek 

kuşaklarımıza ışık saçmaktadır. Ramazan ayında saygı, sevgi, 

hoşgörü doruk noktasına çıkmaktadır.” Şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Zeki 

Başyemenici İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü’ne özel olarak 

hazırlattıkları 57. Alay Sancağının bir örneğini Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar’a armağan etti. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/iftar16.asp 

 

 ÇÜ Rektör adayı belirleme seçimi yapıldı 

Çukurova Üniversitesi Rektör adayı belirleme seçimi 12 Temmuz 2016 tarihinde Mithat 

Özsan Amfisinde yapıldı. Rektör Prof.Dr. Mustafa Kibar’ın seçim ilkelerinin ve uyulması 

gereken kuralları açıkladığı konuşma ile başlayan seçim, Prof. Dr. İsmet Tan’ın başkanlığında 

sandık kurulunun oluşması ile devam etti. Toplam 1030 öğretim üyesinin bulunduğu 

Çukurova Üniversitesinde Rektör Adayı belirleme seçiminde 948 öğretim üyesi oy kullandı. 

Öğretim üyeleri kullandıkları oylarla rektör adaylarının sıralamasını belirledi. Rektör adayı 

belirleme seçimine katılım oranı % 91,67 olarak gerçekleşti. Mevcut Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar seçim sonunda 746 oy alarak birinci olarak seçimi tamamladı. Rektör adayı 

Prof. Dr. Dilek Ozcengiz 124 oy alırken, diğer aday Prof. Dr. Enver Alper Güvel 38 oy aldı. 34 

oyun geçersiz olduğu seçimde Prof. Dr. Mesut Başıbüyük 1, Prof. Dr. Ali Osman Ateş 1, Prof. 

Dr. Şeref Erdoğan 1, Prof. Dr. Seyhan Tükel 1, Prof. Dr. İ. Halil Elekcioglu 1 ve Prof. Dr. 

Mustafa Çeker 1 oy aldı. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/iftar16.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Fen Edebiyat Fakültesi’nden akademisyenlere “Bilimsel Aktivite” ödül töreni 
 

 

Sağlık Bilimleri Araştırma Kulübünden bilimsel etkinlik  

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Bilimsel Aktiviteleri 

Değerlendirme Komisyonu’nun kararıyla, bilimsel faaliyetlere katkıda 

bulunan öğretim elemanları için ödül töreni düzenlendi. 

“Bilgi üniversitelerde üretilir ve biz akademisyenlerin görevi de 

bu bilgiyi üretmek. Bu gerçeği göz önünü aldığımızda  

üniversitemiz ve Fakültemizin bilgi üretimi yönünden çok 

ileride olduğunu vurgulamak isterim.” dedi. Prof. Dr. Serin 

ayrıca üniversite – sanayi işbirliğinin önemine de işaret etti. 

Akademisyenlere bilimsel aktivite ödülü verildi 

Açılış konuşmalarının ardından Arkeoloji, Biyoloji, Fizik, 

İstatistik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, 

Tarih bölümlerinden komisyon tarafından yapılan 

değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan 

akademisyenlere ödülleri verildi. 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Serin, 

Bilimsel Aktiviteler ve Akreditasyon komisyonu başkanı ve 

üyeleriyle çok sayıda öğretim üyesinin katıldığı “2015 Yılı 

Bilimsel Aktiviteleri Değerlendirme” ödül töreni, Makbule 

Halil Avcı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Serin: “Bilgi üretmede ileri seviyedeyiz” 

Törenin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Selahattin 

Serin konuşmasına ödül alan öğretim üyelerine yaptıkları tüm 

çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başladı. Prof. Dr. Serin, 

Fen Edebiyat Fakültesi adına yapılan projelerin ve akademik 

makalelerin mutlu edecek ölçülere ulaştığına dikkat çekerek,  

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Bilimleri Araştırma Kulübü 

“TÜBİTAK Projesi Hazırlama Teknikleri” eğitimi düzenledi. ÇÜ 

Eczacılık Fakültesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinlik 

Sağlık Bilimleri Araştırma Kulübü Dönem 1 Koordinatörü 

Seyithan Örükçü’nün yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. 

Örükçü kulüp hakkında bilgi vererek, ÇÜ Sağlık Bilimleri 

Araştırma Kulübü’nün Sağlık Bilimleri alanında eğitim gören 

öğrencilerin bilimsel araştırma çalışma ve etkinliklere 

katılmalarının sağlanmasını amaçlayarak bilimsel birikimlerini 

arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Sağlık Bilimleri Araştırma 

Kulübü Danışmanı Prof. Dr. A. Filiz Koç ise, Sağlık Bilimleri 

Araştırma Kulübü’nün yeni kurulmasına karşın önemli 

etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirterek bu organizasyona 

da ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. 

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Kansu Büyükavşar, 

“TUBİTAK Projesi Hazırlama Teknikleri” başlıklı sunumunu 

gerçekleştirdi. 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

TEMMUZ 2016 

ÇÜ Gıda Mühendisliği Bölümü “İş’te Biz” kariyer günleri düzenledi  

 

Çukurova Üniversitesi, kent dinamikleri ile 

öğrencileri buluşturmaya devam ediyor. Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 

Bölümü, öğrencilerinin mezuniyet sonrası kariyer 

planlamalarına yardımcı olmak, iş görüşmeleri ve 

iş hayatında kendilerini bekleyen zorluklar 

konusunda farkındalık yaratmak amacıyla önemli 

bir toplantıya imza attı. 

 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Ünal, 

öğrencilerin mezuniyet sonrası kendilerini rekabet ortamı 

içerisinde bulacaklarını belirterek Gıda Mühendisliği Bölümü 

olarak bu tür toplantıların öğrencilerin mezuniyet sonrasına 

hazırlanmalarına önemli katkısı olacağına inandıklarını 

söyledi. 

Açılış konuşmalarının ardından Yörük Süt Yönetim Kurulu 

Başkanı Ramazan Öz ve ÇÜ Gıda Mühendisliği Bölümü eski 

mezunlarından İlker İncesesli (Tate&Lyle, Food Systems 

Türkiye) öğrencilere başları hikâyelerini anlattı. Öğrencilerin 

sorularını da yanıtlayan konuşmacılar öğrencilerin mesleki 

kariyerlerinde başarılı olmaları için yapmaları gerekenleri 

anlattı. 

ÇÜ Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından bu yıl ikincisi 

organize edilen ‘İş’te Biz’ toplantısında Yörük Süt Yönetim 

Kurulu Başkanı Ramazan Öz ve ÇÜ Gıda Mühendisliği 

Bölümü eski mezunlarından İlker İncesesli (Tate&Lyle, Food 

Systems Türkiye) konuşmacı olarak katıldı.  

Mezunlar öğrencilerle buluştu 

ÇÜ Akif Kansu Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansta 

öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer planlamalarına 

yardımcı olmak amacıyla iş seçimi ve iş görüşmeleri 

sırasında gereksinim duyacakları bilgileri kazandırmak için iş 

hayatında başarılı olmuş mezunlarla öğrenciler bir araya 

geldi. ‘İş’te Biz’ toplantısının açılışında konuşan Gıda  

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

 ÇÜ Kalite Güvence Yönergesi yayınlandı 

Çukurova Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi  ÇÜ senatosunun 

onaylamasından sonra yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönerge, 

Üniversite iç ve dış değerlendirme ile kalite geliştirme çalışmaları 

için Senato tarafından bir Kalite Komisyonu oluşturulmasına 

imkan veriyor. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri 

doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî 

hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesine 

ilişkin hedefleri olan komisyon toplam 21 kişiden oluşacak.  

Senato tarafından belirlenen üyeler, doğal üyeler ve öğrenci 

temsilcisinden oluşan komisyon iç ve dış kalite değerlendirme 

çalışmalarını yürütmek ve yıllık kurumsal değerlendirme 

raporunu hazırlamaktan sorumlu olacak. Komisyonun, 

Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal 

göstergeleri tespit etmek, bu kapsamda yapılacak çalışmaları 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar 

doğrultusunda yürütmek gibi görevleri bulunmaktadır. 

  

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Balcalı’da fenilketonüri hastaları bir araya geldi 

 

Minik Kalplerin Kardeşliği Projesi…  

 

 

Fenilketonüri hastaları düzenlenen etkinlikle bir araya geldi. Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı 

tarından düzenlenen Geleneksel Fenilketonüri Şenliğinin 12. si kutlandı. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Pediatrik 

Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Neslihan Önenli Mungan, fenilketonüri hastalığına bir kez 

daha dikkat çekerek topuk kanının önemini vurguladı. 

1000’nin üzerinde fenilketonürili olgunun takibini yapan 

Önenli Mungan; sadece fenilketonüriyi tarayıp erken tanı 

koymanın dışında sağlık otoritelerine düşen en önemli 

görevin bu hastalığın tedavisinin gereklerinin tam olarak 

yerine getirilmesi olduğunu belirtti. 

 

Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nün de katkı verdiği, Çukurova 

Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Pediatrik 

Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Neslihan Önenli Mungan ve ekibi tarafından düzenlenen 

Fenilketonüri etkinliğine fenilketonürili çocuklar, aileleri ve 

davetliler katıldı. Yaşamları boyunca normal insanların yediği 

et, süt, yoğurt, yumurta, peynir, makarna, pilav, bisküvi, 

çikolata gibi yiyecekleri yiyemeyen Fenilketonüri hastaları, 

etkinlikte özel ürünlerle ve özveriyle yapılan birbirinden güzel 

yemek, kurabiye yediler. Gönüllerince eğlenen ailelere 

hastalık hakkında bir sunum yapıldı. Anneler arasında yemek, 

babalar arasında kan fenilalanin düzeyini hatırlama ve 

porsiyon değişimi yarışmaları yapıldı. Dereceye girenler 

ödüllerini aldılar. Ayrıca son bir yılda en iyi kan fenilalanin 

ortalamasına sahip çocuklara birer saat hediye edildi.  

Adana Valiliğince yürütülen “Minik Kalplerin Kardeşliği Projesi” 

kapsamında Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 

görev yapan okul öncesi öğretmenlerine yönelik, Çukurova 

Üniversitesi (ÇÜ) Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Şule Erden 

tarafından “Okul Öncesinde Yaratıcılık” konulu konferans 

verildi. 

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı 

Salonunda gerçekleştirilen konferans sabah ve öğleden sonra 

olmak üzere iki oturumda gerçekleşti ve konferansa toplam 

1070 öğretmen katıldı. Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların 

yaşamında çok önemli yerlerinin olduğunu, yaratıcılıklarını 

geliştirmede büyük sorumluluklar üstlendiklerini belirten Dr. 

Erden, çocukların değerini bilen öğretmenlerin onların 

gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti. Konferans, Adana İl 

Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Oflaz’ın teşekkür konuşması 

yapması ile sona erdi. 

 

Tedavinin ömür boyu devam ettiğini vurgulayan Mungan, 

tüm doğal bitkisel proteinlerin kısıtlı ve ölçülü, tüm doğal 

hayvansal proteinlerin (et, süt, yoğurt, yumurta, peynir v.b.) 

ise hiçbir zaman tüketilemediği bu hastalıkta, beslenmeyi 

sağlamak için özel formül mamalar (fenilalanin içermeyen) ve 

diyet ürünler kullanıldığını söyledi. Hasta yakınları ise 

fenilketonüri hastalığı teşhisi konulduktan sonra diyete 

başladıklarını, insanlar her şeyleri yiyip, içerken kendilerinin 

evden taşıdıklarını söylerken, kendilerine her zaman destek 

olan ailelerine teşekkür ettiler. 
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Mersin Körfezi’ndeki Balon Balığı Türlerinin Araştırılmasına ilişkin TÜBİTAK projesi  

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Özoğul “Mersin 

Körfezi’ndeki Balon Balığı Türlerinin Tetrodotoksin 

(TTX) Düzeylerindeki Eşeye ve Mevsime Bağlı 

Değişimlerin Belirlenmesi” isimli TÜBİTAK 1001 

projesiyle ilgili bilgilendirme yaptı. Prof. Dr. Özoğul, 

bu balık türündeki zehrin siyanürden 1200, 

morfinden 3000 kat daha etkili olduğunu söyledi. 

 

ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirilen sunumda Prof. Dr. Fatih Özoğul, son yıllarda 

medyada sıklıkla yer bulabilen balon balıklarının ülkemiz 

kıyılarında genellikle dört farklı türünün balıkçı ağlarına 

takıldığını söyledi. Amaç balon balıkları ve TTX ile ilgili 

bilimsel bulgu eksikliğini gidermek ve kamuoyunu doğru 

bilgilendirebilmek Prof. Dr. Özoğul, balon balıklarının medya  

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

 

Çukurova Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen 

“ÇukurovaMED Staj Konsorsiyumu” etkinlikleri devam ediyor. AB 

Erasmus+ Programı kapsamında Mersin, Çağ, Kahramanmaraş 

Sütçü İmam, Osmaniye Korkut Ata Üniversiteleri ile Adana Sanayi 

Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen 

proje çerçevesinde farklı sektörlerde bulunan çeşitli 

işletmelerden uzman personeller öğrencilere seminer/workshop 

vermek üzere proje ortağı olan Çukurova Üniversitesi’ni ziyaret 

etti. 

Ziyarette ilk olarak Hollandalı Süs Bitkileri Islahçıları Bart Kuıjer ve 

Marga Janus Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi’nde 

seminer verdi.  Docklands Academy London’dan Mr. Murray 

Cooper ve Sebahattin Dirican da çeşitli bölümlere seminer 

vermek üzere Adana’ya geldiler. Finlandiya Mannerheimin Çocuk 

Koruma Birliği’nden Janina Andersson ve Hatice Kütük ile 

Almanya TÜDEV’den Gül Ditsch ise proje kapsamında Uluslararası 

İlişkiler Bölümü öğrencilerine “Göç ve Entegrasyon” konulu 

seminer verdi. 

 

 

aracılığıyla kamuoyu nezdinde bir bilgi kirliliği ortaya 

çıkmasına neden olduğunu söyledi. Ülkemiz ve Akdeniz 

genelinde yeni bir problem olan balon balıkları ve TTX ile ilgili 

bilimsel bulgu eksikliğini gidermek ve kamuoyunu doğru 

bilgilendirebilmek amacıyla 2015 yılında TÜBİTAK 1001 - 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme 

Programına başvuru yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Fatih 

Özoğul, proje başvurusunun TÜBİTAK tarafından 

desteklenmeye değer bulunduğunu ifade etti. 

ÇukurovaMED Staj Konsorsiyumu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikler 

Çukurova Üniversitesi, Avrupa Birliği ile başlayan, 

kurumsal işbirliğini artırmak ve geliştirmek amacıyla Dış 

İlişkiler Birimi Erasmus Staj hareketliliği 

Koordinatörlüğü’nün hazırladığı Konsorsiyum Projesi 

‘ÇukurovaMED’ kapsamında Çukurova Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ders verme hareketliliği 

devam etti. 

 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/balonbalik.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/stajkonsorsiyum.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri 22.Uluslararası ev tekstili fuarında 

 

ÇÜ Devlet Konservatuvarından Solo ve Duo Piyano Resitali  

 

 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı solo ve duo 

piyano resitali gerçekleştirdi. Piyanao resitalinde ÇÜ Devlet 

Konservatuvarında akademisyen olan anne ve kızı, öğrencileri 

ile birlikte unutulmaz bir konser verdi. Prof. Dr. Sadia 

Behbudova, Doç. Dr. Ulviye Güler Öğretim Görevlisi Madina 

Julmurzina ve öğrencileri sanatseverlerle buluştu. 

Birçok ödül alarak akademik başarılarını devam ettiren Prof. 

Dr. Sadia Behbudova ve yine ÇÜ Devlet Konservatuvarında 

görev yapan akademisyen kızı Doç. Dr. Ulviye Güler ile sahneye 

çıktı. Anne-kız ve onların yetiştirdiği yetenekli öğrenciler seçkin 

bir repertuarla sahne aldı.   

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen solo 

ve duo resitalde solo piyanoda 5. sınıf öğrencisi Ahmet Efe 

Demirci E. Grided ‘Manzara’ E. Nazirova ‘Prelüd’ No 3, 6. Sınıf 

öğrencisi Nisa Yüksel F. Chopin ‘Vals’op. 69 As Dur, 7. Sınıf 

öğrencisi Çiğdem Ebinç C. Debusy ‘Arabesque’, 7. Sınıf 

öğrencisi Reyyan Yüksel F. Chopin ‘Polonez’ Gis- moll no 1, 7. 

sınıf öğrencisi Bilge Gürer F. Chopin ‘Nocturne’ op.55 no 1, 

lisans 1 öğrencisi Erol Emmioğlu ise F. Chopin ‘Polonez’ op.40 

no2 eserlerini icra ederek sanatseverlerden yoğun alkış aldı.  

Duo Piyano resitalinde ise Bilge Gürer ve Çiğdem Ebinç 

‘Nocturne’, Erol Emmioğlu ile Bilge Gürer ‘Polonez’, Doç. Dr. 

Ülviye Güler ve Öğr. Gör. Madina Julmurzina ise ‘Ürvertür’, 

‘Fuga y Misterio’, ‘Libertango’, ‘Adios Nonino’, ‘Milongade 

Angel’, ‘Scherzo’, ‘Brazileria’ eserlerini icra etti. Konseri ÇÜ 

Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Toğroul Ganioğlu, 

akademisyenler, öğrenci velileri ve çok sayıda sanatsever 

izledi. 

CNR Holding kuruluşlarından ITF İstanbul Fuarcılık 

organizasyonunda Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları 

Derneği (TETSI·AD) işbirliğinde yapılan EVTEKS Fuarına 

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve 

Moda Tasarımı Bölümü öğrenci ve akademisyenleri katılarak 

stant açtı. EVTEKS Fuarı’na Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu, Arş. Gör. 

Fazilet Aşama, son sınıf öğrencilerinden Alican Güneş, Nur 

Yelken, Pınar Ergenç, Nihal Beyazdavar katıldı. Fuarın son 

günü Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne EVTEKS tarafından 

katılım belgesi de takdim edildi. 

İstanbul’da gerçekleşen ‘Ev Tekstili Trend Merkezi’ olan 

EVTEKS’e Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri ev tekstili 

üzerine hazırladıkları dokuma ve baskı çalışmaları sergilendi. 

Bölüm çalışmaları, birçok iş adamı ve ziyaretçi tarafından 

beğeni ile karşılandı. 
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Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi basketbol branşında yine birinci 

 

Balcalı Basketbol takımı olarak uzun süredir bir arada 

olduklarının altını çizen Yıldızdaş, bu tür etkinliklerin en 

önemli olanı ise tüm çalışanların bir arada olarak 

kaynaşmasının sağlanması olduğunu sözlerine ekledi. 

Bu arada alınan kupa nedeniyle Balcalı Hastanesi 

Başhekimliği’nde de küçük bir kutlama yapıldı. Başhekim 

Prof. Dr. Yeşim Taşova oyuncuları teker teker kutlarken üç 

yıldır ekip olarak örnek bir başarıya imza atan tüm isimleri de 

tebrik etti. Prof. Dr. Taşova bu tür etkinliklerin amacının 

çalışanları ve kamuoyunu spor yapmaya teşvik etmek 

olduğunu dile getirirken, “sağlam kafa sağlam vücutta 

bulunur” sözünün kelime anlamının böyle organizasyonlarla 

daha da anlam kazandığına dikkati çekti. 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi (SKS) 

tarafından düzenlenen ‘’Üniversite Ligi (ÜNİLİG)’’ etkinliğinde 

basketbol branşında üç yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan 

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bu yıl da ipi göğüsledi ve kupanın 

sahibi oldu. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Kültür ve Spor 

Dairesi (SKS) tarafından düzenlenen “Üniversite Ligi (ÜNİLİG)” 

etkinliğinde birçok branşta çeşitli spor müsabakalarında 

dereceye girenler kupalarını aldı. 

Fakülte ve Hastanede görev yapan hekim ve personellerden 

oluşan ve üç yıl üst üste kupa alma başarısını gösteren takımın 

kaptanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş gerek hastanede olsun gerekse 

bu tür sportif faaliyetlerde olsun başarının tek sırının ekip ruhu 

ve istikrarlı çalışma olduğunu söyledi. 

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Oyunculuk Bölümü öğrencileri 

‘Dance Plus’ isimli oyunu sahneledi 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Sahne 

Sanatları Tiyatro Oyunculuk Bölümü öğrencileri mezuniyet 

oyunları olan iki perdelik ‘Dance Plus’ isimli tiyatro oyunu 

ile mezun oldu. Ulusal ve uluslararası birçok sanatçı 

yetiştiren Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

Tiyatro- Oyunculuk Bölümü öğrencileri yılsonu mezuniyet 

oyunlarını ÇÜ Afife Jale Tiyatro Salonu’nda geniş bir izleyici 

topluluğuna sergiledi. 

Olcas Janaydarov’un yazdığı Azerbaycan Devlet Sanatçısı 

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahangir 

Novruzov’un çevirdiği ve yönettiği ‘Dance Plus’ isimli 

oyunun konusu ise ergenlik çağında olanların hayata bakış 

açıları, çelişkili davranışları, problemleri, sevinç ve 

sevdalarını içeriyor. Bu yıl mezun olacak tiyatro oyunculuk 

öğrencilerinin oynadığı oyun izleyenlerden ve 

akademisyenlerden tam not aldı. 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

Türkiye’deki 193 üniversite içerisinde “9. en iyi 

üniversite” 

Katılımcıların büyük coşkusuyla gerçekleştirilen törenlerde 

öğrencilerin zorlu bir eğitim sürecini geride bıraktıklarına 

değinen Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar konuşmasında ailelere 

şu sözlerle seslendi; “Değerli Ailelerimiz, sizlerin bugünkü 

duyguları herkesinkinden çok farklı. Dünyaya geldikleri andan 

itibaren üzerine titrediğiniz gözbebeğiniz evlatlarınızı 

mesleklerinde uzmanlaşabilmeleri, yaşam mücadelesinde 

başarılı olabilmeleri, gerekli bilgi birikimine sahip olabilmeleri 

için üniversitemize emanet ettiniz. Hiç kuşkunuz olmasın, 

ülkemizin geleceği olan evlatlarınızı tüm zorluklara karşın çağın 

en büyük sermayesi yetişmiş insan gücüne katmak için azami 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINI UĞURLADI 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar konuşmasında öğretim 

üyelerine de teşekkür etti. Konuşmasında Prof.Dr. Kibar “Farklı 

bölümlerde ve alanlarda uzmanlaşmak amacıyla üniversitemize 

gelmiş olan bu gençlerimizi alanlarında sadece bilgi ile 

donatmakla kalmadınız, aynı zamanda bir birey olarak 

sorumluluklarını, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve 

dayanışmayı, topluma karşı görevlerini öğrettiniz ve yaşamları 

boyu örnek alacakları bir model oldunuz. Onları yaşama 

hazırladınız. Sizlere, mezunlarımız, velilerimiz, üniversitemiz ve 

ülkemiz adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi. 

Konuşmalarında mezunlara da seslenen Prof.Dr. Mustafa Kibar, 

sözlerine şöyle devam etti, “Bugün alacak olduğunuz Çukurova  

gayreti gösterdik. Şimdi onları yaşam mücadelesinin içine 

gönderme zamanı geldi. Gururla söyleyebilirim ki onlar, URAP 

tarafından yapılan çeşitli bilimsel kriterlerin kullanıldığı 2015 

yılı Akademik Performans sıralamasında Türkiye’deki 193 

üniversite içerisinde “9. en iyi üniversite” olarak seçilen ve bu 

başarısını 2016 yılında da devam ettiren en iyi donanımlara 

sahip Çukurova Üniversitesi’nde yetiştiler. Bu haklı gururu ve 

onuru bizlere şu anki sevgili mezunlarımız ve öğrencilerimiz, 

mezunlarımızın siz değerli aileleri, üniversitemizin değerli 

öğretim elemanları ve tüm üniversite personeli yaşattılar. 

Şimdi ülkemiz ve insanlık hizmetine uğurladığımız bu 

gençlerimizin sağlayacakları başarılardan en ufak bir kuşkunuz 

olmasın.” 

Çukurova Üniversitesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 15 fakülte, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 1 

devlet konservatuvarı ve 3 enstitünün mezuniyet törenlerinde yaklaşık 5000 öğrenci mezun oldu. Çukurova 

Üniversitesi’nde yapılan mezuniyet törenlerine başta ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar olmak üzere Rektör 

Yardımcıları Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. İ.Halil Elekçioğlu ve Prof. Dr. Şeref Erdoğan, öğretim üyeleri, 

öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. 

Üniversitesi diplomasıyla birlikte yaşamınızda yeni bir dönem 

başlamış bulunuyor. Ülkemizin önde gelen ve seçkin 

üniversitelerinden olan ve bilim, teknoloji ve sanat alanlarında 

yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma-geliştirme 

çalışmaları ile değişime, gelişime açık, demokrasi fikrini 

benimsemiş bireyler yetiştirmeye ve bilimsel birikimlerini diğer 

bilim kurumları ve toplum ile paylaşmayı görev ve ilke edinmiş 

olan Çukurova Üniversitesi’nde eğitiminiz sonrasında aldığınız 

diplomalar, sizlere gerek kamu sektöründe gerekse özel 

sektörde ve hatta yurtdışında birçok kapıyı açacaktır.” 

Mezuniyet törenleri öğrencilerin kep fırlatma seremonileri ile 

sona erdi. 


