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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi, Dünyanın en iyi 11 Türk Üniversitesi arasında 

Dünyanın en prestijli Dünya üniversitelerini derecelendirme kuruluşu İngiliz Quacquarelli 

Symonds (QS), “2017-2018 Dünyanın En İyi Üniversitesi” listesini açıkladı. Çukurova Üniversitesi 

sıralamaya giren 11 Türk üniversitesinden biri oldu. 

QS, dünyanın en iyi 1000 üniversitesini araştırma, öğretim 

kalitesi, iş imkânı sunabilme ve uluslararasılaşma kriterlerine 

göre değerlendirdi. Tüm kriterlerde ortalamada en yüksek 

puanı alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) birinciliğini 

korudu. ABD’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından 

Stanford ikinci ve Harvard ise üçüncü oldu. ABD ilk 10’da 5, 

İngiltere 4 ve İsviçre 1 üniversitesiyle temsil edildi. 

 

“Dünya Üniversitesi olma hedefimizde kararlıyız” 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar yaptığı 

açıklamada, “44 yıl önce iki fakülte ile eğitime başlayan 

Çukurova Üniversitesi’nin bugün gelinen noktada akademisyen, 

öğrenci ve çalışanlarından aldığı güçle ‘Dünyanın En İyi 

Üniversitesi’ listesine giren 11 Türk Üniversitesinden biri 

olmasından gurur duyuyorum.”  dedi. 

Çukurova Üniversitesi’nin daha kaliteli, daha modern, öğrenci 

merkezli eğitim verme ve dünya üniversitesi olma hedefi nde 

kararlılıkla ilerlediğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Kibar, 

“Çukurova Üniversitesi daha nice başarılarla varlığını 

sürdürmeye devam edecektir.” diye konuştu. 

 

Listede 11 Türk Üniversitesi Bulunuyor 

QS’in sıralamasında Türkiye’den 11 üniversite yer buldu. QS 

2017-2018 listesinde  411 – 420 bandında Bilkent Üniversitesi, 

441 - 450 bandında Sabancı Üniversitesi,  451 – 460 bandında 

Koç Üniversitesi,  471 - 480 bandında ODTÜ ve Boğaziçi 

Üniversiteleri,  651 - 700 bandında İstanbul Teknik Üniversitesi 

ve 701+ bandında Çukurova, Ankara, Gazi, Hacettepe ve 

İstanbul Üniversiteleri yer alıyor. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/QS-18.asp 
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TEMMUZ 2017 

Erasmus’un 30. Yılında Çukurova Üniversitesi’ne 4 Erasmus Bakanı Ödülü  

 

 

Avrupa Erasmus Koordinatörler Birliği (EAEC) tarafından verilen ERASMUS Bakanı (Erasmus Minister) ve 

Erasmus Akademik Bakanı (Erasmus Academic Minister) ödülleri ERACON 2017 Konferansı’nda düzenlenen 

törenle sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi, “2017 Erasmus Bakanları” olan tek Türk üniversitesi olarak 

ödül töreninin ilgi odağı oldu. 

 

Çağ Üniversitesi öğretim üyesi  Prof. Dr. Fikri Akdeniz, 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İstatistik Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin düzenlediği etkinliğe katıldı ve “Doğada Bir 

Güzellik Ölçütü: Altın Oran” başlıklı sunum yaptı. 

Doğada gerek canlılarda gerekse de bitkilerde rastlanılan 

güzelliklerin insanoğlunun doğayı anlamak uğruna geliştirdiği 

matematik diliyle nasıl tanımlanabildiğini anlatan Prof. Dr. 

Akdeniz, yanında getirdiği deniz canlılarına ait kabukları da 

dinleyicilere gösterdi. Doğaya farklı bir açıdan matematikçi 

gözüyle bakıldığında doğadaki simetri, spiraller, Fibonacci 

sayıları ve altın oranın keşfedilebileceğini ifade eden Prof. Dr. 

Akdeniz’e bir teşekkür plaketi takdim edildi. 

 

Avrupa Erasmus Koordinatörler Birliği (European Association of 

Erasmus Coordinators - EAEC) tarafından her yıl düzenlenen 

Erasmus Koordinatörleri Kongresi ve Eğitim Fuarı (ERACON 

2017 ) bu yıl Maribor Üniversitesi ev sahipliğinde, Slovenya’nın 

Maribor şehrinde gerçekleştirildi.  

Ödül Alan Tek Türk Üniversitesi Çukurova Üniversitesi 

Oldu. 

34 ülkeden yaklaşık 350 kişinin katıldığı Eracon 2017 Konferansı 

ve Eğitim Fuarına, Avrupa Komisyonu üyeleri, Ulusal Ajans 

temsilcileri, üniversite yöneticileri ve kurum koordinatörleri ile 

üniversitelerin Erasmus sorumluları katıldı. 

  

Etkinliğin birinci günü akşamı “Açılış Gecesi ve Ödül Töreni” 

düzenlendi. Maribor Üniversitesi Rektörü, Maribor Şehri 

Belediye Başkanı, Avrupa Komisyonu Erasmus 30. Yıl 

Kutlamaları Komitesi Başkanı ve Avrupa Erasmus 

Koordinatörler Birliği (EAEC) Başkanının konuşmalarının 

ardından ödül törenine geçildi.  

2017 yılında 8 Üniversite Koordinatörüne “Erasmus Bakanı” 

(Erasmus Minister) ünvanı verilen törende, Çukurova 

Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Semra Sadık 

Krupka Erasmus Bakanı oldu. Çukurova Üniversitesi Erasmus 

Fakülte Koordinatörlerinden Prof. Dr. Tufan Eroldoğan, Prof. 

Dr. Ulus Çevik ve Doç. Dr. Rana Yıldırım da Erasmus 

Akademik Bakanı ödüllerini aldılar. Çukurova Üniversitesi 

“2017 Erasmus Bakanları” olan tek Türk üniversitesi olarak 

ödül töreninin ilgi odağı oldu.  

Doğada Bir Güzellik Ölçütü: Altın Oran 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/erasmus210617.asp 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesine Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı zirvesinde ödül 

Zirve için “Öğrenci” ve “Akademisyen + Sanayici” olmak üzere 

iki ana başlık altında proje başvuruları da alındı. 9.’su 

gerçekleştirilen zirvede Türkiye’nin hedefleriyle aynı 

doğrultuda uzay, havacılık ve savunmadan kompozite; 

inşaattan spora; ekolojiden  konutlara kadar teknik tekstilin 

kullanım alanlarındaki projelere öncelik verilmiş ve Çukurova 

Üniversitesi’nden akademisyen ve öğrencilerinin içinde olduğu 

toplamda 215 Ar- Ge proje önerisi başvurusu kabul edildi. 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından 

2009 yılından itibaren organize edilen “UTİB Türkiye 

Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-

GE Proje Pazarı Zirvesi” nin dokuzuncusu 

uluslararası düzeyde Bursa Tekstil ve Konfeksiyon 

Ar- Ge Merkezi (BUTEKOM) binasında 

gerçekleştirildi. 

 

ÇÜ Tekstil Mühendisliği’nin iki projesi ödül aldı 

Proje pazarında sunulan proje önerileri içerisinde Çukurova 

Üniversitesi adına iki proje çalışması derece ve para ödülüne 

layık görüldü. Dereceye giren projeler, Tekstil Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Babaarslan ve doktora 

öğrencileri, Öğretim Görevlisi Mutlu Kurban ve Tekstil Yüksek 

Müh. Nazime Seyrek Kurban tarafından hazırlandı. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 

ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneğiyle ortaklaşa 

düzenlenen Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansının 7.’sı 

Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Etkinlik, 

ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 

Harun Arıkan, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Araştırmaları 

Derneği (SOBİAD) Başkanı Prof. Dr. Coşkun Can Aktan’ın 

Konferans Başkanlığında, ÇÜ İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 

İlter Ünlükaplan’ın Konferans Yürütme Kurulu Başkanlığında 

düzenlendi.  

Açılış Konuşmasını yapan Prof. Dr. Harun Arıkan, aynı zamanda 

ÇÜ İİBF’nin 50 Kuruluş yılını kutladıklarını belirterek, nitelikli 

öğrenciler yetiştiren evrensel sorunlar ile ülkenin ve bölgenin 

sorunlarına çözüm üretecek şekilde öğrenci odaklı kaliteli bir 

eğitim verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Arıkan, 7. Yönetim ve 

Ekonomi Bilimleri Konferansı kapsamında organizasyon ve 

yönetim, finansal iktisat, bankacılık, uluslararası ilişkiler, altyapı 

ekonomisi, toplam kalite, stratejik yönetim, kamu yönetimi, 

kriz ekonomisi, yoksulluk, işletme ekonomisi, işletme yönetimi, 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tekstilodul-17.asp 

 

 

  

7. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı Çukurova Üniversitesi’nde yapıldı  

 

beşeri sermaye, uluslararası iktisat, dünya ekonomisi, enerji 

ekonomisi, finansal iktisat,  örgüt kültürü, örgütsel bağlılık, 

örgütsel vatandaşlık, örgüt ahlak ve vergi hukuku başlıkları 

altında 100’den fazla sunum yapılacağını ifade etti. 

 http://habermerkezi.cu.edu.tr/ekonomikonf.asp 
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TEMMUZ 2017 

15. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi 

 

Çukurova Üniversitesi Makina, Alet, Cihaz Tasarım - 

İmalat Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(MACTIMARUM), TMMOB Makine Mühendisleri Odası 

(MMO) Adana Şubesi ile Elektrik Mühendisleri Odası 

(EMO) Adana Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 

15. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi 

gerçekleştirildi. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Yumurtalık Meslek Yüksekokulu 

Dış Ticaret Programı öğrencileri ders kapsamında Yumurtalık 

Serbest Bölgesi’ni ziyaret etti. Dış Ticaret konularındaki temel 

bilgileri ve çağdaş yöntemleri öğrenmek, güncel konuları 

paylaşmak, yapılacak olan uygulamalarla öğrencilerin dış 

ticaret yönetimi fonksiyonları ile ilgili pratik deneyim 

kazanmalarını sağlamak amacıyla ÇÜ Yumurtalık Meslek 

Yüksekokulu bünyesinde bulunan Dış Ticaret Programı teorik 

eğitimin yanı sıra teknik gezilere de önem veriyor. Bu 

kapsamda Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim elemanı 

Ayhan Saygı ve Dış Ticaret Programı Bölümü öğrencileri 

Yumurtalık Serbest Bölgesi’ne giderek ders konusunu yerinde 

inceledi. 

 

Üretmek, tek başına yeterli olmaktan uzaklaştı 

Adana Organize Sanayi Başkanlığı Salonunda iki gün süren 

15.0tomatik Kontrol Seminer ve Sergisi‘ nin açılış konuşmasını 

yapan MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, bir işin, insan 

ile makine arasında paylaştınlması olarak da tanımlanabilen ve 

yaşamın her alanına giren otomasyonun, bu ilişkiyi fabrikalara, 

atölyelere, binalara, tesislere dahi yaydığına dikkat çekti. 

Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Mehmet 

Mak, değişen dünyada, yaşamın ve endüstrinin giderek artan 

verimlilik, güvenlik ve güvenilirlik gereksinimleri otomasyon 

teknolojilerine geniş uygulama alanları yarattığını, bu alandaki 

bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanmasının 

her kesim için hayati önemde olduğunu söyledi. 

Çukurova Üniversitesi MACTİMARUM Merkezi Müdürü Prof. Dr. 

İbrahim Deniz Akçalı ise bu etkinliğin ortak amacının otomatik  

 

“Bilgi; toplumun, eğitilmiş insan gücünün varlığıdır” 

kontrolün endüstriyel bir çerçevede uygulanmasında ortaya 

çıkan bilgi ve birikimlerin endüstride faaliyet gösteren firma 

uzmanları, mühendisler,  teknisyenler, üniversitelerde 

çalışan akademik personel ve diğer ilgililer arasında 

paylaşılacağı bir iletişim ve etkileşim ortamı yaratmak 

olduğunu söyledi. Prof. Dr. Akçalı, “Bilgi toplumunun 

olmazsa olmaz koşulu eğitilmiş insan gücünün varlığıdır. 

Eğitilmiş insan gücünün varlığına katkıyı hedefl eyen 

düzenleyici kuruluşlarımız modern teknolojik uygulamaların 

odağında bulunan otomasyon gibi bir alanda değişen 

koşullara karşın her 2 yılda bir yapılması gelenekselleşmiş 

olan 15. Otomatik Kontrol Seminer ve sergi etkinliğini 

yaşama geçirmekte önemli bir kamu görevini yerine getirmiş 

olmaktadırlar” dedi. 

ÇÜ YMYO Dış Ticaret Programı öğrencileri serbest bölgeyi ziyaret etti 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/cymyo0617.asp 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi’nde Hasat Bayramı Coşkusu 

 

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla 

başlayan etkinliğin açılışında konuşan Dekan Vekili Prof. Dr. 

Bülent Torun hasadın harcanan emeğin sabırla bekleyişin, 

bolluğun, bereketin, geleceğe bırakılan umudun paylaşıldığı bir 

bayram olduğunu ifade erek şunları kaydetti; 

“İnsanoğlu var olduğundan buyana bitkilerin üretilmesiyle 

meşgul olmuştur. Kuşkusuz ki bu meşguliyetin başında 

tahılların özelliklede buğdayın ekilip biçilmesi yanı buğday 

tarımı önemli bir yer tutmaktadır. Anadolu tarımın ilk yapıldığı 

önemli yerlerden biridir. Bu nedenle de Anadolu halkının 

zengin yaşam kültürü içinde bugüne kadar süregelen zengin bir 

hasat kültürü hiç yerini kaybetmemiştir. Hasat; özellikle 

Anadolu’da sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı önemli ölçüde 

etkileyen, yaşama yön veren önemli bir andır. Yıl boyu 

harcanan emeğin ve gelecek yılın daha az sıkıntılı geçmesinin 

garantisi olan hasat her zaman her toplumda merakla ve 

heyecanla beklenen olay olmuştur. Binlerce yıldır devam eden 

Hasat Bayramı geleneğinde hasat ve harmanın öncesinde hasat 

ve harman sırasında pek çok kutlama ve törenlerin yapıldığını 

söyleyebiliriz. ÇÜ Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama 

Çiftliği de binlerce yıllık bu hasat geleneğini sürdürmektedir. 

Bunun yanında Araştırma ve Uygulama Çiftliği yeni tarımsal 

teknolojilerin kullanılması ve uygulanmasında öncü rolü 

üstlenmiştir. Ayrıca sahip olduğu alt yapı olanaklarını bilimsel 

araştırmaların hizmetine sunmaktadır.” 

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 Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Ziraat Fakültesi Dekan 

Vekili Prof. Dr. Bülent Torun akademisyenler ve idari personel katıldı. 

 

“Bu Yıl Yağışların Bol Olmasıyla Buğday Rekoltesinin 

Fazla Olacağı Bekleniyor.” 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise Hasat Bayramı’nın bir üretim 

yılı sonunda öğrencilerle, akademisyenlerle, mühendislerle, 

uzmanlarla ve diğer çalışanlarla, bilgi birikimlerini ürüne 

dönüştürdüğü bir başarının tacı olduğunu söyledi. Tarım ve 

gıda üretiminin çok kolay gerçekleşen, kolay sonuca varan bir 

uygulama olmadığına değinen Rektör Prof. Dr. Kibar bunun 

tohumu ürüne, kıracı berekete dönüştürebilme savaşı 

olduğunu ifade etti. Hasat için emek, inanç, kararlılık, sabır ve 

çok çalışmak gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Kibar konuşmasına 

şöyle devam etti; “Çukurova Bölgesi verimli topraklarıyla 

Türkiye'nin önde gelen tarımsal üretim alanlarından biri olup, 

bölgemizde yılın 4 mevsimi değişik ürünler üretilmekte, 

özellikle kıraç bölgelerde buğday üretimi yapılmaktadır. Hasat 

denilince akla ilk olarak buğday ve ekmek gelmektedir. Buğday, 

insanlığın toplayıcılık ve avcılıktan sonra yerleşik düzene geçip 

tarımsal faaliyette bulunduğu, ürettiği ilk ürünler arasındadır. 

Bu bakımdan buğday hasadı, sararmış dolgun başaklarla bir 

başka anlam kazanır. Bu yıl yağışların da bol olması nedeniyle 

buğday rekoltesinin geçtiğimiz yıllara göre fazla olacağı 

beklenmektedir.”  

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/hasatbayrami17.asp 
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Botanik Bahçesinde çocukların hasat bayramı 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından her yıl 

geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu yıl da İlahiyat 

Fakültesi bahçesinde yapıldı. Gelenekselleşen iftar yemeğine 

Vali Mahmut Demirtaş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın yanı 

sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, kent protokolü, 

öğretim üyeleri, akademik ve idari personel katıldı. 

ÇÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ateş’in ev 

sahipliğinde gerçekleşen iftar programında Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri konukları 

karşıladı. İlahiyat Fakültesi Bahçesinde gerçekleşen iftar 

programı, okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla başladı. İlahiyat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ateş’in selamlama 

konuşmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi. 

İftar yemeği öncesi yapmış olduğu konuşmasında Rektör 

Prof.Dr. Mustafa Kibar “Geçen yıllarda imkansızlık nedeniyle 

sadece bir kere verebildiğimiz iftar yemeğimizi, bu yıl Ramazan 

ayının başından beri öğrencilerimize yönelik olarak her gün 

vermeye başladık. Bu anlamlı güzelliğin yaşatılmasında emeği 

geçen Çukurova İlahiyat Eğitimini Destekleme ve Geliştirme 

Derneğine, Belediyelerimize, hayırsever işadamlarımıza;  

Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde 5 

Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri 

tarlalarda yetiştirdikleri mahsulleri hasat etti. Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu ve Ali 

Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan’ın 

katılımıyla hasat bayramının açılış töreni gerçekleştirildi. 

Çukurova Üniversitesi bünyesinde 200 dönüm alana kurulu Ali 

Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde oluşturulan özel alanda bir 

proje kapsamında çocukların toprak, sebze ve meyvelerin 

yetişmesini tanıması için ekim yapıldı. İlkokul öğrencileri, sebze 

ve meyveleri ekerek tarladan sofraya ulaşma sürecini öğrendi. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar öğrencilerin 5 Haziran Dünya 

Çevre Günü’nü kutlayarak geleceğin çevrecileri çocukların bu 

projeyle çevre duyarlılığına ilk adımı attıklarını söyledi. 

Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Halil Çakan ise çocukları 

toprakla buluşturduklarını ifade ederek öğrencilerin 2 buçuk 

ay önce fi danlarını ektiğini ve ürün almayı öğrendiklerini 

ifade etti. 

Çukurova Üniversitesi personeli iftar yemeğinde buluştu 

kısacası maddi- manevi emek ve katkı sağlayan herkese 

çok teşekkür ederim.” dedi. 

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da şunları kaydetti; 

“Dünyada İslam ve terör kelimeleri yan yana getirilerek 

oluşturulmaya çalışılan algıyı kırmak için daha fazla 

çalışmalıyız. Küresel güçlerin dünyanın dört bir yanında 

akıttığı kanı durdurmak için çareler aramalı, mazlumların 

ve mağdurların sesi olmalıyız. Bizi ayrıştırmaya ve bölmeye 

çalışanların oyunlarına gelmemeliyiz. 15 Temmuzda 

namlusunu aziz milletimize doğrultan hainlere verdiğimiz 

cevap misali bin yıllık kardeşliğimizi perçinlemeliyiz.” 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/cevregunu-17.asp 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Keman ve piyano bölümü öğrencilerinden birincilik ödülü 

Almanya Baden’de bu yıl 7. si yapılan “ Musical Fıreworks in 

Baden – Württemberg”  Yarışmasında Ç.Ü. Devlet 

Konservatuvarı öğrencisi ikiz kardeşler Bahar Yargı ve Zeynep 

Yargı birincilik ödülü aldı. Rusya, ABD, Almanya, Avusturya, 

Fransa, Çin, Hollanda, İsveç, Polonya gibi müzik alanında üst 

düzey seviyedeki 24 ülkeden97 yarışmacının farklı yaş 

kategorilerinde yarıştığı yarışmaya Bahar Yargı ve Zeynep Yargı 

yarışmanın elemelerine katılmadan doğrudan finallere davet 

edildiler. 

6 değişik ülke ve 12 kişiden oluşan jüri tarafından 

birincilik ödülüne layık görüldü 

Bahar Yargı ve Zeynep Yargı’nın final konserinde yorumladığı 

ve bestecileri  Wieniawski, Bach, Mendhelsson ve 

Shaminand’dan oluşan repertuar performansları 6 değişik ülke 

ve 12 kişiden oluşan jüri tarafından birincilik ödülüne layık 

görüldü. Ayrıca Zeynep Yargı’nın “ASSOLUTO”  yani tartışmasız 

birinci olarak tüm jüri üyelerinden 100 tam puan alarak aldığı 

bu ödül ikiz kardeşlerin ilk başarısı değil. Çukurova Üniversitesi 

Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğrul Ganiyev ve 

Öğr. Gör. H.Çagla Çoker tarafından eğitim verilen, Keman ve 

piyano bölümü 8. Sınıf öğrencisi Bahar ve Zeynep Yargı  

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi öğretim 

elemanlarından Öğr. Gör. Kazım Artut’un Prag’da (CZE) katıldığı 

“6th International Conference of Strategic Research on Social 

Science and Education/ICoSReSSE)” konferansta “Examination 

of Arts Teachers’ Participations About Artistic and Academic 

Activities” adlı çalışması görsel sanatlar alanında en iyi 

araştırmacı (Gold Research Award) ödülüne layık görüldü. 

Devlet ve özel okullarda görev yapan Görsel Sanatlar 

Öğretmenleri üzerinde yapılan Öğr.Gör. Kazım Artut’un bu 

araştırması, Türkiye’de görev yapan görsel sanatlar 

öğretmenlerinin sanatla ilgili etkinliklerde bulunma, kültürel, 

akademik etkinliklere katılma, görsel ve yazılı medyada sanatla 

ilgili etkinlikleri takip etme, diğer sanatsal etkinlikleri izleme ve 

çalışılan kurumun sanatla ilgili yaklaşımlarının bazı 
 (eğitim durumu, çalışılan okul türü, cinsiyet, kıdem) 

değişkenlere göre incelenmesine yönelik. Araştırmada 

ayrıca UNESCO, OECD, EURYDICE, TALIS (Teaching and 

Learning International Survey), İKSV (İstanbul Kültür ve 

Sanat Vakfı) raporları değerlendirilerek katılımcı 

öğretmenlere ilişkin bulguların karşılaştırmalı olarak 

verildiği de dikkat çekiyor. 

“Moscow Meet Friends’’ festivaline Davet 

kardeşlerin İtalya, Sırbistan ve Türkiye’de yapılan 

uluslararası üst düzey yarışmalarda birincilik ödülleri 

bulunmaktadır. Gösterdikleri performanslar yurtdışından 

da takip edilen Bahar ve Zeynep Yargı ikiz kardeşler, bu yıl 

Rusya-Moskova’da geleneksel olarak düzenlenen ve 

Dünya genç yeteneklerinin davet edildiği XIV. İnternational 

Music Festival Vladimir Spivakov ICF “Moscow Meet 

Friends’’ festivaline Türkiye’yi temsilen davet edildiler. 

 

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

 

 

“Gold Research Award” ödülü 
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Geleneksel fenilketonüri şenliği Balcalı’da kutlandı 

 

Çukurova Rotary Kulübü 2016-2017 Dönem Başkanı Tuncay 

Coşkun önderliğindeki Adana’da faaliyet gösteren Adana,- 

Seyhan,Çukurova,Güney, Tepebağ ve 5 Ocak Rotary Kulüpleri 

ve uluslararası Rotarylerden alınan bağışlarla 2 adet ventilatör 

cihazı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine 

teslim edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurova Rotary Kulübü 

2016-2017 Dönem Başkanı Tuncay Coşkun, Çocuklar için 

hayati öneme sahip olan 2 adet ventilatör cihazının Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun 

Bakım ve Yeni Doğan Ünitelerine teslim edildiğini dile getirdi. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 

Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. 

Dr. Dinçer Yıldızdaş da yapılan bağışa çok teşekkür ederken 

Hastane yönetimi olarak son yıllarda önemli atılımlar 

yaptıklarını ancak kendilerinin de gücünün bir yere kadar 

yettiğini belirterek, bağış ve bağışçı kültürünün ileri seviyede 

olmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Pediatrik 

Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı’nda 13. Geleneksel 

Fenilketonüri Şenliği düzenlendi. Aileleri temsilen fenilketonür 

hastası çocukların anne ve babalarının konuşma yaparak 

duygularını dile getirdiği organizasyonda, ailelere hastalık 

hakkında bir sunum yapıldı. Etkinlikte, anneler arasında yemek, 

babalar arasında son üç kontroldeki kan fenilalanin düzeyini 

hatırlama ve bir yılda en iyi kan fenilalanin düzeyi yarışmaları 

yapıldı, dereceye girenler çeşitli ödüller aldı. 

Organizasyonda bir konuşma yapan, Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme 

Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halise Neslihan Önenli Mungan, 

fenilketonüri hastalığına bir kez daha dikkat çekerek topuk 

kanının önemini vurguladı. 

Topuk kanı ile erken tanı çok önemli 

Ancak 1500’ün üzerinde fenilketonürili olgunun takibinin 

yapılabildiğini ifade eden Mungan, sadece fenilketonüriyi 

tarayıp erken tanı koymanın dışında sağlık otoritelerine 

düşen en önemli görevin bu hastalığın tedavisinin 

gereklerinin tam olarak yerine getirilmesi olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan Ömür boyu et, süt, 

yumurta, yoğurt, peynir gibi hayvansal gıdalar, tahıl ve 

baklagilleri ve bunlardan yapılan hiçbir şeyi tüketemeyen ve 

bunları tükettiklerinde kalıcı zihinsel ve bedensel 

yetersizlikleri gelişen çocuklar için mutlaka mama dışındaki 

gıdaların da devletçe karşılanması gerektiğini, hatta daha da 

önemlisi ve kalıcı olanının devlet tarafından bunların 

üretiminin sağlanması olduğunu vurguladı. 

ÇÜ Balcalı Hastanesine tıbbi cihaz bağışı 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri alternatif afiş sergisi açtı 

 

 

Bu yıl, Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı 

Öğrenci Faaliyetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÇÜ 

Üniversitelerarası Fotoğraf Yarışması’nın 4.’sü gerçekleştirildi. 

M. Sina Coşkun, Bülent Özgören, Fethi İzan, Songül Yoltay ve 

Turgut Bağır‘ dan oluşan jüri tarafından 64 ayrı üniversiteden  

Farklı tasarımları ve çalışmalarıyla adından söz ettiren Çukurova 

Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi önemli bir etkinliğe 

daha ev sahipliği yaptı. Grafik Bölümü tarafından açılan 

Alternatif Film Afişleri Sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.  

ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi sergi alanında sergilenen film 

afişleri hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Derviş İlker Gül 

stüdyo fotoğrafçılığı dersi kapsamında dersi eğlenceli hale 

getirmek amacıyla yeniden afişleri tasarladıklarını söyledi.  

Var Olan Film Afişlerini Yeniden Tasarladılar 

16 öğrencinin 42 çalışmasının yer aldığını belirten Öğretim 

Görevlisi Gül, “Var olan film afişlerini tekrar canlandırmak 

istedik. Kostümleriyle, o müzikleriyle, jest ve mimikleriyle, 

hepsini bir yaşayalım dedik ve bu filme alternatif bir afiş 

oluşturmayı planladık. Bir tasarımcı olarak ‘biz olsak bu işleri 

nasıl tasarlardık’ diye kendi yorumumuzla bazılarını birebir 

çalışıp ikinci versiyonlarında alternatiflerine çalıştık. Önce bir 

havasına girdik ve birebir çalışıp sonrasında da bunlara 

alternatif olan afişler oluşturduk. Bunu da paylaşmak istedik ve 

böyle bir sergi açtık.” dedi.  

 

 

 

Üniversitelerarası 4. Fotoğraf yarışması yapıldı 

katılan, toplam 1071 eser değerlendirildi. Jüri tarafından 

değerlendirilen eserler arasından, ilk 3’e giren eser sahibi 

öğrenciler fotoğraf makinesi ile ödüllendirilirken, 3 eser 

mansiyon ödülüne, 44 esere de sergileme ödülüne layık 

görüldü 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/afis210617.asp 
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Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezuniyet sergisi 

 

 Take My Hand, I Am With You… 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Hasan Bedir koordinatörlüğü ve Arş. Grv. Ali Ceyhun 

Müftüoğlu ve Arş. Grv. Tuğba Şimşek yardımcılıkları ile “Take 

My Hand, I Am With You (Tut Elimi, Yanındayım) adlı bir sosyal 

sorumluluk projesi geliştirildi.  

Projeyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Hasan Bedir, Amerika 

Büyükelçiliği Halkla İlişkiler Birimi’nin finansal, ÇÜ Eğitim 

Fakültesi’nin de lojistik destek sağladığı projenin amacının, 

Çukurova Üniversitesi’nde eğitim gören Suriyeli öğrencilerin 

eğitim, sosyal, psikolojik ve kültürel adaptasyon problemlerine 

çözüm bularak Üniversitede ve Türkiye’de kendilerini iyi 

hissetmelerini sağlamak olduğunu söyledi. 

Bu amaca yönelik olarak 15 Suriyeli öğrencinin 15 Türk öğrenci 

ile eşleştirilip çeşitli etkinlikler düzenlendiğini bildiren Doç. Dr. 

Bedir, “Bu etkinliklerin amacı, öğrencilerin beraber zaman 

geçirerek ve sorunları paylaşarak birbirlerini anlamalarını ve 

Suriyeli öğrencilerin yalnız olmadıklarını hissetmelerini 

sağlamaktır. Proje Mart ayında başlamıştır etkinlikler ‘tanışma 

ve sorunları belirleme, çözüm önerileri, eğitim psikoloğu ile 

sohbet Cukurova International ELT Teachers Conference’a 

katılım, Tarsus gezisi, Kampüste bahar şenliklerine katılım ve 

yemekhanede öğlen yemeği şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

Projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde 

konuştu. 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümü son 

sınıf öğrencilerinin danışman hocaları Doç. Havva Halaçeli 

Metlioğlu, Doç. F. Engin Alpat ve Öğr. Gör. Hande Bilvar ile 

birlikte uzmanlık alanlarında hazırladıkları tasarım ve sanat 

çalışmaları sergilendi. Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen sergide öğrenciler ve danışman hocalarının birlikte 

karar verip belirledikleri temalar doğrultusunda öğrencilere ait 

baskı desen tasarımı, dokuma kumaş tasarımı ve giysi tasarımı 

ile ilgili öğrencilerin uygulamaları sergilendi. Mezuniyet 

sergisine Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü hocaları, 

akademisyen, öğrenci ve misafirler katıldı. 

 

Tut Elimi, Yanındayım…  

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/afis210617.asp 
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Müdürleri ÇÜ’de toplandı 

“Eğitimin kalitesini arttırmak ve eğitim standartlarını 

geliştirmek için çalışıyoruz.” 

Toplantının açılış konuşmasını Çukurova Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Neslihan 

Boyan yaptı. Prof. Dr. Boyan, ülkemizde sağlık hizmetleri 

sunumu için çok önemli olan sağlık teknikerlerine en iyi şekilde 

eğitim vermenin önemli olduğuna değinerek, sağlıkla ilgili ön 

lisans programlarındaki eğitimin kalitesini arttırmak ve eğitim 

standartlarını geliştirmek için yoğun çalışmaların devam ettiğini 

söyledi. Programda ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan 

Tükel, ÇÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi 

vererek, 3 bin 645 mezunu ile çeşitli sağlık kurumlarında 

hizmet veren sağlık teknikerleri yetiştirdiklerini söyledi. Prof. 

Dr. Tükel, Çukurova Üniversitesi’nin sağlık hizmetleri 

konusunda da günceli yakalayarak daha kaliteli eğitim vermek 

adına çalışmalar yaptığını, yapmaya devam edeceğini ifade etti. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları (SHMYO) Müdürler Toplantısının üçüncüsü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda aynı zamanda “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Programlarına 

Yönelik Çekirdek Eğitim Programı Çalıştayı II” de yapıldı. Mithat Özsan Amfisi’nde yapılan toplantıya Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, SHMYO müdürleri, akademisyenler ve kurum temsilcileri katıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulları Müdürler Toplantısının ilkini gerçekleştiren ve 

bu toplantıların başlamasını sağlayan Atatürk Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önceki Müdürü Prof. Dr. Nuri 

Bakan’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel tarafından 

plaket takdim edilirken, önceki toplantılara ev sahipliği yapan 

yüksekokulların müdürlerine de protokol üyeleri tarafından 

teşekkür plaketi takdimi yapıldı. 

Türkiye ve KKTC’den 61 farklı Üniversiteden 143 

akademisyenin katıldı 

Türkiye ve KKTC’den 61 farklı Üniversiteden 143 akademisyenin 

katıldığı toplantı 3 gün devam etti. Toplantının ilk günü 

Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde Eğitim Koordinatörlüğü 

yapmış olan Dr. Bertie H.C.G.M. de Leeuw tarafından 

“Rotterdam Erasmus Üniversitesi Eğitim Fırsatları” ile ilgili 

sunum yapıldı. Toplantıda SHMYO’lar bünyesinde yer alan 37 

farklı program için bugüne kadar yapılmış olan Çekirdek Eğitim 

Programları (ÇEP) çalışmalarını tartışmak ve paydaşların 

görüşlerini almak amacıyla Mithat Özsan Amfi si Fuaye 

alanında küçük gruplar oluşturuldu. Küçük grup 

çalışmalarındaki görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan 

ÇEP’ler toplantının son iki günü hazırlayan Üniversitelerin 

temsilcileri tarafından sunuldu ve tartışmaya açıldı. 

 

 

Bu toplantıdan sonra da çalışmaların devam edeceğini ifade 

eden Prof. Dr. Neslihan Boyan, tamamlanmış ve YÖK’e sunmaya 

hazır hale getirilmiş olan ÇEP’lerin Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulları Müdürleri Koordinasyon Kurulu tarafından 

gerekli prosedürler yerine getirilerek YÖK’e sunulmasını hedefl 

ediklerini bildirdi. Prof. Dr. Boyan, tüm bu çalışmaların amacının 

sağlık hizmetlerinde eğitimi daha iyi bir noktaya taşımak ve 

sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinlikte sağlık 

teknikerleri yetiştirmek olduğunu söyledi. 

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