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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi’nde bu yıl da Hasat Bayramı coşkusu vardı  

 

“Hasat için emek, inanç, kararlılık, sabır ve çok çalışmak 

gerekiyor.” 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar 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. 

Etkinlikte konuşan Dekan Prof. Dr. Bülent Torun hasadın 

harcanan emeğin sabırla bekleyişin, bolluğun, bereketin, 

geleceğe bırakılan umudun paylaşıldığı bir bayram olduğunu 

ifade ederek, “Bu hasat sadece bitki veya buğday hasadı değildir. 

Aynı zamanda bilginin, teknolojinin ve alın terinin hasadıdır.” 

dedi. 

 

 

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 Yardımcıları Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Prof. Dr. Seyhan 

Tükel, Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Torun, akademisyenler ve idari personel 

katıldı. 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/hasatbayrami18.asp 
 

 

Prof. Dr. Torun: “Rektörümüz Prof. Dr. Kibar’a sahip 

çıkmada önemli duyarlılıkları ve destekleri için 

teşekkür ediyoruz.” 

“Türkiye’de TÜBİTAK’tan en çok proje alan ilk beş 

üniversiteden biri olan Çukurova Üniversitesinde, en fazla 

proje gerçekleştiren Fakülte, Ziraat Fakültesidir.” diyen Prof. 

Dr. Torun konuşmasını şöyle sürdürdü; 

“Araştırmaya verilen destekler sonucunda yaklaşık 40 tarla ve 

bahçe çeşidi ıslah edilmiş, tarımda yeni teknikler ve 

yöntemler geliştirilmiştir. Dünyada saygın Üniversitelerin 

veya araştırma enstitülerinde gerçekleştirilen denemelerin 

süreleri birkaç ay olabildiği gibi yılları, hatta 140-150 yılı bulan 

denemeler şeklinde gerçekleştirilmektedir. ÇÜ Ziraat 

Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde de bu anlayışa 

uygun uzun süreli çakılı denemeler yürütülmektedir. Bilimsel 

araştırma ve çalışmalara destek yanında, eğitime de önemli 

destek verilmektedir. “ Yapılan konuşmalarının ardından 

protokol üyeleri ve katılımcılar, buğday hasadının yapıldığı 

alana geçti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar biçerdövere 

binerek hasadı başlattı. İlk buğday hasadını yapan Prof. Dr. 

Kibar ve protokol üyeleri anı fotoğrafı çektirdi. Etkinlik 

geleneksel Hasat Bayramı yemeğiyle sona erdi. 

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/hasatbayrami18.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

TEMMUZ  2018 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığı destekle gücüne 

güç katmaya devam eden Çukurova Teknokent; yine Bakanlık 

desteğiyle yapılan ve yaklaşık iki ay sonra hizmete açılacak 

olacak kuluçka merkezinde açılış öncesi Vali Mahmut Demirtaş 

incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Demirtaş’a Rektör Prof. 

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

Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın eşlik 

etti. 

Prof. Dr. Kibar: “Kiralanabilir alanda doluluk oranı %100” 

Teknokent hakkında Vali Demirtaş’a bilgi aktaran Rektör Prof. 

Dr. Kibar yazılım, kimya, makine-teçhizat, enerji, biyoteknoloji, 

tarım, medikal teknoloji gibi alanlarda 21 adedi akademisyen 

firması ve 9 adedi de kuluçka firması olmak üzere toplam 76 

adet firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi. 2 blokta sahip olduğu 

4.124 m2 kiralanabilir alanda doluluk oranının %100 olduğunu 

dile getiren Prof. Dr. Kibar, Çukurova Teknokent’te yer almak 

isteyen firmalar için ivedilikle yeni bina yatırımlarının yapılması 

gerektiğini hatırlattı.  Prof. Dr. Kibar, “Ar-Ge firmalarımıza 

destek olmak amacıyla kira bedelleri sadece giderleri 

karşılayacak şekilde asgari seviyede tutulmakta, kesinlikle kar 

amacı güdülmemekte ve kira bedelleri ülkemiz Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri içerisinde en düşük seviyede tutulmaktadır. 

 

 

 

 

Çukurova Bölgesi Ar-Ge firmalarına üniversite sanayi işbirliğini sağlamak amacıyla Çukurova Üniversitesi’nde 

kurulan Çukurova Teknokent, yapılaşma ve altyapısını tamamlayarak bölgemize ve ülkemize daha fazla katma 

değer yaratmak adına yeni kuluçka binalarıyla girişimcilere hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yapılan yeni hizmet binasında Adana Valisi Mahmut Demirtaş 

incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş’a bilgi veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar,                                                   

desteklerinden dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Avrupa Birliği Bakanı ve                           

Başmüzakereci Ömer Çelik ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a teşekkür etti. 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen                                                                      

Çukurova Teknokent’in yeni kuluçka binası girişimcilere hizmet vermeye hazırlanıyor  

 

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Çukurova Teknokent) 

Yönetici Anonim Şirketinin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu ilan 

edildiği şekilde, çoğunluk hissedar Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, yine hissedar olan Adana Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, diğer 

hissedarlar, Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

diğer katılımcıların hazirununda gerçekleştirildi. Olağan Genel 

Kurul Gündemi gereği oybirliği ile Divan Başkanlığına Yönetim 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın seçildi. Çukurova Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi’nin  faaliyet raporu, 

Yeminli Mali Müşavir (Bağımsız Denetçi) raporu, gelir tablosu, 

bilanço okunarak, bilanço, kar/zarar hesapları kabul edilerek 

yönetim kurulu genel kurul tarafından ibra edildi.  

Bu nedenle de yeni yatırımlarımız için Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığımızın maddi desteğine ihtiyaç duymaktayız. 

Sürdürdüğümüz bu politikanın sonucu olarak Çukurova 

Teknokent firmaları 2016 yılını 50 milyon TL ciro ve 1,7 milyon 

$ ihracat ile kapatırken 2017 yılında ciroları 3 kat artarak 151 

milyon TL’ye, ihracatları da 2 katından fazla artarak 3,7 milyon 

$’a yükselmiştir.” şeklinde konuştu.  

Vali Demirtaş: “Çukurova Teknokent üniversite-sanayi 

işbirliğinin önemli bir örneği” 

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise ek hizmet binasını gezerek 

Çukurova Teknokentin üniversite-sanayi işbirliğinin önemli bir 

örneği olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, Teknoketin 

geliştirilmesi, daha fazla bilimsel araştırma yapılarak 

ekonomide katma değer sağlanması ve rekabet gücünü 

artıracak teknolojilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu 

vurguladı.  

 

 

 

 

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

bina.asp  

Çukurova Teknokent olağan genel kurulu yapıldı  

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi “14’üncü Uluslararası Enerji Depolama Kongresi”ne                        

ev sahipliği yaptı  

 

25 ülkeden 250’ye yakın katılımcıdan enerji depolama 

konusunu tartıştı 

Kongre Düzenleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Halime Paksoy 

kongreyle ilgili yaptığı açıklamada, Çukurova Üniversitesi olarak 

bu görevi aldıklarında enerji depolama olimpiyatları düzenleme 

ruhu ve sorumluluğuyla 40 kişilik bir ekiple çok çalıştıklarını ve 

kongre için tasarlanan logodaki olimpiyat renkleri gibi dünyayı 

kucaklayan ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıcıya 

ulaştıran enerji depolamasının misyonunu tanıtan bir kongre 

gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. 25 ülkeden 

250’ye yakın katılımcıdan enerji depolama konusundaki en son 

gelişmeleri ve başarı hikâyelerini izleme ve tartışma imkânı elde 

ettiklerini bildiren Prof. Dr. Paksoy, “bu alandaki dünyanın en 

önemli temsilcilerini Üniversitemizde görmekten, onların ilham 

veren konuşmalarını duyurabilmekten gururluyuz.” dedi.  

 

2015 yılında Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji Tasarrufu Teknoloji İşbirliği Programı – IEA 

ECES tarafından düzenleme görevi Çukurova Üniversitesi’ne verilen “14. Uluslararası Enerji Depolama Kongresi” 

yüksek katılımla gerçekleştirildi. 1980 yılından itibaren üç yılda bir yapılan ve “Stock” konferansları olarak 

bilinen bilimsel etkinlik, enerji depolama konusunda tek dünya kongresi olma özelliği taşıyor. 

 

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

 

Kongrenin düzenlenme görevini üç sene önce Çukurova 

Üniversitesi’ne veren IEA ECES Yönetim Kurulu 85. 

toplantısını kongre öncesinde Üniversite Senato Salonu’nda 

geçekleştirdi. 1995 yılından beri kurulda Türkiye’yi temsil 

eden Çukurova Üniversitesi, 15 ülke delegeleriyle beraber bu 

toplantıda temsil edildi. Toplantıya Türk Tesisat Mühendisleri 

Derneği – TTMD yetkilileri de bir sunum yaparak katıldılar. Bu 

kongre aynı zamanda Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı 

tarafından desteklenen Çukurova Üniversitesi’nin de taraf 

olduğu “Termal Enerji Depolama Ortak Doktora Programı – 

InPathTES” projesinin de son toplantısı olarak düzenlendi. 21 

ortağı bulunan bu proje konsorsiyumu kapanış toplantısını 

kongre sonrasında Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.  

22 adet eserden oluşan sergisi büyük beğeni topladı 

Kongre açılışında başta Adana Bilim ve Sanat Merkezi olmak 

üzere biri İsveç’ten, yaşları 3-16 arasında değişen yetenekli 

gençlerin iklim değişikliği, temiz enerji ve bilimin köprü görevi 

üzerine 22 adet eserden oluşan sergisi büyük beğeni topladı. 

Bu sergiyle gençlerin kongre konuları hakkında bilgilenmesi 

ve onların geleceğe dair enerjilerinin kongreye renk katması 

sağlandı. Mithat Özsan Amifisi’nde gerçekleştirilen ve Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, dekanlar ve 

akademisyenlerin ilgi gösterdiği kongre, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Seyhan Tükel, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Halime Paksoy ve IEA ECES yetkililerinin açılış 

konuşmalarıyla başladı.  

 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

TEMMUZ  2018 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) yürütücülüğünde 

çalışmalara başlayan “Adana İlinde Kadınlara Yönelik 

Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Bilinç Yükseltme 

Eğitimi” projesi açılış toplantısı Tarımsal Yayım 

Haberleşme Araştırma ve Uygulama Merkezi-Proje 

Ofisinde gerçekleştirildi.  

Proje koordinatörlüğünü Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Kantar Davran’ın yaptığı 

projede Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü/ŞÖNİM, Seyhan 

Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Sarıçam 

Belediyesi ve AKDAM paydaş olarak yer alıyor. Projenin açılış 

toplantısına Adana Valiliği Sosyal Politikalar Müdürü ve SODES 

Proje Koordinasyon Birim Temsilcisi, AKDAM Dernek Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Seyhan ve Sarıçam Belediyesi temsilcileri ve 

projede aktif rol alan öğretim üyeleri ile davetliler katıldı. 

Amaç, şiddete ilişkin farkındalığı artırmak 

Toplantının açılış konuşmasında projeye ilişkin bilgi veren Doç. 

Dr. Davran, “Projede aile içi şiddettin önüne geçebilmek için, 

Adana nüfusunun yaklaşık %72’sini oluşturan Yüreğir, Seyhan ve 

Çukurova ilçelerinde yaşayan 15 yaş ve üstü kadınlar ve 

erkeklere şiddet ve toplumsal cinsiyet konularında bilinç 

yükseltme eğitimi verilmesi planlanmaktadır.” dedi. 

 

 

 

 

 

SODES Projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi  

 

Adana Çukurova Rotary Kulübü ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 

Eğitim Fakültesi işbirliğiyle yürütülen “10. Toplum Liderleri 

Geliyor Projesi” kapsamında Aile ve Evlilik Terapisti Dr. 

Obengül Ejder Eğitim Fakültesi öğrencileriyle buluştu. 

Çukurova Üniversitesi Hasan Ali Yücel Toplantı Salonu’nda 

gerçekleşen toplantıya Çukurova Rotary Kulübü Başkanı Lütfi 

Candır, rotaryenler ve öğrenciler katıldı. 

Dr. Ejder; “Yeteneklerinizi iyi tanımak ve yenilikçi olmak 

zorundasınız”  

“Yaratıcılık ve Yenilikçilik” konulu sunumunu yapan Dr. 

Obengül Ejder, eğitim ve iş hayatından kısa kesitler anlatarak 

öğrencilere bilgiler verdi.  

Dr. Ejder, günümüzde çok popüler olan girişimciliği 

“Başkalarının baktığı ama göremediği fırsatları görüp, bunları 

birer iş fikrine dönüştürebilme sanatı” olarak tanımlayarak, 

gerçek bir girişimci olabilmenin ilk şartının işini aşkla 

yapmaktan geçtiğini vurguladı.  

 

 

Aile içi şiddetle baş etme yollarının hukuk, iletişim ve kadın 

hakları boyutu ile ele alınacak projede bilinçlendirme ve 

farkındalık çalışmalarının Çukurova Öğretim üyeleri tarafından 

verilecek eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile 

gerçekleştirileceğini söyleyen Doç. Dr. Davran, projede 180 

kadın ve erkeğe eğitim verilmesinin planlandığını belirtti. 

Proje sonunda ulaşılan katılımcıların hedeflenen 

bilinçlendirme eğitimine ilişkin tepkilerinin ise anket 

yöntemiyle değerlendirileceğini belirten Doç. Dr. Müge Kantar 

Davran, projenin amacının kadına yönelik şiddetin 

farkındalığını arttırarak çözüm yolları aramaya yönelik 

olduğunu ifade ederek projenin 12 ay süreceğini söyledi. 

 

 

 

 

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

-18.asp  

Dr. Obengül Ejder’den geleceğin eğitimcilerine "Yaratıcılık Ve Yenilikçilik " semineri  

 

“İş hayatında planlama ve koordinasyon çok önemli” 

İş hayatında planlama ve koordinasyonun önemine de dikkat 

çeken Dr. Ejder, iş hayatının altın kurallarını “İşleri Organize 

Etme, Yapılan Hatalardan Dersler Çıkarma ve Araştırmacılık, 

Vizyon Oluşturma ve Geliştirme, Rekabet ve Sürdürülebilirlik, 

Değişimi Yönetmek, Farklılık Yaratmak ve İnovasyon” olarak 

sıraladı.   

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/sodes-18.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/sodes-18.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

2016-2018 yıllarını kapsayan Erasmus+ Staj Konsorsiyum Projesi sona erdi…  

 

Alessandro Balducci ve Emanuele Saldini önce Mersin 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde, daha sonra Çukurova 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve İç-Mimarlık Bölümünün 

öğrencilerine mimarlık projeleri, uluslararası proje 

yarışmalarında aranılan kriterler, yurt dışındaki mimarlık 

bürolarında staj yapanlarda aranılan özellikler ve genel olarak 

sektördeki en son gelişmeler hakkında seminerler verdi.  

Çağ Üniversitesi’nin davetlisi olarak Bulgaristan Champions 

Factory'den gelen Shirin Amin, Alexandra Goteva ve 

Alexander Balabanov hem Çukurova Üniversitesi Akif Kansu 

Toplantı salonunda hem de Çağ Üniversitesinde öğrencilere 

'girişimcilik ' ve yurtdışı staj olanakları hakkında detaylı bilgiler 

verdiler. 

Fransa’daki “Institute of Genetics and Molecular and Cellular 

Biology” (IMGBMC/CERBM-GIE) adlı araştırma enstitüsünden 

Prof. Dr. Hinrich Gronomeyer Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve 

Biyoteknoloji Merkezinde genomik teknolojileri ve sistemsel 

biyoloji yaklaşımları üzerine seminer verdi. 

31 Mayıs 2018 tarihinde başarılı bir şekilde sona eren 

ÇukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesi, 2018-2021 yıllarını 

kapsayacak şekilde yeniden akredite oldu. Yeni dönemde 

Mersin’de bulunan Toros Üniversitesinin Konsorsiyuma dâhil 

olması ile projenin yararlanıcı profili, daha da genişleyecek. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) koordinatörlüğünde yürütülen “ÇukurovaMED Staj Konsorsiyumu” 2016-2018     

dönemi projesi büyük başarılarla tamamlanıyor. Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi, Adana Sanayi Odası ve Mersin Ticaret ve Sanayi ortaklığında devam eden Çukurova MED Staj 

Konsorsiyum Projesi kapsamında sadece öğrenciler değil, akademik ve idari personel de yurt dışı deneyimi 

kazandı. 

 

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

tajkons.asp  

Konsorsiyum projesine dahil olan üniversitelerden 20 öğrenci 

yurt dışındaki çeşitli firmalarda staj deneyimi kazanırken, dört 

üniversiteden 7 personel İngiltere, İskoçya, Almanya, İspanya, 

Polonya, Litvanya ve Hırvatistan’da bir hafta Eğitim Alma 

faaliyetinde bulundular. Konsorsiyum ortağı olan Üniversiteler, 

ayrıca Ders Verme Hareketliliği kapsamında seminer vermek 

üzere farklı sektörlerden davet edilen eğitmen katılımcıları 

üniversitelerinde misafir etme fırsatı yakaladı. 

10 yabancı eğitmen seminer verdi 

Staj konsorsiyumunun hedeflerinden biri de öğrencilerin sanayi 

ve yükseköğretim kurumları arasında işbirliği geliştirilmesinde 

kazandıkları tecrübeyle yenilikçi düşünce ve AR-GE 

çalışmalarında yer almasına katkıda bulunmak. Bu bağlamda 

2017-2018 akademik yılında farklı sektörlerle işbirliği içerisinde 

İngiliz Dili Eğitimi, Ziraat, Mimarlık, Biyomedikal Mühendisliği, 

Girişimcilik, İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Gençlik Projeleri 

alanlarından 10 yabancı eğitmen; Çukurova Üniversitesi, Adana 

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi’nin misafiri 

olarak ağırlandı ve tüm konsorsiyum ortak üniversitelerinde 

çeşitli seminerler verdi. 

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İspanya’da bulunan Valencia 

Language Club Dil Okullarının Kurucusu ve Genel Müdürü Maria 

Alejandro’nun Çukurova Üniversitesi’nin davetlisi olarak 

gelmesiyle başlayan öğrenci-sektör buluşmaları, Bahar 

yarıyılında da hızla devam etti. Fransa’da bulunan 

“MenoMenoPiu Architects” isimli mimarlık firmasından gelen 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/erasstajkons.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/erasstajkons.asp
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Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında düzenlenen                                                                                  

1. Erasmus+ KA107 Ortak Ülkeler Haftası 7 ülkeden gelen 14 temsilcinin                                                       

katılımıyla Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirildi  

 

 

kurumlar için oldukça verimli bir hafta oldu. Bu yıl 9. kez 

gerçekleşen Erasmus Günü de aynı haftanın programında 

yer aldı. Program katılımcıları 9. Erasmus Günü’nde 

ülkelerini ve kurumlarını tanıtma fırsatı da yakaladı. Ziraat 

Fakültesi Akif Kansu Konferans salonunda düzenlenen 

etkinliğe çevre üniversitelerin Dış İlişkiler yetilileri de 

katıldı. Kurumlarını tanıtan her kuruma katılım sertifikaları 

ve hediyeleri Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Harun 

Arıkan tarafından verildi.  

Çukurova Üniversitesi,                                                                                                                

1. Uluslararası Kredi Hareketliliği ve 9. Erasmus Günü’ne                                                      

ev sahipliği yaptı  

 

Katılımcı kurumlara Çukurova Üniversitesi’nin 
uluslararasılaşma süreci anlatıldı 

Kurul üyeleri ve Dış İlişkiler Erasmus+ ve 

Uluslararasılaşma’dan  sorumlu ekibin katıldığı ziyaret 

esnasında, Prof. Dr. Arıkan etkinlik katılımcılarına Çukurova 

Üniversitesi hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. 

Programın ikinci günü katılımcı kurumlar uluslararasılaşma 

çalışmaları hakkında deneyimlerini paylaşırken, koordinatör 

kurum olarak Çukurova Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma 

süreci hakkında da bilgi sahibi oldular. Programın “Hoş 

Geldiniz” yemeği Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör 

Yardımcısı Şeref Erdoğan, Dış İlişkiler Akademik Kurul üyeleri 

ve Dış İlişkiler ekibinin katılımlarıyla gerçekleşti.  

 

2017-2018 Akademik Yılı itibariyle Erasmus+ Uluslararası Kredi 

Hareketliliği (KA 107) projesi ile öğrenci ve personel 

değişimine başlayan Çukurova Üniversitesi, projenin 

koordinatör üniversitesi olarak ortak olduğu bütün kurumları 

evinde ağırladı.  Etkinliğe Balkanlardan Tirana Üniversitesi 

(Arnavutluk), Priştina Üniversitesi (Kosova) ve Bihac 

Üniversitesi (Bosna Hersek) Dış İlişkiler sorumlularının yansıra, 

Endonezya’dan Airlangga Üniversitesi, Kırgızistan’dan Osh 

Devlet Üniversitesi, Tunus’tan Sousse Üniversitesi ve 

Ukrayna’dan Kharkiv Tıp Üniversitesi katıldı.  

Program çukurova üniversitesi rektörlüğünü ziyaretle 
başladı 

1. Erasmus+ KA107 Ortak Ülkeler Haftası programı, Rektörlük 

makamını ziyaretle başladı. Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler 

Birim Başkanı Prof. Dr. Harun Arıkan, Dış İlişkiler Akademik  

 

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

eket.asp  

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği projesinde yer alan 

ortak kurumlar, Fakülte tanıtım gününde sadece projenin 

kapsadığı fakülte ve bölümleri değil, yeni dönem projesinde yer 

alacak olan bölümleri de ziyaret etme şansı buldu. Hafta 

boyunca mevcut ikili işbirlikleri ve yeni anlaşmalar konusunda 

çeşitli görüşmeler yapan katılımcı kurumlar kültürel tanıtım 

gezisi kapsamında eski Adana şehir merkezini ve Tarsus’u 

ziyaret etti.  Erasmus+ KA107 Ortak Ülkeler Haftası hem 

akademik hem de kültürel tanıtım açısından tüm katılımcı  

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği seminerleri  

 

yaparak destek olabileceklerini ilettiler. Daha sonra ÇÜ Akif 

Kansu ve Tıp Fakültesi Hipokrat konferans salonlarında 

gönüllü hocalarımızın desteğiyle seminerleri yapmaya 

başladık” dedi. 

Prof. Dr. Tanır, 2018 yılında iki haftaya bir 18 seminer 

planladıklarını, bu seminerlerin Ocak ve Mayıs ayı arasında 10 

tanesini tamamladıklarını söyledi. Prof. Dr. Tanır,  “Eylül 

ayından itibaren seminerlerin devam edeceğini bu 

seminerleri düzenlemekteki amaçlarının çalışanlara, temel iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimiyle sınırlı kalmayarak daha geniş 

anlamda çalışan sağlığını ve kendi sağlıklarını iş yerinde 

korumalarını, haklarını, ödevlerini ve sorumluluklarını 

bilmelerini pekiştirmektir” dedi. 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) “İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi”  (ÇİSAM) 

tarafından “Çukurova Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve 

Güvenliği” konulu seminerler düzenlendi. Gönüllülük 

esasına dayalı seminerde alanında uzman birçok 

öğretim üyesi bilgilerini üniversite çalışanlarına aktardı. 

Ocak ayından bugüne kadar 15 günde bir Perşembe günleri 

12.30-13.15 saatlerinde yapılan seminerlerde, ÇÜ çalışanları için 

iş sağlığı ve güvenliği (İSG) nin önemi hakkında bilgiler paylaşıldı. 

Bugüne kadar yapılan toplantılarda “Ofis-Masa Başı 

Çalışmalarında İSG uygulamaları, Mesleki Göz Sağlığı ve 

Korunma, Yangın ve Tahliye, Gıda Güvenliğinde Doğru Bilinen 

Yanlışlar, Çalışma Hayatı ve Kadın, Mesleki İşitme Kayıpları ve 

Korunma, İSG Alanında Haklar ve Mesleki Sorumluluklar, 

Meslek Hastalıkları ve Korunma ile Mesleki Akciğer Hastalıkları 

ve Korunma” konuları işlendi. Seminer duyuruları Üniversitenin 

web sayfasında, afişlerle ve duyuru merkezden e-postalarla 

yapıldı. 

 

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

 

Prof. Dr. Tanır: “Hocalarımızın gönüllü olmasıyla 

seminerlere başladık”  

ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve 

ÇİSAM Müdürü Prof. Dr. Ferdi Tanır, seminerler hakkında bilgi 

verdi. Prof. Dr. Tanır, “Çukurova Üniversitesi İş sağlığı ve 

Güvenliği Araştırma Merkezi olarak üniversitemiz çalışanlarına 

yönelik iş sağlığı ve güvenliğinin genel seminer programlarını 

planladık. Özellikle Hacettepe Üniversitesi’ni ekolunu örnek  

aldık ve oradaki benzer programı burada gönüllülük esasıyla 

öğretim üyelerimize duyurduk, geçen yıl ekim- kasım ayında bu 

çalışmanın ön duyurusunu yaparak hocalarımızdan kimler 

gönüllü olur dedik. Sonuç olarak birçok hocamız bizlere dönüş 

 

 

‘TÜİK ve Veri Paylaşımı’ konulu sempozyum düzenlendi  

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürü Orhan 

Deha Dede, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İstatistik Uygulama ve 

Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sempozyuma 

konuşmacı olarak katıldı. 

ÇÜ Akif Kansu Toplantı Salonu’nda düzenlenen “TÜİK ve Veri 

Paylaşımı” konulu sempozyumun açılışında konuşan Çukurova 

Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Genç, “Veri kullanan 

bölümlerimizin veriye ulaşmasında TÜİK önemli bir 

kurumumuz. Dolayısıyla bu veriye nasıl ulaşabileceğimiz, nasıl 

kullanabileceğimiz konusunda bize yol gösterecek olan bu tür 

eğitim ve toplantıları çok önemsiyoruz. İkincisini 

gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarını geleneksel hale 

getirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/isgseminer.asp
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‘Fen Okuryazarlığı ve Yaşamdaki Kimya’ 

 Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi 

Kültür Evi’nde Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kahyaoğlu,  ‘Fen 

Okuryazarlığı ve Yaşamdaki Kimya’ sunumuyla takipçileri ile 

buluştu. 

Fen okuyazarlığı teriminin ilk kez 1958 yılında Paul Hurd ve 

Mc Curdy tarafından kullanıldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi 

Kahyaoğlu, Fen okuryazarı olan bireylerin sahip olması 

gereken bazı özellikleri şöyle sıraladı: Doğal dünyaya aşina 

olma ve onun hem çeşitliliğini hem de birliğini tanıma,Fen 

bilimlerinin anahtar kavramlarını ve ilkelerini anlama,Fen 

bilimlerinin, matematiği ve teknolojiyi birbirine bağlayan bazı 

önemli bağlantılarının farkında olma,Bilimsel düşünme 

kapasitesine sahip olma gibi.  

Yemek yerken, nefes alırken, yemek yaparken ve günlük 

hayattaki daha birçok eylemde kimyasal bir tepkimenin 

ortaya çıktığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kahyaoğlu, çok 

farkında olmasak da kimyanın yaşamımızda çok geniş bir yere 

sahip olduğunu ifade ederek, canlılarda büyüme ve gelişme 

için gerekli olan besin maddelerinde tarım ilaçlarında, 

kimyasal temizlik maddelerinde hatta çevre kirliliği 

çeşitlerinde bile kimyasal ögelerin rol aldığını vurguladı. 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Medya Okuryazarlığı eğitimi  

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve 

öğrencileri Amerikalı Prof. Cyndy Scheibe tarafından verilen 

tam günlük bir medya okuryazarlığı eğitimine katıldılar.  

Ithaca Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Cyndy 

Scheibe, Adana’ya A.B.D. Adana Konsolosluğu tarafından 

düzenlenen bir “Amerikalı Konuşmacı Programı” çerçevesinde, 

kendisinin kurduğu “Project Look Sharp” medya okuryazarlığı 

girişimine dayanarak oluşturulan iki günlük bir aktivite 

programı için geldi. Prof. Dr. Scheibe, Çukurova Üniversitesi 

İletişim Fakültesi’nde okuyan 40 öğrenci ve 15 öğretim üyesine 

“Medya Okuryazarlığını Öğretmek” konulu bir eğitim verdi.  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/medyaokuryazar-18.asp 
 

 

Prof. Dr. Çubukçu: “İnternet medyasının yükselişiyle 

birlikte, güvenilir haberleri tespit edebilmek daha da 

önem kazanıyor” 

ÇÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimin 

açılışında konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice 

Çubukçu, çok yararlı olacağına inandığı bu program için A.B.D. 

Adana Konsolosluğu’na teşekkür etti ve bu tür programlarda iş 

birliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.  

 

Prof. Dr. Scheibe de eğitimlerinde, farklı medya örnekleri 

ve medya okuryazarlığı yaklaşımlarını kullanmanın, 

bugünün karmaşık medya dünyasında sorgu alışkanlığı, 

eleştirel düşünce ve ifade becerilerini nasıl 

geliştirebileceğini öğrettiğine değindi. Eğitime katılanların 

sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Scheibe, kuruculuğunu 

yaptığı Project Look Sharp hakkında bilgi aktardı. Eğitim anı 

fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. 

Dr. Öğretim Üyesi Kahyaoğlu, Fen Okuryazarlığının 

tanımını şöyle yaptı: 

“Fen okuryazarlığı en genel anlamıyla, bireylerin araştırma-

sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme 

becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, 

etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygularını sürdürmeleri 

için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve 

bilgilerinin birleşimidir.” 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/medyaokuryazar-18.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi akademik ve idari personeli iftar yemeğinde buluştu  

 

başlayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, “Bu vesileyle, 

Ramazan ayının ülkemize, tüm dünyaya; saadetler, iyilik ve 

güzellikler, barış¸ ve kardeşlik getirmesini diliyorum.” şeklinde 

konuştu. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar,  ‘Çukurova Üniversitesi              

57. Alay Şehitleri Camii ve Kültür Merkezi’ inşaatının kaba 

inşaatını tamamladığımızı, ince islerin yapılması aşamasına 

geçtiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Diyanet İsleri 

Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Halkımızın katkılarıyla 

yapılmakta olan bu anlamlı eserin tamamlanması için gönüllü 

desteklerinizin devamını diliyorum.’ dedi. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından 

her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu 

yılda Merkezi Kafeterya’da yapıldı. Gelenekselleşen 

iftar yemeğine Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

Yardımcıları Prof. Dr. Halil Elekcioğlu ve Prof. Dr. 

Seyhan Tükel, Başdanışman Prof. Dr. Metin Yavuz’un 

yanı sıra Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Mehmet Tümay, Osmaniye Korkut 

Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, kent 

protokolü, öğretim üyeleri, akademik ve idari personel 

katıldı. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/personeliftar-18.asp 

 

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

sahipliğinde gerçekleşen iftar programında Rektör Prof. Dr. 

Mustafa Kibar, yardımcıları ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri 

konukları kapıda karşıladı.  

İlk olarak ÇÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda 

Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 

Kayık’ın Osmanlı Naht Sanatı’ndan esinlenerek oluşturduğu 

naht sergisinin açılışı yapıldı. Ardından geçilen iftar programı, 

okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla başladı. Dekan Prof. Dr. Ali 

Osman Ateş’in selamlama konuşmasının ardından açılış 

konuşmalarına geçildi.  

Prof. Dr. Kibar: “Öğrencilerimize Her Akşam İftar Yemeği 

Veriyoruz.” 

“Başında toplandığımız bu sevgi-saygı, barış-kardeşlik, birlik-

beraberlik, dayanışma ve alçak gönüllülük sofrasında yine hep 

birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diyerek sözlerine  

 

Çukurova Üniversitesi'nde bayramlaşma 

 Çukurova Üniversitesi'nde görev yapan akademik ve idari 

personel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramların, 

birlik, beraberlik ve hoşgörünün sembolü olduğunu belirten 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi ailesi 

olarak Adana halkının mübarek Ramazan Bayramı’nı kutladı. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ın ev sahipliğinde Rektörlük 

binasında düzenlenen bayramlaşma törenine, Rektör 

Yardımcıları Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Prof. Dr. Seyhan Tükel, 

Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Metin 

Yavuz,  Genel Sekreter Nazan Karataş, Genel Sekreter 

Yardımcısı Süleyman Hilmi Çağlar ile çok sayıda idari personel 

ve akademisyenler katıldı. Bayramların bir araya gelinmesi için 

bir fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kibar, törene 

katılan tüm personelle tek tek bayramlaşarak sağlık, başarı ve 

mutluluk diledi.  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/personeliftar-18.asp
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ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde defile ve yılsonu sergisi 

 
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve 

Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencileri hazırladıkları tasarım 

ve sanat çalışmalarını bir defile ile görücüye çıkardı. Seramik 

Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerde “Yıl Sonu 

Sergisi”nde sergilendi. Çok sayıda sanatseverin açılışında 

bulunduğu sergide mezuniyete aday öğrenciler, lisans 

eğitimlerinin sonuna yaklaştıkları bu günlerde en iyisini ve en 

yenisini ortaya koyma telaşı sırasında mutlu sona yaklaşmanın 

heyecanını yaşadılar. 

ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü son 

sınıf öğrencileri de danışman hocaları Doç. Dr. F. Engin Alpat, 

Doç. Havva Halaçeli Metlioğlu, Öğr. Gör. Hande Bilvar ile birlikte 

uzmanlık alanlarında hazırladıkları tasarım ve sanat çalışmalarını 

bir defile ile görücüye çıkardı. 

Tasarım İlkeleri ve Milano Tasarım Haftası 2018’den paylaşımlar  

 

 

Uluslararası endüstriyel tasarımcı, ulusal ve uluslararası 

ödüllerin sahibi Bien Seramik Fabrikası Tasarım ve Ürün 

Geliştirme Müdürü Tolga Berkay Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 

Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ziyaret ederek, “Tasarım İlkeleri ve 

Milano Tasarım Haftası 2018’den Paylaşımlar” adlı sunumunu 

gerçekleştirdi. Berkay konuşmasında; bakmak ve görmek, 

bütünü düşünmek ve en önemlisi tasarruflu, ergonomik ürünler 

tasarlamanın önemini vurgulayarak geleceğin tasarımcı 

adaylarına bu meslekle ilgili önemli bilgiler verdi.  

Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 

Öğretim Üyesi Suna Çetin, “ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 

Bölümü öğrencilerine staj imkânı sunan Bien Seramik ailesine 

teşekkür ediyorum.” dedi. 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi 

(ÇÜTAM) Kültür Evi’nin konuğu “Sanatçının Sosyal Konumundaki 

Dönüşümler” başlıklı konuşmasıyla ÇÜ Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Nimet Keser oldu.   

Sanatın insanların kendilerini ifade etmelerinin en eski 

biçimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Keser, “Yazı 

sisteminin geliştirilmesinden sonra sanata dair çeşitli veriler elde 

edilmiştir. İmhotep’in Sakkaradaki basamaklı piramidi bunlardan 

sadece birisidir.” dedi. Sonrasında sanatın çeşitli alt dallarından 

bahseden Prof. Dr. Keser, resim ve heykel sanatlarına ayrıca 

değinerek Roma döneminin sonunda resim ve heykel sanatlarının 

teknik yönden geliştiğini söyleyerek, bu iki sanat arasında teorik 

ve uygulama alanlarında belirgin bir rekabetin olduğunu ifade 

etti. Bu konuya örnek olarak Leonardo Da Vinci’nin bu iki sanat 

üzerine yaptığı karşılaştırmalarını anlattı. 

 

“Sanatçının Sosyal Konumundaki Dönüşümler”  

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

Çukurova Üniversitesi 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı mezunlarını törenle uğurladı 

 Çukurova Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 18 fakülte, 4 yüksekokul, 12 meslek 

yüksekokulu, 3 enstitü ve Devlet Konservatuvarı mezuniyet törenleri ile öğrenciler 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. 

 

 

Rektör Prof.Dr. Mustafa Kibar törenlerde yaptığı 

konuşmalarında mezunlar ve ailelerine şu sözlerle seslendi; 

Kuruluşunun  45. yılını geride bırakan Çukurova Üniversitesi        

56 bin öğrencisi ile yalnızca Ülkemizin en iyi üniversiteleri 

arasında yer almakla kalmayıp, ayrıca tüm dünyada tanınırlığı 

ve bilinirliği her geçen gün artan bir üniversite haline gelmiş 

bulunmaktadır. Nitekim bunun somut bir göstergesi olarak 

“Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi”nin  2018-2019 yılları 

için hazırlamış olduğu listeye Dünyanın en iyi 1.000 üniversitesi 

içine Türkiye’den giren 13 üniversiteden birisi olmayı başarmış 

durumdadır. Çukurova Üniversitesi saygın Dünya üniversiteleri 

arasında yerini almak için belli bir süreden beri Avrupa Yüksek 

Öğretim alanına yönelik olarak gerekli tüm düzenlemeleri 

yaparak hayata geçirmiş, eğitim sistemini evrensel ölçekte tüm 

Dünyada kabul edilen standartlara çekmiş ve çekmeye de 

devam etmektedir. 

Bu noktadan hareketle, Üniversitemiz, uzun yıllardır gösterdiği 

çaba, birikim ve performansından dolayı 109 devlet 

üniversitesi arasından ilk 15’e girerek Yükseköğretim 

Kurulu’nun 15 Araştırma Üniversitesi içinde, Aday Üniversite 

olarak girmiş ve halen dinamik bir süreç olan bu alanda 

önümüzdeki 2 yıl içinde aday üniversite statüsünden çıkarak 

ilk 10’a girmek için çalışmaktadır. 

Dört yıl boyunca çok yoğun çalışıp okuduğunuz programların 

gereği olan onlarca sınav, proje, uygulama gibi çalışmaları 

başarıyla yerine getirdiniz. Çukurova Üniversitesi’nden bugün 

gururla mezun oldunuz ve birazdan diplomalarınızı 

alacaksınız. Her birinizi önünüzdeki meslek hayatınızda farklı 

aşamalarda farklı görevler beklemektedir. Bu vesileyle sizlere 

bundan sonraki meslek yaşantınızda başarılar diliyorum. 

Unutmayınız ki, mezunlar üniversitelerin en önemli 

zenginlikleri arasındadır. Bu nedenle sizlerin üniversitenize 

yapacağınız katkılar çok büyük önem taşımaktadır. Sizleri 

yetiştirip bugünlere kadar getiren başta sizlerin değerli 

aileleri olmak üzere, tüm akademik ve idari personele de 

teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Yolunuz açık olsun. 
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