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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal Adana’da…
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığının konuğu olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’nin “Nitelikli Bilgi ve Nitelikli İnsana”
ihtiyacının olduğunu söyledi. Bir takım temaslarda bulunmak üzere Adana’ya gelen TUBİTAK’ın Başkanı ve
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal ilk olarak
"Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konulu
söyleşi gerçekleştirdi.

AOSB Seyhan Salonu’nda düzenlenen söyleşiye Çukurova
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Alparslan
Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Tümay, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın,
Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Erol Yaşar, AOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana Sanayi Odası
yöneticileri, sanayiciler, üniversitelerin öğretim üyeleri ve
öğrencilerden oluşan geniş bir dinleyici grubu katıldı.

Prof. Dr. Mandal: “Türkiye inovasyonda sınıf atladı”
Sunumunda öncelikli olarak TÜBİTAK’ın destek politikaları
hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, “Destek
mekanizmalarımızın daha güçlü, hedef odaklı, iş birliğine dayalı
ve yüksek katma değer sağlamaya yönelik olacak şekilde
çeşitlendirilmesi ve yenilenmesi çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Bilgi üretelim ve insan kaynağını geliştirelim. Bunun
anahtar kelimesi nitelikli bilgi ve nitelikli insan” diyerek, çağrı
planlamalarının da bu doğrultuda gerçekleştirileceğini bildirdi.
TÜBİTAK'ın destek programlarından bahsederken Türkiye'nin
inovasyonda sınıf atladığına dikkati çeken Prof. Dr. Mandal,
Türkiye'deki Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve inovasyon
noktasındaki gelişmeler hakkında bilgi verdikten sonra, yeni
çağrı planlarından söz etti.
Prof Dr. Mandal, yeni çağrı başlıkları hakkında da bilgi verirken,
şöyle devam etti:
“Değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak imalat hattının
yeniden düzenlenebilmesini sağlayan

Yeni Çağrı Başlıkları
‘Esnek ve Akıllı İmalat Teknolojileri’, ülkemizde sanayinin dijital
dönüşümü için ihtiyaç duyulan otomasyon sistemlerinin yerli
geliştirilmesine yönelik ‘İleri Otomasyon Sistemleri’, Sanayinin
Dijital Dönüşümüne ilişkin imalat hatlarında kullanılmak üzere
insan-makina etkileşimine dayalı, yarı-otonom işbirlikçi
‘İşbirlikçi (Kolaboratif) Robotlar’, çeşitli sektörlerde verimlilik
artışı sağlayacak, kendi kendine karar ve komut verebilen
otonom robotların geliştirilmesine yönelik ‘Otonom Robotlar’,
eklemeli imalatta kullanılan yenilikçi ham malzemelerin ve
çeşitli ham malzemelere uygun yazılım ve otomasyon
sistemlerinin geliştirilmesine yönelik ‘Eklemeli İmalat
Malzemeleri’, üç boyutlu yazıcılar, hızlı prototipleme ve diğer
eklemeli imalat teknolojilerinde kullanılan üretim
ekipmanlarına yönelik ‘Üç Boyutlu Yazıcılar’, yerli ve milli ilaç
geliştirilmesi amacıyla ‘Yenilikçi/Referans İlaçlar: Yeni Molekül
Keşfi’, Pazar potansiyeli yüksek, yerli üretimi kalite ve miktar
açısından sınırlı olan veya hiç olmayan ürünlerin
geliştirilmesine yönelik ‘Yerlileştirilmesi Kritik Tıbbi Ürünler’
başlıkları altında çağrı yapacağız.”
AOSB Başkanı Bekir Sütcü ise, bilgi üretimi ve nitelikli insan
kaynağının sağlanmasında önemli aktörlerden biri
olan Türkiye'nin 1963'ten beri en köklü kurumlarından birisi
olan TÜBİTAK Başkanını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti
dile getirilerek, verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Haberin detayı
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TÜBİTAK Başkanı “Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Projeleri Yarışması”na
katılan öğrencilerle bir araya geldi
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığının davetlisi olarak
Adana’ya gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal, Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu’nu da ziyaret etti.
Prof. Dr. Mandal, AOSB’deki söyleşinin ardından Çukurova
Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna
geçerek, ÇÜAOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun YÖK
eğitim desteği kapsamında gelişen dünya konjektörüne ayak
uyduran, hayal kuran ve hayallerini gerçek hayata yararlı
projeler halinde yansıtabilen bir nesil yetişmesine katkı sunmak
amacıyla gerçekleştirdiği “Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci
Projeleri Yarışması”na katılan projeleri inceleyip, proje sahipleri
ile tanışarak sohbet etti.

YÖK eğitim desteği kapsamında düzenlenen ÇÜ AOSB Teknik
Bilimler MYO öğrencilerinin uygulama bilgileri, pratik düşünme
yetenekleri ve uygulamaya aktarımlarının gelişmesi, farklı ve
özgün düşünebilmeleri, çözüm odaklı olmalarının sağlanması
için ‘Sanayiye Uygulanabilir Proje Yarışması’ında hazırlanan tüm
projelerin sergilendiği atölyede Prof. Dr. Mandal, Rektör. Prof.
Dr. Mustafa Kibar ve beraberindekiler incelemelerde bulundu.
Prof. Dr. Hasan Mandal proje sahibi olan tüm öğrenciler ile tek
tek ilgilenip, projeler hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Mandal’a burada Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar,
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan
ve AOSB Başkanı Bekir Sütcü eşlik etti.

Proje yarışmasıyla ilgili bilgi veren MYO Müdürü Prof. Dr. Nigar
Yarpuz Bozdoğan, toplam 69 adet proje başvurusunun

Prof. Dr. Bozdoğan: “Yarışmaya 69 proje başvurusu
yapıldı.”
yapıldığını ve bunlardan 15 adedinin "İyi Fikir" kategorisinde
ve diğer 54 projenin de "Sanayiye Uygulanabilir Proje"
kategorisinde yarıştığını ifade etti. “Sanayiye Uygulanabilir
Öğrenci Yarışması”nın YÖK eğitim desteği kapsamında ÇÜ
AOSB Teknik Bilimler MYO tarafından düzenlendiğini bildiren
Prof. Dr. Bozdoğan, bu yarışmada dereceye giren öğrencilerin
ödüllerinin AOSB tarafından karşılandığını söyledi.

Yarışmada Dereceye Giren Öğrenciler ve Projeleri…
Proje yarışmasında “REINA” isimli proje ile Muhammed Veli
Ekinci, Mert Ak, Eren Yılmaz ve Görkem Öviç 1. olmuştur.

“Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Keyifli Yürüyüşler” projesi
ile Metin Lale 2. ve “Motor Verimliliği İçin Proaktif Ölçüm
Cihazı” projesi ile Meriç Nayır 3.;
“Alternatif Enerji Dönüşümü” projesi ile “Jüri Özel Ödülü”nde
1. Tunahan Çağrı DİNÇER,ve “İndüksiyon Isıtıcılı Havya Altlığı”
projesi ile Musa Yorulmaz 2.;
“En İyi Fikir” kategorisinde “Boyadan Elektrik Üretimi” projesi
ile Mahmut Gazi Akgün ve Esra Kiraz Bakadur 1., “İşitme
Engelliler için Uyandırma Amaçlı Titreşimli Yastık” projesi ile
Özkan Koyunca ve Ferhat Yüzük 2. ve “Hava Yastıklı Asansör”
projesi ile Sergen Taş 3. oldu.

Haberin detayı
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“Sanayiye Uygulanabilir Proje Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu
Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun YÖK eğitim desteği kapsamında
düzenlediği “Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Projeleri Yarışması” ödülleri törenle dağıtıldı. Yarışmada dereceye
giren öğrencilerin ödülleri Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından karşılandı.
Gelişen dünya konjektörüne ayak uyduran, hayal kuran ve
hayallerini gerçek hayata yararlı projeler halinde yansıtabilen
bir nesil yetişmesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen
yarışmanın ödül töreni AOSB Seyhan Salonu’nda gerçekleşti.
Törende konuşan Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz,
“TÜBİTAK araştırmalarına göre sanayimiz 2.0 ile 3.0 arasında.
Biz önce endüstri 4.0’ı anlamalı, uygulamalıyız ki 5.0'a
geçebilelim. İş dünyasının endüstri 2.5 seviyesinde olduğunu
unutmadan gerekli yatırımları yapması gerekiyor. Kamu ve özel
sektör ile üniversitelerin endüstri dönemi geçişlerinde
birbirlerini desteklemeli. Bu işbirliğine daha fazla eğilip genç
beyinlerin önünü açmalıyız.” dedi.

Prof. Dr. Kibar: “Destekler sayesinde okulumuzun eğitim
kalitesi artıyor”

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da ÇÜ’ye
bağlı AOSB Meslek Yüksek Okulu’nun ülkemizin sayılı meslek
yüksekokullarından birisi olduğunu belirterek, “Okulumuz
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve AOSB'nin katkıları ile
günden güne gelişmektedir. AOSB Bölge Başkanlığı tarafından
yapılmış olan makine atölyesi ve YÖK desteğiyle alınmış olan
makine ve teçhizatlar sayesinde öğrenciler teorik eğitime
destek veren uygulamalı eğitimlerini yapabilmektedir. Bu
destekler sayesinde okulumuzun eğitim kalitesi artmıştır.” dedi.

Sütcü: “Koluna altın bilezik takmak isteyen varsa
organize sanayimizi değerlendirsin”

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise göreve
geldiklerinde kurulu bir organize sanayi ile karşılaştıklarını ama
her gelenin daha iyisini yapması gerektiği bakış açısı ile
AOSB’nin her yönden gelişimi için ellerinden geleni yaptıklarını
söyledi. Sütcü, bu çabalarının bir örneği olarak ÇÜ Meslek
Yüksek Okulu’nu Bölgelerine kazandırdıklarını ifade etti.
Yarışma hakkından da bilgi veren Çukurova Üniversitesi AOSB
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar
Yarpuz Bozdoğan, “Bu yarışmaya 69 adet proje başvurusu
yapıldı. Bunlardan 15 tanesi iyi fikir kategorisinde, diğer 54
tanesi sanayiye uygulanabilir proje kategorisinde yarıştı. Bu
yarışma sürecinde projeler yapılması sırasında AOSB tarafından
yaptırılan makine atölyesi ve Türk Telekom tarafından
yaptırılan laboratuvar öğrencilerimiz tarafından kullanıldı.
Yarışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Prof Dr. Ahmet Mahmut Kılıç’ın
moderatörlüğünde “Endüstri 4.0'” konulu panel
gerçekleştirildi.

Haberin detayı
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ÇÜ AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda kariyer günü yapıldı
Prof. Dr. Bozdoğan: “Öğrenciler ile sanayiciyi buluşturmayı amaçlıyoruz.”
Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan
konuşmasında amaçlarının öğrenciler ile sanayiciyi buluşturmak ve sanayicinin aradığı kalifiye elemanı temin
etmek olduğunu söyledi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) AOSB Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu’nda “Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi.
Öğrenciler, okul bahçesinde stand açan firmaları tanıma fırsatı
bularak burada iş ve staj başvuruları ile ilgili forumlar doldurup
merak ettikleri konularda bilgi alıp, firma yetkilileri ile sohbet
ettiler.
Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kariyer Fuarı’nda stant açan firmalar ise şöyle;
Kinsgpan Yapı Elemanları A.Ş., Lösemili Çocuklar Vakfı, Öztaşlar
Makine Vakum Pompa İmalat San. ve Tic., Eksoy Kimya San. ve
Tic. A.Ş., Özel AOSB Sarıçam Teknoloji Koleji, ESC Mühendislik
Teknik Proje İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güney Çelik Hasır ve
Demir Mamülleri Sanayi Ticaret A.Ş., Island Denim Tekstil A.Ş.,
İşkur Adana Bölge Müdürlüğü, Kambeton A.Ş.,
Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Ceytech Makine
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi
A.Ş., PTT Adana Başmüdürlüğü, Teknopak Mikrodalga Kutu
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Türk Telekom Adana Bölge
Müdürlüğü, Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Ako Mermer Kablo
Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Transformatör Elektromekanik
San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Çukurova Üniversitesi iç ve dış paydaşlarıyla buluştu
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) standartlarını yükseltme çalışmaları çerçevesinde, önemli bir toplantıya imza attı.
Çukurova Üniversitesi Kalite Komisyonu “Hep birlikte En İyiye” sloganıyla 3 gün süren "Çukurova Üniversitesi İç ve
Dış Paydaş Toplantıları” gerçekleştirdi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yuvarlak masa
toplantıları şeklindeki çalışmaya lisans öğrencilerine
kazandırılan mesleki bilgi, beceri ve değerler konusunda
öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mezunların ve dış paydaşların
görüşlerinin alınması amaçlandı. “Hep Birlikte En İyiye”
sloganıyla 3 gün süren "Çukurova Üniversitesi İç ve Dış Paydaş
Toplantıları” Üniversitenin stratejik olarak gelişmesi ve
ilerlemesi amacıyla 45 dakikalık iki oturum halinde gerçekleşti.
Prof. Dr. Kibar: “46 yıllık birikimiyle, ulusal ve uluslararası
başarılarıyla ülkemizin önde gelen, bölgemizin ise lider
üniversitesiyiz”
Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar
Çukurova Üniversitesinin, kurumsal yapısını sağlam temellere
oturtmasıyla, 46 yıllık birikimiyle, ulusal ve uluslararası
başarılarıyla ülkemizin önde gelen, bölgemizin ise lider
üniversitesi olmuş; yetkin akademik kadrosu, deneyimli idari
personeli, öğrencileri, mezunları, işbirliği içinde olduğu
akademik çevre, kamu ve özel kuruluşlarla geniş bir aile
oluşturmayı başarmış büyük bir üniversite olduğunu söyledi.
“Şüphesiz Üniversitemizin bu başarısının merkezinde kalite
odaklı çalışmalar, liyakat esaslı iş bölümü, insana, doğaya sevgi
ve saygı vardır. Bu sevgi ve saygı, geniş ailemize karşı
sorumluluklarımızı bize her zaman hatırlatır. Bu
sorumluluklarda Üniversitemizi daha ileriye götürme
konusunda bizi motive etmektedir. İşte bu motivasyon,
ulaştığımız her başarıyla birlikte yeni ve daha büyük hedefler
ortaya koymamızı ve bu hedefler doğrultusunda daha çok
çalışmamızı sağlamaktadır.

Bilginin ivmelendiği ve küreselleşen dünyada, ülkemizdeki
üniversitelerin ve kamu kurumlarının da köklü bir değişim
içinde olması beklenmektedir. Eğitim ve kamu kurumları ile
sektörün birbirinden etkilenerek bu dönüşüm ve değişimi ülke
ve insanlık çıkarına ortak yararlara evriltilmesi hepimizin
önemli görevleri arasındadır.”
Üniversitelerin, meslek yaşamının gerektirdiği bilgi, beceri ve
değerleri kazandırması ve bunun ötesinde toplumun
aydınlanmasına kılavuzluk etmesinin beklendiğini ifade eden
Prof. Dr. Kibar, meslek dünyasının isteği ile mezun yeterliği
arasında uyum olmasının yanı sıra mezunlarımızın üretim ve
sosyal mekanizmalara katılımıyla ülkemizin gelişmesine katkıda
bulunmaları beklentisinde olduklarını söyledi.
Beyin fırtınası yöntemi ve odak grup çalışması gerçekleştirildi
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın ardından Kalite Komisyonu
adına Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu programın içeriği hakkında
bilgiler aktarırken dış paydaş konuşmaları kısmında ise kurum
temsilcileri ve mezunlar görüşlerini bildirdi.
Daha sonra Öğretim üyeleri, kurum temsilcileri, öğrenciler ve
mezunlardan oluşan gruplar yuvarlak masa etrafında “Beyin
Fırtınası yöntemi ile program değerlendirmesi ve Odak Grup
Çalışması ile Üniversite değerlendirmesi” gerçekleştirildi.
Toplantıda Çukurova Üniversitesini değerlendiren katılımcılar
anket sorularını da yanıtlayarak toplantıya dair geri bildirim
öneri ve dileklerini de bildirdi. Katılımcılardan üniversitenin
vizyonu ve misyonunun geliştirilmesi, üniversiteden beklentiler
ve fiziki imkânların değerlendirilmesi istenirken paydaşlar ile
yapılabilecek çalışmalar da ele alındı.
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Alman Heyet, Çukurova Üniversitesi’ni ziyaret etti
Almanya’da alternatif enerji, çevre sorunları ve yönetimi konusunda örnek çalışmaların yürütüldüğü Flensburg
şehrinin Belediye Başkanı Simone Lange ve beraberindeki heyet, alternatif enerji potansiyeli, ortak işbirliği gibi
konularını değerlendirmek üzere geldiği Adana’da Çukurova Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange ve beraberindeki
heyet Adana’da ilk olarak, yürüttükleri alternatif enerji ve çevre
koruma çalışmalarında paydaş olabilecek kurumlar olan Adana
Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası’nı
ziyaret etti. Alman heyet, alternatif enerji ve çevre koruma
konusunda işbirlikleri yapmak için Çukurova Üniversitesi
öncülüğünde görüşmeler gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde Alman heyete, Çukurova Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu ve Veterinerlik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik eşlik etti.
Başkan Lange, şehirdeki işbirliği görüşmelerinin ardından
Çukurova Üniversitesi Akif Kansu Toplantı Salonu’nda,
Flensburg Belediyesi olarak alternatif enerji ve çevre koruma
konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan sunum gerçekleştirdi.
Akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sunumda
Lange katılımcıların sorularını da yanıtladı.
Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange ve beraberindeki
heyet ikinci gün de Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Kibar’ı makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Kibar
ve Belediye Başkanı Lange, her iki ülke arasında eğitim
işbirliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirme yaptılar.

Haberin detayı

Uluslararası politikalar seminerlerinin konuğu: Alman Müsteşar Staehle
Kısa adı ÇÜSAMER olan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ)
Stratejik Araştırma Merkezi dünyanın belli bölgelerini
hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden
incelemek, söz konusu bölgelerle ilişkilerin geliştirilmesine
yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla bilimsel
araştırmalar ve uygulamalar yapmak amacıyla kurularak
üniversite, sanayi, çevre ve toplum ilişkileri arasında
koordinasyonu geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ÇÜSAMER yönetimi Uluslararası Politikalar
seminerleri düzenleyerek öğrencilerle konunun uzmanlarını bir
araya getiriyor. ÇÜSAMER tarafından düzenlenen Uluslararası
Politika Seminer serisi kapsamında Almanya Büyükelçiliği'nde
görevli Müsteşar Stefan Staehle öğrencilerle buluştu.

“Almanya’nın Avrupa Politikası” konulu seminer, Müsteşar
Staehle’in Almanya’nın birleşmesi ve AB entegrasyonu, Brexit,
AB’nin değerleri ve göçmen politikası, Türkiye-AB ilişkileri ve
vize serbestisi hakkında bilgi vermesiyle başladı. Sunumunu
yapan Müsteşar Staehle seminer sonunda öğrencilerden ve
akademisyenlerden gelen soruları da cevapladı.

Haberin detayı
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1. Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi yapıldı
Uluslararası “1st International Molecular Plant Protection Congress” Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde
Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın Koordinatörlüğünde organize edilen kongreye ulusal ve uluslararası birçok bilim insanı katıldı.
Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu Başkanlığını Çukurova
Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Bora Kayadan yaparken 4 gün süren kongrede
kongrenin teması “Daha İyi Bir Bitki Koruma İçin Moleküler
Yaklaşımlar” olarak belirlendi. Kongrede Moleküler Entomoloji,
Bitki Patolojisi ve Herboloji konularında çalışan bilim insanları
bu alanlardaki gelişmeleri paylaşarak iş birliği olanaklarının
yaratılması noktasında bir platform oluşturdu.
Prof. Dr. Kayadan; “Moleküler bitki koruma stratejileri
alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirdik”
Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu Başkanı Çukurova
Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Bora Kayadan Kongrenin her geçen gün daha da
önemli hale gelen moleküler bitki koruma stratejileri
alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek son
araştırma bulgularını paylaştıklarını ifade ederek yeni
gelişmeler doğrultusunda fikir alış verişi sağladıklarını söyledi.
Prof. Dr. Kaydan açıklamasına şöyle devam etti; “Günümüzde
moleküler yaklaşımlar biyolojik alanlarda en popüler konuları
oluşturmakta ve pek çok sorunun çözümünde önemli fırsatlar
sunmaktadır. Bu yaklaşımların son yıllarda “Bitki Koruma”
alanında da yaygın kullanımı dikkati çekmektedir. Günümüzde
Entomoloji, Bitki Patolojisi ve Herboloji ile ilişkili pek çok
araştırma projesinin genomiks, transkritomiks, proteomiks,
fonksiyonel genomiks, DNA tabanlı tanımlama teknikleri, gen
ifade analizleri ve rekombinasyon çalışmaları gibi pek çok

moleküler yaklaşımla sürdürüldüğü görülmektedir. Bu
tekniklerin kullanımı ile zararlı böcek, hastalık ve yabancı ot
problemlerinin çözümünde önemli ilerlemeler kat edilmiştir.
Sonuç olarak moleküler yaklaşımlar dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de Bitki Koruma alanında önemli bir cazibe
noktasını oluşturmaktadır.”
Ulusal ve uluslararası birçok bilim insanı katıldı
Kongre’ye ABD, İspanya, İsrail, Kanada, Çek Cumhuriyeti,
Avusturya, Belçika, Almanya, İngiltere, Yunanistan ve
Türkiye’den “Moleküler Entomoloji & Bitki Patolojisi &
Herboloji” alanlarının dünyaca sayılı uzmanları arasında
gösterilen isimler yer aldı.

Haberin detayı

Mehmet Rallas, deneyimlerini ÇÜ öğrencileriyle paylaştı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü
mezunlarından, TURMET Madencilik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti
Genel Müdürü Mehmet Rallas öğrencilerimizle bir araya
gelerek deneyimlerini paylaştı. Konuşmasında “Jeoloji
Mühendisinin sorumlulukları, Madenciliğin Önemi, Girişimcilik
ve Yurt İçi ve Dışı Pazarda Yer Almanın” önemini vurgulayan
Rallas, Jeoloji Mühendislerinin yerkabuğunun altındaki
cevherleri keşfeden ve hayata katılmasına aracılık eden kişi
olduklarını, ancak bunu yaparken keşfetmeleri gereken en
değerli cevherin kendi içlerindeki cevher olduğunu
unutmamaları gerektiğini ifade etti.
İş hayatında aldıkları eğitimin kıymetini bilmelerini, stajları
tecrübe kazanmak için ilk basamak olarak görmelerini de
öneren Rallas, iş hayatında yaşadığı olumlu ve olumsuz
deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı.

Haberin detayı
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Adana’da 5.Genetik Günleri “Nörogenetik Sempozyumu”
Türk Nöroloji Derneği ve Tıbbi Genetik Derneği'nin işbirliğiyle 5. Adana Genetik Günleri "Nörogenetik
Sempozyumu" Adana’da gerçekleştirildi. İki gün süren sempozyum da katılımcılara genetik ve nörogenetik
alanındaki son gelişmeler anlatıldı ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Türk Nöroloji Derneği ve Tıbbi Genetik Derneği'ni ilk kez bir
araya getiren toplantı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Ayşe Filiz Koç’un konuşması ile başladı. Bu yıl 5.si düzenlenen
toplantıda nöroloji ve genetik alanında çalışmalar yapan
uzmanların bir araya gelmesinin son derece önemli olduğunu
dile getirdi. Toplantı boyunca katılımcıların çeşitli sunumlarla
nöroloji ve genetik alanındaki son gelişmeler hakkında bilgi
sahibi olacaklarını belirten Prof.Dr.Koç, tüm katılımcılara
katkılarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı
Hastanesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Atıl Bişgin ise Tıbbi Genetik Bilim Dalı’nın günümüzde artık tıp
alanında büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, yapılan
bu toplantının da bu açıdan büyük önemi olduğunu söyledi.
Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel
ise bu önemli toplantıya Bölge ve Türkiye’nin çeşitli illerinden
katılan konusunda uzman isimleri Adana’da misafir etmekten
son derece mutlu olduklarını dile getirerek, Çukurova
Üniversitesi’nin bilimsel misyonunu bu ve benzeri toplantılarla
sonuna kadar yerine getirmeye gayret gösterdiğinin altını
çizdi.
Toplantı Türk Nöroloji Derneği Nörogenetik çalışma grup
Moderatörü Prof. Dr. Nerses Bebek ve Tıbbi Genetik Derneği
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün'ün konuşmaları ile devam etti.
Sempozyumun ana konferansında Prof. Dr. Münis Dündar "Gen
nasıl karar verir?", Prof. Dr. Mehmet Emin Kansu "Kök

Hücre Tedavileri" ile ilgili konuşmalar yaptı. Temel Bilimler ve
klinik bilimlerden alanında uzman akademisyenler ise
genetiğin bugünü yarını, yapılan araştırmalarla ilgili önemli
bilgiler aktardı. Ayrıca genetik hastalıklarda tanı ve tedavi
yöntemlerinin aktarıldığı toplantıda güncel tedaviler tartışıldı.
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Çukurova Üniversitesi, ‘II. Çukurova Genç İletişimciler Kongresi’ne ev sahipliği yaptı
Bu yıl ikincisi düzenlenen Çukurova Genç İletişimciler Kongresi, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesinde (ÇÜİF)
yapıldı. Kongre, 25 farklı üniversiteden öğrenciler tarafından gönderilen ve Bilim Kurulu tarafından kabul edilen
96 bildiri ile gerçekleşti. Kongreye onur konuğu olarak Prof. Dr. Oğuz Adanır, farklı üniversitelerden gelen
akademisyenlerle birlikte öğrenciler katıldı. Ulusal nitelikte olan kongrenin açılışında, lisans ve lisansüstü
öğrencilerin araştırmalarını, deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşabilecek bir ortam yaratılarak, bilime gönül
vermiş öğrencileri akademik anlamda destekleyerek, bilimsel çalışmalarda genç iletişimciler için bir tartışma
platformu oluşturmayı amaçlandığı vurgulandı.
Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu Başkanlığını Çukurova
Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Bora Kayadan yaparken 4 gün süren kongrede
kongrenin teması “Daha İyi Bir Bitki Koruma İçin Moleküler
Yaklaşımlar” olarak belirlendi. Kongrede Moleküler Entomoloji,
Bitki Patolojisi ve Herboloji konularında çalışan bilim insanları
bu alanlardaki gelişmeleri paylaşarak iş birliği olanaklarının
yaratılması noktasında bir platform oluşturdu.
Prof. Dr. Kayadan; “Moleküler bitki koruma stratejileri
alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirdik”
Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu Başkanı Çukurova
Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Bora Kayadan Kongrenin her geçen gün daha da
önemli hale gelen moleküler bitki koruma stratejileri
alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek son
araştırma bulgularını paylaştıklarını ifade ederek yeni
“En iyi öğrenci kongresi olmayı hedefliyoruz“

“Genç iletişimciler kongresi bizlere iki görev yüklüyor“

Kongrenin açılışında konuşan Kongre Başkanı Doç. Dr. İlker
Özdemir, en iyi öğrenci kongresi olmayı hedeflediklerini ifade
etti. Doç. Dr. Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

ÇÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu, Genç
İletişimciler Kongresi’nin iletişimcilere iki görev yüklediğini
ifade ederek, “Bunlardan bir tanesi çok yeni ortaya çıkan bu
alanların sorunlarının ayrıntılı olarak üzerine gidilmesi ve
incelenme sorunudur. Bir diğeri ise yapılan çalışmaların bilim
evreninde iyi yerlerde konumlandırabilmesi için nitelikli
yayınların yapılmasıdır. Çünkü dünyada birçok iletişim
alanındaki dergiler bilimsellik alanında aşağılardadır. Bu
anlamda Genç İletişimciler Kongresi çeşitli bilimsel konuların
masaya yatırılacağı, tartışılacağı geniş bir kongredir. Başta
kongre başkanımız Doç. Dr. İlker Özdemir olmak üzere bu
çalışmada emeği geçen sevgili öğrencilerimize, böyle önemli bir
günde bizleri yalnız bırakmayan değerli konuklarımıza ve
destek veren herkese teşekkür ederim.“ dedi.

”Herkesin bir parçası olmaktan sevinç ve kıvanç duyacağı bir
kongre yapmak amacındayız ve bunda önemli ölçüde mesafe
aldık. Her yıl mayıs ayının ilk haftası iletişimciler burada
toplanmayı adet haline getirecekler ve bu bir gelenek olacak.
Adana’nın desteği ile bunu başaracak güçteyiz. Başta bu
kongrenin gerçekleşmesi için özveriyle çalışan öğrencilere ve
bizleri destekleyen herkese teşekkür ederim.”

Daha sonra kongreye onur konuğu olarak davet edilen Prof. Dr.
Oğuz Adanır, “Modernleşme Döneminde Dijital Evrene
İlet(iş)imin Evreleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun
ardından verilen kokteylden sonra oturumlara geçildi. İki gün
süren kongrede geçekleştirilen farklı 29 oturumda 96 bildiri
öğrenciler tarafından sunuldu.

Haberin detayı
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Sağlık personelleri ‘RESUSİST- 2019 ADANA Eğitimi’ ile bilgilerini tazeledi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu ile Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
işbirliğiyle “RESUSİST- 2019 ADANA” eğitimi düzenlendi. İlk ve
acil yardım alanında çalışan/eğitim gören yaklaşık 450 sağlık
personeli ve adayıyla güncel bilgilerin paylaşılması amacıyla
yapılan etkinlikte, hastane öncesi alanda tıbbi müdahalenin
önemi vurgulandı.
Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleşen
etkinliğin açılış törenine Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer,
ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Neslihan Boyan, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden Sağlık
Hizmetleri Başkanı Dt. Süleyman Dilek, Acil Sağlık Hizmetleri
Başkan Yardımcısı Dr. Reyhan Mazı ve çok sayıda akademisyen
katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Azade Sarı, hastane öncesi alanda çalışanların
bazı durumlarda tedavi seçeneklerine çok kısa sürede karar
vermek ve bu kararı uygulamak zorunda olduklarını ve bu
kararları verebilmek için de bilgilerinin daima güncel olması
gerektiğini vurguladı.
ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Neslihan Boyan hastane öncesi alanda çalışan sağlık
personelinin mesleklerinin çok kutsal olduğunu, ölümle yaşam
arasında verilen mücadelede insanların yanı başında, hayata
tutunmaları için çok zor koşullar altında fedakârca ve büyük bir
özveriyle çalıştıklarını belirtti.

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan da, hastane
öncesi alanda çalışmanın zorluklarına değinerek acil
durumlarda hastaların kurtarılmasının özverili çalışmayla
yapılabileceğini belirtti. Prof. Dr. Erdoğan, “Bu anlamda
üniversitemizin akademik bilgilerin yenilenmesi için yapılan
toplantıları daima destekliyoruz.” dedi.
Gün boyu devam eden programda ÇÜ Abdi Sütcü SHMYO İlk
ve Acil Yardım öğrencileri ve Adana 112 İl Ambulans
Servisi’nde çalışan Prm. Esra Yenisöz Yiğit, “Temel Yaşam
Desteği Uygulaması, Otomatik Eksternal Defibrilatör ve
Mekanik Göğüs Kompresyon Cihazı” kullanarak yaptıkları
vaka gösterisinde büyük beğeni topladılar.
Sunum aralarında ayrıca maketler üzerinde temel yaşam
desteği uygulamaları ve endotrakeal entübasyon yarışması
düzenlendi. Yarışmada ilk 3’e giren katılımcılara ATT Derneği
tarafından ödüller verildi.

Haberin detayı
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Geleneksel dişe diş araştırma günleri yapıldı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından
her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Dişe Diş Araştırma
Günlerinin 5. si Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı
Hastanesi Hipokrat Konferans Salonu’nda yapıldı.
Geniş bir katılımın olduğu etkinliğe başta Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Serdar Toroğlu olmak üzere diğer
akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler ilgi gösterdi. Etkinlik
öncesi katılımcılar Dişe Diş Araştırma Günleri hatırası anısına
hazırlanan stantta fotoğraflar çektirdi.
Toplantının açılışında düzenleme kurulu adına konuşan Doç. Dr.
Funda Gülay Kadıoğlu, dişe diş araştırma günlerinin tarihçesi
hakkında bilgilendirme yaptı.
Doç. Dr. Kadıoğlu, Geleneksel hale gelen ve bu yıl 5. organize
Edilen Dişe Diş Araştırma Günlerinin öğrenciler için hazırlanan
özel bir gün olduğunu, organizasyonda yoğun çaba ve emek
harcandığını dile getirdi. Doç. Dr. Kadıoğlu, beş organizasyonu
büyük bir özenle gerçekleştiren ve emeği geçen herkese
teşekkür etti.

Haberin detayı

Matematik öğretmenlerine akademisyenlerden robotik kodlama eğitimi
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim
Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı tarafından TÜBİTAK
4005 “Robotik Kodlama ile Matematik Öğretiyorum” projesi
gerçekleştirildi. Çeşitli üniversitelerden eğitmenler eşliğinde
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı dezavantajlı bölgelerde yer alan
okullarda görev yapan 30 öğretmene matematik eğitimi ile
robotik kodlama eğitiminin bütünleştirilmesine yönelik
eğitimler veridi.

Proje uzmanları olarak Arş. Gör. Seval Ördek İnceoğlu, Arş. Gör.
İrem Gürgah Oğul ve Arş. Gör. Meltem Emen’in görev yaptığı
etkinlikte daha sonra Çukurova Üniversitesi öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas ve Prof. Dr. Kamuran
Tarım, Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlkay
Ulutaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyelerinden
Doç. Dr. Maide Orçan Kaçan ve Hacettepe Üniversitesi öğretim
elemanlarından Arş. Gör. Esma Eroğlu okul öncesi dönemde
matematiğe ilişkin eğitimler yürüttü.
Robotik kodlamaya ilişkin ise Çukurova Üniversitesi Öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Ozan Şenkal, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet
Emre Sezgin ve Özel Erdem Okulları öğretmenlerinden Vahit
Koray Şenpekmezci eğitimler verdi.

Öğretim üyesi Doç. Dr. Durmuş Aslan yürütücülüğünde
gerçekleştirilen TÜBİTAK 4005 “Robotik Kodlama ile Matematik
Öğretiyorum” projesi, Eğitim Fakültesi Dekanlığı-Hasan Ali
Yücel salonundaki toplantıya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ahmet Doğanay, bölüm öğretim üyeleri, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı.
30 öğretmen eğitim aldı
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Doğanay ve proje
yürütücüsü Doç. Dr. Durmuş Aslan’ın açılış konuşmalarının
ardından öğretmenlerle tanışma - kaynaşma etkinliği yapılarak
Dr. İnanç Eti moderatörlüğünde drama uygulamaları
gerçekleştirildi. Öğretmenler matematik bilgileri ile kodlama
eğitiminin bütünleştirilmesine yönelik olarak proje ekibi
tarafından hazırlanmış etkinliklere katılarak grup çalışmaları ile
kendi ürettikleri etkinlikleri uygulama fırsatı buldu.

Haberin detayı
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14 Mayıs Eczacılık Gününde 60 öğrenci beyaz önlüklerini törenle giydi
Tıp Fakültesi amfisinde gerçekleştirilen “14 Mayıs Eczacılık Günü ve Beyaz Önlük Giyme Törenine”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener,
4. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Adana Eczacı Odası
yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
ÇÜ Eczacılık Fakültesi ağustos ayında yeni binasına taşınacak

“Çukurova 47. yılı geride bırakan güçlü bir üniversite”

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Dekan Prof.
Dr. Nuran Öğülener yaptı. Prof. Dr. Öğülener Çukurova
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi hakkında bilgi vererek, yeni
fakülte binalarına ağustos ayında taşınacaklarının müjdesini
verdi.

Eczacılık Fakültesinin son 3 yıldır çok özverili çalışarak
öğrencilere en iyi imkânları sunmaya gayret ettiğini belirten
Prof. Dr. Erdoğan, akreditasyon sürecine de değinerek
öğrencilerin ve eczacıların 14 Mart Eczacılık gününü kutladı.

“Mesleğinize değer verin, beyaz önlüklerinize sahip çıkın”
4. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Ersun Özkan
ise bilimsel eczacılığın 180. yılını kutladıklarını ifade ederek
meslekleriyle ilgili ekonomik sorunlar hakkında öğrencilere bilgi
aktardı. Ezc. Özkan öğrencilere seslenerek, “Mesleğinize değer
verin, beyaz önlüklerinize sahip çıkın, beyaz önlüklerinize layık
birere eczacı olun.” dedi.
Üniversitenin 47. yılını geride bıraktığını ifade eden Rektör Prof.
Dr. Şeref Erdoğan, Çukurova Üniversitesi’nin kurumsal yapısını
oturttuğunu söyledi.

60 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek eczacılık mesleğine
adım attı
Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Funda Gülay
Kadıoğlu “Beyaz Önlük Anlamı ve Tarihi” konulu konferans
verdi. Konferansın ardından ÇÜ Eczacılık Fakültesi Müzik
Topluluğu kısa bir dinleti sundu. Dereceye giren öğrencilere
belgelerinin takdimin ardından Eczacılık Fakültesine yeni
başlayan 60 öğrenci beyaz önlüklerini protokol üyeleri ve
akademisyenler tarafından giydirilerek, Eczacılık Andını
okuyup mesleğe ilk adımlarını attı.

Haberin detayı
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Çukurova Üniversitesi geleneksel iftar yemeği düzenledi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından
her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu
yılda Merkezi Kafeterya’da geçekleştirildi.
Gelenekselleşen iftar yemeğine Adana Valisi Mahmut Demirtaş,
eşi Beyhan Demirtaş, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Kibar, eşi Doç. Dr. Filiz Kibar, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Halil Elekcioğlu, Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Şeref
Erdoğan, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Metin Yavuz’un yanı
sıra Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Tümay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk
Yurdagül, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı
Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Müftüsü Hasan Çınar ile
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, 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 programında Rektör Prof. Dr.
Mustafa Kibar, yardımcıları ve İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyeleri konukları kapıda karşıladı. İftar programı okunan
Kuran-ı Kerim ve dualarla başladı. Dekan Prof. Dr. Ali Osman
Ateş’in selamlama konuşmasının ardından açılış konuşmalarına
geçildi.
Vali Demirtaş iftar programında yaptığı konuşmada,
üniversitelerin beşeri sermayeyi işleyen, bilimin üretildiği
müstesna kurumlar olduğunu belirterek üniversitelerin ülkenin
vizyon hedeflerinin hayata geçirilmesinde lokomotif görevini
üstlendiğini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise yaptığı konuşmada,
“Çukurova Üniversitesi olarak sizlerin desteğiyle son üç yıldır
bir güzelliğe daha imza atmaktayız. İlahiyat Fakültemizdeki iftar
yemeğimizi, üç yıldır Ramazan Ayı boyunca her gün vermeye
devam etmekteyiz.” İfadesini kullandı. İftar yemeğine katılan
öğrencilere seslenen Prof. Dr. Kibar, “Sizler bu ülkenin yarınları,
geleceğisiniz. Yarınlarımızın çok daha güçlü ve aydınlık olması
için çok çalışmalısınız” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Vali Mahmut Demirtaş ve
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
Çukurova Üniversitesi’ne hediye edilen 57. Alay Sancağını
açarak konukları selamladı.

Haberin detayı

Çukurova Üniversitesi’nde bayramlaşma töreni
Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) 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 hem Kadir Gecesi’ni hem de 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.
Haberin detayı
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Evinden üreten kadınlar için girişimcilik eğitimi düzenlendi
Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi (ÇÜSEM) ve Adana İş Kadınları
Derneği (İŞKAD) İşbirliğiyle evinden üreten kadınlar için
girişimcilik eğitimi düzenlendi.
Çukurova Üniversitesi’nin lisans ve lisansüstü eğitim
programları dışında, toplum hizmetine sunulmasında yarar
görülen ve toplumun gelişimine yardımcı olan eğitim
programları düzenlemeyi amaçlayan ÇÜSEM, İŞKAD üyelerine
yönelik önemli bir eğitim seminerine ev sahipliği yaptı.
Konusunda uzman on farklı konuşmacı farklı alanlarda kadınlara
eğitim verdi.
Mantı: “Üreten kadınlarımızın yanındayız”
Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen eğitim seminerinin
açılış konuşmasını yapan İŞKAD Başkanı Berman Mantı, “İŞKAD
olarak üretim ekonomisine destek olmak amaçlı evinde kendi
çabası ile üretim yapan kadınlara ulaştık. Evinde üreten tüm
kadınlarımızın iş hayatında daha etkin olmaları gerektiği
konusuna olan inancımızla, kendi içinde ekonomi yaratmanın
tüm inceliklerini, üreten kadınlarımızın emeklerinde,
çabalarında gözlemleyince Adana’da kadınlar adına kitlesel bir
hareket başlattık . Evinde üreten kadınlarımız için hazırladığımız
girişimcilik modül eğitiminde kadınlarımızın ihtiyaç

duyabilecekleri tüm teknik konularda bilgi sahibi olmaları ve
girişimci olarak iş hayatına atılmaları en büyük hedefimiz.”
diye konuştu.
Dr. Halefoğlu, “Üniversite ile şehir arasında köprü
konumundayız”
ÇÜSEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Halefoğlu ise,
ÇÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin şehir
merkezi ile üniversite arasında bir köprü olduğunu
hatırlatarak, kadınların üretime katkı sağlaması adına böyle
bir eğitim almasının üniversite adına önemli bir çalışma
olduğunu ifade etti.

Haberin detayı

Su ürünlerinde kadın olmak
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi tarafından “Su
Ürünlerinde Kadın” konulu panel düzenledi.
Akif Kansu toplantı salonda gerçekleştirilen panele Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tufan Eroldoğan, Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Oya Işık, akademisyenler ilgili kurum ve kuruluşların
temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış
konuşmasını Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden
Raife Melda Akgündüz yaptı.
Akgündüz çalışma hayatında kadın elinin değdiği her alanda
kadınların başarısını gördüklerini ifade ederek, “Bugün burada
da su ürünleri sektöründe çalışan kadınlarımızın kendi
ağızlarından çalışma hayatında yaşadıkları sorunları, zorlukları,
verdikleri mücadeleyi, elde ettikleri başarıları hep birlikte
öğreneceğiz.” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Dekan Prof. Dr. Tufan Eroldoğan ise
fakülteleri hakkında bilgi vererek bu yılki etkinliklerini Avrupa
Birliği ve Birleşmiş Milletlerin gündeminde olan “Su Ürünlerinde
Kadın” konusuna ayırdıklarını söyledi.

Prof. Dr. Eroldoğan açıklamasına şöyle devam etti;
“Üniversitemizde üst yönetim düzeyinde bir rektör
yardımcımız, fen edebiyat, iletişim ve eczacılık fakültesi
dekanlarımız başarıyla kadınları Çukurova üniversitesi
yönetim kurullarında ve farklı komisyonlarda temsil
etmektedir. Türkiye’de meslek alanları bazında %63.4 ile en
yüksek kadın istihdamı tıp ve sağlık alanında, tarım ve gıda
alanında ise %45’lik bir kadın istihdamı söz konusudur.”

Haberin detayı
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ÇÜTAM konferansları devam ediyor
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi farklı konu ve konuklarla takipçileriyle
buluşmaya devam ediyor. ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Demirci Orel
‘Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Aile ve Medyanın Rolü’ konulu sunumuyla, ÇÜ Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Kazım Artut “Çocuk Resimleri Bize Neyi Anlatır?” başlıklı konuşmasıyla
ÇÜTAM katılımcılarıyla buluştu.
Çocukların doğrudan satın almalarda önemli miktarlarda
para harcarken yetişkinler tarafından alınan birçok tüketim
kararlarını da gittikçe daha fazla etkilediğine değinen Prof.
Dr. Orel ailelerin çocukların kararlarını önemsedikçe çocuk
tüketicilerin satın alma kararlarında daha etkin olmaya
başladıklarını ifade etti. Günümüzde çocukların pazarı
etkileyici kritik rollerinin, onların önemini arttırdığını ve
birincil pazar olarak nitelendirildiklerini söyleyen Prof. Dr.
Orel pazarlamacıların tüketici olarak çocuklara yakın ilgi
gösterdiklerinin altını çizdi. Çocukların genellikle tüketici
davranışlarını annelerinin davranışlarını gözlemleyerek
edindiklerini belirten Prof. Dr. Orel, ebeveynler dışında
tüketici sosyalleşmesinde kitle iletişim araçlarının (medya)
da oldukça etkili olduğunu ifade etti.
ÇÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi
Kazım Artut ise “Çocuk Resimleri Bize Neyi Anlatır?” başlıklı
konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluştu. Öğr. Gör. Artut,
çocuğun anlama, yetenek ve yaratıcı gücünün bir ifadesi olarak
ortaya çıkan resim etkinliğinin aynı zamanda zihinsel gelişimin
bir göstergesi olarak da dikkat çektiğini belirtti.

Bu nedenle birçok zeka testiyle gelişim testinde resmin belirli
bir olgunluğun simgesi olarak değerlendirildiğini ve test ünitesi
olarak kabul edildiğini ifade eden Öğr. Gör. Artut çocuk
resimlerindeki duygusal ve sosyal gelişim özelliklerini genellikle
beş yaşından itibaren kendisini gösterdiğini ifade etti.

Haberin detayı

Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesinde ingilizce oyun etkinliği
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi
Bölümü ikinci sınıf öğrencileri ile Yüreğir Mehmet Ali Yılmaz
İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ÇÜ Ali Nihat Gökyiğit Botanik
Bahçesi’nde eğlendi.ÇÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi
Bölümü ikinci sınıf öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları”
dersi kapsamında gerçekleştirdikleri etkinlikte, Botanik
Bahçesinde İngilizce Oyun projesi olan (Scavenger’s Game) ile
ilkokul öğrencilerine keyifli bir gün yaşattı.
Öğretim Görevlisi Salih Kavak’ın etkinliğe katılan öğrencilere ve
öğretmenlere Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi hakkında
genel bilgi vermesiyle birlikte, Yüreğir Mehmet Ali Yılmaz
İlkokulu’ndan gelen 37 öğrenci ÇÜ Botanik Bahçesinde hem
doğada güzel bir vakit geçirdi hem de öğrenme ortamını sınıf
dışına taşıdı. İlkokulu öğretmeni Seren Işık, "Doğa ve
Scavenger´s Hunt" isimli etkinlikle öğrencilere farklı bir gün
yaşatıp aynı zamanda eğitimlerine katkı sunmaya çalıştıkları
belirterek destek veren Nilsun Sakar, Nurşen Şahin, Seren Işık,
ÇÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi
Yrd. Doç. Dr. Meryem Akçayoğlu, bölüm öğrencileri ile Botanik
Bahçesi görevlilerine teşekkür etti.

Haberin detayı
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İki dünya arasında kesişimde gerçek - sanal belirsizliği
13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri etkinlikleri
kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim
Fakültesi'nde İki Dünya Arasında/Kesişimde Gerçek Sanal Belirsizliği konulu panel düzenlendi.
İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelin
açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice
Çubukçu yaptı. Daha sonra Dr. Sevda Ünal panel oturumunu
başlattı. Sanal ve gerçek dünya arasında gelinen noktanın
irdelendiği panelde Doç. Dr. Oya Morva. "Dijital Benlik", Doç.
Dr. Zeynep Özarslan. "Yaratıcı Endüstriler", Prof. Dr. Mutlu
Binark ise "Dijital Kültür ve Yeni Medya Ekosistemi" konularında
öğrencilere bilgi verdi.
"Yaratıcı Endüstriler"
Doç. Dr. Zeynep Özarslan, iletişim fakültelerinde yeni medya
derslerinin daha kuramsal ve daha akademi ağırlıkta olduğunu
belirterek, "Özel sektör bizden süper kahraman istiyor ama biz
üniversitede süper kahramanlar yetiştirmiyoruz." dedi.
"Dijital Kültür ve Yeni Medya Ekosistemi"
Prof. Dr. Mutlu Binark ise Dijital Kültür ve Yeni Medya
Ekosistemi başlıklı konuşmasında bütün iletişim teknolojilerinin
yaşamın içine gömülü ve yaşamın ta kendisine işlenmiş

olduğunu belirterek; yeni medya kavramının aslında
olmadığını her medya aracının dönemine göre yeni
olduğunu,bilgisayardan önce televizyonun televizyondan
önce ise telgrafın yeni medya aracı olduğunu ifade etti.
"Dijital Benlik"
Panelin bir diğer konuşmacılarından olan Oya Morva ise
‘Dijital Benlik’ adlı sunumunda benlik kavramının tarihsel
kronolojisinden başlayarak dijital benlik kavramına geliş
serüveninden söz etti. Morva, dijital benlik kavramının
"Çevrimiçi kimliklerimize" gönderme yapan bir kavram
olduğunu söyleyerek, bir kişinin kullanıcısı olduğu
platformlarda kendini ifade ettiği kimlik olarak açıkladı.

Gençlik, yaratıcılık ve estetik zihin…
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü’nün ev sahipliğinde "Gençlik, Yaratıcılık ve Estetik
Zihin" başlıklı konferans ve şiir dinletisi düzenlendi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu
ile Obua Sanatçısı Çavlan Gençer’in konuşmacı olarak yer aldığı
etkinliğe, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Doç. Dr. Nazik: “Hemşireler yaratıcı olmalı”

“Sizin mutlu olabilmeniz için öğrenmeye ve bilmeye
ihtiyacınız var”
Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu ise yaptığı konuşmada
öğrencilere hitap ederek, "İki seçeneğiniz var, ya doğar büyür
bir iş bulur çalışır ölürsünüz, ya da bu hayatta bir iz bırakmak
için kortekse ulaşıp hayatınızı şekillendirirsiniz. Siz fark
oluşturmak zorundasınız. Mutlu olabilmeniz için öğrenmeye
ve bilmeye ihtiyacınız var." dedi.

Haberin detayı

Akif Kansu Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansın açılış
konuşmasını yapan ÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Evşen Nazik, hemşirelik mesleğinin
bilim ve sanattan oluşan uygulamalı bir disiplin olduğuna
değinerek, sanatsal ve yaratıcılık yönünün ihmal edildiğini,
hemşirelerin yaratıcı olması gerektiği söyledi.
Prof. Dr. Köşgeroğlu, hemşirelik sanatının bilinçli farkındalık,
duyarlılık, sorumluluk kavramlarının bütününü içerdiğini ifade
ederek estetik kavramının ise yaşama değer katma, hayatı
anlamlandırma, insanca yaşama, insan olma bilincine ulaşma
gibi değerler bütünü içinde tanımlandığını söyledi.
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Büyük Hitit Kenti kazılarında 12 Yıl…
2007 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çukurova Üniversitesi adına, Adana Büyükşehir
Belediyesi’nin de desteğiyle yürütülen Tatarlı Höyük kazılarının 2019 yılı çalışmaları başladı. Tatarlı Höyük
Ceyhan’ın doğusunda, Osmaniye sınırında yer alıyor. Son yıllarda Adana’nın tanıtımında da ciddi bir misyon
üstlenmiş olan kazılarda Neolitik dönemden Geç Hellenistik döneme kadarki yerleşimler gün ışığına çıkarılıyor.
Hitit Döneminde Mega Bir Kent
Konu hakkında açıklama yapan Çukurova Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Kazı Başkanı Doç. Dr.
K. Serdar Girginer, çalışmaların Adana’nın tanıtımı için son
derece önemli olduğuna dikkati çekti. Doç. Dr. Girginer şöyle
devam etti;
“Hititler döneminde çok büyük bir şehir ile karşılaşıldı.
Tapınakları, taş döşemeli ve rampalı kutsal tören yolu, şehre
giriş yolunun kulesiyle kent surları ve seramik pişirme fırınları
ile son derece gelişkin yerleşimin Orta Anadolu Hitit
kentleriyle olan bağlantısını sunan önemli bilgilere ulaşıldı.
Gözlemlerimize göre bu çağda kentin en az 2-3 km.lik bir alana
yayıldığı görülüyor. Kentin Hitit Çağı’ndaki isminin Lawazantiya
olduğu düşünülüyor.”
“Kazımızı ve çalışmaları görmeye gelen ziyaretçi sayısında da
ciddi bir artış oldu ve köyün, Ceyhan’ın ve Adana’nın
tanıtımında ve bir marka değeri yaratma konusundaki ciddi

Ziyaretçi Akını
gelişmeleri heyecanla takip etmeye başladık. Tatarlı Höyük
Kazılarının 10. yılı sebebiyle ve 2016 yılında kaybettiğimiz
meslektaşımız Öğr. Gör. Hayriye Akıl anısına uluslararası
katılımlı bir kitap da hazırlamaktayız. Yurt içi ve dışından birçok
meslektaşımızın katkı koyacağı bu kitap kuşkusuz bilim
dünyasına yeni görüşler de sunacaktır.”

Haberin detayı

Türk Kızılay’ına kan verin hayat kurtarın

Birçok sosyal sorumluluk projesi ile adından söz ettiren
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu yeni bir etkinliğe daha imza attı.
Yüksekokul Yönetimi Kızılay’ın “Kan Ver Hayat Ver” sloganıyla
gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına destek oldu.
Yüksekokul içerisinde kurulan Kızılay Kan Merkezi standında
öğrenci, akademisyen ve idari personel kan bağışında
bulundu. Yapılan kan bağışı etkinliğinde bir günde 77 ünite
kan toplandı. Ayrıca Kök hücre bağışı için 42 kişiden kan alındı.

Sağlık sektöründe hizmet verecek olan öğrencilerinin kan
bağışı bilincinin daha da pekişmesi için kampanyaya destek
verdiklerini ifade den Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Neslihan
Boyan, Kızılay’ın bölge kan merkezleri, kan bağış merkezleri ve
mobil kan bağış araçlarıyla ülkemizin ihtiyacı olan kanın
tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamayı
hedeflediğini ifade etti. Kampanyaya katılımın yoğun
olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Boyan,
Prof. Dr. Boyan “Yüksekokulumuz tarafından ilk kez kök hücre
için kan toplanmış olması bizleri çok sevindirdi.” dedi.
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Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ödüle doymuyor

Ulusal ve uluslararası birçok yarışma ve etkinliğe katılan ÇÜ
Devlet Konservatuvarı’nda eğitim gören ve çeşitli yarışmalarda
derece yapan;
Kazakistan'ın Aktöbe Şehri’nde düzenlenen "Talanttar Alemi" 1.
Uluslararası Sanat Yarışmasında Grand Prix ödülüne layık
görülen Mehdi Eyyubov ve hocası Öğr. Gör. Ilgar Eyyubov,
Antalya Uluslararası Bale Festivali – Yarışmasında 283 katılımcı
arasında 2.’lik ödülü kazanan Berfin Nida Kişial, 3.Lük ödülü
kazanan Remin Yılmaz ve hocaları Öğr. Gör. Svetlana Lgnatova,
Çukurova Üniversitesi 1. Uluslararası Rhapsody Piyano

Yarışmasında kendi kategorilerinde birinci olan Çınar
Göçmen, 2. olan Çınar Erdem, 3. olan Karen Özyandı, 2. olan
Bilge Gürer ve özel ödül alan Erol Emmioğlu ve Konservatuvar
Müdürü Doç. Dr. Ulviyye Güler ödülleri ile birlikte Rektör Prof.
Dr. Mustafa Kibar’ı makamında ziyaret etti.
Öğrencilerle tek tek ilgilenen Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar
aldıkları ödüllerden dolayı öğrencileri tebrik ederek
başarasılarının devamını diledi.

ÇÜ Devlet Konservatuvarı yeni bir başarıya daha imza attı
Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kazakistan'ın
Aktöbe şehrinde düzenlenen "Talanttar Alemi" 1. Uluslararası
Sanat Yarışması’nın en yüksek ödülüne layık görüldü.
Kazakistan'ın Aktöbe şehrinde düzenlenen "Talanttar Alemi" 1.
Uluslararası Sanat Yarışması’na Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı damgasını vurdu. ÇÜ Devlet Konservatuvarı
lisans klarnet 2. sınıfı öğrencisi Mehdi Eyyubov 18-25 yaş
kategorisinde yarışmanın en yüksek ödülü olan "Grand Prix"
ödülüne layık görüldü.
Mehdi Eyyubov derece elde ederken, koro şefi Öğr. Gör. İlgar
Eyyubov ise konuk şef olarak sahne aldı
Bin 200’den fazla yarışmacı arasında Mehdi Eyyubov derece
elde ederken, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Koro Şefi Öğr. Gör. İlgar Eyyubov ise Kazakistan'ın Aktöbe
şehrinde düzenlenen "Music Connects People" konserine,
Aktöbe Filarmonik Korosu ile davet üzerine konuk şef olarak
katıldı.

Haberin detayı

Çukurova Üniversitesi’nde engeller kalktı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), TEMSA ve Adana Engelliler Spor
Kulübü’nün katkılarıyla “Kariyerde Engelleri Kaldırdık” etkinliği
düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte tekerlekli engelli spor
kulübüyle Tekerlekli sandalye basketbol dostluk maçı yapıldı.
ÇÜ Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlik
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın katılımıyla başladı. Prof. Dr.
Kibar, böylesine anlamlı bir etkinlikte birlikte olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, etkinliğe katkı koyan tüm
katılımcılara teşekkür etti.
Daha sonra TEMSA Ceo’su Hasan Yıldırım, Rektör Prof. Dr.
Mustafa Kibar için hazırlanan Kariyerde Engelleri Kaldırdık
formasına isim yazılı formayı Prof. Dr. Kibar’a hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, TEMSA Ceo’su Hasan Yıldırım
ve Adana Engelliler Spor Kulübü Başkanı Gürsel Kocatürk’ün
katıldığı organizasyon dostluk içinde tamamlandı.
Prof. Dr. Yalçın: “İkinci Aşamada Engelli Kariyer Fuarı
Düzenlenecek”
Etkinliğe, ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Azmi Yalçın da Çukurova Üniversitesi’ni
gönüllü olarak temsilen katıldı. Bu organizasyonla, farkındalık
yaratıp engelli vatandaşların toplumun içerisinde ve
toplumun parçası olduğunun vurgulanmasının amaçlandığını
ifade eden Prof. Dr. Yalçın, bu etkinliğin ikinci aşamasının
engelli kariyer fuarı olarak devam edeceğini duyurdu.

Haberin detayı

