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Çukurova Üniversitesi Yönetimi Erasmus+ Kapsamında Varşova’daydı…

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ve beraberindeki heyet Erasmus+ haraketliliği
kapsamında Varşova’daydı. Heyet, Warsav Üniversity Of Life Scıences-SGGW’yı ziyaret eden Çukurova
Üniversitesi heyeti önemli işbirliği görüşmeleri yaparak Vorşava Üniversitesinde Erasmus kapsamında öğrenim
gören Çukurova Üniversiteli Öğrencilerle bir araya geldi.
Varşova Üniversitesi-SGGW’nin daveti üzerine Çukurova
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Dış İşleri Birimi
Başkanı Prof. Dr. Harun Arıkan ve Gıda Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Erten’den oluşan Çukurova Üniversitesi
Heyeti, Erasmus+ çerçevesinde uzun süredir işbirliği içerisinde
bulunulan Varşova Life Sciences Üniversitesi’ne resmî ziyarette
bulundu.

Çift diploma konusu ele alındı

İki üniversite arasında işbirliği yapılıyor

Rektör Prof. Dr. Kibar, Varşova’da eğitimlerine devam
eden Çukurova Üniversiteli öğrencileri ziyaret etti…

Polonya'nın ilk 5 üniversitesi içerisinde yer alan Warsav
Üniversity Of Life Scıences-SGGW’yı ziyaret eden Çukurova
Üniversitesi heyeti, Rektör Prof. Dr. Wieslaw Bielawski ve Dış
İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Michal Zasada ile
görüşerek iki üniversite arasında belirli alanlarda çift diploma,
staj hareketliliği ve öğrenci değişimini içeren daha geniş bir
işbirliğinin yapılması konularında prensip kararına vardı.

Daha sonra Çukurova Üniversitesi Heyeti, Gıda Bilimleri
Fakültesi Gıda Güvenliği ve Tüketimi Fakültesi Dekanı, İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve bölüm başkanlarıyla resmî
görüşmeler yaparak öğretim üyesi değişimi, öğrenci değişimi
ve çift diploma konularını detaylı bir şekilde ele aldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar başkanlığındaki heyet
Varşova’da Erasmus+ Plus kapsamında öğrenim gören
Çukurova Üniversiteli öğrencilerle bir araya gelerek
değerlendirmelerde bulundu.

Haberin detayı
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Hayırsever İşadamı Abdi Sütcü, ölüm yıldönümünde
Çukurova Üniversitesi’nde adını taşıyan okulda anıldı
Çukurova Üniversitesi’ne (ÇÜ) bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda adı yaşatılan merhum Abdi
Sütcü, ölümünün 26’ncı yılında üniversite yönetimi, öğrenciler ve ailesinin katıldığı bir etkinlikle anıldı.
Hayırsever İşadamı Abdi Sütcü’nün ölümünün 26. Yıldönümünde,
Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda
düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından 1992 yılında 51 yaşında
vefat eden Abdi Sütcü’nün hayatından kesitler sunuldu.
Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana OSB Başkanı
Bekir Sütcü açılış konuşmasında, merhum babasının adının bu
güzide kurumdan yaşatılıyor olmasından duydukları gururu dile
getirdikten sonra, “Başta Üniversite Rektörümüze ve
hocalarımıza, böyle bir eserin katkılarımızla oluşmasında bize
gösterdikleri kolaylıklardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise
okulun teknik konularıyla ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Kibar,
“Yüksekokulumuzun proje aşamasından bugüne kadar
desteklerini esirgemeyen, her zaman bizlerin yanında olan
Sütcü ailesine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor,
merhum Abdi Sütcü’ye Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından, yaşam koçu Ayşe Acun Erkuloğlu,
“Avucunuzdaki kelebek” konulu sunum yaptı. Abdi Sütcü
Anma Etkinliği, konuklara ve tüm öğrencilere öğle yemeği
ikramıyla sona erdi.

Haberin detayı
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Geleceğin Diş Hekimleri için önlük giyme töreni düzenlendi
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. sınıf öğrencileri beyaz
önlüklerini giydi. Geleceğin Diş Hekimleri, mesleğe ilk adımı atmalarını kutladı. ÇÜ Teknokent Kuluçka Merkezi
Konferans Salonu’nda düzenlenen önlük giyme törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Diş Hekimliği
Fakültesi Dekan Prof. Dr. Serdar Toroğlu, Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Akademisyenler ile
aileler katıldı.
104 Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi beyaz önlüklerini
törenle giydi
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından tören “Beyaz Önlük Önemi ve Tarihi” konulu sunumla
devam etti. ÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Funda Kadıoğlu slaytlar eşliğinde sunum gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Kadıoğlu sunumunda, beyaz önlüğün hem bir geleneği
hem de gerekliliği temsil ettiğini ifade ederek beyaz önlüğün
hekimlik mesleği ile simgeleşmiş bir sembol haline de geldiğini
söyledi.

TRT spikeri Burak Gerçek öğrencilerle söyleş yaptı
Tören daha sonra diş hekimliğine yeni başlayan 104
öğrencinin önlük giymesinin ardından Prof. Dr. Emin Esen’in
Beyaz Önlük Andını öğrencilere okutmasıyla devam etti.
Tören TRT Spikeri Burak Gerçek söyleşisiyle son buldu.

Haberin detayı
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Çukurova Üniversiteli bilim insanı bebek ağlamasına çözüm buldu
3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na Türk Patent Kurumu’nun stant daveti üzerine katılan
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Şenay Çetinkaya “Bebeklerin ağlamasını önceden tespit edip,
beyaz gürültü dinleterek sakinleşmelerini sağlayan cihaz” projesiyle
Gümüş Madalya ödülü almaya hak kazandı.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Çetinkaya, ürünün üst düzey
bir teknolojiye sahip olduğunu belirterek dünyada bir ilk
olacağını söyledi. “Bebeklerin ağlamasını önceden tespit edip,
beyaz gürültü dinleterek sakinleşmelerini sağlayan cihazı icat
eden Doç. Dr. Çetinkaya, bu buluşun uluslararası pazarda da
satılabilecek bir ürün olduğunu ifade etti.

Bebeklerin ağlamasını önceden tespit eden cihaz icat etti
3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na Türk Patent Kurumu’nun
stant daveti üzerine katıldığını belirten Doç. Dr. Şenay Çetinkaya
ürün hakkında şu bilgileri aktardı;
“Henüz ön prototipi yapılmadı ve bunun için maddi destek
aranıyor. PCT raporu temiz geldi ve Avrupa’da tesciline
başvuruldu. Ayrıca Amerika’ya da ön araştırma için başvuruldu.
Patente konu olan; Bebeklerin ağlamasını önceden tespit edip,
beyaz gürültü dinleterek sakinleşmelerini sağlayan cihaz, bebek
gövdesine yerleştirilen ve kas kasılma dalgaları, ölçülen
dalgaların genişlik ve hız oranları arasındaki farklılıkları
değerlendirme, bebeğin nefes alış verişlerinin ne derinlikte ve
ne hızda birleştiği, kalp atışının ölçümünü yapan ve fazla kasılma
olması halinde mikroişlemciye ağlama olabileceği bilgisi ileten
GSR sensörü içeren en az iki adet elektrot, kulaklık,
elektrotlardan gelen verilerin ağlama bilgisi olması halinde

hafızasında kayıtlı olan veya dışarıdan bir medya oynatıcı ile
bağlanan beyaz gürültüyü çalmaya başlayan mikroişlemci ve
dijital ekran içermesiyle karakterizedir.”

Beyaz gürültü sayesinde kolikli bebekler sakinleşecek
“Koliği olan bebeklerin yakınına saç kurutucu, elektrik
süpürgesi gibi değişik frekanslı seslerin dinletilmesiyle
bebeklerin sakinleştiği gözlemlenmiştir. Ayrıca beyaz
gürültüyle kolikli bebekleri sakinleştirmede, cerrahi operasyon
sırasındaki sedasyonu ve anksiyeteyi azaltmada, ağrılı işlemler
sırasında bebeği sakinleştirmede, anne karnındaki bebeğin
hareketlerine etkisinin incelenmesi gibi çeşitli çalışmalar
yapılmıştır.”
“Beyaz ses olarak da adlandırılan beyaz gürültü tüm farklı
frekanslarda seslerin kombinasyonundan oluşur. Yirmi bin
farklı tonun çıkmasından oluşan uğultu gibi tanımlanabilir,
genellikle frekans ve sinyal olarak, ağaçların üzerinden gelen
rüzgar sesi, şelale, radyo dalgaları ya da okyanus dalgalarına
benzeyen sinyal ve frekanslar gibidir. Ayrıca beyaz gürültü
uğultu şeklinde ve sürekli monoton ses olmasından dolayı
bebeğin anne karnındaki sese benzemektedir. Bu sesler
bebeğin anne karnında bulunduğu ortamdaki seslere
benzemekte ve bebekleri rahatlatmaktadır.” Haberin detayı
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2. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi
2. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama
Merkezi (KADAUM) tarafından gerçekleştirildi. Kadın çalışmaları yapan farklı disiplinleri bir araya getirerek kadın
sorunlarını ve nedenlerini tartışmayı amaçlayan 2. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi’nde, sorunlara çözüm
üretebilmek için yapılabilecekler kadın merkezli tartışılarak bilim kurulundan oluşan hakem değerlendirmesine
sunulup, uygulamada görev alanlara ve karar mekanizmalarına ulaştırılacak.

ÇÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel, Merkez Müdürü Prof. Dr. Oya
Işık, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ramazan Akyürek,
akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilileri
katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal
Marşının okunmasıyla başlayan kongrenin açılış konuşmasını
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr.
Oya Işık yaptı.

Prof. Dr. Işık: “Kadının yaşadığı sorunların çözümü eğitimle
mümkün olur”
Prof. Dr. Işık kongreye 89 bildiri ve karma sergiyle 43
üniversiteden, valiliklerden, TÜİK’ten, Sağlık Bakanlığı ve sivil
toplum kuruluşlarından katılımcıların olduğunu söyledi. Kadının
yaşadığı sorunların çözümünün eğitimle mümkün olduğunu
hatırlatan Prof. Dr. Işık şunları kaydetti; “Cinsiyet ayrımcılığı aile
yaşamından eğitim hayatına sosyal yaşamdan iş hayatına kadar
birçok yerde ve şekilde ortaya çıkmaktadır. Araştırmalara göre
Türkiye’de kadınların en önemli beş sorunu sırasıyla şiddet,

namus cinayetleri, erken evlilik, aile baskısı ve ekonomik
bağımsızlığın olmaması olarak tanımlanmaktadır.”

Akyürek: “En fazla kadın çalışanı olan belediye Adana
Büyükşehir Belediyesi”
Büyükşehir belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek ise,
“Kadın şefkat sembolüdür, kadın anne olarak fedakârlığın
sembolüdür, kadın güzelliğin zarafetin semboldür” diyerek
başladığı sözlerine, kadına yönelik şiddete dikkat çekti.
Akyürek, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin en fazla kadın
çalışanı olan belediye olmasından duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.

Prof. Dr. Tükel: “5 Yılda Türkiye’de 14 binin üzerinde
kadın cinayeti işlendi”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel de, kadınların
toplumun temel taşları olduğunu ifade ederek cinsiyete
dayandırılan farklılaştırmalar nedeniyle eşitliğin
sağlanamadığını söyledi.
Haberin detayı
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CukurovaMED 2018 Projesi’nin ilk toplantısı yapıldı
Çukurova Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen
CukurovaMED Staj Konsorsiyum Projesinin yeni dönem toplantısı
Dış İlişkiler Birimi toplantı salonunda tüm
yükseköğretim ortaklarının katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çağ
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Erasmus Koordinatörleri ve Dış İlişkiler yetkilileri
katıldı. Erasmus+ Programı kapsamında hareketlilik faaliyeti
gerçekleştirme amacı ile Ulusal Ajansa yapılan “Yükseköğretim
Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu” başvurularının
değerlendirme süreci sonucu Çukurova Üniversitesi’nin
koordinatörlüğünde yürütülen CukurovaMED Staj Konsorsiyum
projesi yeniden akredite oldu. 2014 Proje Dönemi ve 2016
Proje Dönemini başarıyla tamamlayan konsorsiyum projesi,
yeni dönemde Toros Üniversitesi’ni de dahil ederek ortak
sayısını dokuza yükseltti.

ÇukurovaMED toplantısı Çukurova Üniversitesi ev
sahipliğinde toplandı
Prof. Dr. Harun Arıkan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı,
Erasmus Kurum Koordinatörü Semra Sadık Krupka ve Dış
İlişkiler Genel Koordinatörü Müge Ergin’in 2016 Projesini
değerlendirme ve 2018 projesinin yürütülmesine ilişkin
hareketlilik takvimi ve hibe yönetimi konusunda yaptıkları
sunumla devam etti. Toplantının birinci bölümünde projeye
yeni katılan Toros Üniversitesi’nin proje uygulamasına yönelik
soruları cevaplandı.

Toplantının ikinci bölümünde proje ortakları 2018 projesinin
kurumsal etkilerini ve konsorsiyum çerçevesinde yürütülen
faaliyetlerini değerlendiren sunumlarını gerçekleştirdi.
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Yunus
Çelik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden ilk staj
öğrencilerini Erasmus Konsorsiyum Projesi ile yurt dışına
gönderdiklerini ve proje sayesinde staj hareketliliği ve
personel hareketliliği faaliyetleri konusunda oldukça
deneyim sahibi olduklarını ifade etti. Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesinden Öğr. Gör. Funda Özbakır da proje
kapsamında gerçekleştirilen iyi uygulama örnekleri hakkında
katılımcılara bilgi verdi. Mersin Üniversitesinden Öğr. Gör.
Duygu Sümer proje kapsamında yurt dışına gönderilen
personellerin izlenimleri ve staj olanaklarını görüşmek üzere
Dış İlişkiler sorumluları olarak yaptıkları işletme ziyaretleri
hakkında açıklamalarda bulundu. Çağ Üniversitesinden Gül
Kulak proje sayesinde farklı sektörlerden davet ettikleri
uzmanlar konusunda kurumsal anlamda kazanımlarından
bahsederken Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden
Aylin Yardımcı sunumunda 2018 projesi değerlendirmesi ve
ortaklarla etkili iletişim konularına değindi.
Toplantı, ortakların iyi uygulama örneklerinin ardından proje
yönetim toplantılarının takviminin belirlenmesiyle sona erdi.

Haberin detayı
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ÇÜ Eczacılık Fakültesi’nde “Kariyer Günleri”…

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
tarafından düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında
Psikiyatrist-Psikoterapist Dr. Sümer Öztanrıöver Kariyer
Günleri’nin konuğu oldu. Eczacılık Fakültesi Kariyer Günleri
kapsamında Eczacılık Fakültesi Amfisinde gerçekleşen konferansa
Dekan Prof. Dr. Nuran Öğülener, öğretim elemanları ve
öğrenciler katıldı. Eczacı adaylarına “Kendi Kulağına Fısıldamak”
isimli konferans veren Dr. Öztanrıöver sunumunda “psikoterapi,
önce ben kuralı, sağlıklı agresyon, hata yapmaktan korkmama,

düşüncelerin enerjisi, esnek olabilme ve kendi duygularımızı
yatıştırmak” konularına yer verdi. Dr. Öztanrıöver öğrencilere
oynattığı oyunla önemli farkındalıklar da kazandırarak
Biblioterapi yani kitap önerileri ile sunumunu tamamladı.
Katılımcıların kendi zaman tünellerinde yolculuk etmelerini
sağlayan sunumunun ardından Dr. Sümer Öztanriöver’e
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener teşekkür
belgesi takdim etti.

Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri bir günde 74 ünite kan bağışladı
Bağışlanan her kan kurtarılan üç can
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu yönetimi önemli bir etkinliğe imza attı. 2018-2019
eğitim-öğretim yılında kan bağışı kampanyası yaparak bu anlamlı
etkinliği geleneksel hale getirdi. Yapılan kan bağışı etkinliğinde bir
günde 74 ünite kan toplandı.
Etkinlik hakkında bilgi veren Yüksekokul Müdürü Prof. Dr.
Neslihan Boyan, amaçlarının “Bağışlanan Her Kan Kurtarılan Üç
Can” sloganıyla kan bağışının önemini vurgulayarak sağlık
sektöründe çalışacak öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini
geliştirmek olduğunu söyledi.
ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
öğrencilerinin yanı sıra etkinliğe Çukurova Üniversitesi Kızılay
Kulübü öğrencileri de destek vererek bir günde 74 ünite kan
bağışı toplandı.
Kan bağışçısı kazanım uzmanı Öznur Bağçıvan, “Kan acil değil,
sürekli ihtiyaçtır.” diyerek kampanyaya destek veren MYO
yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.
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Çukurova Üniversitesi Matematik Bölümü akademisyenleri 10.sınıflara kitap hazırladı
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü - Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı
tarafından sürdürülen, ‘Ortaöğretim Ders Kitaplarının Yeniden Yazılması Programı’ kapsamında, Çukurova
Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Türkiye’de kurulan yedi komisyondan biri olarak
görev aldı. Bu kapsamda Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gonca Ayık bir ekip oluşturarak Milli Eğitimin Müfredatına
uygun kitap hazırladı.
2017 yılında milli eğitim müfredatının değişmesiyle birlikte
Çukurova Üniversitesi Matematik Bölümü olarak komisyon
kurulduğunu ve kitap yazım işlemlerine başlandığını bildiren
Prof. Dr. Ayık, kendi ekiplerine düşen kısmın dokuzuncu sınıf
kitaplarını yazmak olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl hazırladıkları
9. sınıf kitabın komisyondan geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Ayık, bu
kitabın Türkiye çapında da dağıtılan bir kitap olduğunu ifade
etti.
“Bu yıl bu komisyon görevimiz devam etti 9-10 ve 11’i de
yazdık, yazdığımız kitapların üçü de talim terbiyeden geçti. Şu
an dağıtılıp liselerde okutulan 10. sınıf kitap. Milli Eğitim
Bakanlığı diğerlerini de belki önümüzdeki yıllarda basacaktır.
Kitapları yazarken iyi bir öğretmen ekibiyle birlikte olmaktan
mutluyum. Müfredat dâhilinde yazılan son zamanların en güzel
kitaplarından biri olduğunu düşünüyorum. ‘Matematik kitabı
sadece matematik kitabı değildir’; diyebilmek ve çocukların
ilgisini çekebilmek için birazda yöresel bilgileri kitabın içeriğine
koyduk. Matematik tarihinden kişilerin hayatları ve bu toprakta
yetişmiş kişilerden bahsettik.”

Haberin detayı

Wavin Pilsa Genel Müdürü iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencileri iş ve meslek hayatında
başarı elde etmiş dünyaca ünlü CEO ve tanınmış isimlerle
buluşturmaya devam ediyor. Öğrenci buluşmalarının bu kez
ki konuğu Wavin Pilsa Genel Müdürü Fatih Asal oldu. İktisadi
ve İdari Birimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi
Yalçın'ın davetlisi olarak öğrencilerle buluşan Asal, başarı
hikâyesi ve kurumunun politikalarını Çukurova
Üniversitelilere anlattı.
Prof. Dr. Azmi Yalçın, Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi öğrencilerini iş hayatında başarı elde etmiş
kişileri buluşturarak bilgi deneyimlerini paylaşmalarını
sağladıklarını söyledi. Her yıl, alanında başarılı isimleri
öğrencilerle buluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Yalçın, bu
yılda birçok ismin öğrencilerle bir araya geldiğini ve
organizasyonun bundan böyle de süreceğini söyledi.

Haberin detayı

Wavin Pilsa Genel Müdürü Fatih Asal da hayat hikâyesini
öğrencilerle paylaştı. Asal, Wavin Pilsa’yı da tanıtan kısa bir
sunum yaptı. Asal, 1. sınıf öğrencilerine iş hayatındaki
tecrübelerini örneklerle anlatarak, Wavin Pilsa’nın sektördeki
örnek başarısı ve yeni projelerine değindi.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN

Suriyeli mültecilere serada sebze üretimi eğitimi veriliyor
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) eğitimde öncü olmaya devam
ediyor. Ulusal ve uluslararası farklı projelere eğitim
desteği veren Çukurova Üniversitesi bunlara bir yenisini
daha ekledi. Kısa adı FAO olan Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü’nün iç savaştan kaçarak Türkiye’ye
sığınan Suriyeli mültecilere yönelik yürüttüğü proje
kapsamında, Çukurova Üniversiteli bilim insanları
serada sebze üretimi eğitimi veriyor.
FAO ve Osmaniye Yağlı Tohum Bitkileri Araştırma Enstitüsü ile
ortaklaşa yürütülen “Osmaniye Kampındaki Suriyeli Mültecilerin
Mahsul Üretimine Destek Amaçlı Acil Yardım” projesi
kapsamında pilot uygulamayla kampta kurulan serada Suriyeli
mülteciler yaş sebze meyve üreterek, yine kampta yaşan Suriyeli
mültecilere ücretsiz dağıtıyor.
FAO tarafından mülteci kampının yanına kurulan 8.000
metrekarelik modern serada, kampta tüketilecek sebze
yetiştiriliyor. Çukurova Üniversitesi Bahçe bitkileri Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Daşgan ve Prof. Dr. Nafi
Baytorun’un da eğitmen ve danışman olarak yer aldığı projede
mültecilere patlıcan, domates, biber ve salatalık yetiştirme

ÇÜTAM’da Moğolistan anlatıldı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi
(ÇÜTAM) Kültür Evi’nin bu haftaki konukları “Orhun Yazıtlarına
Yolculuk: Moğolistan” başlıklı sunumlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı,
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülcan Akboz ile ÇÜ Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda ÇÜTAM Merkez
Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik oldu.
Gülcan Akboz ve Prof. Dr. Deniz Abik, Moğolistan yolculuklarının
ardından oraya ait izlenimlerini, yakından görme fırsatı buldukları
yerleri ve Türkoloji için oldukça önemli bir yere sahip olan Orhun
Yazıtları’na dair birçok bilgiyi ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı.

“Orhun Yazıtlarına Yolculuk: Moğolistan” isimli sunum
yaptılar
Sunum sırasında, öncelikle Moğolistan üzerine bazı açıklamalar
yapan Akboz ve Prof. Dr. Abik “Moğolistan; Türk dili, tarihi ve
edebiyatı açısından son derece önemli bir ülke. Türkçenin bilinen
ilk yazılı belgelerini, yani tarihte bilinen ilk Türk devleti olan
Göktürk Devleti’ne ait Orhun Yazıtlarını barındıran bu ülke, tarih
boyunca çeşitli Türk devletlerine de ev sahipliği yapmıştır.” dedi.
Ardından, Moğolistan’ın inanış biçimlerinden bahseden Akboz ve
Prof. Dr. Abik Moğolistan’da hem Budizmin hem de Şamanizmin
görüldüğünü ancak bu iki dinin sarı ve siyah olmak üzere farklı
renklerle temsil edildiğini ifade etti. Haberin detayı

konusunda eğitimler veriliyor. Serada ürün yetiştirilmesi
konusunda eğitimler veren Prof. Dr. Yıldız Daşgan, bugüne
kadar 2.2 ton salatalık, 180 kg patlıcan ve 540 kg biberin hasat
edilerek mülteci kampında tüketimin sağlandığını ifade etti.

Haberin detayı
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Adana Meslek Yüksekokulunda organ bağışı ve organ nakli konferansı verildi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Meslek
Yüksekokulu Beyazevler Yerleşkesinde Adana
Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Klinik Şefi Doç.
Dr. Kenan Topal ve Adana Şehir Hastanesi
Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Bilgehan
Kahveci tarafından “Organ Bağışı Ve Organ
Nakli” konulu konferans verildi.

Konferansa Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Faruk Karadağ, Müdür
Yardımcısı Doç. Dr. Levent Sangün ve Dr. Öğr. Üyesi Veysel
Polat ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Kenan Topal ve
Organ Nakli Koordinatörü Bilgehan Kahveci Organ Bağış Haftası
etkinlikleri kapsamında ‘Organ Bağışı Ve Organ Nakli
Konferansı’nda hayattayken yapılan organ bağışının önemine
dikkat çekti. Doç. Dr. Kenan Topal, ülkemizde organ nakli
bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını ancak yapılan
organ bağışı sayılarının aynı hızda artmadığını ifade etti.
Türkiye’de yılda milyon nüfus başına ortalama 5-7 tane
kadavradan organ bağışı yapıldığını hatırlatan Doç. Dr. Topal,
organ naklinin gelişmiş olduğu ülkelerde bu oranın milyon
nüfus başına 20-35 düzeyinde olduğunu aktardı. Türkiye’de
2017 yılında toplam böbrek ve karaciğer nakli sayısının 4788
olarak gerçekleştiğini ifade eden Topal şu bilgilere yer verdi;

“Birçok kişinin kendisi ya da yakını, sevdiği, eşi, çocuğu, annebabası uzayan organ nakli bekleme listesinde “hayat”
bekliyor. Hastanın kendi akrabaları ve yakınları tarafından
canlı’dan yapılan nakillerde sayıların yüksek olmasına karşın
yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşmiş olgulardan yapılan
bağış sayısı çok düşük gerçekleşmekte.”
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku
Nakli Koordinatörü Bilgehan Kahveci ise ülkemizdeki organ
nakli işlemlerinin yasal çerçevesini anlattığı konuşmasında
“Ülkemizde organ nakli 2238 sayılı Organ ve Doku Nakli
Kanunu çerçevesinde yapılır. Buna göre 18 yaşının aşmış akli
dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir.
Organ Bağışında bulunmak için tüm Devlet Hastaneleri,
Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerinin Organ Bağış
Birimlerine, organ bağışı ile ilgili vakıf, dernek ve kuruluşlara
başvurabilir.” dedi.

Haberin detayı

ÇÜ Teknik Bilimler MYO öğretim elemanlarına diksiyon etkin iletişim ve
ikna teknikleri eğitimi verildi
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Organize Sanayi Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Yüksek Öğretim Kanununa
eklenen “Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan meslek
yüksekokullarının desteklenmesi” maddesi gereğince
Öğretim Elemanlarına yönelik sertifikalı “Diksiyon”, “Etkin
İletişim” ve “İkna Teknikleri” kursu verildi. Eğitim sonunda
diksiyon eğitimini veren Hülya Yıldırım’a, Etkin İletişim eğitimi
veren Pırıl Sönmez’e İkna Teknikleri Eğitimini veren Yusuf
Seyhan’a katkılarından dolayı Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan tarafından çiçek takdim
edildi.
Öğretim elemanlarının aktif olarak derse katıldığını belirten
Prof. Dr. Bozdoğan “Eğitim – öğretim faaliyetlerinin
etkinliğinin arttırılmasına yönelik yapılan eğitimlerle,
öğrencilerle daha sağlıklı iletişim kurulmasını hedefliyoruz.”
dedi.
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Çukurova Üniversiteli modacılar ödüle doymuyor…
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve
Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri “7. Athib Dokuma Kumaş
Tasarım Yarışmasında” Dereceye Girerek 3 Ayrı Ödülün Sahibi
Oldu…
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçıları Meclisinin (TİM) desteği
ile Akdeniz Tekstil İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından
geleneksel olarak düzenlenen ‘7. Dokuma Kumaş Tasarım
Yarışması’nın ödül töreni Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı
ile Adana Müze Kompleksinde gerçekleştirildi. Çukurova
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölümü öğrencileri finalde yer alarak derece elde etti.

Çukurova Üniversitesi’ne 3 ayrı ödül
ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında her yıl düzenli bir
şekilde 10 yarışmacı arasında yer alan Çukurova
Üniversitesi’nden bu yıl Ceyda Nur Kömürcü, Talip Yasin Yavuz,
Manolya Geliş, yüksek lisans öğrencisi Şansım Televi Boğa yer
aldı. Bu yıl gerçekleştirilen ‘7. Dokuma Kumaş Tasarım
Yarışması’nda 1. olan tasarımcı ‘Düzlem’ adlı tasarımıyla Berna
Süslü, 2. Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi ‘New
Butterfly’ temasıyla Şansım Televi Boğa oldu. 3. ise ‘Muture
COre’ temasıyla Gizem Nur Bağ dereceye giren isimler arasında
yer aldı. Haberin detayı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Koşusunu ‘Malerba’ kazandı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü adına Türkiye Jokey
Kulübü tarafından “ÇÜ Rektörlük Kupası Koşusu” düzenlendi.
Çukurova Üniversitesi adına ilk kez 1997 yılında yapılan koşunun
bu yıl 22.'si gerçekleştirildi. Koşuyu jokeyi Mehmet Akvavuz
idaresinde MALERBA kazandı.
Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşulan yarışta 3+ yaşlı safkan
İngilizlere mahsus mücadeleye 10 at katıldı. Yarışı jokeyi Mehmet
Akvavuz idaresinde en dıştan attığı güçlü sprintle MALERBA
1.26.55 dereceyle birinci oldu.

ÇÜ adına ilk kez 1997 yılında yapılan koşunun bu yıl 22.'si
gerçekleştirildi
Kum pistteki 1400 metre mesafeli yarışın İkincisi. MALERBA'yla
birlikte son 100'de sprinte kalkan iç kulvardaki SUMEL HAN oldu.
Koşunun favorisi DOWN TOVVN 5 boy gecikmeli başladığı
mücadelede üçüncülükle yetinirken, geçtiğimiz yıl bu koşuda ilk
dörde giremeyen HUMBARA ise tabelayı tamamladı. Ayhan
Menzi'nin sahibi, Orhan Anaç'ın yetiştiricisi, Mustafa Atal'ın da
antrenörü olduğu 4 yaşındaki doru at, böylece 24 yarışlık
kariyerinin 9. birinciliğini de elde etmiş oldu.

Haberin detayı
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Doç. Dr. Er, Platon felsefesinde eril aklı anlattı
“Platon Felsefesinde Eril Aklın İnşası” başlıklı konuşmasıyla
ÇÜTAM katılımcılarıyla buluşan Çukurova Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Felsefe
Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Erol
Er , felsefe alanında birçok bilgi aktardı. Doç. Dr. Er, “eril akıl”
kavramının en bilindik öncüleri arasında yer alan, rasyonalist bir
filozof olarak bilinen Platon’dan ve onunla bağlantılı olarak “eril
akıl” kavramını katılımcılara anlattı.
Platon düşüncesinde var olan akıl-madde ve ruh-beden
karşıtlıklarına değinen Doç. Dr. Er, felsefe tarihinde eril akıl
denildiği zaman karşımıza iktidarı talep eden bir öznenin
çıktığını, bu kavrama göre eril aklın, kadını ve kadın bedenini
kendinden farklı bağımsız bir özne olarak değil de kendine bağlı,
ötekileştirilmiş ve sınırların içine hapsedilmiş bir yapı olarak
algıladığını ifade etti. Eril aklın dikte edici bir yönü olduğunu ve
doğrudan ya da dolaylı olarak evrene kendi cinsiyetini vermek

istediğini vurgulayan Doç. Dr. Er çevremize psikanalitik bir
çözümlemeyle yaklaştığımızda bazı simge ve sembollerde
bunun net bir şekilde anlaşılabileceğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi I. Uluslararası "Rhapsody" Piyano Festivali ve Yarışması
Nisan ayında yapılacak
Çukurova Üniversitesi I. Uluslararası "Rhapsody" Piyano
Festivali ve Yarışması 1-2-3- Nisan tarihlerinde Mithat Özsan
Amfisi’nde gerçekleştirilecek. Yarışma başvuruları 1 Ocak
2019’da başlayıp 15 Şubat’ta sona erecek…
Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı organizasyonunda
gerçekleşen I. Uluslararası "Rhapsody" Piyano Festivali ve
Yarışmasının Onursal Başkanlığını ÇÜ Devlet Konservatuvarı
Müdürü Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Prof. Toğrul
Ganioğlu yaparken organizasyon başkanlığını ise ÇÜ Devlet
Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Sahne Sanatlar Bölümü
Başkanı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Ülviyye Güler
üstleniyor.
Uluslararası "Rhapsody" Piyano Festivali ve Yarışmasının jüri
üyeleri ise Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Rektörü Prof. Dr.
Farhad Badalbeyli, Bulgaristan Sofya Konservatuvarı Öğretim
Üyesi Prof. Ludmil Angelov, Ankara Hacettepe Devlet
Konservatuvarı Müdürü Prof. Binnur Ekber, İstanbul Devlet
Konservatuvarı Öğr. Üyesi Prof. Eser Bilgeman Şakır ve Ünlü
Piyano Sanatçısı Cem Babacan’dan oluşuyor.
Yarışmanın C-D-E kategorileri birincileri Çukurova Devlet
Senfoni Orkestrasının 2019-2020 Konser sezonunda solist
olarak sahne alacak. Organizasyon komitesinden yapılan
açıklamaya göre son başvuru tarihinin 15 Şubat 2019 olduğu
bildirilirken http://rhapsody.cu.edu.tr adresinden detaylı bilgi
alınabileceği bildirildi.

Prof. Dr. Bozdoğan: “Eğitim kalitesinin artması için herkes üzerine düşeni yapmalı”
Meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin iş dünyası ile zayıf
olan ilişkilerini güçlendirmek adına hayata geçirilen Organize
Sanayi Bölgeleri Meslek Yüksekokulları sisteme yeni bir soluk
getirdi. Okullardaki öğrenci sayıları dikkate alınarak devlet
tarafından eğitim desteği verilen OSB meslek
yüksekokullarında eğitim kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Nigar Yarpuz Bozdoğan ile OSB meslek
yüksekokullarında eğitim kalitesini artırmak için
yapılan çalışmalar hakkında konuştuk.
Öğrencilerin meslek yüksekokulunu lisenin devamı olarak
algıladığını söyleyen Prof. Bozdoğan, gelen öğrencilerin büyük
çoğunluğunun meslek lisesi çıkışlı olduğunu hatırlattı. Bu
öğrencilerin lise dönemlerinde matematik, fizik, kimya,
türkçe gibi temel dersleri son 2 yılda görmediklerini belirten
Prof. Bozdoğan, “Teorik olarak temel dersleri zayıf kalıyor.
Ancak meslek yüksekokulunda teorik bilgiyi öğrenmek
zorundalar. Bu nedenle de zorlanıyorlar” dedi. Prof.
Bozdoğan OSB meslek yüksekokullarının durumu ve eğitim
kalitesini artırmak için yapılan çalışmalarını anlattı.

“3+1 iş yeri eğitim sistemine geçiş yapılmıştır. İlk
olarak 2018-2019 bahar yarıyılında öğrenciler haftada
4 gün işletmelerde ve kamu kurumlarında intörn
tekniker olarak iş yeri eğitimine başlayacaklardır.
3+1 iş yeri eğitimi kapsamında 07/06/2018 tarihinde
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir SÜTCÜ ile
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa KİBAR ile protokol
imzalanmıştır. İşyeri Eğitimi için sanayi dışında ASKİ,
Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve benzeri kamu kurumları
ile de işbirliği yapılması planlanmaktadır.”

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Organize Sanayi
Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, meslek
yüksekokullarında öğrenci, öğretim elemanı ve
sanayicinin üzerine düşenleri yapmasıyla eğitim
kalitesinin artacağını söyledi.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde
kurulan “Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu” hakkında bilgi verir misiniz?
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) 2009
yılında kurulan okulumuz, Makine, Elektronik Teknolojisi,
Elektrik ve Tekstil bölümlerine öğrenci alımı ile eğitime
başladı. 2012 yılında ilk mezunlarını verdi. 2011 yılında İş
Sağlığı ve Güvenliği ile Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümlerini
açtık. Okulumuzda AOSB’nin katkılarıyla kurulan bir bilgisayar
laboratuvarı, üniversite tarafından kurulan makine
laboratuvarı ve elektrik-elektronik laboratuvarı ile KOSGEB
tarafından devredilen tekstil laboratuvarı ile uygulamalı
eğitim veriyoruz. AOSB Yönetim Kurulu tarafından MYO da
aktif olarak eğitim veren 5 programın 2’nci sınıfına geçen ilk 3
yani, 15 öğrenciye eğitim-öğretim dönemi boyunca karşılıksız
burs veriliyor. Türk Telekom ile Yüksekokul arasında 2016
yılında imzalanan protokolle, kurulan telekomünikasyon
teknolojileri laboratuvarı ile elektrik ve elektronik
teknolojileri öğrencilerine güz ve bahar döneminde Türk
Telekom A.Ş. mühendisleri tarafından ders verilmeye
başlandı. AOSB Teknik Bilimler MYO’dan her yıl mezun olan
öğrencilerinden ortalama 6 öğrenci Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
ile fakültelere geçiş yapabiliyor. Şu anda aktif olarak 350
öğrenci okulumuzda eğitim-öğretime devam ediyor.
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu programları, ders içerikleri, öğrenim süresi ve
sektörün ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Bölümlerimizde uygulamalı dersler için var olan atölye ve
laboratuvarlarımızda seçkin öğretim elemanları kadrosuyla
çalışmaktadır.
Haberin detayı

