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Çukurova Üniversitesi Türkiye’nin en çevreci üniversitelerinden biri ilan edildi
Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemi enVision tarafından her yıl farklı sektörlerde gerçekleştirilen
‘En Yeşil Ofis’ araştırmasının bu yılki teması olan yükseköğretim kategorisi sonuçları açıklandı. ‘Kağıtsız Ofis’
konseptine geçen 105 üniversitenin değerlendirmeye alındığı araştırmada Çukurova Üniversitesi Türkiye’nin en
çevreci 10 üniversitesinden biri ilan edildi.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde
gerçekleştirilen otomasyon ile ‘kağıtsız ofis’ konseptine geçen
üniversitelerin çevreye sağladığı katkı enVision tarafından ‘En
Yeşil Ofis’ adıyla gerçekleştirilen özel bir araştırma ile açıklandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) listesinde yer alan toplam 206
üniversiteden 105’inin değerlendirmeye alındığı araştırmada
‘en çevreci üniversite’ listesinin ilk sıralarında yer alan Çukurova
Üniversitesi’nin çevreci yönü bir kez daha gözler önüne serildi.
Söz konusu yapılan araştırmada, Elektronik Belge, Form ve
Süreç Yönetim Sistemi’ne geçilmesinin ardından Çukurova
Üniversitesi ofislerinde kâğıt tüketiminde yaşanan ciddi azalma
neticesinde sağlanan kâğıt tasarrufu ve buna bağlı olarak
kurtarılan ağaç sayısı dikkat çekti.
Çukurova Üniversitesi EBYS ile 2 bin 738 ağacın kesilmesini
önledi
Araştırmaya göre değerlendirmeye alınan 105 üniversite
arasında derecelendirmeyi en üst seviyede tamamlayan

Çukurova Üniversitesi’nde EBYS sayesinde toplamda 2.738
ağacın kesilmesi önlenip 13.636 ton su tasarrufu sağlandı.
Ayrıca 773 ton karbondioksit salınımı ile 55 ton katı atık
oluşumu da engellendi. Böylelikle A4 kâğıdın kullanılması da
önlenmiş oldu.
Prof. Dr. Kibar: “Varlığımızı bu gezegende devam ettirmek
istiyorsak onu korumayı öğrenmek zorundayız”
Araştırma sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapan Çukurova
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar EBYS ile çevre
dostu üniversiteler arasında yer almaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Çukurova Üniversitesi’nin Elektronik
Belge Yönetim Sistemleri ile ofislerdeki iş süreçlerinde ciddi bir
zaman, maliyet ve işgücü tasarrufu sağlandığını ifade eden
Rektör Prof. Dr. Kibar, kağıtsız ofis konsepti sayesinde ağaçların
kesilmesinin ve doğaya zarar verilmesinin de önüne geçildiğini
söyledi.
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Çukurova Üniversitesi’ne ‘En Yeşil Ofis’ plaketi takdim edildi
Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemi (EBYS) enVision tarafından her yıl farklı sektörlerde
gerçekleştirilen ve bu yıl yükseköğretim kategorisinde yapılan Türkiye’nin En Çevreci Üniversiteleri
araştırmasında dördüncü sırada yer alan Çukurova Üniversitesi’ne ‘En Yeşil Ofis’ plaketi takdim edildi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, EBYS’ye geçtikten sonra iş süreçlerinin hızlandığı gibi kağıt tüketiminde de ciddi
anlamda tasarruf sağladığını söyledi.

Kağıtsız ofislerde verimlilik arttı

ÇÜ’ye enVision’dan tebrik

Bu anlamlı başarı sonrası enVision yetkilisi Kutlu Sagay,
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı
makamında ziyaret ederek En Yeşil Ofis plaket ve sertifikasını
takdim etti. Prof. Dr. Kibar plaket takdimi sonrasında yaptığı
açıklamada, ‘Kağıtsız Ofis’ konseptine geçen 105 üniversitenin
değerlendirmeye
alındığı
araştırmada
Çukurova
Üniversitesi’nin, Türkiye’nin en çevreci 10 üniversitesinden
biri ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

enVision temsilcisi Kutlu Sagay ise, “Elektronik Belge Yönetim
Sistemleri ile bir yandan ofislerde iş süreçlerinde verimlilik
artarken, öte yandan ise ağaçların kesilmesinin ve doğamıza
zarar verilmesinin de önüne geçilmektedir. En Yeşil Ofis
Araştırmasını geçtiğimiz yıllarda Yerel Yönetimler ve Elektrik
sektörlerinde gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise Yükseköğretim
sektörünü mercek altına aldık. Bu yılki listemizin dördüncü
sırasında yer alan Çukurova Üniversitesi’ni tebrik eder,
çevreye olan duyarlılıklarından ötürü Sayın Rektörümüzün
şahsında Üniversitemizin tüm çalışanlarına teşekkür ederiz.”
dedi.

Prof. Dr. Kibar, “EBYS ile üniversitemizde karar verme
süreçlerimiz hızlandı, işlem kuyrukları ve tamamlanma süresi
kısaldı, insan hataları ortadan kalktı, kurum içi iletişim
kanalları daha verimli hale geldi. Daha da önemlisi evrakların
kaybolma riski ortadan kalktığı gibi aranan bir evrakın
bulunma süresi birkaç saniyeye kadar düştü. Özetle,
Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanmaya başladıktan
sonra Üniversitemizde iş süreçlerimizi optimize ederek ciddi
bir zaman ve maliyet tasarrufu sağladık. Araştırmayı
gerçekleştiren enVision yetkililerine teşekkür ederiz.” şeklinde
konuştu.

22 milyon adet A4 kağıdının çöpe gitmesi önlendi
2014 yılı Kasım ayından itibaren tüm iş süreçlerini Elektronik
Belge Yönetim Sistemi ile yöneten Çukurova Üniversitesi’nde,
projenin başlangıcından bugüne kadar geçen sürede; 2.738
adet ağaç kesilmekten kurtarıldı, 13 milyon litre su tasarrufu
sağlandı, 773 ton karbondioksit salınımı engellendi ve 55 ton
katı atık önlendi. Böylelikle Çukurova Üniversitesi tarafından
tam olarak 22 milyon adet A4 kağıdının çöpe gitmesi de
önlenmiş oldu.
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Çukurova Üniversitesi’nde bu yılda Hasat Bayramı coşkusu vardı
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, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Torun, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Abdullah
Doğan, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Prof. Dr. Torun: “Bu hasat aynı zamanda bilginin, teknolojinin
ve alın terinin hasadıdır”

Prof. Dr. Kibar: “Ziraat Fakültemiz araştırma ve uygulama
konusunda çiftçimize rehberlik yapıyor“

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan etkinliğin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Bülent
Torun hasadın harcanan emeğin, sabırla bekleyişin, bolluğun,
bereketin, geleceğe bırakılan umudun paylaşıldığı bir bayram
olduğunu ifade ederek, “Bizler açısından hasat bayramının
kapsamı, bilindiği anlamda yalnızca bitkisel veya ürün hasadını
temsil etmemektedir. Bu hasat bayramı Çukurova üniversitesi
Ziraat Fakültesi’nin gerçekleştirmiş olduğu araştırmalardan elde
edilen sonuçların, yani bilginin, alın terinin ve özverinin ürüne
dönüştürülmesini kapsamaktadır. Bu hasat aynı zamanda
bilginin, teknolojinin ve alın terinin hasadıdır.” dedi.

Tarımın Anadolu topraklarında yalnızca ekonomik bir faaliyet
değil aynı zamanda bir gelenek ve kültür olayı olduğunu
anımsatan Prof. Dr. Kibar, buğdayın ise bu kültürün belki de en
önemli simgelerinden biri olduğunu ifade etti. Geçmişten
bugüne Çukurova Bölgesi ve Adana’da tarımın hep çok önemli
bir sektör olma özelliğini koruduğunu söyleyen Prof. Dr. Kibar,
“İlimizin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesinde kuşkusuz
Üniversitemizin ve Ziraat Fakültemizin katkıları herkes
tarafından bilinen bir gerçektir. Burada yapılan her türlü
çalışmayı takdirle karşıladığımızı vurgulamak istiyorum.
Araştırma ve Uygulama konusunda çiftçimize en güzel
rehberliği yapan Ziraat Fakültemiz, geleceğimiz için de çok
verimli katkılarda bulunacaktır.” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise konuşmasına “Bugün bir yıllık
emeğin, sabrın ve umudun karşılığının alındığı, bereketin ve
bolluğun simgesi olan Hasat Bayramı'na katıldığınız için çok
teşekkür ediyorum.” diyerek başladı.

Yapılan konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve
katılımcılar, buğday hasadının yapıldığı alana geçti. Rektör Prof.
Dr. Mustafa Kibar biçerdövere binerek hasadı başlattı.
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Vali Mahmut Demirtaş, ÇÜMERLAB'da incelemelerde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Üniversitesi'nde
birçok alanda sürdürülen bilimsel çalışmaların kalitesini
arttırmak, sanayi kuruluşlarına yönelik AR-GE faaliyetlerini
desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Çukurova Üniversitesi
Merkezi
Araştırma
Laboratuvarı’nda
(ÇÜMERLAB)
incelemelerde bulundu.

Laboratuvar yetkililerince verilen bilgilerde, merkez bünyesinde
bulunan cihazların; fizik, kimya, biyoloji, tarım, gıda, hayvancılık,
çevre, malzeme, maden, tıp, eczacılık, diş hekimliği ve enerji
gibi birçok alanda araştırmalara hizmet verebilecek kapasitede
olduğu ifade edildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ın
Vali Mahmut Demirtaş, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. şahsında ÇÜMERLAB görevlilerine verdikleri bilgilerden dolayı
Mustafa Kibar ile ÇÜMERLAB Müdürü Prof. Dr. Gülfeza Kardaş teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.
ve Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Ekicibil’den,
Haberin detayı
gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerine poster birincilik ödülü
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Mersin Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Öğrenci Topluluğu (MEUPSA) tarafından
düzenlenen IV. Uluslararası Akdeniz Eczacılık Kongresi
(MEDPHACON 2019) düzenlendi. Kongrede “Aşıyla Tanış,
Sağlığınla Barış” başlıklı poster çalışmaları ile Çukurova
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri lisans düzeyinde
birincilik ödülünün sahibi oldu.
ÇÜ Eczacılık Fakültesi sosyal sorumluluk projesi dersi
kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Sabriye Aydınoğlu
danışmanlığında, öğrenciler Oğuzhan Bayrakçı, Yemliha
Mustafa Buğday, Cem Bulgan, Sena Biber, Hakkı Ersakay,
Yağmur Merve Aydoğan, Ronayi Bayram ve Onur Baltacıoğlu
toplumdaki bireylerin aşı hakkında doğru bilgilendirilmeleri ve
oluşan aşı reddini azaltmak amacıyla “Aşı ile Tanış Sağlığınla
Barış” adlı projeyi gerçekleştirdi.
ÇÜ Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Oğuzhan Bayrakçı
“Aşıyla Tanış Sağlığınla Barış” başlıklı projelerini MEDPHACON
2019’da poster bildirisi olarak sundu. İlgili çalışma, Kongre
Bilimsel Kurulu tarafından Poster Birincilik Ödülü’ne layık
görüldü.

Haberin detayı
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CUELT 2019 Çukurova Üniversitesi’nde yapıldı
Çukurova Uluslararası İngilizce Öğretmenleri Konferansı’nın 5.’si (CUELT 2019) “İngilizceyi Yabancı Dil/İkinci Dil
olarak öğrenme ve öğretmede küresel düşünüp yerel davranma konuları ve akımları” teması ile çok sayıda
öğretim üyesi, öğretmen ve öğretmen adayı katılımı ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde Mithat Özsan
Amfisi’nde gerçekleşti. Konferansın açılış konuşmalarını ÇÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi A.B.D Başkanı
Prof. Dr. Zühal Okan, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Sofu, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Bedir, U.S.A Büyükelçiliği
Eğitim Ateşesi David Fay yaptı.
CUELT Konferanslarının Misyonu ve Vizyonu

Küresel düşün yerel hareket et

Açılış konuşması yapan onursal konuk Prof. Dr. Hatice Sofu
CUELT konferanslarının gelişiminden söz etti.

Doç. Dr. Bedir, CUELT Konferanslarının İngiliz Dili Eğitimi ve
Öğretimi alanında önde gelen konferanslardan biri olmayı ve
her yıl dünyanın değişik ülkelerinden katılımcı almayı
başardığını söyleyerek CUELT konferansları misyonunun İngiliz
Dili Öğrenimi ve Öğretimi alanında çalışan akademisyenleri,
sınıf içi uygulamaları yapan araştırmacı ve öğretmenleri bir
araya getirerek teori ile pratiğin köprüsünü oluşturmak
olduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Sofu şunları söyledi: “Çukurova Üniversitesi kurulduğu
günden bugüne kadar alanda çalışan araştırmacıları ve birçoğu
bölümümüzün mezunu olan Adana’daki okullarda çalışan
İngilizce öğretmenlerini bir araya getiren birçok ulusal ve
uluslararası kongreye ev sahipliği yapmıştır. Kuruluşundan bu
yana geçen 36 yıl içinde bölümümüz büyümüş ve kongrelere ev
sahipliği yapmanın yanı sıra iki tane önemli kongrenin başlatıcısı
olmuştur. Doç. Dr. Hasan Bedir, bu kongrelerden biri olan
CUELT Konferanslarını ilk olarak İngilizce öğretmenleri için
hizmet içi eğitim çalıştayları olarak başlatmıştır. Kuramla
uygulamanın birleştirilmesi ihtiyacından doğan bu çalıştaylar
zaman içinde akademik çalışmaların paylaşıldığı bir dizi
kongreye dönüşmüştür. Bu kongrelerin hepsinde ana tema
öğrenme-öğretme ve kuram-uygulama etkileşimi olmuştur. Bu
kongreler dizisini başlatan ve sürdüren Doç. Dr. Hasan Bedir’e,
organizasyonda büyük emeği geçen Öğretim Üyesi Dr. Hülya
Aslan Tuncer’e, araştırma görevlilerimize ve tüm organizasyon
ekibine teşekkür ediyorum.”
Doç. Dr. Hasan Bedir de, iki buçuk gün süren CUELT 2019’un
programında beş çağrılı konuşmacı, 75 oturum ve 6 çalıştay
etkinliği olduğunu söyledi.

İngilizcenin hem akademik hem de akademik olmayan ortamlar
için gerekli bir araç haline geldiğini ve küreselleşmede mevcut
İngilizce öğretim uygulamalarının gözden geçirilmesinin
önemine dikkat çeken Doç. Dr. Bedir, “CUELT konferanslarının
5.’si olan CUELT 2019 konferansının “İngilizceyi Yabancı
Dil/İkinci Dil olarak öğrenme ve öğretmede küresel düşünüp
yerel davranma konuları ve akımları” teması, son zamanlarda
ortaya çıkan eğitim araştırmalarının en iddialı ve en umut verici
konularından biridir. Bir sosyolog olan Roland Robertson
(1995) “glocalization” “ı küresel” ve “yereldeki küresel”
arasındaki etkileşim olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan beri de
bu terim “Küresel düşün, yerel hareket et” uygulamalarına
dikkat çekerek dil çalışmalarında özellikle de İngilizce öğrenim
ve öğretiminde uygulamaktadır.” dedi.

Haberin detayı
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Çukurova Üniversitesi’nden bir ilk daha…
Türkiye’de yalnızca ÇÜ öğrencilerine Hollandaca sertifikası verildi
Türkiye’de yalnızca Çukurova Üniversitesi’nde verilen Hollandaca dersini 2018-2019 akademik ders yılında
seçmeli ders olarak alıp başarılı olan öğrencilere Hollandaca seviye sertifikası verildi. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyfi
Özgüzel tarafından verilen Hollandaca dersleri Batı Avrupa Kültürüne Giriş; Pratik Hollandaca ve Akademik
Hollandaca olarak ders programında yer alıyor.

ÇÜ İletişim Fakültesi binasında gerçekleştirilen sertifika törenine
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu ile akademisyenler ve
öğrenciler katıldı.
Kültürlerarası İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (KİM) Müdürü – İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Seyfi Özgüzel törende yaptığı konuşmada seçmeli ders
olarak verilen Hollandaca derslerinin alan dışı olarak da
üniversitenin bütün öğrencilerine bu derslere katılma fırsatı
sunduğunu ifade etti.
Dil Kurumu Taalunie ile işbirliği yapıldı
Bu dersler için Hollanda, Belçika ve Sürinam devletlerinin ortak
dil kurumu olan Taalunie ile işbirliği yapıldığını bildiren KİM
Müdürü Doç. Dr. Özgüzel, Taalunie kurumunun uluslararası
Hollandaca dil seviyesini akredite etmekte olduğu gibi dünyada
40 farklı ülkede yabancılara Hollandaca verilmesine katkıda
bulunduğunu söyledi.
Doç. Dr. Özgüzel şöyle devam etti;
“Bu yıl Çukurova Üniversitesi’nden iki öğrencimiz, Antalya’da
gerçekleştirilen ve 5 farklı ülkeden yerel halkı bilinçlendirme
kapsamında öğrencilerin katıldığı uluslararası bir projeye

Farklı alanlarda uluslararası deneyim fırsatları var
katıldı. Yine ÇÜ’den bir öğrenci 30 Haziran’da Isparta
Eğirdir’de başlayacak başka bir uluslararası projeye katılacak,
başka bir öğrencide 5 Ağustos’ta Belçika'da Gent ilinde
Hollanda ve Belçika’nın Dil Birliği kurumu olan TAALUNIE’nin
organize ettiği Dünya Gençlik Yaz Kursuna katılacak. Gent
ilinde gerçekleştirilecek olan ve sosyal-kültürel açıdan zengin
bir programa sahip olan yaz kursuna 40 farklı ülkeden
öğrenciler yer alacak. Bu fırsatların dışında asıl hedefimiz
mezun olacak gençlerimizin Hollandaca öğrenerek farkındalık
yaratıp sağlık turizmi dâhil olmak üzere farklı turizm
alanlarında, uluslararası ticaret kuruluşlarında istihdam
fırsatlarını artırmak veya yurt dışında staj, yüksek lisans ve iş
olanaklarının kapısını aralamaktır.”
Konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Hollandaca
dersini 2018-2019 akademik ders yılında seçmeli ders olarak
alıp başarılı olan öğrenciler ile bu derslere öğrenci olarak
katılan Prof. Dr. Neslihan Boyan, Prof. Dr. Yonca Özkan ve Dr.
Öğr.Üyesi Meryem Mirioğlu da törene katılıp sertifikalarını
aldılar.

Haberin detayı
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Çukurova Üniversitesi mezunlarını uğurluyor
Tıp Fakültesi, Ceyhan Mühendislik Fakültesi ve Ceyhan Meslek Yüksekokulu, AOSB Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu mezunları için gerçekleştirilen törenlere
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, fakülte dekan ve yardımcıları,
yüksekokul müdürleri ve yardımcıları , akademisyenler, devlet kurumları yetkilileri, oda başkanları, öğrenciler ve
aileleri katıldı.

Prof. Dr. Erdoğan: “ÇÜ Türkiye’deki araştırma üniversiteleri
arasında.”

“Çukurova Üniversitesi mezunu olmaktan her zaman gurur
duyun.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan Çukurova
Üniversitesi’nin kurumsal yapısı ile Türkiye’nin ve dünyanın
önde gelen üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi. Çukurova
Üniversitesi’nin Türkiye’deki araştırma üniversiteleri içerisinde
15. sırada yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Erdoğan, dünya
sıralamasında ise ilk bin içerisinde olduklarını söyledi. İç ve diş
paydaşlarla sürekli toplanarak üniversitenin değerlendirmesini
yaptıklarını ve eğitim programlarını gözden geçirdiklerini
söyleyen Prof. Dr. Erdoğan, mezun olacak öğrencilerin mezun
takip sistemine üye olmalarını istedi.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Kibar;
“Çukurova Üniversitesi ailesinin bir parçası olduğunuzu tekrar
hatırlatmak isterim. Akıl ve bilimin öncülüğünde, temel insani
değerlere bağlı, onurlu ve çalışkan birer mezunumuz olarak bizi
her zaman bir adım öteye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.
Siz değerli mezunlarımızı tekrar kutluyor bundan sonraki
yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” şeklinde
konuştu.

Vali Demirtaş: “ÇÜ hem ilimiz hem de bölgemize önemli
hizmetler sunmaktadır”
Üniversitelerin, beşeri sermayeyi işleyen, ülkelerin yarınlarını
hazırlayan müesseseler olduğunu belirten Vali Mahmut
Demirtaş şunları kaydetti;
“Çukurova Üniversitemiz, 1973 yılında, Ziraat ve Tıp
Fakültelerinin birleştirilmesi ile kurulmuş, kurumsal ve
akademik birikimi ile hem bölgemizin hem de ülkemizin saygın
akademik kurumlarından biridir. Bünyesinde barındırdığı birçok
araştırma merkeziyle birlikte, hem ilimize hem de bölgemize
önemli hizmetler sunmaktadır. Emeği geçen herkesi
kutluyorum.”

Çukurova Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu tarafından
yapılan
Uluslararasılaşma
Stratejisi
kapsamındaki
değerlendirme sonucunda da seçilen pilot üniversiteler arasına
girerek bu başarısına bir yenisini eklediğini ifade eden rektör
Prof. Dr. Kibar, “Üniversitemizin, diğer ülkelerle öğrenci
değişiminin karşılıklı gerçekleştiği ‘Erasmus’, ‘Farabi’ ve
‘Mevlana’ anlaşmaları bulunmaktadır. Bu bağlamda lisans,
lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencisi çok sayıda
uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapmaktadır. Bu
başarılarda önemli katkıları olan üniversitemiz öğretim üyeleri
başta olmak üzere, tüm akademik ve idari personele
huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Haberin detayı
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Çukurova Üniversitesi Enstitülerinde mezuniyet heyecanı vardı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet törenleri başladı. Çukurova Üniversitesi
Sağlık, Fen, sosyal Bilimler ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitülerinden mezun olan öğrenciler diplomalarını
düzenlene törenle alarak keplerini havaya fırlattı.
Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Prof. Dr. Şeref Erdoğan, enstitü müdürleri, dekanlar,
akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti.
548 doktora ve yüksek lisans öğrencisi mezun oldu
Enstitü Müdürleri adına Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Mustafa Gök konuşma yaparak 2018-2019 Eğitim-Öğretim
yılında enstitülerden 400 yüksek lisans, 148 doktora olmak
üzere toplam 548 öğrencinin diplomalarını almaya hak
kazandığını söyledi.
Prof. Dr. Kibar: “Bu güne kadar 17.162 lisansüstü diplomalı
mezun kazandırdık.”
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise
Enstitülerin kurulmuş oldukları 1982 yılından beri ülkemizin
gelişmesinde öncü rol oynayan üniversitelere, özel sektöre ve
kamu kuruluşlarına 14.183 yüksek lisans, 2.979 doktora olmak
üzere toplam 17.162 lisansüstü diplomalı mezun kazandırdığını
söyledi. Prof. Dr. Kibar ayrıca, Çukurova Üniversitesi Bilimsel
Araştırma
Yönergesi
destekleme
ilkelerinde
yapılan
değişikliklerle son iki yıl içinde tez proje desteklerinde

Doktora yeminin ardından diplomalarını alan öğrenciler
keplerini havaya fırlattı
%40’a varan artışlar yaptıklarını ifade ederek, öğretim üyeleri
için de yapılan yayın puanına bağlı olarak proje ek destek
limitlerini önemli oranlarda artırdıklarını söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı öğrencileri bir dinleti sundu. Dinletinin
ardından mezun olan öğrenciler hep birlikte sahneye çıkarak
Prof. Dr. Beşir Şahin önderliğinde doktora yemini etti. Doktora
programlarını tamamlayan mezunlar ile tezli ve tezsiz yüksek
lisans programını tamamlayan mezunlara danışman öğretim
üyelerinin diplomalarını vermesinin ardından öğrenciler
keplerini havaya fırlatarak mezun oldu.

Haberin detayı
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Kent kültürü ve heykel
ÇÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Suat Karaaslan, ‘Kent Kültürü ve Heykel’ başlıklı
sunumunu ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı. Doğal çevre içinde
insan izinin ‘burada ben de varım’ demesinden kaynaklanan ilk
anıtların, dikili taşların, açık araziye insanın kalıcı damgasını
vurma dürtüsüyle dikildiğini belirten Prof. Dr. Karaaslan, heykel
sanatından, kentsel mekânlardan ve modern kentlerden
bahsetti. Prof. Dr. Karaaslan heykel sanatının insanın oluşum
öyküsünde kültürlerarası serüveninde bir anlam oluşturma
aracı olduğunu söyledi.

Zamana direnen, unutulan, kaybolan meslekler
Şehit Temel Cingöz Anadolu Lisesi’nde görev yapan
Öğretmen Gülcan Akboz ise ‘Zamana Direnen, Unutulan,
Kaybolan
Meslekler’
konulu
sunumuyla
ÇÜTAM
katılımcılarıyla bir araya geldi. Konuşmasına günümüzde
birçok mesleğin unutulduğunu ve bugün o mesleklerin
yalnızca isimlerinin kaldığını ifade eden Akboz, zamanla
unutulan ve kaybolan meslekler arasında esansçılık, cezzarlık,
kassarlık, sayacılık, elekçilik, sepetçilik ve hallaçlık olduğunu
söyledi. Sakalığı, para karşılığında evlere sutaşıma işi olarak
ifade eden Akboz, bu mesleği yapan kişilerin kırba denilen bir
su kabı kullandıklarını dile getirdi. Kassarlık mesleğini yapan
kimselerin ise özel bir şekilde inşa edilmiş taş havuzlarda halı,
kilim, tülbend vb. şeyleri yıkadıklarını ifade eden Akboz bu
işle uğraşan kişilerin de kassar adıyla anıldığını söyledi.
Esansçılık mesleğini açıklayan Akboz, bu işle uğraşan kişilerin
iki kapaklı dört tarafı cam bir kutu içine yerleştirilmiş küçük
şişelerde esans sattıklarını ifade etti.

Türkçe tarihsel tıp metinlerinin genel nitelikleri
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Zafer Önler de ÇÜTAM katılımcılarıyla ‘Türkçe
Tarihsel Tıp Metinlerinin Genel Nitelikleri’ başlıklı
konuşmasıyla bir araya geldi. Eski dönemlerden itibaren
Anadolu’da Türkçe tıp kitaplarının yazılmaya başlandığını
ifade eden Prof. Dr. Önler, bu tür metinlerin birçok yönden
ilgi çektiğini özellikle de dil malzemesi açısından önemli bir
yere sahip olduğunu belirtti. Tarihsel tıp metinlerinin kimi
halk inanışlarını ve eski tıp anlayışını göstermesi bakımından
Türk halkının kültür tarihine dair bilgiler de içerdiğini söyledi.
Bu tür eserlerin ilk örneği olarak Türkçe Edviye-i Müfrede
isimli eseri örnek gösteren Prof. Dr. Önler sonrasında çeşitli
tarihsel tıp metinlerinden hareketle eski dönemlere ait tıp
anlayışının nasıl olduğuna dair önemli bilgiler verdi.

TEMMUZ 2019

ÇÜTAM Kültür Evi konferanslarında satranç ve mimari konuları anlatıldı
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi’nin konukları Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni ve aynı zamanda Satranç Sporcusu Ergün Gezici ile ÇÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim
Üyesi Mimar Erol Doğan oldu. ÇÜTAM Kültür Evi konferanslarında Ergün Gezici ‘İnsan Zihninin Jimnastik Salonu:
Satranç’ başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla bir araya gelirken Mimar Erol Doğan ise ‘Mimari Koruma
Düşüncesi - Gelişimi ve Kurumsallaşma Süreci’ başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluştu.
‘İnsan Zihninin Jimnastik Salonu: Satranç’
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve aynı zamanda Satranç
Sporcusu Ergün Gezici, konuşmasına satrancın tanımını yaparak
başladı. Gezici, “satranç, karşılıklı iki kişi arasında, satranç
tahtası üzerinde, oyuna ait özel taşlar ile oynanan ve stratejik
düşünceye dayalı bir masa oyunu türüdür.” dedi. Ardından,
zekâ gerektiren bu oyunun Uluslararası Olimpiyat Komitesi
tarafından “spor” olarak tanındığını belirten Gezici satrancın
nasıl oynandığına dair çeşitli bilgiler verdi. Satrancın tarihine
dair bilgiler de veren Gezici, söz konusu oyunun M.S 6. Yüzyılda
Hindistan’da ortaya çıktığına dair yazılı bilgilerin olduğunu
belirtti. Ayrıca ilk resmi satranç turnuvasının 1851’de
İngiltere’de ve Londra’da düzenlendiğini belirten Gezici ilk
resmi dünya satranç şampiyonunun ise Wilhelm Steinitz olduğu
söyledi.

‘Mimari Koruma Düşüncesi - Gelişimi ve Kurumsallaşma
Süreci’
ÇÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Mimar Erol Doğan ise insanların yaşadıkları çevrede kendi
mekânlarını korumak, güvenliklerini sağlamak ve yaşam
standartlarını yükseltmek için tarihin ilk günlerinden beri
sürekli çaba harcadıklarını ve harcamaya devam ettiklerini
ifade etti. Doğan, herkesin kendi olanakları çerçevesinde
evini boya, badana ettirmelerini, çatılarını aktarmalarını,
loğ taşı ile sıkıştırmalarını ve kerpiçlerini onarmalarını vb.
birçok uygulamayı bu çabaya örnek olarak sıraladı.
Ardından korumacılık kavramını “geniş bir anlamda insanın
kendi mekânsal çevresini, kendi yaşam konforunu
iyileştirme veya günün koşullarına uydurması” şeklinde
tanımlayan Doğan sunumu sırasında restorasyon
kavramından da bahsederek restorasyonun tarihinin çok
gerilere, yapı sanatının başlangıcına kadar
götürülebileceğini söyledi. Tarih boyunca yapılan
onarımlarla günümüz restorasyonları arasında önemli
farklar olduğunu belirten Doğan, günümüzde ileri
teknolojinin sunduğu olanakların restorasyona hizmet için
kullanılabildiğini hatırlattı.
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ÇÜ Devlet Konservatuvarı mezunlarını uğurladı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı mezunlarını uğurladı. Afife Jale
Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen törende diplomalarını alan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun oldu.
Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Konservatuvar Müdür Vekili Doç. Dr. Ulviye Güler,
akademisyenler, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler konukları selamladı. Daha sonra Konservatuvar
Müdür Vekili Doç. Dr. Ulviye Güler açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Doç. Dr. Güler: “ÇÜ Türkiye’deki 215 üniversite arasında ilk
20 sırada”
Doç. Dr. Güler, 1989 yılında kurulan ÇÜ Devlet
Konservatuvarı’nın 30. yıl mezunlarını vermekten gurur
duyduklarını söyledi. Doç. Dr. Güler, “1973 yılında kurulan
Üniversitemiz Türkiye’nin 215 üniversitesi arasında ilk 20’de
olan ve ilk 10 üniversite arasında girmeye aday olan
üniversitedir. Bu yıl en çevreci Üniversiteler kategorisinde ilk
dörde girerek hepimize ayrı bir gurur kaynağı olmuştur.”
dedi.
“Klişeleri yıkın ve başarısızlıktan asla korkmayın”
Mezun öğrencilere de seslenen Doç. Dr. Güler konuşmasını
şöyle sürdürdü;
“Bir bitişin değil birçok başlangıcın yaşandığı gündeyiz.
Bugünden itibaren yaşam boyu öğrenme dediğimiz yeni bir
süreç başlıyor. Var olan becerilerinizi geliştirmek ve yeni
beceriler kazanmak için kendinizi geliştirmeye devam edin.
Hayatınızda çoğu zaman zorluklar çıkacak karşınıza. Onların
önünde asla başınızı eğmeyin. Ulaşmayı tutkuyla istediğiniz
hedefinizi hayal edin. Kendinize güvenin. Azimle çalışın ve
istediğinizi alın. Klişeleri yıkın ve başarısızlıktan asla

korkmayın. Sanatçı kimliğinizi gururla taşıyın, kendinizi
geliştirin, sahneye çıkın, seyircileri etkileyin, hiçbir zaman
kimseye benzemeye çalışmayın, kendi tarzınızı yaratın,
inandırıcı ve ikna edici olun, en önemlisi de ne olursa olsun
pes etmemeyi öğrenin. Yolunuz açık olsun…”
Prof. Dr. Erdoğan: “ÇÜ Dünyada 25 bin üniversite arasında
ilk bin içerisinde.”
Çukurova Devlet Konservatuvarı lisans dışında, ortaokul ve
lise eğitimini de aynı çatı altında tamamlayan mezunların bir
arada olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şeref Erdoğan ise
öğrencilere seslenerek, mezun takip sistemine kayıt
yaptırmalarını istedi. Çukurova Üniversitesi’nin kurumsal
yapısını tamamladığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdoğan,
yapılan değişik araştırma sonuçlarına göre dünyada 25 bin
üniversite arasında Çukurova Üniversitesi’nin ilk 1000
üniversite arasına girdiğini söyledi.
Daha sonra ÇÜ Devlet Konservatuvarı’nı birincilikle bitiren
Erol Emmioğlu yaş kütüğüne plakasını çakarak plaket ve
diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan’dan
aldı. Mezun olan öğrenciler öğretim elemanlarından
diplomalarını alarak keplerini havaya fırlattı.
Haberin detayı
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Çağımızın sorunu madde bağımlılığı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi öğrencilere yönelik
bağımlılık üzerine önemli bir konferansa imza attı. Interpol
Genel Sekreterliğinde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Psikolojik
Danışman Dr. Bülent Tansel öğrencilere madde bağımlılığı
konusunda konferans verdi.
ÇÜ Eğitim Fakültesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda
gerçekleşen eğitim seminerine Dekan Prof. Dr. Ahmet Doğanay,
dekan yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Dr.
Bülent Tansel’in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan eğitim
seminerinde Dr. Tansel “Çağımızın Sorunu: Madde Bağımlılığı
Fizyolojik Gelişimi Psikolojik Etkileri ve Sosyal Yaklaşımlar”
konulu sunumunu yaptı.
Dr. Tansel: “İlk uyuşturucu madde alkoldür”
Dr. Tansel öğrencilere bağımlılık hakkında bilgi vererek ilk
uyuşturucu maddenin alkol olduğunu söyledi. Dr. Tansel,
“Bilinçli bir şekilde üzüm fermantasyonu ve bundan alkol elde
edilmesine yönelik ilk veriler M.Ö. 6002’lerde bugünkü
Ermenistan bölgesinde gerçekleşmiştir.” dedi. İnsanlık tarihinin
başlangıcından itibaren uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin keyif
verici ve ağrı kesici amaçlarla kullanıldığını belirten Dr. Tansel,
1865 Amerikan iç savaşında 1870-71 Fransa Almaya savaşında
yaralı askerlerin ağrılarını dindirmek için morfin kullanıldığını

ifade ederek daha sonra askerlerde yoksunluk belirtileri
olması üzerine 1879’da yapılan araştırma ile ‘morfinmani
sendromunun’ ortaya çıktığını söyledi.
21 Ağustos 1879’da Almanya’da Bayer Firmasında Kimyager
olarak çalışan Felix Hoffman’ın ağrıları kısa sürede kesme
etkisi olan morfin maddesini bulduğunu açıklayan Dr. Tansel,
günümüzde yaygın olarak kullanılan sentetik uyuşturucu
maddeler ve zararları konusunda da önemli bilgileri
katılımcılarla paylaştı. Haberin detayı

ÇÜTAM’ın yayınları devam ediyor!

Geleneksel hâle gelen Çukurova Üniversitesi Türkoloji
Araştırmaları Merkezi konferansları dizisinde birbirinden farklı
konularda uzmanlar tarafından yapılan konuşmaların tam
metinleri e-dergi biçiminde yılda iki sayı olarak yayınlanmaya
devam ediyor. E-dergi ÇÜTAM-KEK’in Haziran 2019 sayısı her
zaman olduğu gibi Türkoloji de dahil olmak üzere birçok farklı
bilim, sanat ve kültür alanına ilişkin konuşmaları kapsıyor.
Türkoloji, tanımı içerisinde kültürü barındırdığı için
konuşmalarla farklı alanların bilgilerinin birbirini tamamlaması
“Kültür Evi” adını da daha anlamlı kılıyor. Merkeze bağlı
http://turkoloji.cu.edu.tr/ adresinde yayınlanan ÇÜTAM-KEK’in
bu sayısında, yaptıkları konuşmaların yazılı metinleriyle
Selahittin Tolkun, Refika Altıkulaç Demirdağ, Ayşe Başçetinçelik,

Hadi Şenol, İsmail Güneş, Ümit Şahin ve Erol Doğan yer
alıyor. Merkez, bir yandan Kültür Evi’ndeki konuşmaların
yazılı metinlerini takipçileriyle buluştururken diğer taraftan
Türk dili, edebiyatı, dil bilimi, Türk tarihi ve sanatı, Türk
tiyatrosu, Türkçenin öğretimi ile Türk halkları ve kültürleri
alanlarında yeni ve özgün konularda bilimsel ölçütler
içerisinde kültürel, bilimsel birikimi ortaya koymak amacıyla
hakemli bir dergi olan ÇÜTAD’ın da yayınını sürdürmeye
devam ediyor.
Yılda iki sayı hâlinde yayın hayatına devam ÇÜTAD’ın Haziran
2019 Sayısı (Cilt 4, Sayı 1)’na http://dergipark.gov.tr/cutad
adresinden ulaşılabilir.

Çukurova Üniversitesi’nde spor şenliği “ÜNİLİG” tamamlandı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi (SKS) tarafından “Üniversite Ligi (ÜNİLİG)” düzenlendi.
Üniversite çalışanları ve öğrencilerden oluşturulan takımlar, futboldan voleybola, basketboldan masa tenisine
kadar birçok branşta kıyasıya mücadele etti. Her yıl düzenlenen Çukurova Üniversitesi ÜNİLİG bu yılda
tamamlandı. Spor müsabakalarında akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerden oluşan takımlar
kıyasıya mücadele etti. Şenlik havasında geçen ÜNİLİG müsabakaları Çukurova Üniversitesi spor tesislerinde
gerçekleştirilirken farklı branşlarda müsabakalar tamamlanarak derece yapan takımlara kupaları teslim edildi.

Basketbol erkek öğrenci kategorisinde İktisadi İdari Bilimler
şampiyon oldu

Futbol fair play en centilmen takım ödülünü Fen Edebiyat
Fakültesi alırken BESYO şampiyon oldu

2019 Çukurova Üniversitesi Ligi (Ünilig) Basketbol Erkek Öğrenci
Müsabakaları sonucunda dereceye giren takımlar 1. İktisadi Ve
İdari Bilimler Fakültesi (Şampiyon), 2. Hukuk Fakültesi, 3.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi oldu.

Personel futbol kategorisinde Fair Play En Centilmen Takım
Ödülünü Fen Edebiyat Fakültesi Personel Futbol Takımı alırken,
personel futbol müsabakaları sonucunda dereceye giren 1.
Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Personel Futbol Takımı 2. Tıp
Fakültesi-1, 3. Fen Edebiyat Fakültesi Personel Futbol Takımı
oldu.

Masa tenisi müsabakalarında Rüstem Gökçe, Gamze Şentürk
ve Ramazan Tamyıldız şampiyon
2019 Masa tenisi müsabakalarında dereceye giren personeller
1. Rüstem Gökçe (Ziraat Fakültesi), 2. Ömer Faruk Koştur
(Ziraat Fakültesi), 3. İbrahim Gümüş (Ziraat Fakültesi) olurken,
2019 Masa tenisi müsabakalarında dereceye giren bayan
öğrenciler 1. Gamze Şentürk, 2. Rahime Nur Gedikli, 3. Songül
Karaca oldu. Masa tenisi müsabakalarında dereceye giren erkek
öğrenciler ise 1. Ramazan Tamyıldız, 2. Ahmet Açıkalın, 3. Enes
Doğucu oldu.

Adana Meslek Yüksek Okulu erkek öğrenci futbol
müsabakalarının şampiyonu oldu
Erkek öğrenci futbol müsabakaları sonucunda dereceye giren
takımlar ise Fair Play En Centilmen Takım Ödülünü Fen
Edebiyat Fakültesi Erkek Öğrenci Futbol Takımı alırken, Erkek
öğrenci futbol müsabakaları sonucunda dereceye giren
takımlar 1.Adana Meslek Yüksek Okulu, 2. Ceyhan Meslek
Yüksek Okulu, 3. Fen Edebiyat Fakültesi oldu.

Haberin detayı

