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Çukurova Üniversitesi  

Uluslararası Anlaşmalara Yenilerini Ekliyor 
 

Çukurova Üniversitesi ile Amerika Birleşik 

Devletleri Portland State Üniversitesi arasında 

bilimsel işbirliği, akademisyen değişimi, ortak 

proje yönetimi, ortak web sitesi kurulumu, ortak 

akademik seminerler düzenlenmesi ve ortak 

lisans ve lisansüstü programlarının yürütülmesi 

amacıyla akademik işbirliği anlaşması 

imzalandı.…….….Sayfa 10 
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ÇÜ Kozan İşletme Fakültesi Eğitime Başladı

 

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

Çukurova Üniversitesi Kozan İşletme Fakültesi’nin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı 

açılışı, üniversite senato üyeleri ve yerel yöneticilerin katılımı ile gerçekleşti.  

 

Açılışta konuşan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, üniversite 

bünyesinde halen 16 Fakülte, 5 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet 

Konservatuarı, 3 Enstitü ve 32 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile çağdaş eğitimin 

öncüsü olmaya ve ülkenin yükseköğrenimine önemli katkılar sunmaya devam 

ettiklerini söyledi.  

 

 

Prof. Dr. Kibar  41 yılı geride bırakan Çukurova Üniversitesine 

bağlı Kozan İşletme Fakültesinin ilk defa öğrenci almasından 

dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. 

Rektör Prof. Dr. Kibar, 2014-2015 eğitim-öğretim yılına 12.267 

ön lisans, 30. 656 lisans ve 5.244 lisansüstü olmak üzere toplam 

48.167 öğrenci ile başladıklarının altını çizdi.   

Çukurova Üniversitesi’nde 665’i lisans, 297’si lisansüstü eğitim 

alan 962 kayıtlı uluslararası öğrencinin de bulunduğunu 

vurgulayan Rektör Prof. Dr. Kibar, değişim programlarıyla 

gelenlerle birlikte bu sayının 1.046’ya ulaştığını sözlerine ekledi.  

 

“Fakültenin belirlediği kontenjanların tamamı doldu” 

 

Açılışa katılan Kozan Kaymakamı Avni Oral ise Kozan İşletme 

Fakültesinin ve uzun süredir ilçe eğitim hayatına katkı 

sağlayan Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek 

Yüksekokulunun donanımlı bireyler yetiştirerek meslek 

hayatına kazandıracağını söyledi. 

Çukurova Üniversitesi Kozan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Turgut Çürük, Fakültenin 2012 yılında kurulduğunu ve 

kısa sürede eğitim öğretime başladığını belirtti. 

Dekan Prof. Dr. Çürük, fakültede İşletme, Yönetim Bilişimi, 

Muhasebe ve Denetim olmak üzere üç bölüm bulunduğunu 

ve fakülteye toplam 31 öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade 

ederek fakültenin belirlenen kontenjanlarının tamamının 

dolmuş olmasının gösterilen ilginin bir göstergesi olduğunu 

söyledi.  
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TÜBİTAK  SODAG Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

 

“Uygulamalı Temel Mikrobiyoloji Eğitimi” Kursu Düzenledi 

 

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi tarafından “Uygulamalı Temel Mikrobiyoloji Eğitimi” 

kursu düzenlendi. 

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nebahat Sarı’nın sunumuyla başlayan 

kursta, eğitimciler Prof. Dr. Zerrin Erginkaya,  Prof. Dr. Hatice 

Korkmaz Güvenmez, Prof. Dr. Yeşim Aysan, Doç Dr. Osman  

 

 

Gülnaz, Yrd. Doç. Dr. Fatmagün Aydın uzmanlık konularında 

kuramsal ve uygulamalı bilgiler sunarak katılımcıları 

laboratuvarlarla buluşturdu.   

İki gün süren eğitimin ardından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Seyhan Tükel’in de katılımıyla eğitmenlere teşekkür belgesi 

takdim edildi, katılımcılara ise sertifikaları verildi. 

 

 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sosyal ve 

Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SODAG) bilgilendirme 

toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Seyhan Tükel;  yakın döneme kadar TÜBİTAK’ın sadece temel 

bilimler, fen bilimleri, tıp, mühendislik ve tarım ormancılık 

alanlarında destek verdiğini, ancak 2005 yılından itibaren 

sosyal ve beşeri bilimler ve diğer alanlarda da destek 

programları yapılmaya başlandığını belirtti.  

TÜBİTAK’ta uzman olarak görev yapan Alperen Karataş, SODAG 

bilgilendirme sunumunu gerçekleştirirken destek programları, 

değerlendirme süreci ve proje başvurusunda dikkat edilmesi 

gereken hususlar ile araştırma desteği konusunda katılımcıları 

bilgilendirdi.  

Akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 

katıldığı toplantı katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona 

erdi. 
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“Yeşil Bina ve Çevre Dostu Sistemler” Temalı Üniversitelerarası 

Proje Yarışması

 

Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü Öğretim Elemanları 

Öğr. Gör. Gamze Gülşen ve Öğr. Gör. Deniz Mutlu Ala ile 

Tekstil Programı öğrencileri Anıl Dardağan ve Selçuk Aytuç’un 

üç proje önerisi ile katıldığı ‘Uluslararası Tekstil Zirvesi’nde 

Tekstil Programı öğrencisi Selçuk Aytuç’ un proje önerisi, 

yarışmaya katılan 46 proje arasında onunculuğa layık görüldü. 

Tekstil Programı öğrencisi Selçuk Aytuç düzenlenen gala 

gecesinde plaketini Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 

(KMTSO) Başkanı Kemal Karaküçük’ ten aldı. Selçuk Aytuç ve 

Öğr. Gör. Deniz Mutlu Ala tarafından sunulan ve proje 

yarışmasında ilk ona giren “Kumaş Hata Bilgilerini Ses 

Komutları İle Kaydeden Kumaş Kalite Kontrol Makinesi 

Tasarımı ve Prototip İmalatı” başlıklı proje önerisi 

önümüzdeki günlerde KMTSO koordinasyonunda ilgili sanayici 

grubuna sunulacak. 

 “Uluslararası Tekstil Zirvesi’nden ödül” 

 

 

 

Rönesans Holding, “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” sloganını 

kullandığı “Yeşil Bina ve Çevre Dostu Sistemler” temalı 

üniversitelerarası proje yarışmasını Çukurova 

Üniversitesi’nde düzenlenen seminerde duyurdu. 

Çukurova Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 

Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde holding 

yöneticilerinden Dr. Onur Tokdemir, ulusal çapta düzenlenen 

yarışmada Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 

“sürdürülebilirlik” ve “çevre dostu sistemler” konularındaki 

yenilikçi fikirlerini, projeye dönüştürmelerini beklediklerini 

ifade etti.Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık 

fakültelerinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri 

en fazla 7 kişiden oluşan takımlar halinde yarışamaya 

katılabilecekler. 

 

 

 

 

 

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler için 15 Ekim 2014’te 

başlayan başvurular, 13 Şubat 2015’te sona erecek. En 

yenilikçi, en sürdürülebilir projenin ödüllendirileceği 

yarışmada birinci proje 10.000, ikinci proje 6.000, üçüncü 

proje ise 4.000 TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Bunun 

yanı sıra 5 projeye de mansiyon ödülü verilecek. “butik otel” 

ve “konut” olmak üzere üç farklı yapı tipinde proje 

üretebilecekler. Öğrenciler, bu konularla ilgili tüm detaylara 

yarışma için hazırlanan web sayfasından ulaşabilecek ve 

sosyal medya platformlarının ilgili sayfalarından takip 

edebilecekler. 

Yarışma kapsamında öğrenciler “kütüphane ve sergi alanı”,  

olan   http://www.ronesans.com/yarisma  adresine 

yükleyebilecekler. 

 

http://www.ronesans.com/yarisma


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

“Yazılım ve Teknoloji Zirvesi’14” 4-5 Aralık’ta Yapılacak 

 

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi balık kılçığını en 

iyi şekilde değerlendiriyor. Üniversitede balık kılçığından 

üretilen jelatin, hazır gıda üretiminde yaygın olarak kullanılan 

domuz ve sığır jelatinine alternatif oldu. 

ÇÜ Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Başkanı 

Prof. Dr. Yasemen Yanar, yaptığı açıklamada, sığır, koyun, 

domuz deri ve kemiklerinden elde edilen jelatinin hazır gıda 

üretiminde kullanıldığını belirtti. 

Dünyada yılda 326 bin ton jelatin tüketildiğini, üretilen 

jelatinin yüzde 70'inin gıda endüstrisinde kullanıldığını 

anlatan Prof. Dr. Yanar, şunları söyledi: 

 

 

Balık Kılçığından Ekonomiye Büyük Katkı 

 

''Birçok hazır gıdada kullanılan jelatin, draje şekerleme, tablet 

şekerleme, puding, meyve jölesi, krem şanti ve meyveli 

sakızların çoğunda kullanılır. Dondurma, yoğurt, tatlı, pasta, 

eritilmiş peynir, hazır reçel, fındık ezmesi, fıstık ezmesi, 

marmelat, pekmez, tahin, helva, meyve suyu, salam, sucuk, 

sosis, jambon ve margarin gibi gıda maddelerinin de bir 

kısmında kullanılmaktadır. Jelatin talebi her yıl yüzde 10 

artmaktadır ve bu da fiyatlarının yükselmesine neden 

olmaktadır. Türkiye'de domuz jelatininin kullanılmaması ve sığır 

jelatininin artan talebi karşılayamaması nedeniyle alternatif 

kaynaklardan jelatin elde etme çalışmaları yapılmakta.'' 

 

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) IEEE 

Çukurova Öğrenci Kulübü tarafından her sene başarıyla 

düzenlenen etkinliklere bu yıl bir yenisi daha ekleniyor. 

IEEE Çukurova Öğrenci Kulübü alt takımlarından Computer 

Society tarafından düzenlenen “Yazılım ve Teknoloji 

Zirvesi”, 4-5 Aralık 2014 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda 

düzenlenecek. 11 oturumdan oluşacak Yazılım ve Teknoloji 

Zirvesi’14, tüm Çukurova Üniversitesi ve diğer üniversite 

öğrencilerine hitap eden halka açık ücretsiz bir etkinlik. 

Etkinlik programına ve detaylı 

bilgilere www.cukurovaytz.org adresinden ulaşılabilir. 

IEEE Çukurova Facebook sayfamız: fb/IEEE.Cukurova  

Web sitemiz: www.cuieee.org 
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Mustafa Kemal Atatürk’ü Yokluğunun 76. Yılında                                        
Saygı ve Sevgiyle Anıyoruz  

 

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk, ölümünün 76. 
ylında çeşitli tören ve 
etkinliklerle anıldı. 
 

 

 

 

Törende söz alan 6. Mekanize Piyade Tümen 

Komutanlığı’ndan Topçu Kurmay Binbaşı Engin Türkmen ise 

dinleyicilere Atatürk’ün asker kişiliğiyle ilgili bilgi aktardı. 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Çanak ise, Atatürk’ün 

Adana seyahatlerini anlatan “Atatürk ve Adana” konulu bir 

sunum gerçekleştirdi. Çukurova Üniversitesindeki anma 

töreni, 6. Mekanize Piyade Tümeni Bölge Bando Komutanlığı, 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Academic 

Quartet ve Çukurova Üniversitesi Kültür Müdürlüğü Halk 

Müziği Topluluğu’nun ortak konseriyle sona erdi. 

Çukurova Üniversitesi Yumurtalık MYO Sualtı Teknolojisi 

öğrencileri de Atatürk’ü çok özel bir biçimde, su altına 

gerçekleştirdikleri dalış ile andılar.  

 

 

 

 

 
http://habermerkezi.cu.edu.tr/10Kasim14.asp 

 
Çukurova Üniversitesindeki gerçekleşen anma töreni, sabah 

saat dokuzu beş geçe Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla 

başladı. Törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Valisi 

Mustafa Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, 

akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde devam eden 

törende, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından söz alan 

Çukurova Üniversitesi Atatürk çü Düşünce Kulübü Başkanı 

Mehmet Menekşe, 10 Kasım’ın bir matem günü olmadığını, 

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Atatürk ve 

eserlerini anarak geçmiş ve gelecek üzerine yeniden düşünme 

günü olduğunu ifade etti. 

 

 

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/10Kasim14.asp


 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Diş Hekimliği Öğrencileri Mesleğe ilk Adımlarını Attı

 

 

 

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2014–2015 eğitim 

öğretim yılının ilk mezunlarını verdi. 15. dönemde 34 diş hekimini 

mezun eden Diş Hekimliği Fakültesi, bugüne kadar toplam 426 

mezun öğrenciyi sağlık dünyasına kazandırdı. 
 

 

Mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başladı. Çukurova Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen dinletinin 

ardından açılış konuşmalarına geçildi. 15. Dönem birincisi Reza 

Soleimani’den sonra kürsüye gelen Çukurova Üniversitesi 

Mezunlar Derneği Başkanı Diş Hekimi İsmail Erdem ve Doç. Dr. 

M. Emre Benlidayı birer konuşma yaparak mezun öğrencileri ve 

ailelerini kutladılar. 
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“Oda çalışmalarında aktif olun” 

Mezuniyet töreninde konuşan Adana Diş Hekimleri Odası 

Başkanı Hasan Yaman diş hekimliği mesleğinin öneminden 

söz etti. Mesleğe adım atan diş hekimlerinden odalara üye 

olmalarını isteyen Yaman, “Oda çalışmalarında aktif olmak 

mesleğinizde ilerlemenize yardımcı olacaktır” dedi. 

“Hayatınızı insanlığın hizmetine adayın” 

 

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Serdar Toroğlu ise mezun öğrencilere hitaben yaptığı 

konuşmasında, aldıkları eğitimin büyük sorumluluk 

getirdiğini belirterek çevrelerine ve topluma yararlı olmaları 

konusunda uyardı. Sağlık hizmetlerinin niteliği, sunumu ve 

dağılımının ülkelerin refah seviyesinin en önemli göstergesi 

olduğunu dile getiren Prof. Dr. Toroğlu, “Çalışma hayatınızda  

 

 

 

ettiğiniz yemini asla unutmayın. Aldığınız diplomanın size 

kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayın ve hayatınızı 

insanlığın hizmetine adayın” dedi. 

“Nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren bir 
üniversitenin mensubu olmaktan gurur duyuyorum” 

Törende söz alan Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Hasan Fenercioğlu konuşmasına sağlık hizmetini kaliteli bir 

biçimde sunan ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren bir 

üniversitenin mensubu olmaktan gurur duyduğunu 

vurgulayarak başladı. Prof. Dr. Fenercioğlu, “Siz değerli 

mezunlarımızın üstün özelliklere sahip birer hekim 

olduğunuzdan hiç kimsenin kuşkusu yok. Zira siz, Çukurova 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden bu özellikleri kazanmış 

olarak mezun oluyorsunuz. Yeni yaşamınızda ve meslek 

hayatınızda başarılar diliyorum” dedi. 

 

 

  

http://habermerkezi.cu.edu.tr/15donemdismez.asp 

   

http://habermerkezi.cu.edu.tr/15donemdismez.asp


 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

 

 

2013 yılından bu yana devam eden çalışmalar çerçevesinde 

yapılan anlaşmayla Çukurova Üniversitesi öğrencileri dünya 

sıralamasında ilk 300 üniversite arasında bulunan Portland 

Üniversitesi’nin de diplomasına sahip olabilecekler. Çukurova 

Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve İktisadi İdari 

Bilimler Fakültelerinin dil koşullarını sağlayan ve not ortalaması 

en az 2.50 olan öğrencileri Portland State Üniversitesi’nde iki yıl 

daha okuyarak her iki üniversitenin de diplomasına sahip 

olabilecekler. 

 

 

 

Anlaşma doğrultusunda Portland State Üniversitesi 

öğrencilerinin de aynı haklara sahip oldukları ve Çukurova 

Üniversitesi diploması alabilecekleri vurgulanırken 

anlaşmadan yaralanan bütün öğrencilere yıllık 4.500 dolar 

burs verileceği açıklandı. 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/portlandanlasma.asp 
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Flensburg Avrupa Üniversitesi Ile Anlaşma

düzenlendi 
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mehmet Çelik ile birlikte Rektör Prof. Dr. Kibar’ı ziyaret eden 

Schwohn, geçtiğimiz yıl yapılan işbirliği protokolü kapsamında 

Flensburg Avrupa Üniversitesi’ne gidecek olan bilim insanları ve 

yeni projeler hakkında bilgi verdi. 

 

Almanya’nın Flensburg Avrupa Üniversitesi’nden Proje 

Yönetim Birim Şefi ve Schleswig-Holstein Eyaleti Eğitim ve 

Bilim Bakanlığı Personel Konsey Başkanı Gabriele Schwohn, 

Çukurova Üniversitesi ile güneş enerjisi ve enerji yönetimi 

alanında işbirliği yapmak üzere Rektör Prof. Dr. Mustafa 

Kibar’ı makamında ziyaret etti. 

 

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi’nden                

ÇÜ’ye Ziyaret 

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ali Reza Bikdeli, 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı 

makamında ziyaret etti.  

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Azmi Yalçın, Çukurova Üniversitesi 

Uluslararası Öğrenci Ofisi Müdürü Prof. Dr. Alhan Sarıyev ve 

Çukurova Üniversitesi’nde eğitim gören İranlı öğrencilerin de 

katıldığı toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu. 

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Kibar, uluslararası öğrenci 

sayılarını arttırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini 

vurgularken, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 

Bikdeli, 5.000 kadar öğrencilerinin Türkiye’deki birçok 

üniversitede eğitimlerini sürdürdüğünü ifade etti. 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN KASIM 2014 

“İran İslam Cumhuriyeti’nden 114 öğrenci ÇÜ’de 

öğrenimine devam ediyor” 

Prof Dr. Alhan Sarıyev toplantıda gerçekleştirdiği sunumda, 

Çukurova Üniversitesi’nin uluslararası bir üniversite olduğunu 

belirterek 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 1.046 uluslararası 

öğrencilerinin bulunduğunu ifade etti. Bu sayının sürekli 

arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Sarıyev, İran İslam 

Cumhuriyeti’nden 114 öğrencinin Çukurova Üniversitesinde 

eğitim ve öğrenimine devam ettiğini söyledi. 

 

Rektör Prof. Dr. Kibar, güneş enerjisi ve enerji yönetimi 

konusunda projeler yapmak istediklerini ve bu konuda yeni 

işbirliklerinin hazırlanması taleplerini iletirken Bilim Bakanlığı 

Personel Konsey Başkanı Gabriele Schwohn da kendi 

birimlerinden fizik ve enerji yönetimi uzmanlarıyla konuyu 

değerlendireceklerini ve çalışmalara hemen başlayacaklarını 

ifade etti.  

Schwohn ayrıca, Çukurova Üniversitesindeki fakülteler ile 

Flensburg Avrupa Üniversitesinde bulunmayan fakülteler için 

Schleswig-Holstein Eyaleti’nde bulunan farklı üniversitelerle 

de işbirliği çalışmalarının başlaması için gereken desteği 

vereceklerini belirtti. 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇÜ “Comenius Projesi” Kapsamında Konuklarını Ağırladı 

 

 

2014-2015 akademik              
yılında çeşitli öğrenci değişim 

programlarıyla Çukurova 
Üniversitesi’ne gelen 356 

uluslararası öğrenci için Uluslararası 
Öğrenci Ofisi tarafından 

oryantasyon programı düzenlendi. 

Akif Kansu Konferans Salonunda 
düzenlenen etkinliğe, Rektör 

Yardımcıları ve danışmanlarının yanı 
sıra, Uluslararası Öğrenci Ofisi 

çalışanları ve uluslararası öğrenciler 
katıldı.

Oryantasyonun açılış konuşmasını yapan 
Prof. Dr. AlhanSarıyev, ÇÜ Uluslararası 

Öğrenci Ofisi’nin kurumsallaşma 
çalışması sonunda 2014-2015 eğitim 
öğretim dönemine hazır bir şekilde 

girdiklerini ifade ederek, web 
sitelerindeki bilgilerin Türkçe ve İngilizce 

olarak güncellendiğini belirtti. 

ÇÜ’de 76 farklı ülkeden gelen 
öğrencilerin eğitim gördüğünü, önlisans, 
lisans, lisansüstü, Erasmus ve Mevlana 
öğrencileri dahil olmak üzere toplam 

1046 öğrenciyi ağırladıklarını söyleNdi.

 

ÇÜ’üin katkıları ve Hürriyet               
İlkokulu’nun ev sahipliğinde yürütülen “Doğa, 

Çevre ve Hayvanları Koruma Bilincini 
Geliştirme Projesi - Comenius” kapsamında 

İspanya, Polonya ile Finlandiya’dan gelen bir grup 
öğretmen ve öğrenci Çukurova Üniversitesi’ni 

ziyaret etti.

“Proje Kapsamında Ülkeler Kendi 
Kültürlerini Tanıtma İmkânı Buluyor.”

Çukurova Üniversitesi’ni ziyaret etmelerindeki 
amacı da belirten Kütük; “Proje kapsamında 

ülkeler birbirlerini ziyaret ederek hem projenin 
amacına hizmet ediyor, hem de kendi kültürlerini 

tanıtma imkânı buluyorlar. Bizde bu kapsamda 
misafirlerimizle burayı ziyaret edip Türkiye’nin en 

köklü üniversitelerinden bir olan Çukurova 
Üniversitesi’ni ve buradaki doğal ürünleri tanıtmak 

istedik.” şeklinde konuştu.

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

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

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ogrencioryantasyon.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/erasmusziyaret.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

  

  

 

 

 

   

İ

düzenlendi 

ÇÜ e-Portfolyo Sistemi Projesinin 3. Toplantısı Portekiz’de Yapıldı. 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN KASIM 2014 

 

Koordinatörlüğü Çukurova 
Üniversitesi Dış ilişkiler Birimi 

tarafından yürütülen “Çukurova 
Erasmus Staj 

Konsorsiyumu” ilk toplantısını 
yaptı.

Toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Azmi Yalçın, ÇÜ Dış İlişkiler 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun 
Arıkan, oluşumun ortaklarının 

katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇÜ Dış İlişkiler Birimi Erasmus Staj 
Hareketliliği Danışmanı Uzm. 

Aysun Özyol, ÇÜ 
koordinatörlüğünde ilk kez 
yürütülecek söz konusu staj 
konsorsiyumunun Türkiye 

genelinde Ulusal Ajans tarafından 
kabul edilmiş 12 konsorsiyumdan 

biri olduğunu söyledi.

Hedef 85-90 Kişinin Değişim 
Programından Yararlanmasını 

Sağlamak

Ulusal Ajans tarafından sağlanan 
hibeyle öğrencilere AB ülkelerinde 
staj olanağı sağlanacağını belirten 

Konsorsiyuma Ulusal Ajans 
tarafından sağlanan 118 bin  Avro 

hibe ile ortalama 85-90 kişinin 
değişimden faydalanması 

hedefleniyor.

 

ÇÜ Koordinatörlüğünde yürütülen ve 
Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 
desteklenen “Aday Mesleki Eğitim 

Mezunlarının İstihdamı için Kaynak e-
Portfolyo Sistemi” Projesinin 3. Uluslararası 

toplantısı Porto/Portekiz’ de yapıldı.

Yükseköğrenime devam eden ve mezun olan 
öğrencilerin istihdamının amaçlandığı projenin 

Portekiz ortağı APLOAD ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantı, Türkiye’den Çukurova 

Üniversitesi, Polonya’dan Aviva Poland, 
Portekiz’den APLOAD ve İspanya’dan Sea-

Teach’in temsilcilerinin katılımı ile 
gerçekleştirildi.

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

http://habermerkezi.cu.edu.tr/eportfolyo3.asp 
 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/erasmuskons.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/eportfolyo3.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

Cumartesi Etkinlikleri Adana Valisi Mustafa Büyük ile Başladı

 

düzenlendi 

Vali Büyük konuşmasında Adana ile ilgili rekabetçilik 

göstergelerine değinerek, “Uluslararası Rekabet Araştırmaları 

Kurumu’nun (URAK) ortaya koyduğu değerlendirmelere göre 

Adana genel endekste Türkiye’de dokuzuncu sırada, beşeri 

sermaye ve yaşam kalitesi endeksinde on sekizinci, 

markalaşma becerisi ve yenicilik endeksinde on altıncı, ticaret 

becerisi ve üretim potansiyeli endeksi olarak on altıncı sırada, 

erişilebilirlik endeksinde de yedinci sırada. Söz konusu 

endeksler farklı kriterler ile tespit edildiği için birçok endeksi 

bir arada değerlendirmek lazım ki Adana ile ilgili tespitleri 

doğru yapmış olalım” dedi. Türkiye İş Bankası’nın ortaya 

koyduğu Gelişmişlik Endekslerine de değinen Vali Büyük 

Adana’nın söz konusu endekslerde sekizinci sırada olduğunu, 

söz konusu endeksler içerisinde finansal gelişmişlikte yedinci 

sıraya sahip olan Adana’nın finansal veriler dışarda 

tutulduğunda onuncu sıraya sahip olduğunu ifade etti. 

Konuşmasında farklı sıralamalara da yer veren Vali Büyük, 

“CNBC de ekonomik verileri ele alarak yaşam kalitesi tespiti 

yapmaya çalışıyor. Bu sıralamada Adana on üçüncü sırada 

görünüyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) ulusal insani gelişme 

endeksi adlı bir çalışması var, burada da Adana yirmi dördüncü 

sırada’’ dedi. 

Adana’nın yaşanabilir bir kent olması için çeşitli çalışmalara 

ihtiyacı olduğunu dile getiren Vali Büyük, bu konuda öncelikle 

yükseköğrenim ve sağlık alanının öne çıktığını vurguladı.  

Sağlık alanında Adana’nın geleneksel bir merkez konumunda 

olduğunu belirten Vali Büyük, “Adana daha da cazip bir 

noktaya gelmelidir. Hizmet sektöründe turizmi sadece deniz 

turizmi olarak görmemek gerekir. Onun dışında kültür, sanat 

ve turizm alanında yapılanma alanındaki gelişmeler ilimizi, 

 

 

Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür 

Merkezi’nin 2014-2015 yılı programlar dizisi, Vali 

Mustafa Büyük’ün ’Adana Vizyonu’ konulu konferansı ile 

başladı.  Vali Büyük konuşmasında Adana’nın beşeri 

sermayesi, yaşam kalitesi, markalaşma becerisi, 

erişilebilirlik endeksi, mevcut durumuyla ilgili bilgiler 

paylaştı. 

 

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

diğer illerin de merkezi konumuna getirmiş bulunuyor. 

Adana’nın gelişmesi için şöyle bir hedef, eylem planı ve netice 

bekliyorum demeyi doğru bulmuyorum. Böyle bir çalışmaya da 

hep beraber ihtiyacımız var.Bizim belirtmiş olduğumuz 

avantajları, güçlü taraflarımızı, tarihten coğrafyadan, insan 

yapımızdan gelen avantajlarımızı değerlendirerek Adana’yı 

bölgenin daha merkezi, daha yaşanabilir ve cazip bir şehri 

konumuna getirmemiz gerekiyor. Adana’da daha büyük bir 

moral, daha büyük bir ümit ve gelecek beklentisi ile bunun 

mutluluğa dönüşecek bir noktaya doğru gideceğini ümit 

ediyorum. Çünkü avantajlarımız Allah’ın vergisi olan 

bulunduğumuz bu coğrafyadır. Kritik hassas bir bölgedeyiz. Bu 

kadar güzel bir insan çeşitliliği  ve bunun huzurlu uyumu var. 

Bu uyumun sosyal yaşamda da devamı bize güç veriyor. Bu 

gücümüzü ve  çeşitli verileri değerlendirip bunun üzerinden 

hedefler ortaya koyduğumuz, onlara ait daha somut eylem 

planları geliştirdiğimiz zaman daha iyi duruma geleceğiz. 

Bunun alametlerini görüyoruz” dedi. 

Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından 

Vali Mustafa Büyük’e teşekkür plaketi takdim edildi.ÇÜ 

Ramazanoğlu Konağı’ndaki etkinlik, tarihi konak bahçesinde 

pişirilen aşurenin konuklara dağıtımıyla sona erdi. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇÜ’den Emekli Olan Prof. Dr. Mehmet Özmen, “Söz Dizimi” Çalıştayı İle 

Uğurlandı. 

 

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN KASIM 2014 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Mehmet Özmen için düzenlenen emeklilik töreninde 

“Söz Dizimi Çalıştayı” gerçekleştirildi. 

“Söz Dizimi Çalıştayı’nda, 6’sı ortak bildiri olmak üzere 

17 bildiri sunuldu” 

44 yıllık çalışma hayatının 15 yılını söz dizimi konusunu 

araştırarak geçiren Prof. Dr. Özmen için düzenlenen törene çok 

sayıda akademisyen ve idari personel katıldı. 

 Prof. Dr. Özmen için emeklilik töreninde gerçekleşen Söz 

Dizimi Çalıştayı’nda 21 katılımcı tarafından 6’sı ortak bildiri 

olmak üzere 17 bildiri sunulurken, “Türkçe’de Söz Dizimi”, 

“Cümle Yapısı”, “Türkçe’de Sözcüklerin Öbeklenişi”, “Tarihi ve 

Çağdaş Lehçelerde Cümle ve Söz Öbekleri” konuları görüşüldü. 

 

 

 

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

 

‘Ekonomi Haberleri Nasıl Sevdirilir?’ 

 

 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü 

tarafından düzenlenen ‘İletişim Seminerleri’ serisinin bu ayki 

konuğu Ekonomi Gazetecileri Derneği Doğu Akdeniz Temsilcisi 

Mehmet Uluğtürkan oldu. ‘Ekonomi Haberleri Nasıl Sevdirilir?’ 

başlıklı seminerde, medya dünyasında kendini iyi yetiştirmiş 

ekonomi muhabirlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.  

Uluğtürkan, “Okuyucu bilgi edineceği haberin uzmanı tarafından 

yazılmasını talep ediyor. Gazetecilikte ihtisaslaşma dönemi daha 

da derinleşiyor. Artık ekonomi muhabirliği de alt dallarıyla 

büyüyor. Tarım, enerji, sağlık, otomotiv, finans muhabirlerinin 

hazırladığı haberler ilgi görüyor.” dedi. 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

İnovasyon ve Girişimcilik Platformu Innocampus Toplantısı  

İnovasyon ve girişimcilik 

platformu InnoCampus 

tarafından yaratıcılık ve 

inovasyonun geliştirilip 

yaygınlaştırılması amacıyla 

oluşturulan projenin tanıtım 

toplantısı Çukurova 

Üniversitesi’nde 

gerçekleştirildi.  

 

Oluşturulan platform ile geleceğin bilim insanlarına 

günümüzde ülkelerin kaderini belirleyecek en önemli 

önceliklerden biri olan ‘İnovasyon ve Girişimcilik’ konusunda 

eğitimler verilmesi hedefleniyor. InnoCampus ekibi Çukurova 

Üniversitesi’nden sonra Türkiye’deki diğer üniversitelere de 

ziyaretlerde bulunacak. 

 

İnşaat Mühendisliği Öğrencilerine Şantiyede Ders 

 
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat 

Mühendisliği 1. sınıf öğrencileri “İnşaat Mühendisliğine Giriş” 

dersi kapsamında bir “Şantiye Gezisi”gerçekleştirdi. 

Rektörlüğe bağlı Dış İlişkiler Birimi inşaatını gezen öğrenciler 

ders sorumlusuİnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Mustafa Laman ve araştırma görevlileri ile birlikte, 

müteahhit, şantiye şefi ve Yapı İşleri Teknik Dairesi’nden  

 

görevlendirilen yapı denetmeni inşaat mühendisinin de hazır 

bulunduğu ortamda sunumlar gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Laman, teorik bilgilerin uygulamaya dönüştüğü 

şantiye ortamlarının öğrenciler için ikinci bir okul olduğunu 

vurgulayarak, gerekli izin ve güvenlik şartları sağlandığı 

taktirde öğrencilere inşaatın her aşamasında çekinmeden 

şantiyeyi gezip gelişmeleri izlemeleri önerisinde bulundu. 

 

 

Toplantı sonunda InnoCampus projesinin Adana ve Çukurova 

Üniversitesi’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine yararlı 

katkılarda bulunacağı belirtildi, Mart 2015’e kadar gereken 

hazırlıkların el birliğiyle yapılması konusunda görüş birliğine 

varıldı. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

  

  

 

 

 

    

 

Doç. Dr.  Özkan:‘‘Çocuklar Geleneksel Oyunlara Yönlendirilmeli’’ 

Bilgisayar oyunlarında sanal kahramanlarla oynayan yeni 

nesil çocukların ip atlamayı dahi bilmediğini ifade eden 

Doç. Dr. Özkan, eve kapanarak hareketsiz yaşam 

sürdüklerini, bu durumunda ilerleyen yaşlarda tembel 

yaşam tarzının benimsenmesi gibi nedenlere bağlı kemik 

erimesi, kamburluk, eklem kireçlenmeleri ve benzeri 

sorunlar yaşayabileceklerini söyledi. 

 

 ğ

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama 

Çiftliği’nde yetiştirilen keçilerin yöredeki üreticiler tarafından ilgiyle 

karşılandığı belirtildi. 

Araştırma ve Uygulama Çiftliği Keçi ve Koyun İşletmesi sorumlusu ve 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Nazan Koluman, çiftlikte 500 keçi ve 200 koyun yetiştirildiğini 

bildirdi. Mayıs ayından itibaren satışa sunulan 200 damızlık keçinin 

tamamının satışının gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Koluman, 

üreticilerden gelecek yıl için talepler alınmaya başlandığını da sözlerine 

ekledi. 

“Ziraat Fakültesi tarım konusunda lider konumda” 

 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin tarım konusunda dünyada 

tanınırlığının yüksek ve Türkiye’de diğer üniversiteler içerisinde de lider 

konumda olduğunun altını çizen Prof. Dr. Koluman, Ziraat Fakültesi 

Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ndeki hayvancılık ünitesinin uzun 

yıllardır proje ve kişisel çabalarla ayakta durduğunu kaydetti. 

Prof. Dr. Koluman, üniversi tede hayata geçirdikleri projeler sayesinde 

geliştirdikleri süt tipi Saanen ve Alpin keçilerini yöre çiftçisine 

sattıklarını ifade etti. 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Özkan, kas ve iskelet sisteminin sağlıklı 

gelişebilmesi için çocukların özgür bırakılıp açık alanda ve güneşli 

ortamlarda geleneksel çocuk oyunlarına yönlendirilmeleri gerektiğini 

söyledi. 

Doç. Dr. Özkan, çocukların ilerleyen yaşlarda yeterli kemik yoğunluğuna 

ulaşabilmeleri, duruş bozukluklarının önüne geçilmesi, motor becerilerinin 

artması ve sosyalleşebilmeleri için güneşten beslenebilecekleri oyunlar 

oynamaları gerektiğini ifade etti. 
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ÇÜ ve Kızılay’dan Kan Bağışı Kampanyası 

Çukurova Üniversitesi ve Türk Kızılayı, kan bağışına destek 

vermek ve kan bağışı bilincini geliştirmek amacıyla 

ortaklaşa adım attıkları geleneksel kan bağışı kampanyasını 

gerçekleştirdi. 

Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi önüne kurulan Kızılay 

standını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, ilk 

kan bağışını yaparak kampanyayı başlattı. Daha sonra 

stantlarda kayıtlarını yaptıran öğrenci ve akademisyenler 

de Kızılay Tırına geçerek kan bağışında bulundu. Kızılay 

Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Rektör Prof. Dr. Kibar’a 

verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. 

Rektör Prof. Dr. Kibar, üniversitelerin sadece verdiği eğitim 

ve öğretimle değil, gerçekleştirdiği bilimsel ve sosyal 

sorumluluk çalışmalarıyla da topluma liderlik etmesi 

gerektiğini belirterek kan bağışı kampanyasının bu sosyal 

sorumluluk çalışmalarından sadece biri olduğunu ifade 

etti. 

 

 

İki yıldır Türk Kızılay’ı ile birlikte düzenlenen kan bağışı 

kampanyasıyla hem topluma katkı sunmayı hem de öğrencilerin 

konuya dikkatini çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Rektör Prof. 

Dr. Kibar, kampanya için destek veren öğrencilere, çalışanlara, 

Türk Kızılay’ının tüm çalışanlarına çok teşekkür etti. 

 

 

Çukurova Üniversitesi Feke Meslek Yüksekokulu Adana Valiliği 

SODES projesi kapsamında önemli bir çalışmaya imza attı. 

SODES desteği ile yürütülen projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. 

Nazan Koluman üstlenirken proje ile Feke İlçesi’nde bulunan 5 

adet yoksulluk sınırı altında kalan ilköğretim okuluna 60 kişilik 

sinema salonu, 100 kitaplık bir kütüphane ile 30 kişilik çalışma 

odası yaptırıldı. 

 

düzenlendi 
İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, 

yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının 

ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel 

düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il 

düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, sosyal 

sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen SODES 

projesi ile hayata geçirilen çalışmada ayrıca köylerdeki 500 

çocuğa çevre ve kişisel hijyen konusunda eğitimler verildi. 

Eğitimler Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyelerince Verildi 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. 

Dr. Nazan Koluman, Prof. Dr. Serap Göncü ve Doç. Dr. Derya 

Önder tarafından verilen eğitimlerin dışında, konuyla ilgili 

500 broşür bastırılarak yöre halkına dağıtımı da sağlandı. 

Tüm köylerde okuma yarışması yapılmış ilk üçe giren 75 

çocuğa kitap hediyesi ve üstün başarı gösteren 18 çocuğa da 

sırt çantası hediye edildi. Çocuklar daha sonra Adana'ya 

getirilerek, Çukurova Üniversitesi ve fakülteleri gezdirildi, 

ÇÜ Kongre Merkezi’nde eğitimler ve üniversite tanıtımı 

yapıldı.  
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Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri 

Bölümü, farklı konu ve başlıklarla konusunda uzman kişileri 

öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. ‘İletişim 

Seminerleri’nin yeni eğitim-öğretim döneminin ilk konuğu 

Sema Erdoğan oldu. 

 “Medyada Kadın Duruşu” adlı sunumunu aktaran Erdoğan, 

sunum sonrası öğrencilerin sorularına da yanıt verdi. 

“Medyada Kadının Duruşu, ‘Erkek Gibi Olmak’ Şeklinde 

Algılanmamalı.” 

Kanal B Televizyonu Adana Temsilcisi ve Radyo Başkent Genel 

Yayın Yönetmeni Sema Erdoğan, sahada gazetecilik yaparken 

cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir tavırdan uzak durulması 

gerektiğini ancak bunun meslekte egemen olan "erkek gibi" 

olmak anlamına gelmediğini geleceğin iletişimcileri ile 

paylaştı. 

 

 

 

 

Meslek yaşamı boyunca işini en iyi şekilde profesyonelce 

yapmaya özen gösterdiğini anlatan Sema Erdoğan, karşılaştığı 

ayrımcı tavırlara rağmen, mesleki değerlerden ödün 

vermediğini örneklerle anlattı. Medyada konu malzemesi 

olarak değil, profesyonel bir haberci olarak bulunan kadınların 

dik duruşlarını yitirmemeleri gerektiğini söyleyen Erdoğan, 

iletişim öğrencilerine de önce mesleki yeterliliklerini 

geliştirmelerini ve sonrasında insanları anlamaya çalışarak 

işlerini sürdürmelerini tavsiye etti. 

 

 

Doç. Dr. Osman Elbek “Hekimlik” Konulu 

Sunumu  

 

‘Sürekli Mesleki Gelişim Etkinleri Cuma Toplantıları’ Devam 

Ediyor. Çukurova Üniversitesi  Tıp Fakültesi tarafından her 

cuma günü geleneksel olarak düzenlenen “Sürekli Mesleki 

Gelişim Etkinlikleri Cuma Toplantıları”nın bu haftaki konuğu, 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Osman Elbek oldu. Elbek, “Hekimlik” konulu sunumunu 

yaptı. 

Konferansın sonunda, ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Özcengiz tarafından Doç. Dr. Osman Elbek’e teşekkür belgesi 

verildi. 

 

“Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ve Sorunları” 

Tartışıldı 

 

Sürekli Mesleki Gelişim Etkinleri Cuma Toplantıları’nda bu 

haftada yine önemli bir konu masaya yatırıldı. Oturum 

başkanlığını Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. 

Dr. Recep Tuncer’in yaptığı toplantıda “Tıpta Uzmanlık 

Eğitimi ve Sorunları” ele alındı. Prof. Dr. Volkan Öztuna 

“Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sorunları ile Yeterlik Kurulları” 

hakkında bilgi verdi. Arş. Grv. Dr. Aygül Tantik “Asistan ve 

Uzmanlık Eğitimi Problemleri Nedir? Neler Yapılması 

Gerekir?” konulu sunum gerçekleştirdi. Dr. İlker Çiçekli ise 

“Almanya’daki Asistan Doktorların Eğitimi ve Türkiye İle Olan 

Aradaki Farkı” anlattı.  
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Kızartma Yağılarını Tekrar Kullanmayın 

 

düzenlendi 

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Cahide Yağmur, yağda kızartmayı, beslenmede 

çok fazla önermediklerini ancak yapılması durumunda yağın 

kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. 

Yağmur, kızartmalarda aynı yağın birden fazla kullanımının 

bazı sağlık sorunları doğurabileceğini belirtti. 

Prof. Dr. Cahide Yağmur, "Evlerde yapılan kızartmalarda yağın 

iki-üç kere kullanılması durumunda sağlık riski ile 

karşılaşılmayacağı gibi yanlış bir kanı var. Oysa kızartmaya 

koyduğunuz yağ ısındığı zaman kimyasal yapısında değişiklik 

başlar. Isınmayla başlayan bu değişim, ısı bittiği zaman ve 

bekleme dönemlerinde de sürer." dedi. 

 

“Toksik Maddeler Kanserojen Etkiye Sahip Olabilir.” 

Yağın, ilk kullanımından sonra oksidasyon denilen değişimin 

kendi içinde devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yağmur, 

"Dolayısıyla değişen yapı, ortaya çıkan toksik maddelerin 

miktarını artırır. Tekrar ısı ise toksik madde oluşumunu daha 

da hızlandırır. Her bekleme ve ısınma dönemlerinde değişim 

artarak devam eder." şeklinde konuştu. Bekleme süresinde 

ortaya çıkan toksik maddelerin kanserojen etkiye sahip 

olabileceğini belirten Prof. Dr. Cahide Yağmur, bu yağların 

kullanımıyla yiyeceklere geçen bu özelliklerin tüketim 

sırasında ise vücuda alındığını söyledi. 

 
Asansörlere Hava Yastığı mı Geliyor? 

 

 
ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Mehmet Karakılçık, asansör kazalarının dünyanın her 

ülkesinde yaşanabildiğini söyledi. Asansör kazalarının 

genellikle kabine bağlı halatın kopmasıyla meydana geldiğini 

vurgulayan Doç. Dr. Karakılçık, "Halat kopmalarında, fiziksel 

olarak bakıldığında kabin içindeki bireyin üzerine etki eden 

kuvvet yok. Yani uzay boşluğundaki gibi bir durum meydana 

geliyor. Asansör yere çarptıktan sonra birey de kabinin 

içindeki tabana çarpıyor. Kabin standardının yükseltilmesiyle 

de kazaların önüne geçilebilir. Otomobillerde olduğu gibi 

kabinlerin içine hava yastığı yerleştirilebilir" dedi. 

ÇÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Atilla Arıdoğan, sıcak havaların taş hastalığı riskini artırdığını 

belirterek, yazın en az 2,5 litre su tüketilmesini önerdi. Prof. 

Dr. Arıdoğan, şiddetli böbrek ağrısına neden olan böbrek taşı 

hastalığının gelişmiş ülkelerde erkeklerin yaklaşık yüzde 

11'inde kadınların da yüzde 7'sinde görüldüğünü belirtirken, 

Türkiye'de ise özellikle beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak 

bu hastalığın daha çok görüldüğünü ifade etti. Böbrek taşı 

hastalığında birtakım risk faktörleri olduğunu anlatan Prof. Dr. 

Arıdoğan, bunların başında ailevi faktörler, çevresel ve 

beslenme faktörleri geldiğini kaydetti. Prof. Dr. Arıdoğan 

ailesinde taş öyküsü olanlarda taş hastalığı görülme 

olasılığının iki kat daha arttığını belirtti. 
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Konunun Uzmanları Canlı Yayınla 
Derse Bağlanıyor  

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Tıpta İnsan Bilimleri 

Ders Kurulu tarafından düzenlenen bilgilendirme 

toplantılarına “Hekimlik: Sanatla Mühendislik Arasında" 

konulu konferansla devam edildi. 

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Hippokrat Konferans 

Salonu’nda düzenlenen toplantının başkanlığını Tıp Fakültesi 

Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali 

Kocabaş yaptı.  

 
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi 

Öğretmenliği Anabilim Dalı farklı çalışmalara imza atıyor. ‘Özel 

Öğretim Yöntemleri 2’ dersinde, farklı ülkelerdeki okul 

öncesinde kullanılan farklı yöntem ve yaklaşımlar teknoloji 

kullanılarak uzaktan bağlantılar ile inceleniyor.  

Dünyanın farklı ülkelerinden konusunda uzman olan kişileri 

telekonferans sistemi kurarak öğrencileri ile görüştüren 

Öğretim Görevlisi Erden, öğrencilerin bir yandan teknolojiyi 

takip etmelerini sağlarken bir yandan da derslerin daha akıcı 

geçmesini amaçlıyor.   

Çeşitli Ülkelerdeki Öğretmenlerle Canlı Bağlantı Kuruldu 

Belçika, Almanya, Danimarka, Polonya gibi ülkelerdeki 

akademisyenler ve konusunda uzmanlarla canlı bağlantılar 

sağlayan Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Şule Erden, ‘Özel 

Öğretim Yöntemleri 2’  dersi kapsamında internet üzerinden 

Türkmenistan’a bağlanarak oradaki okul öncesi öğretimi 

öğrencileri ile birlikte araştırdı.  

Canlı bağlantı ile Türkmenistan’da öğretmenlik yapan Derya 

Duzlu’yla öğrencilerini interaktif olarak görüştüren Erden, 

öğrencilerin sorular sorarak oradaki durumu öğrenmesini 

sağladı.  

Şule Erden, “Okul öncesi eğitimi ile ilgili çalışan kişiden o 

ülkedeki eğitim hakkında bilgi alıyoruz. Video ve fotoğraflarını 

bizimle paylaşıyorlar. Öğrencilerimizde o ülkeyle ilgili merak 

ettiklerini soruyor. Bu kapsamda Belçika, Almanya, Danimarka, 

Polonya gibi ülkelerle internet üzerinden bağlantı yaptık. Bu 

dersimizde ise Türkmenistan'da anaokulu öğretmenliği yapan 

Derya Duzlu ile görüştük. Derya öğretmenden bize 

Türkmenistan hakkında bilgi vermesinin yanı sıra 

Türkmenistan’daki genel eğitim sistemi ve okul öncesi eğitim 

konusunda bilgi vermesini istedik. Böylece öğrencilerimiz farklı 

ülkelerde yaşam ve eğitim konusu hakkında bilgi edinmiş 

oldu.” dedi. 

“Hekimlik: Sanatla 

Mühendislik Arasında" 
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“Tıp Polisi Şairler” 

"Hekimlik: Sanatla Mühendislik Arasında" başlıklı konuşmayı 

yapan Yazar-Çevirmen Tanıl Bora hekimlik ve sanatkârlık 

arasındaki bağlantıyı anlatarak öğrencilerin farklı bir 

perspektiften bakmalarını sağladı. Birçok şairin hekimlik ve 

tıp ile olan yakınlığından söz eden Bora, şairlerin bir nevi 

“Tıp Polisi” gibi olduklarını söyledi. Gerçek hekimin verdiği 

hizmetin bedelinin ödenemeyeceğini belirten Tanıl Bora, 

“Hekim bilgi ve teknolojinin yanında sezgisi, şefkati ile şifa 

verir ve bu özel durum bir şifa sanatıdır.” dedi. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Polonyalı Piyanistten Masterclass 

 

 

 

Fryderyk Chopin Derneği (Chopin Society) tarafından 

Türkiye - Polonya diplomatik ilişkilerinin 600. yılı 

kutlamaları çerçevesinde organize edilen “Polonya 

Müzik Günleri” konser serisinin ilki Çukurova 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın girişimleri ve 

Rektörlük desteğiyle Çukurova Üniversitesi’nde 

düzenlendi. Polonyalı piyanist ve akademisyen Marian 

Sobula Çukurova Üniversitesi’nde verdiği konserle 

hayranlarıyla buluştu. Konserden bir gün sonra ise ÇÜ 

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat 

Dalı öğrencileriyle Konservatuvarda bir atölye 

çalışması (Masterclass) yaptı. Her yıl Polonya'da 

düzenlediği Masterclass'a ÇÜ Müzik ve Bale Ortaokulu 

2. sınıf öğrencisi Zeynep Yargı’ya %50 burs vereceğini 

açıklayarak Polonya'ya davet etti. 

 

 

 

 

Devlet Konservatuvarı dünyaca ünlü sanatçıları öğrencileri ile 

buluşturmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Bulgar Keman 

sanatçısı Svetlin Roussev Devlet Konservatuvarı 

Müdürlüğü’nün girişimleri ile Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar 

Anasanat Dalı, Keman Sanat Dalı öğrencileri ile iki günlük 

ustalık dersi (masterclass) çalışması yaptı. 

İki günlük çalışma sonunda eğitime katılan öğrencilere katılım 

belgesi verildi. Keman sanatçısı Roussev’e, Konservatuvar 

Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayık tarafından teşekkür 

belgesi takdim edildi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Devlet Konservatuvarı Müdürü 

Yrd. Doç. Dr. Bayık, önümüzdeki günlerde de Devlet 

Konservatuvarı’nda dünyaca ünlü sanatçıları öğrencileriyle 

buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.  

 

 

 

 

2 Bin 500 Yıl Sonra 'Perde' Denilecek  

 Adana'nın Karataş ilçesi’nde kazı çalışması süren Magarsus 

Kenti Antik Tiyatrosu 2 bin 500 yıl sonra yeniden kültür ve 

sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Tarihi MÖ 5'inci 

yüzyıla ulaşan Antik Kentin yapılan kazı çalışmaları sonucu 

tipik bir Helen Tiyatrosu özelliği taşıyan yapının yüzde 60'ı 

açığa çıkarıldı. Deniz manzaralı, 150 metre uzunluğunda, 30 

metre genişliğinde ve yaklaşık 3 bin kişilik olduğu tahmin 

edilen antik tiyatro, kazı sonrası yapılacak çalışmalarla tekrar 

kültür ve sanat hayatına kazandırılacak.  

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Polonya’da düzenlenen 8.Sanatsal Keten Bienali Yarısmalı 

Sergisi’nden Mansiyon Ödülü” 

 

 

Çukurova Üniversitesi’nin 11.Yaşındaki Yıldızı!!! 

 

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve 

Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva 

Halaçeli Metlioğlu, Polonya’da düzenlenen 8. Sanatsal Keten 

Bienali Yarışmalı Sergisi’nde Pockets (Gözler) adlı çalışması 

ile mansiyon ödülü aldı. Çalışma Polonya’da El Sanatları 

Müzesi’nde sergilendi. 

Krosno Zanaat Müzesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik 

kapsamında düzenlenen yarışmada ödül kazanan Doç. Dr. 

Halaçeli Metlioğlu, tekstilin estetik ve sanatsal değerlerin 

ötesinde bir iletişim dili yaratmayı hedeflediğini ifade 

ederek, geçmişten aldığı ilhamla oluşturduğu çalışmasında 

çift katlı dokuma tekniğini kullandığını söyledi. 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi ulusal ve uluslararası başarılarının 

karşılığını almaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Üniversitemizin 

farklı bölümleri, öğretim üyeleri ve öğrencileri çeşitli alanlarda 

ödüller kazandı. 

“Uluslararası Pera Piyano Yarışmasında Üçüncülük 

Ödülü” 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale 

Ortaokulu Piyano bölümü İkinci sınıf öğrencisi Zeynep Yargı, 

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Pera Piyano 

Yarışması’nda kendi yaş kategorisinde üçüncü oldu. 

Zeynep Yargı’yı kutlamak için makamında kabul eden 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

öğrencininÇukurova Üniversitesinin adını uluslararası arenada 

duyurmasından ve başarılarından dolayı mutlu olduğunu ifade 

etti. 
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Academic Quartet konseri  
 

 

ÇÜTİK “Mezarsız Ölüler” Oyunuyla Sezona Başladı 
 

ğ ğ ş

 

Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü (ÇÜTİK) , 2014-2015 

sezonun karşılama projesi olan ve Jean-Paul Sartre’ın yazdığı 

“Mezarsız Ölüler” oyunu ile izleyicileriyle buluştu. 

Ramazanoğlu Kültür Merkezi’nde sahnelenen, 

yönetmenliğini Cihan Özgür Yavuz ve Mithat Can 

Beyazkuş’un üstlendiği oyun 1944 yılı Fransa’sında, savaşta 

yaşanan iç çatışmayı anlatırken varoluşçuluk, ölüm, yaşam ve 

özgürlük kavramlarını sorguluyor. Ramazanoğlu Kültür 

Merkezi’nde sahnelenen ve yönetmenliğini Furkan Yılmaz ile 

Alişah Merdan Yavuz’un üstlendiğiNazım Hikmet’in müzikli 

komedi oyunu “Bu Bir Rüyadır” da izleyiciyle buluştu. 

 

 

 

 

Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Seven, Güzel Sanatlar Fakültesi 

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nce düzenlenen “Sokak 

Fotoğrafçılığı” konulu söyleşinin konuğu oldu. 

Akif Kansu Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşide, 

kişisel tecrübelerinden yola çıkarak fotoğraf çekmenin bir iş 

olmaktan ziyade bir yaşam tarzı olduğunu söyleyen Seven, 

sokağa her çıktığında yanında mutlaka bir fotoğraf makinesi 

bulundurduğunu söyledi. 

Seven, sokak fotoğrafçılığını büyük bir hikâyenin küçük bir 

parçasını tek bir kareyle anlatmayı vadeden bir alan olarak 

tanımladığını ifade ederek, fotoğraf ile tekrarlanamayacak bir 

anın dondurulduğunu belirtti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokak fotoğrafçılığının belli bir mekanı ve sınırlaması 

olmadığının altını çizen Seven, fotoğrafçının da fotoğraflanan 

kişileri rahatsız etmeden işini yapması gerektiğini, sokak 

fotoğrafçısının her zaman ışığın değişkenliğine hakim olması 

gerektiğini vurguladı. 

 

SASA fabrikasının 48. kuruluş yıldönümü, Çukurova 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ve 

Konservatuvar öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Mustafa 

Bayık, Öğr. Gör. Levent Taşkesen, Öğr. Gör. Levent Ayan 

ve Öğr. Gör. Serdar Büyükedes’ten oluşan Academic 

Quartet konseriyle kutlandı. 

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleştirilmesi 

planlanan “SASA – Çukurova’ya Değer Katanlar Projesi” 

kapsamında Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çetin 

Bedestenci, Çocuk Kanser Derneği Başkanı Celal Çelebi 

ve Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Seyhan Tükel’e ödül verildi. 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Masa Tenisi Antrenörü Okutman Sunay 

Atakan, Adana’nın böyle bir organizasyona imza atmasının çok 

önemli olduğunu ve sorunsuz bir şekilde müsabakaları 

tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.  

 

Süper Lig Masa Tenisi müsabakaları ÇÜ’de Gerçekleştirildi 

töreni, sabah 9’u beş geçe kampüs içerisinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Mithat 

Özsan Amfisinde düzenlenen törene Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Valisi Hüseyin Avni 

Coş, Adana Büyükşehir Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, Prof. Dr. Seyhan 

Tükel, Prof. Dr. Azmi Yalçın, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Faruk Yıldırım, Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler 

katıldı. 

 

 

 

Süper Lig 3. Etap Masa Tenisi Müsabakaları Çukurova 

Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda 32 takımın 

katılımıyla gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Masa 

Tenisi Spor Kulübü de müsabakalarda erkek ve bayan 

takımları ile mücadele etti. 

İki gün süren Masa Tenisi müsabakalarına Çukurova 

Üniversitesi ev sahipliği yaparken, 120 sporcunun katılımıyla 

gerçekleşen organizasyonda 30 hakem görev aldı. Çukurova 

Üniversitesi Bayan Masa Tenisi Takımı oynadığı Hakkâri 

Gençlikspor, Ankara Büyükşehir Belediyespor ve Ankara 

Türk Telekomspor’u yenerek önemli bir avantaj elde etti. 

Bayan Masa Tenisi Takımının kazandığı başarıdan mutluluk 

duyduğunu belirten Atakan, “Birbirinden önemli takımları 

burada ağırladık. İyi bir oyun sergileyerek iyi sonuçlar aldık. 

Sporcularımızı gönülden kutluyorum” dedi.  

 

 

Çukurova Üniversitesi, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü ve Fenerbahçe Spor Kulübü arasında imzalanan 

protokol kapsamında Adana’da yetişen kürekçiler Fenerbahçe 

forması giyecek.  

Seyhan Baraj Gölü ÇÜ Kürek Tesisleri’nde Fenerbahçe Kulübü 

Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Çukurova Spor 

Kulübü Başkanı Ercan Yeldan ile Adana Gençlikspor Kulübü 2. 

Başkanı Reşat Elgin’in katılımıyla gerçekleşen protokol imza 

töreninde başta kürek ve kano olmak üzere müsabaka ve 

kamp faaliyetlerinde ortak hareket edileceği duyuruldu. 

 

 

 

 

 

 “Kano ve kürek milli takımına onlarca sporcu 

kazandırdık” 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fazlı Bayram Hadi, 

kentte yetişen kürekçilerin Fenerbahçe ile bütünleşerek 

dünya ve olimpiyatlara daha iyi koşullarda hazırlanacaklarını 

belirterek, hava koşullarının yanı sıra, Türkiye’de ilk kez 

Adana’da gerçekleştirilen Albano Sistem Kürek Parkuru ve 

çağdaş tesisleri sayesinde son yıllarda kano ve kürek milli 

takıma onlarca sporcu kazandırdıklarını ifade etti. 

 

 

 

 

 

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

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Gündüz, hastanın 

tedavi gördüğü sırada sıtmaya bağlı ölümcül ağır “ARDS”nin 

hastalığını tetiklediğini, akciğerinin neredeyse tamamen 

fonksiyonunu yitirmekte olduğunu ifade etti. Bu tür 

hastaların bir bölümünde suni solunum cihazlarının da 

yetersiz kalabildiğine değinen Prof. Dr. Gündüz, böyle 

durumlarda yapay akciğer (ECMO - extracorporeal 

membrane oxygenation) cihazlarının hastaya ileri yaşam 

desteği sağladığını, yapay akciğer uygulamasının tedavi 

edici olmaktan çok akciğerin tedavisi için zaman kazandıran 

uygulamalar olarak klinik kullanımda yer bulmuş olan 

güncel tıp uygulamalarından biri olduğunun altını çizdi.  

Türkiye’de ilk uygulamalardan biri gerçekleştirildi 
 

Prof. Dr. Gündüz söz konusu hastada yapay akciğer cihazı 
kullanılarak akciğerin yüksek seviyede korunması olarak 
bilinen supernova tedavi yönteminin başarılı bir şekilde 
uygulandığını ve bunun Türkiye’deki ilk uygulamalardan biri 
olduğunu vurguladı.  

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi  gören 

Selçuk Yıldırım yurt dışına iş seyahatine gittiği sırada kaptığı 

sıtma hastalığı sonucunda ölümcül Akut Solunum Sıkıntısı 

Sendromuna (ARDS - Acute Respiratory Distress Syndrome)  

yakalandı. Akciğerleri tamamen çalışamaz duruma gelen 

Yıldırım’a Balcalı Hastanesi’nde Türkiye’de ilkler arasında 

bulunan bir yöntemle yapay akciğer takıldı ve yeniden hayata 

dönmesi sağlandı. 

İş seyahati nedeniyle Tanzanya’ya giden 56 yaşındaki Yıldırım 

Adana’ya dönüşünde sıtma hastalığına yakalandı. Çeşitli 

kliniklerde yapılan müdahalelerin ardından rahatsızlığı daha da 

ilerleyen Yıldırım, ölümcül olarak seyreden ve akciğerlerin 

tamamen kapanarak nefes alınmamasına yol açan “ARDS” ye 

yakalandı. Son olarak Balcalı Hastanesi’ne sevk edilen 

Yıldırım’a Anesteziyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. 

Murat Gündüz’ün gözetiminde supernova tedavi yöntemi 

doğrultusunda yapay akciğer takıldı. Uygulanan tedavi 

yöntemi aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olma özelliğini de 

taşıdı. 

 

 

 

 

Balcalı Hastanesi Anesteziyoloji Ünitesi, Türkiye’de ABD 
merkezli Ekstrakorporel Yaşam Destek Organizasyonu 
ELSO’ya (Extracorporeal Life Support Organisation) 

kayıtlı  4 merkezden biri olma özelliğini taşıyor. 

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

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

