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“Üniversite Hastaneleri Birliği 18. Toplantısı” yapıldı 

 

 

 

 

fakültesi yok. Ülkemizdeki Tıp Fakültesi sayılarına 

baktığımızda, 64’ü devlet üniversitesinde ve 29’u vakıf 

üniversitesinde olmak üzere toplam 93 tıp fakültesi var. Bu 

fakültelerdeki öğrenci sayımız 52 bin, öğretim üyesi sayımız 

12 bin civarında. 2014 yılı verilerine göre, Türkiye’deki hekim 

sayısı 130 bin civarında, bunların 28.500’ü üniversitelerde.” 

“Üniversite Hastaneleri Başvurulan Son Noktadır.” 

 
Türkiye’de hastanelere yatan hastaların yüzde 15’inin, poli 

kliniğe başvuranların da yüzde 8’inin üniversite 

hastanelerinde tedavi olduğunu belirten Başkan Prof. Dr. 

Saraç, “Bu hastaların neredeyse tamamı başka hastaneler 

sonrası başvurulan son noktadır. Bu çerçevede, bilmekteyiz ki 

üniversite hastanelerimiz diğer sağlık kuruluşlarında teşhis, 

tedavi ve izlemi yapılamayan hastalara hizmet sunan 

kurumlar niteliğindedir. Dolayısıyla, bu kurumların işlem 

hacmi ve doğal olarak işlem maliyeti diğer hizmet sunan 

kuruluşlar ile farklılık gösterebilmektedir.” dedi. 

Üniversite hastanelerinin çözülen ve iyileştirilen sorunlarının 

yanı sıra diğer sorunlarının da paydaşlarla tartışıldığı ve çözüm 

yollarının arandığı toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç ile 

birlikte YÖK Başkan Vekili, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 

M. İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer 

Şener Komşuoğlu; bazı bakanlıkların üst düzey yöneticileri; 

hastanesi olan üniversitelerin Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan 

ve Başhekimleri de yer aldı. 

26-27 Şubat 2016 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ÜHB 18. Genel 

Kurul Toplantısının açılışında bir konuşma gerçekleştiren YÖK 

Başkanı Prof. Saraç, 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 3. Maddesinde 

Uygulama ve Araştırma Merkezleri olarak tanımlanan üniversite 

hastanelerinin; sağlık sorunlarının çözümünde üst düzey rol 

aldığını, uzman ve akademisyen yetiştirdiğini, tıp eğitimi ve 

üçüncü basamak diye tanımlanan sağlık hizmeti verdiğini dile 

getirdi. 

Türkiye’deki hekim sayısı 130 bin civarında, bunların 
28.500’ü üniversitelerde 

 
Bütün dünyada üniversite hastanelerinden beklenen en önemli 

işlevlerin başında, akademik mükemmeliyetin geldiğini 

vurgulayan Prof. Dr. Saraç, “Çin’de, Hindistan’da, ABD’de ve 

Brezilya’da ve diğer bazı ülkelerde tıp fakültesi sayıları 150’nin 

üzerinde. Diğer taraftan 2015’te 36 ülkede hâlâ hiç tıp 

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile Çukurova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın da aralarında bulunduğu heyet Eskişehir Osmangazi  

Üniversitesi’nde düzenlenen “Üniversite Hastaneleri Birliği 18. Toplantısı”na katıldı. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/UHBYonetim16.asp 
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“Hizmet Ödülü”nü alan Prof. Dr. Ali Nazım Uluocak’a plaketi takdim edildi.  

 

Karademir, Oda olarak her zaman Çukurova Üniversitesi ile 

Ziraat Fakültesi’nin yanında olduklarını ve olmaya devam 

edeceklerini söyledi. Hizmet ödülü alan Prof. Dr. Ali Nazım 

Uluocak, 1964 yılında adım attığı tarım camiasından böyle 

anlamlı bir ödül almanın kendisine onur verdiğini belirterek, 

organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından tören, Prof. Dr. Uluocak’a plaket 

takdim edilmesi ve anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. 

 

Ülkemizin enerji ihtiyacının sadece yenilenemeyen enerji 

kaynakları değil aynı zamanda yenilenebilir enerji 

kaynaklarından da kayda değer oranlarda karşılandığını ifade 

eden Doç. Dr. Karakılçık, bu konularda Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından hidroelektrik yanında, özellikle rüzgâr ve 

güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından 

yararlanılması için gerekli yasa ve yönetmeliklerin çıkarıldığını 

söyledi. Çukurova Üniversitesi’nin, enerjide tasarrufu ve kendi 

enerjisini üretmesi için temiz ve alternatif enerji kaynaklarından 

yararlanılması konusunda bölgede öncü bir rol üstlendiğini 

Akademik ve bilimsel çalışmalarıyla Türk tarımına katkıda 

bulunan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 

Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Nazım Uluocak’a 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından "Hizmet Ödülü" 

verildi. Sağlık sorunları nedeniyle Ankara’da gerçekleşen 

törende kendisine takdim edilemeyen plaketi, Çukurova 

Üniversitesi’nde düzenlenen törenle verildi. ÇÜ Ziraat 

Fakültesi Zootekni Bölümü’nde gerçekleşen ödül törenine 

Rektör Yardımcısı Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Halil 

Elekçioğlu, Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Rüştü 

Kutlu, ZMO Adana Şube Başkanı Semih Karademir ile bölümün 

öğretim üyeleri katıldı. 

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İ. Halil Elekçioğlu, 

“Bu ödül hocamızı olduğu kadar Üniversitemizin Rektörlüğünü 

de gururlandırdı. Prof. Dr. Nazım Uluocak hocamıza verdiği 

emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi. Prof. Dr. 

Hasan Rüştü Kutlu da, yaptığı bilimsel çalışmalarla 

bölümlerinin gururu olan Prof. Dr. Uluocak’a teşekkür etti. 

ZMO Adana Şube Başkanı Semih Karademir ise, son yıllarda 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne hizmet eden 

hocalara ödül vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. 

 

belirten Doç. Dr. Karakılçık, Çukurova Üniversitesi’nin enerji 

politikası hakkında şu bilgileri verdi; “Çukurova Üniversitesi 

yönetimi tarafından kullanılmakta olan enerji sistemleri ve bu 

sistemlerde kullanılan enerji kaynaklarının verimli hale 

getirilebilmesi için 2013 yılı bahar döneminde öğretim 

üyelerinden bir enerji komisyonu oluşturuldu. 6-7 aylık bir 

çalışma sonucunda en uygun kaynak ve sistemler 

belirlenmeye çalışıldı. ÇÜ Enerji Komisyonu Raporu 

doğrultusunda, Üniversite Yönetimi harekete geçti ve acil 

olarak çok verimsiz olan ve yakıt olarak FuelOil 4 (Kalyak) 

kullanan 40 yıllık ısıtma sistemi yerine daha temiz ve 

ekonomik olan doğal gaz yakıt sistemiyle çalışan gaz-ısı çevrim 

sistemlerine geçildi. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 

Bölümü Öğretim Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Enerji 

Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Karakılçık enerji 

verimliliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi. 

 

MART 2016 

 

Çukurova Üniversitesi’ nin enerji politikası 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/enerjipolitika.asp 
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Çukurova Teknokent ile Toros Tarım arasında işbirliği anlaşması  

 

 

 

 

 

Tarımsal araştırma, proje geliştirme ve eğitim 
konularında üç yıl süresince destek verilecek 
 
Ekonomik getirisi yüksek, çevreye duyarlı bitki besleme ve 

gübreleme uygulamalarında yeni bilgilere ulaşılması için 

üniversite-sanayi işbirlikleri çerçevesinde Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Emin Bülent Erenoğlu, 

Toros Tarım’a tarımsal araştırma, proje geliştirme ve eğitim 

konularında üç yıl süresince destek verecek. 

“Hammadde ihtiyacı için tarımsal girdilerin artması 

gerekiyor” 

Doç. Dr. Erenoğlu, işbirliği hakkında şunları söyledi; “Çukurova 

Bölgesi, ülkemiz bitkisel üretimi söz konusu olduğunda verimlilik 

açısından çok önemli bir yere sahip ve sürdürülebilir bitkisel 

çalışmalar konusunda önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor. 

Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Çukurova 

Teknokent olarak, bu işbirliği çerçevesinde ülkemizin çok önemli 

şirketleri arasında yer alan Toros Tarım’a danışmanlık vermekten 

büyük mutluluk duyacağız.” 

Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Çukurova 

Teknokent ile Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 

sürdürülebilir bitkisel üretiminin sağlanması amacıyla işbirliği 

anlaşması imzalandı. 

 

  

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Çukurova Üniversitesi ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında işbirliği 

 

Çukurova Üniversitesi ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında işbirliği protokolü 

imzalandı. Çukurova Üniversitesi Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol törenine 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Vekil Rektör Prof. Dr. Aykut Gül, Çukurova Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Kadir Aydın, Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet Kürkçü ile Adana Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Gök, 

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı İsmail Şahin katıldı. 

iki yılı bulacak. Hali hazırda yüksek kira bedelleri ödediğimiz üç 

ayrı binamızın yanı sıra yeni bina ihtiyacımız da doğdu. Bunun 

için de çok ciddi anlamda yatırım yapmamız gerekiyorken 

Çukurova Üniversitemiz, bizden gelen ortak bina kullanımı 

teklifimizi geri çevirmedi. Başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar 

hocam olmak üzere, destek veren tüm hocalarımıza teşekkür 

ediyoruz.” şeklinde konuştu. 

Protokol töreninde konuşan Çukurova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Kibar, bugüne kadar olduğu gibi bundan 

sonra da Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yanında 

olduklarını belirterek, desteklerinin süreceğini söyledi. Yüksek 

kira bedelleri ödeyerek üç ayrı binada hizmet veren ABTÜ’nin 

kampüs inşaatının devam ettiğini hatırlatan Vekil Rektör Prof. 

Dr. Aykut Gül ise, “Yeni kampüs alanımıza geçişimiz neredeyse  

İlk protokol, ÇÜ ile ABTÜ arasında ortak bina kullanımına ilişkin 

anlaşmayı içerdi. Protokolle, Çukurova Üniversitesi 

kampüsünde inşaatı yeni tamamlanan Otomotiv Mühendisliği 

Bölüm Binası, öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri için 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ortak kullanımına 

açıldı. Törende imzalanan bir diğer protokol ise ABTÜ ile 

Çukurova TEKNOKENT arasında oldu. Protokol gereği, ABTÜ’lü 

akademisyenler, Çukurova TEKNOKENT’ten, ÇÜ’de görev yapan 

akademisyenlerin sahip olduğu haklardan yararlanarak destek 

alabilecek. ABTÜ’lü akademisyenler ayrıca Çukurova 

TEKNOKENT’te şirket kurabilecek. 

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

 

Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı 

23 Nisan’da 20 merkezde 

Çukurova Üniversitesi uluslarararasılaşma çalışmaları 

kapsamında Uluslararası Öğrenci Ofisi yabancı öğrenci sayısını 

arttırmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında birçok merkezde 

sınav düzenlemektedir. ÇÜ Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı 

(ÇUÖS sınavı) Üniversitemiz tarafından ilk defa 2012 yılında 

Adana’da yapıldı. Sınav, 2015’te ise 18 merkezde aynı gün ve 

zamanda, 62 ülkeden 2081 öğrencinin katılımı ile  

 

gerçekleştirildi. Uluslararasılaşma çabasında gösterilen 

gayretle üniversitemizdeki  92 ülkeden gelen öğrenci sayışı 

2015 yılı Kasım ayı verilerine göre 1409’a ulaşmıştır. ÇUÖS 

sınav başvuruları 1 Şubat-25 Mart 2016 tarihleri arasında 

alınacaktır. ÇUÖS 23 Nisan 2016’da başta Adana’da olmak 

üzere 20 merkezde gerçekleştirilecektir 

 

MART 2016 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Çerezden pekmez yapımına, hatta kozmetik sanayine kadar 

geniş bir yelpazede kullanılan ve yetiştirilmesi çok kolay olan 

keçiboynuzu aynı zamanda doğal bir şifa deposu. Türkiye’de 

üretimi yaygın olan keçiboynuzuna akademik bir açıklama 

geldi. Çukurova Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Eti, şifa deposu 

keçiboynuzunun zengin besin içeriği yanında yüksek düzeyde 

antioksidan maddeler içerdiğini açıklayarak bağışıklık 

sisteminin güçlendirilmesi açısından büyük öneme sahip 

olduğunu söyledi. Keçiboynuzunun astım, alerjik bronşit ve 

nefes darlığına karşı etkili olduğu ve eczacılıkta öksürük 

şurubu yapımında kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Eti, ayrıca 

sindirimi düzenleyici ve bağırsakları rahatlatıcı özelliğinden 

ötürü bebek mamalarına da katıldığını ifade etti. Prof. Dr. Eti 

Keçiboynuzu bitkisinin yüksek düzeyde kalsiyum içerdiği için 

çocukların kemik gelişiminde olumlu etkileri olduğunun 

bilindiğini hatırlattı. 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

ÇÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Karabal Kumcu, ilaç kullanımında 

doğru bilinen yanlışları açıkladı  

 

 

 

Tavsiye ile tüketilen ilaç insan sağlığını ciddi 

ölçüde tehdit ediyor… 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eczacılık Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Karabal Kumcu 

kamuoyunda ilaç kullanımında doğru bilinen 

yanlışlarla ligli çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Ülkemizde ilaçların doktor tavsiyesi yerine eş, 

akraba, arkadaş ve komşu tavsiyeleri üzerine eczacı 

ya da doktora danışılmadan tüketildiğini söyleyen 

Doç. Dr. Kumcu, bu durumun insan sağlığını ciddi 

ölçüde etkilediğini söyledi. 

 

 

 

Kanserden nefes darlığına, iktidarsızlıktan bronşite kadar her derde deva:      

keçiboynuzu  

 

kesilmesi, hastalığın teşhisini ve dolayısıyla tedavi edilmesini 

de geciktirmiş olacaktır.”dedi. 

 “Bilinçsiz antibiyotik kullanımı çok sık görülüyor.” 

Yine toplumumuzda soğuk algınlığı ve gribal rahatsızlıklarda 

antibiyotik kullanımına başlama eğiliminin yüksek olduğuna 

vurgu yapan Doç. Dr. Kumcu “Antibiyotikler oldukça güçlü ve 

etkili ilaçlardır. Ancak antibiyotikler sadece hastalık etkeni olan 

bakterilere etki ederler. Hastalık eğer bakteri kaynaklı değilse 

ne kadar antibiyotik alınırsa alınsın hastalığın ortadan 

kalkmasına bir katkıları olmayacaktır. Böyle durumlarda 

dinlenmek ve iyi beslenmek zaten iyileşmeye gereken katkıyı 

sağlayacaktır.” dedi. 

 

 

Hastanın doktor tarafından muayene edilmesiyle konulan 

teşhise ve geçerli bir sebebe dayanarak hekimin tavsiye ettiği 

ilacın, yine hekimin talimatları doğrultusunda kullanılması 

gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Eda Karabal Kumcu, halk 

arasında çoğu zaman buna uyulmayarak tavsiye üzerine ilaç 

tüketildiğini bildirdi. Tavsiye üzerine ilaç kullanımının ilaçtan 

beklenen etkiyi görememe, beklenmeyen yan tesir veya toksik 

etki gibi insan sağlığını tehdit eden etkileri doğurduğunu, bunun 

yanında ciddi bir ilaç israfını da beraberinde getirdiğini söyledi. 

Suistimal edilen ilaçların önemli kısmını ağrı kesicilerin 

oluşturduğunun altını çizen Doç. Dr. Kumcu, “Bazen ağrı önemli 

bir hastalığın belirtisi olabilir. Böyle bir durumda ağrının ilaçla  

 



 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Kurs kapsamında eğitim alan kursiyerlerden yapılan sınavda 

 

Deprem bölgelerinde kullanılan betonun kalitesi çok önemlidir 

MART 2016 

Şantiyede üretilen veya dökülen betonun kalitesi ölçülmek 

istendiğinde standart silindir beton numuneler alınarak bu 

numunelerin basınç makinesinde test edildiğini, C20 sınıfı 

betonun yaklaşık 36 tonda kırıldığını, C30 sınıfı betonun ise 53 

tonda kırıldığını açıklayan Prof. Dr. Çağatay şunları kaydetti; 

“C30 sınıfı bir beton silindir yaklaşık 1 ton olan araçlardan 53 

tanesini taşıyabilirken, C20 sınıfı bir beton silindir örneği ancak 

36 araç yük taşıyabilir. Günümüzde artık C20-C50 sınıfı 

betonlar normal dayanımlı beton, daha yüksek beton sınıfları 

ise yüksek dayanımlı beton olarak tanımlanmaktadır. Halen 

güncellenmekte olan deprem yönetmeliğine göre minimum 

beton sınıfı C30 olmalıdır.” 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, yeni deprem 

yönetmeliğinde yer alan C20-C30 sınıfı betonlarla 

ilgili açıklamalarda bulundu. Nüfusunun çoğunun 1., 

2. Ve 3. derece deprem bölgelerinde yaşadığı 

Türkiye’de, yapılarda kullanılan beton kalitesi büyük 

önem taşıyor. 

“Ülkemizdeki Minimum Beton Sınıfı En Az C30 Olmalı.”  

İstenilen beton kalitesine ülke çapında tam olarak ulaşılamadığı 

yorumunu yapan Prof. Dr. Çağatay “Bunun en önemli 

sebeplerinden biri yeterli denetimlerin yapılamaması ve 

betonda kalite düşüklüğüdür. Hazır beton tesislerinin artması, 

betonun hazır beton uygulamaları ile dökülmesine rağmen yine 

de beton kalitesi yeterli değildir. Çünkü betonda gereğinden 

fazla su kullanılmakta, beton için gerekli denetim  

yapılamamakta ve yeterli beton kürü uygulanmamaktadır. En 

önemli nedenlerden biri de beton dayanımının sadece statik bir 

değer olarak düşünülmesi ve 28 günlük dayanım değerinin 

hesaplarda kullanılmasıdır.” dedi. 

Jean Monnet burs programı Çukurova Üniversitesi’nde tanıtıldı.  

 

 

Jean Monnet Burs Programının tanıtımı amacıyla Çukurova 

Üniversitesi’nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Akademisyen 

ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Jean 

Monnet Burs Programının 2016 -2017 akademik yılı için 

yapılması gerekenler ve takvim süreci hakkında bilgi verildi. ÇÜ 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Toplantı Salonunda 

düzenlenen programda, farkındalık artırma çalışmaları 

kapsamında tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Jean Monnet 

Burs Programı ekibinden Takım Lideri Dicle Doğancıoğlu, Proje 

Koordinatörü Ece Sayıoğlu ile İletişim ve İzleme Uzmanı Didem 

Oflaz’dan oluşan uzmanlar, akademisyen ve öğrencilere “AB 

Ülkelerinde Eğitim Fırsatı” konulu sunum yaptı. 

Jean Monnet Burs Programı, Ülkemizin Avrupa Birliğine tam 

üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda 

uzmanlaşmış kişi sayısının arttırılması ve AB müktesebatının 

etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin 

oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 

finanse ediliyor. 

 
Uzmanlar, “Bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi 

ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir 

kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilecek veya araştırma 

programlarına katılabilecekler. 12 aydan fazla olan akademik 

çalışmalar, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından 

karşılansa dahi desteklenmeyecektir. Bursların, verildiği 

akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların 

ertelenmesi ve/veya uzatılması mümkün değildir. Bursun %60’ı 

kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u özel sektöre 

tahsis edilmektedir.” dedi. 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

Çukurova Üniversitesi personeline mesleki gelişim eğitimi verildi.  

  

 

İmzalanan protokolle hayata geçirilen projenin birinci dönem 

kursu, dört grupta 76 kursiyerin katılımıyla TEKNOKENT’te 

gerçekleştirildi. Aralarında akademisyenler ile öğrencilerin de 

bulunduğu Girişimcilik Sertifikası Kursunu başarıyla 

tamamlayan kursiyerler için tören düzenlendi. 

 “Amaç, şehirle üniversite arasında köprü oluşturmak”  

Törenin açılış konuşmasını yapan Merkez Müdürü Yrd. Doç. 

Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu, amaçlarının kentle üniversite 

arasında bir köprü oluşturmak olduğunu anlatarak, gelen tüm 

taleplere cevap verebilecek deneyim ve kadroya sahip 

olduklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Halefoğlu, “Bizden istenen ve 

talep edilen eğitimler olduğu takdirde üniversitemizin kendi 

alanında veremeyeceği hiçbir eğitim yok.” dedi. Yrd. Doç. Dr. 

Yusuf Ziya Halefoğlu, Çukurova Üniversitesi’nin 2015 yılından 

itibaren Avrupa Sürekli Eğitim Merkezleri Türkiye Eğitim 

Merkezleri Konseyinin üyesi olduğunu söyledi. 

Sertifika törenine konuk olarak katılan Türkiye Melek 

Yatırımcılar Derneği Başkanı Baybars Altuntaş da 

konuşmasında, “İcat, mucit ve inovasyon” üçleminin ayırt 

edilmesi gereken özelliklerinden söz etti. 1950’li yıllarda 

ekonominin gelişmesi için icat çıkartmak ve her alandaki 

icatlarıyla mucitlik unvanı alan kişilerin çok önemli bir yere 

sahip olduğunu anımsatan Altuntaş, “Ancak günümüzde 

Çukurova Üniversitesi de personelini yetiştirmek, çağın 

gerektirdiği şartlara uygun çalışmak gerektiğinin bilinciyle idari 

personeline “Mesleki Gelişim ve Bilgilendirme Eğitimi” verdi.  

ÇÜ Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleşen ve Üniversitenin daire 

başkanları ile idari personellerinin katıldığı eğitim, Genel 

Sekreter Yardımcısı Süleyman Hilmi Çağlar’ın konuyla ilgili genel 

bilgilendirme yapmasıyla başladı. Çağlar, “2016 Yılı Mesleki 

Gelişim ve Bilgilendirme Eğitim Planı” toplantılarını Rektörlük 

olarak ilk kez yaptıklarını belirterek kurum içerisindeki eksikleri 

ve hataları görüp yeni eğitimlere daha bilinçli ve planlı 

hazırlanacaklarını ifade etti. Çağlar, “YÖK Mevzuatı, Kamu İhale 

Mevzuatı, Kamu Mali Mevzuatı ve Diğer Mevzuat” adı altında 

dört başlıklı konu hakkında bilgilendirme ve eğitim 

vereceklerini söyledi.  

Baybars Altuntaş’tan Girişimcilere Önemli Bilgiler 

inovasyon bu iki kavramın çok ötesine geçti. Yapmış olduğunuz 

icadı eğer piyasada tüketici kabul ediyorsa bunun adı 

inovasyondur. Ama satamıyorsanız ürününüz icat olarak kalır.” 

dedi. Programda Proje Koordinatörü Prof. Dr. Emin Güzel, 2015 

Yılında TÜBİTAK’a başvurulan projenin gerekçesi hakkında bilgi 

vererek, üniversitelerin küreselleşme ve uluslararasılaşmanın 

yarattığı sosyal ve ekonomik değişimlerden çok hızlı etkilendiğini 

söyledi. Prof. Dr. Güzel, bilgi toplumunda küreselleşmenin de 

yarattığı ivme sayesinde artan rekabet ve kitlesel eğitim 

taleplerinin üniversiteleri yeni kaynak arayışlarına ittiğini, bu 

nedenle girişimci olmanın faydalarını ileriki dönemlerde 

göreceklerini dile getirdi. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından TÜBİTAK destekli yürütülen 

“Girişimcilik Sertifikası Kazandırılması Projesi” kapsamında düzenlenen kursun birinci dönemini 

tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Projeyle, Üniversitede girişimcilik ve yenilikçilik algısının 

yerleşmesi, başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi amaçlanıyor. 

 

ÇÜ’de ilk girişimciler sertifikalarını aldı…  

 

 

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

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu  Akreditasyonu Sertifikası 

  

 

AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020 Nedir? 

Akif Kansu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve Proje 

Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Süha 

Berberoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan eğitim 

seminerinde, AB Ufuk 2020 Programı Yasal ve Finansal Konuları 

Ulusal İrtibat Noktası Görevlisi Gürsel Fırat Gedikli tarafından 

“Yasal Konular” başlığı altında, ‘Hibe Sözleşmesi’, ‘Finansal 

Konular’, ‘Konsorsiyum Anlaşması’, ‘Fikri Mülkiyet Hakları’ 

konularında bilgi verdi. 

Akreditasyon Sertifikası 2014-2017 Yılları İçin Geçerli 

Olacak 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Dış İlişkiler Birimi bünyesinde 

faaliyet gösteren Erasmus Ofisi, Ulusal Ajans tarafından 

düzenlenen törenle “Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik 

Konsorsiyumu Akreditasyonu Sertifikası”nı aldı.  Erasmus+ 

Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumları Proje Yönetim 

Toplantısı Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.  

Konuyla ilgili bilgi veren ÇÜ Erasmus Ofisi yetkilileri “Proje 

kapsamında şimdiye kadar 33 öğrenci değişimden yararlandı ve 

Mayıs 2016’ya kadar devam edecek. Yine proje kapsamında 

Almanya, Finlandiya, İngiltere, İrlanda’dan farklı sektörlerdeki 

uzman personel ders vermek üzere proje ortağı üniversiteleri 

ziyaret edecek. Yeni proje kapsamında dezavantajlı bölüm 

öğrencileri (meslek yüksekokulu öğrencileri) ile engelli 

öğrencilerin de staj hareketliliğinden yararlanabilmesi için 

çalışma yapılacak. Yeni verilecek proje kapsamında bölgenin  

Akif Kansu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve Proje 

Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Süha 

Berberoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan eğitim 

seminerinde, Ufuk 2020 Programı Yasal ve Finansal Konuları 

Ulusal İrtibat Noktası Görevlisi Gürsel Fırat Gedikli tarafından 

“Yasal Konular” başlığı altında, ‘Hibe Sözleşmesi’, ‘Finansal 

Konular’, ‘Konsorsiyum Anlaşması’, ‘Fikri Mülkiyet Hakları’ 

konularında bilgi verdi. 

TÜBİTAK Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 

Rektörlüğü Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi işbirliğiyle “AB Ufuk 2020 Programında Yasal 

ve Finansal Konular Bilgi Günü” gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Çukurova Üniversitesi akademisyen ve 

öğrencilere, AB Ufuk 2020 Programlarında Yasal ve Finansal Konular eğitimi verildi. 

MART 2016 

 

AB Ufuk 2020 programlarında yasal ve finansal konular eğitimi 

 

Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve 

içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini 

desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata 

geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. 

Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni 

dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 

2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu 

tarafından yürütülecektir. 

ihtiyacı olan işgücünün belirlenebilmesi ve bu yönde staj 

öğrencilerinin seçilebilmesi, üye firmalar aracılığı ile bağlantı 

kurulabilecek işletmelere ulaşılabilmesi açısından Adana Sanayi 

Odası da bir sosyal ortak olarak projeye iştirak edecek. Mersin 

Ticaret ve Sanayi Odası ile STK’lar ile görüşmeler devam 

ediyor.” dedi. 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, yeşil kartlı 

hastaları başka bir kamu hastanesinden sevk almalarına gerek 

olmadan kabul edecek. Balcalı Hastanesi’nde Yeşil Kartlı 

hastalar ilgili mevzuat gereğince, bir başka kamu hastanesinden 

sevk alarak muayene olabiliyorlardı. Ancak Sosyal Güvenlik 

Kurumuyla yapılan anlaşma ile 2016 yılı için geçerli olacak 

uygulama sayesinde hastalar Balcalı Hastanesi’ne sevk almadan 

doğrudan gelebilecek. 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Balcalı genetik hastalıklar alanında bölgenin öncüsü 

 

 

Doç. Dr. Atıl Bişgin, Çukurova Üniversitesi Balcalı 

Hastanesinin genetik alanında önemli bir merkez 

olduğunu söyledi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Balcalı Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı 

Doç. Dr. Atıl Bişgin, insan genom projesi sonrası 

gelişen genetik teknolojileri sayesinde, her üç 

hastalıktan birinin genetik hastalık olması bulgusuna 

ulaşılmasıyla bu alanın öneminin arttığını ifade etti.  

Balcalı Hastanesinden hasta odaklı çalışma 

Yeşil Kartlı hastalara doğrudan bakacak 
 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 

Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova daha önce hastane olarak 

yeşil kartlı hastalara doğrudan bakamadıklarını hastanın 

muayene olabilmesi için bir başka kamu hastanesinden sevk 

alması gerektiğini ifade etti. 

Hastanın kimi zaman ilk tercihinin Balcalı Hastanesi 

olabildiğini belirten Prof. Dr Taşova hastanın imkânlarının 

buna izin vermediğini ve mevzuat yüzünden doğrudan 

muayene olamadığını dile getirdi. Prof. Dr. Taşova Sosyal 

Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşmayla birlikte şu an için bu 

yıl geçerli olmak üzere artık yeşil kartlı hastaların Balcalı’da 

doğrudan muayene imkânı olduğunu ve herhangi bir sevke 

gerek olmadığının altını çizdi. Prof. Dr. Taşova Balcalı 

Hastanesi olarak hasta odaklı çalışmaların süreceğinin de 

altını çizdi. 

 

Nadir Hastalıklar Günü Şubat ayının son günü 

Dünya Nadir Hastalıklar Günü 2009 yılında Avrupa’da bir 

Avrupa Birliği Projesi olarak başlayıp bugün 90’dan fazla 

ülkede her yılın şubat ayının son günü kutlandığını ifade eden 

Doç.Dr. Bişgin, bu günün kutlanmasındaki ana amaç ise 

vatandaşları, her branştan hekimleri ve sağlık politikalarını 

belirleyenleri bu hastalıklar hakkında bilgilendirmek, 

bilinçlendirmek ve farkındalıklarını artırmak. Nadir 

hastalıkların bugün için sayısının 8 bini bulduğunun altını çizen 

Doç. Dr. Bişgin, bu hastalıkların toplumda görülme sıklığının 

ise % 6-8 arasında olduğunu, hastanelerin tüm poliklinik 

başvurularının ise % 20’sini oluşturduğuna vurgu yaptı. Doç.  

Dr. Atıl Bişgin sözlerine şöyle devam etti. “Yani bugün için tüm 

hastaların 1/5’i neredeyse nadir hastalıklarla ilgilidir. Bu 

hastaların bu kadar sık hastaneye başvuru yapmasının ana 

nedeni ise hem tanı almalarındaki zorluklar hem de hastaların 

genel olarak verilen sağlık hizmetinden 

memnuniyetsizlikleridir. Bu hastaların maalesef ki ortalama 

tanı konulma süreleri 5 yıldan fazla sürmekte ve hastaların da 

sadece yarısı tanı alabilmektedir.” Doç. Dr. Bişgin, ÇÜ Tıp 

Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalının 2013 yılında 

kurulduğunu, Klinik Genetik Poliklinik hizmetini 2014 yılında 

vermeye başladığını söyledi.  



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

Eğitim Fakültesine yeni bina yapımı için uygulama projesi hazır   

“Nasıl bir ressam bir şeyler karalayarak bir sanat elde 

edebiliyorsa sizlerde bir şeyleri deneyerek yapabilirsiniz 

ve video üreten sanatçılar olmalısınız “ 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve 

Sinema Bölümü öğrencilerini sinema ve yayın sektörünü 

yönlendirenlerle buluşturan etkinlikler düzenlemeye devam 

ediyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte yapımcı yönetmen 

Dr. Ahmet Sönmez bölüm öğrencileri ile buluştu. Sönmez, iyi bir 

senaryonun nasıl yazılacağı hakkında bilgilerini ve tecrübelerini 

öğrencilerle paylaştı. 

Kendi projelerinin sürecinde yaşadığı deneyimlerden ve 

zorluklardan bahseden Sönmez, öğrencilerin sorduğu sorulara 

da yanıt verdi. Sönmez, “Nasıl bir ressam bir şeyler karalayarak 

bir sanat elde edebiliyorsa sizler de bir şeyleri deneyerek 

yapabilirsiniz ve video üreten sanatçılar olmalısınız “ dedi. 

 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi yeni fakülte binası için 

çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Öğrenci kontenjanı 

artan ve 2016 yılı Ocak ayında öğrenci sayısı 4.600’e ulaşan 

Eğitim Fakültesinin mevcut binasının akademik ve idari 

faaliyetlerde yetersizlik yaşanması nedeniyle mekan sorununu 

giderecek bir çalışma başlatıldı. 

27 bin metrekare kapalı alana sahip farklı bloklardan 
oluşan yeni bir bina 

 
Bu kapsamda 27 bin metrekare kapalı alana sahip farklı 

bloklardan oluşan yeni bir bina yapılmasına karar verilerek 

uygulama projesi hazırlandı. Kısmi bağışla 2016 yılı yatırım 

planına alınan Eğitim Fakültesi Binasının inşaatına 2016 yılı 

içerisinde başlanması planlanmaktadır 

Üniversite içindeki ilgili akademik birimlerin işbirliği ile yurt 

içinde ve yurt dışında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda 

eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, inceleme, klinik uygulama 

çalışmalarını yapmak ve bu alana ilişkin projeler hazırlamak 

üzere 2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi kurulmuştur. 

Merkezin çalışmalarını aktif biçimde yürütebilmesi için 1150 

metrekare alan içinde Merkez binası inşaatı Ocak 2016’da 

tamamlanmıştır. Binada merkezin çalışmalarını sağlıklı biçimde 

yürütmesi için 12 farklı ofis ve eğitim salonları bulunmaktadır. 

Engelli kullanımına uygun olarak yapılan binada bir adet İş 

Sağlığı ve Güvenliği kurul odası da bulunmaktadır. 

MART 2016 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Binası 

Kısa film ve televizyon sektörüne ilişkin bilgilerini paylaşan 

Sönmez’e etkinlik sonunda Radyo Televizyon ve Sinema 

bölüm başkanı Doç. Dr. Nüket E. Ergeç tarafından teşekkür 

belgesi takdim edildi. 

8 bölüm ve 17 anabilim dalında 170 öğretim Elemanı 

 
1982 yılında kurulan, halen 8 bölüm ve 17 anabilim dalında 170 

öğretim elemanı ile eğitim veren ÇÜ Eğitim Fakültesi yeni 

binası son teknoloji alt yapıya sahip olacak biçimde 

düzenlenmiştir. 

Yapımcı yönetmen Ahmet Sönmez  ile söyleşi 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

 

Projede yer alan araştırmacıların Eczacılık, Kimya 

Mühendisliği, Biomalzeme ve Doku Mühendisliği, Tıbbi 

Biyokimya, Biyoloji ve Kimya alanlarında uzman olmaları 

projeye çok yönlü bakılmasını sağlamaktadır. 

“İnsanlarda uygulanabilirlik ve uygulama sonrası zararlı 
etki problemlerini ortadan kaldıracağız.”  
 

2012 yılından bu yana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Biyokimya, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve 

Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’ndeki 

bilim insanlarının yoğun interdisipliner çalışmalarla, doğal kan 

yerine kullanılabilecek oksijen taşıyan yapay kan olarak 

tanımladıkları biomalzemeyi geliştirdiklerini anlatan Prof. Dr. 

Dikmen, araştırma ekibinin yapay kan geliştirmeye yönelik 

çalışmalarının hızla ilerlediğini söyledi. İkinci Dünya 

Savaşından bu yana en büyük sorun olan insanlarda 

uygulanabilirlik ve uygulama sonrası zararlı etki problemlerini 

ortadan kaldırmayı hedeflediklerini  vurgulayan  Prof. Dr. 

Nurten Dikmen açıklamasına şöyle devam etti; “Nanoteknoloji 

temelli olarak geliştirilen yapay kan, acil durumda hastaya 

uygulanacak ve hasta normale dönünce yine aynı çalışma ekibi 

tarafından geliştirilen yöntemle hastadan uzaklaştırılacaktır. 

Bu şekilde, kan bile olsa yapay olan şeyin insan doğal 

döngüsüne müdahale etmesi engellenmiş olacak.” 

Çukurova Üniversiteli Bilim İnsanları Yapay Kan Üretti 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi 

BiyokimyaBölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 

Bölümü ve Ankara Üniversitesi Biyomedikal 

Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri 2012 yılından 

bu yana devam eden interdisipliner  çalışmalarıyla 

doğal kan yerine kullanılabilecek ‘biomalzeme’, yani 

‘yapay kan’ üretmeyi başardı. 

Yapay kan konusunda İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana süregelen çalışmalardaki en büyük 

sorun olan ‘insanlara uygulanabilirlik ve uygulama sonrası zararlı etki’ problemlerini ortadan 

kaldırmaya yönelik en etkili çalışmayı Çukurova Üniversiteli Bilim İnsanları yaparak insanlık 

adına önemli bir buluşa imza attı. 

Geliştirilen yapay kan hakkında bilgi veren Çukurova Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Dikmen, Çukurova Üniversitesi’nde bu konuda çalışan bilim 

insanlarının geliştirdikleri yapay kanın, kanın oksijeni taşıyan asıl molekülü olan hemoglobinin 

manyetik nanopartiküller üzerine eklenerek yapıldığını söyledi. 

Farklı branşlarda beş araştırmacı yoğun interdisipliner 
çalışmalarla, yapay kan olarak tanımladıkları 
biomalzemeyi geliştirdi 
 
Prof. Dr. Dikmen, “Bu sentetik yapının tedavi sonrası hasta 

kanından uzaklaştırılması hedeflenmiştir. Bu gelişme ile birlikte 

çok yakın gelecekte yapay kanın güven içinde kullanımına olanak 

sağlanması beklenmektedir.” dedi. 

İnsanlık adına çok önemli bir çalışmaya imza atan çalışma 

ekibinde farklı bilim dallarından bilim insanları bir araya gelerek 

Çukurova Üniversitesi Laboratuvarlarında çalışmalarına devam 

ediyor. 

Projede Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nurten 

Dikmen önderliğinde, aynı bölümde doktora öğrencisi Ümit 

Yaşar, Anorganik Kimya Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bilgehan 

Güzel ve doktora öğrencisi Fatma Ulusal ile Ankara Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi  Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nden 

Yrd. Doç. Dr. Pınar Yılgör Huri olmak üzere beş araştırmacı 

çalışmalarını sürdürüyor. 

 

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