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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Bölgenin tek “Çocuk KİT Ünitesi” Balcalı Hastanesinde 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi çocukların yaşama 

tutunmasını sağlamaya devam ediyor. Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi 2013 Yılından itibaren dört yataklı yeni 

yerinde hizmet vermeye başladı. Günümüze kadar önemli çalışmalar yapan birim çocuklarda kan hastalıklarında 

179 nakil gerçekleştirdi ve çocukların yeniden yaşamla buluşmasını sağlayarak büyük bir başarıya imza attı. 

Türkiye’nin sayılı bölgenin tek “çocuk kit ünitesi” 

olarak hapliodentik (anne ve babadan) nakil yapıldığına vurgu 

yaptı. 2013 yılında dört yataklı yeni yerinde hizmet vermeye 

başlayan ünitenin 90’ın üzerinde nakil yaptığına da değinen 

Prof. Dr. İbrahim Bayram, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Balcalı Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Merkezi’nin kamu ve 

özel sektörde hizmet veren sağlık kuruluşları arasında 

Türkiye’nin sayılı, Güney Doğu ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nin 

tek merkezi olduğunun altını çizdi. 

 
Hizmetler tamamen Ücretsiz 

Merkezde Yeşil Kartlı ve Suriyeli çocuk hastalar dahil olmak 

üzere tüm çocuk hastalara nakil ve nakil sonrası takiplerinin 

tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini de sözlerine 

ekleyen Prof. Dr. Bayram, Pediatrik Kemik İliği Ünitesinin son 

derece hijyenik koşullara sahip olduğunu, tek kişilik özel 

odaların yanı sıra hepafiltreli hava arıtma sistemi 

bulunduğunu, ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlarca 

akredite edilmiş olduğuna işaret etti. 

 
Aynı zamanda Balcalı Hastanesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı 

Başkanı da olan Prof. Dr. İbrahim Bayram Başkanlığında Doç. 

Dr. Serhan Küpeli, Doç. Dr. Gülay Sezgin, Koordinatör Uzman 

Hemşire Gül İnan ve Sorumlu Hemşire Zeynep Altıntop’tan 

oluşan ekip tedavi, nakil ve nakil sonrası takipleri de tamamen 

ücretsiz olarak yapıyor. 

Kurulduğu günden bugüne çocuklarda 179 başarılı nakil  

Konuyla ilgili bilgi veren Balcalı Hastanesi Pediatrik Onkoloji 

Bilim Dalı Başkanı ve Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi 

Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Bayram, günümüze kadar 

çocuklarda çeşitli kan hastalıkları rahatsızlıklarında 179 başarılı 

nakile imza attıklarını, 2013 yılından itibaren tam randımanlı 

olarak hizmet vermeye başlayan ünitede üç nakil 

ortalamasının da tutturulduğunu, 2016 yılında ise toplam 38 

başarılı nakil yapıldığını, bu nakillerin önemli bir kısmının 

kardeş ve akrabadan olduğunu ayrıca otolog (kendinden nakil) 

nakillerin de başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. 

2016 yılında üç akraba dışı naklin merkezde başarılı olarak 

yapıldığına dikkati çeken Bayram, ilk kez de yarı uyumlu 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/yediartibir.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/yesildetektor.asp
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Ufuk 2020 Proje Hibe Programları  

 Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Çukurova Teknokent tarafından 

Ufuk 2020 Proje Hibe programları tanıtım toplantısı 

düzenlendi. ÇÜ Mithat Özsan Amfisinde gerçekleştirilen 

tanıtım toplantısına Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 

Dr. Kadir Aydın, akademisyenler ve araştırıcılar katıldı. Etkin 

Proje Yönetim ve Danışmanlık Şirketinden Dr. Rosen 

Dimow’un konuşmacı olarak katıldığı tanıtım toplantısında 

Ufuk 2020 anlatılarak hibe programları hakkında bilgi verildi. 

Ufuk 2020 Programında herkes için çeşitli fırsatlar olduğuna 

değinen Dr. Dimow, yüzde yüz hibe desteğin olduğunu ve 

inovatif fikirlerle bu programlara başvuru yapılabileceğini 

söyledi. Dr. Dimow, dünyanın en yüksek bütçeli hibe 

programının HORIZON 2020 olduğuna değinerek Ar- Ge, 

Yenilik ve İnovasyon projelerinin desteklendiğini ifade etti. 

Dr. Canan Dağdeviren Çukurova Üniversitesi’nde 

Çukurova Üniversitesi Dr. Canan Dağdeviren tarafından 

gerçekleştirilen konferansa ev sahipliği yaptı. Çukurova 

Üniversitesi İ. Akif Kansu Konferans Salonunda gerçekleşen 

konferansta Dr. Canan Dağdeviren akademisyen ve 

öğrencilere çalışmalarından bahsetti. 9 aralık 2016’da genç 

bilim insanlarına verilen ve gençlerin nobeli olarak bilinen 

Science& SciLifeLab’ın tıp alanındaki ödülünü kazanan 

Dağdeviren “Ben herkesin doğduğu şehre biraz benzediğine 

inanıyorum. Ben İstanbul’da doğmuşum. İstanbul iki ayrı 

kıtayı, Asya ve Avrupa’yı birleştiren köprü şeklindeki tek şehir. 

Ben de tıpkı İstanbul gibi kalın, kıvrımsız, sabit ve ağır 

elektronik aletler ve kıvrımlı, yumuşak ve biyolojik sistemler 

arasında bir köprü görevi görüyorum. Benim yaptığım aletler 

çekilebilen, esneyebilen ve vücutla tamamen uyumlu olan 

elektronik aletler. Bunu neden yapıyorum? Çünkü vücutta 

süregelen bütün olayları bir arayüz sayesinde doktorlara 

anlatmak istiyorum.” dedi. 

“MIT (Massachusetts Institute of Technology) ben 

başvurmadığım halde bana iş teklif etti” 

Üniversite sırasında birçok sorunla karşılaştığını ifade eden 

Dağdeviren “Annem hariç kimse bana destek vermedi. 

Fizikçilerin iş bulamayacağını, kadınların fizikçi 

olamayacaklarını ve çok mutsuz olacağımı söylediler ama öyle 

olmadı. Hatta MIT(Massachusetts Institute of Technology) ben 

başvurmadığım halde bana iş teklif etti.” dedi. 

 

 

2 yıllık bir düşünme süresinden sonra cilt kanseriyle ilgili bir 

alet tasarladığını söyleyen Dr. Canan Dağdeviren “Bu alet 

vücutta var olan lezyonları renkli haritalara çeviriyor. Bu 

haritalar neresinin daha sert neresinin daha yumuşak 

olduğunu size anlatabiliyor. Bu da doktorların lezyonların 

nerede ve ne boyutta olduğunu ayrıca lezyon ile etrafındaki 

deri arasındaki sertlik ve yumuşaklık oranını matematiksel 

olarak belirtebiliyor ve bunu 10 saniyenin altında yapıyor.” 

dedi. 

 

 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/horizonegitim17.asp 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden uygulamalı eğitim 

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

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, alanında Türkiye’de ilk defa uygulanacak bir 

projeyi hayata geçiriyor. ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emel Yıldız yaptığı 

açıklamada 2017-2018 eğitim öğretim yılı için Türkiye’de ilk olarak Üniversitemiz Kimya Bölümü tarafından 7+1 

eğitim sistemine geçiş yapacaklarını ifade etti. 

Türkiye’de ilk kez Çukurova Üniversitesinde 

uygulanacak 

Doç. Dr. Yıldız, Çukurova Üniversitesinde bazı eğitim 

birimlerinde bu sistemin uygulandığını, yönetim ve bölüm 

kurulunun kararıyla yaptıkları araştırmalar sonucunda 

Türkiye’de hiçbir Kimya Bölümünde böyle bir uygulamanın 

olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Yıldız, 7+1 

sistemini ilk kez Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Kimya Bölümünde gerçekleştireceklerini belirtti. 

Kimya öğrencisi son yarıyılını uygulamalı gerçekleştirecek 

7+1 sistemi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yıldız, önümüzdeki 

öğretim yılında uygulamaya geçecekleri bu sistemin öğrenci ve 

kimyanın gelişimi için çok önemli olduğuna değinerek, bu 

sistemin Çukurova Üniversitesinin tercih edilebilirliğini 

arttıracağını söyledi. 

Doç. Dr. Yıldız açıklamasına şöyle devam etti; “Kimya öğrencisi 7 

yarıyıl boyunca bölümünde hem teorik hem uygulamalı dersler 

alacak. Burada bir donanıma sahip olacak. Bölümde güçlü 

akademisyenlerimiz var. Uluslararası nitelikte çalışmalar ve 

projeler yapıyoruz, dolayısıyla kimyanın hamuruyla yoğrulan bir 

öğrenci sekizinci yarıyılda artık mezun diyebiliriz. Bundan sonraki 

süreçte öğrenci, fabrikalarda eğitimini tamamlayacak. Yani son 

dönemini öğrenci uygulamalı olarak birebir ve sigortasıyla 

çalışarak değerlendirecek. Hem okuyup hem öğrenecek ve hem 

de tecrübe kazanacak.” 

 

Dumansız hava sahası denetimi yapabilen ‘Yeşil Dedektör’ uygulamasına başlandı 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Bilimleri Araştırma Kulübü 

sigaraya savaş açtı. Kulüp üyeleri “Geçmişten Günümüze 

Tütünle Savaş” konulu konferans düzenledi. Konferansa ÇÜ 

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi 

Doç. Dr. Sedat Kuleci konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. Kuleci 

9 Şubat’tan itibaren Türkiye genelinde kullanılmaya başlanan 

dumansız hava sahası denetimi yapabilen yeşil dedektör 

uygulamasını öğrenciler ve akademisyenlere tanıttı. 

Doç. Dr. Sedat Kuleci konferansında Yeşilay tarafından 

dumansız hava sahası denetimlerini kolaylaştıracak ve sigara 

kullanmayanları pasif içicilikten koruyacak uygulamayı 

öğrencilere tanıttı. Yeşil Dedektör adı verilen cep telefon 

uygulamasını tanıtan Doç. Dr. Kuleci, Yeşil Dedektörün 9 

Şubat’tan itibaren tüm Türkiye’de kullanıldığını söyledi. 

Konferans sonunda Sağlık Bilimleri Araştırma Kulübü 

Danışmanı Prof. Dr. Filiz Koç, Doç. Dr. Sedat Kuleci’ye 

katkılarından dolayı, teşekkür belgesi verdi. 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/yediartibir.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/yesildetektor.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

“Ekonometrik Modelleme ve Uygulamaları” eğitim semineri  

 

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

 

ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 12 farklı 

programla eğitim veriyor 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Ekonometri Bölümü tarafından TUBİTAK destekli Ekonometri 

Modelleme ve Uygulamaları Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel,Eğitim Koordinatörü 

Prof. Dr. Seda Şengül, eğitmenler Çukurova Üniversitesinden 

Doç. Dr. Kenan Lopçu, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Özlem 

Önder, Doğu Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet 

Balcılar, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Ferda Yerdelen 

Tatoğlu, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı. 

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Seyhan Tükel,  ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 

tarihinin, 1967 yılında kurulan Adana İktisadi ve Ticari İlimler 

Akademisine dayandığını belirterek, o tarihlerde Türkiye’nin 

beş İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Akdeniz Bölgesi’nin 

ise ilk yükseköğretim kurumu olarak açıldığını söyledi. 1982 

yılında Çukurova Üniversitesine bağlanıncaya kadar 15 yıl 

süreyle çok sayıda mezun veren ÇÜ İktisadi İdari Bilimler 

Fakültesinin 1992 yılında Maliye ve Ekonometri bölümlerinin 

de kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tükel günümüzde 

Fakültenin 12 farklı programla eğitim verdiğini söyledi. 

Eğitim Koordinatörü ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim 

üyesi ve projenin Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Seda Şengül ise iyi 

bir ekonometrik çalışmanın ön koşulunun matematik, istatistik ve 

benzeri gibi tekniklerle iktisadın ve sosyal bilimlerin de 

özelliklerini içine alan ekonometrik modellemenin yapılması 

olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Şengül son yıllarda uluslararası 

alanda olduğu gibi ulusal düzeyde de ekonometrik çalışmalara 

olan ilginin önemli ölçüde arttığını söyledi. 

 

 

Çukurovamed Staj Konsorsiyumu ikinci toplantısını yaptı 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş İlişkiler Birimi bünyesinde 

faaliyet gösteren ‘Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik 

Konsorsiyumu Akreditasyonu Sertifikası’ sahibi Erasmus Ofisi, 

Çukurova Üniversitesi koordinatörlüğünde olan 

“ÇukurovaMED Staj Konsorsiyumu”nun ikinci toplantısını 

gerçekleştirdi. 

ÇukurovaMED Staj Konsorsiyumu toplantısı konsorsiyumun 

ortakları olan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Mersin 

Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Adana 

Sanayi Odası ve Mersin Ticaret/Sanayi Odası temsilcilerinin 

katılımıyla ÇÜ Diş İlişkiler Birimi Toplantı salonunda 

gerçekleştirildi. 

Yol Haritası Belirlendi 

ÇÜ Dış İlişkiler Birimi ÇukurovaMed Staj Hareketliliği 

Danışmanı Uzm. Aysun Özyol toplantı hakkında bilgi vererek 

toplantıda proje kapsamında neler yapılmasının hedeflendiği, 

görev dağılımı yapılacak alanların belirlenmesi ve özellikle 

öğreticilerin eğitimi alanında ne yapılması gerektiği gibi 

konuların ele alındığını söyledi.   

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/stajkonsorsiyum2.asp 
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http://habermerkezi.cu.edu.tr/ekonometrik.asp
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çukurova Üniversitesi’nde geleceğin mühendisleri bilgilendirildi  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tarimogretimi17.asp 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Yön Eylem Araştırma Kulübü 

“Geleceğin Mühendislerine Öneriler” adlı sempozyum 

düzenledi.  ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Konferans 

Salonu’nda düzenlenen ve Mühendislik Fakültesi 

öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin konuşmacısı ise 

Doç. Dr. Oya Hacire Yüreğir oldu. 

ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi (MMF) Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, Elektrik Makineleri Ana Bilim Dalı 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Hacire Yüreğir, “Geleceğin 

Mühendislerine Öneriler” konulu sunum gerçekleştirdi. Doç. 

Dr. Yüreğir tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Doç. Dr. 

Yüreğir, Kişilik ve İş Ahlakı, Kendini Geliştirme, Kişilerarası 

Beceriler, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Temel 

Mühendislik Bilgisi, Mühendislik Bilgisi, Sorun Çözme 

Becerileri, Karar Verme Yeteneği, Teknolojiyi Yönetme 

Becerisi konularında geleceğin mühendis adaylarına bilgiler 

aktardı.  

 

 

1. Akademik Okul Çalıştayları Antalya’da gerçekleştirildi  

 

 

çalıştayda konu tekrarına ek olarak genç araştırmacıların 

sorularını sorabilmelerine ayrıca çalıştayların farklı 

üniversitelerde görev yapan, öğrenim gören genç 

araştırmacıların birbirleri ile tanışmalarına, çalışma konularını 

tartışmalarına, çalışmalarında işbirliği yapmalarına olanak 

sağlayacağını belirtti. 

Akademik Okul Çalıştaylarında eğitimleri hakkında da 

konuşan Dr. Dinçer, çalıştayın özellikle yüksek lisans/doktora 

programlarına yeni başlayan genç araştırmacılar ve doktora 

programında tez önerisi sunacak araştırmacılar için 

hazırlandığını ifade etti. 

Bilimsel çalışmalar gerçekleştiren genç araştırmacıların, farklı 

bakış açıları ile süreçte kullanacakları içerikleri tekrar 

etmelerinin yararlı olacağından yola çıkılarak Akademik Okul 

Çalıştaylarının birincisi Antalya’da düzenlendi. Birinci 

Akademik Okul Çalıştaylarına 15 üniversiteden lisans, yüksek 

lisans, doktora düzeyinde araştırmacılar katıldı. Çalıştay 

katılımcılarına eğitimleri Çukurova Üniversitesi, Anadolu 

Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi öğretim elemanları 

tarafından verildi. 

ÇÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Bölümü Düzenleme Kurulu 

Başkanı Araştırma Görevlisi Dr. Serkan Dinçer, Dr. Melis 

Yeşilpınar Uyar çalıştaylar hakkında bilgi verdi. Dr. Dinçer,  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tarimogretimi17.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

MART 2017 

ÇİSAM 2017 yılı çalışmalarına start verdi…  

 ÇİSAM Binası Türkiye’de Örnek Gösteriliyor 

Türkiye’nin iş sağlığı alanında, bilime ve teknolojiye yönelik 

etkinliklerde bulunmasını sağlamak amacıyla Çukurova 

Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan İş 

Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(ÇİSAM) 2017 yılı çalışmalarına yeni binasında başladı.  

ÇİSAM Müdürü, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, Müdür Yardımcısı 

Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Teknolojisi Mühendisliği 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Bayat ile yönetim kurulu 

üyeleri, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Mesut Başıbüyük, Maden Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet 

Mahmut Kılıç, Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal 

Güvenlik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeki Okur ve Tekstil 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Ceyhun 

Sabır’ın katıldığı 2017 yılının ilk toplantısı merkez binasında 

gerçekleştirdi. 

Amaç; İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlamak 

Prof. Dr. Ferdi Tanır merkezle ilgili bilgi vererek, merkezin 

amacının üniversite içindeki ilgili akademik birimlerle 

işbirliğiyle yurt içinde ve yurt dışında, iş sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, inceleme, 

klinik uygulama çalışmaları ve koordinatörlük yaparak, 

danışmanlık hizmeti ile proje yürütücülüğü hizmeti vermek 

olduğunu söyledi.  

 

Prof. Dr. Mendi, Plant Ödülünün sahibi oldu 

 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Yeşim Yalçın Mendi süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı 

sektörünün en prestijli ödülü olan PLANT ödülünü almaya hak 

kazandı. 

Süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı sektörünün en prestijli 

ödülü olan PLANT Ödülleri ikinci kez düzenlendi. Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim 

Üyelerinden Prof. Dr. Yeşim Yalçın Mendi, İnovasyon 

kategorisinde  ‘Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren ve Endemik 

Siklamen ve Eğrelti Türlerinin Biyoteknolojik Yöntemler 

Kullanılarak Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması’ isimli 

projesiyle ödül aldı. 

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen geceye 

yüzlerce davetli katıldı. PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi 

tarafından düzenlenen PLANT Ödülleri 2015-2016 ödül 

gecesinde yıldızları ağırladı.  

 

 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/cisamtoplanti2.asp 

 

“Aktif ve Etkin İşbirliği İle Talepleri Karşılayacağız.” 

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ferdi Tanır toplantıda 2017 yılı çalışma 

faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  Prof. Dr. Tanır, üniversitede 

kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurullarında görev yapan yeni 

üyelerin henüz eğitim almadığını, yeni yapılanmaya destek 

olmak üzere merkez kurul üyeleri ile eğitim eksikliklerinin 

tamamlanacağını ve bundan sonraki çalışmaların neler olacağını 

açıkladı.  Prof. Dr. Tanır, Çukurova Üniversitesi’nin Türkiye’de 

örnek sayılan İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalardan birini 

yürüttüğünü hatırlatarak, merkezin Türkiye’nin en kaliteli iş 

sağlığı güvenliği binası olarak gösterildiğini ifade etti. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/cisamtoplanti2.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Türkoloji Araştırmaları Merkezi söyleşileri devam ediyor  

 “Toplumda İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Nasıl 

Yaygınlaştırabiliriz?” 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden 

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suphi Ural, 

“Toplumda İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Nasıl 

Yaygınlaştırabiliriz?” konusunu takipçileri ile paylaşıp bu kültürü 

yaygınlaştırabilmenin yöntemlerini anlattı. Prof. Dr. Ural, etkin 

bir iş sağlığı güvenliğine sahip olmanın insanların içinde birlikte 

çalışabilecekleri, potansiyel problemleri tanıyabilecekleri, 

bunları ortadan kaldırabilecekleri proaktif bir yaklaşıma sahip 

olmaları ile gerçekleşeceğini söyledi.    

 

“Birbirimizi Anlıyor Muyuz?”  

ÇÜ Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi’nin bir başka 

konuşmacıları ise Psikiyatrist Dr. Şule Güney Sümbül ile ÇÜ 

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğr. Gör. Fatma 

Büyükkatran’dı. Ortak sunumlarında “Birbirimizi Anlıyor 

muyuz?” konu başlığında katılımcıları da dâhil ederek 

uygulamalı bir sunum yapan Dr. Sümbül ve Öğr. Gör. 

Büyükkatran yoğun ilgi gördü. Dr. Sümbül sunumunda mutluluk 

üzerine 48 ülkede yapılan 40 araştırmada 7 etkenin ilk beşinin 

tüm ülkelerde aynı çıktığını söyledi. Dr. Sümbül, yapılan bu 

araştırmada birinci sırada sağlıklı aile ilişkilerinin olmasının 

çıktığını belirterek diğer maddeleri ise şu şekilde sıraladı; “İkinci 

geleceğe güvenle bakmak, üçüncü işini anlamlı bulup sevmek, 

dördüncü arkadaş ve dostluklarının olması, beşinci sıra sağlık, 

altıncı yaşamının kendi yönetiminde olması, yedinci ise bana yol 

gösterecek değerlerim ve bir pusulam var mı? sorusu.”    

 

 

 

“Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet”  

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi 

Hastalıklar Uzmanı Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Bilim Doktoru Dr. 

Gülay Satar da ÇÜ Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür 

Evi’inin konukları arasındaydı. Dr. Satar “Ord. Prof. Dr. Hulusi 

Behçet” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Dr. Satar, aynı 

zamanda doktora tezi konusu da olan Ord. Prof. Dr. Hulusi 

Behçet’in hayatını/başarılarını detayları ve görsellerle sundu. 

Türk Dermatoloji Uzmanı Ve Bilim İnsanı Ord. Prof. Dr. Hulusi 

Behçet’in 1937 yılında, bir kan damarı enflamasyonu hastalığı 

olan ve bugün kendi adıyla anılan Behçet hastalığını tarif eden 

ilk bilim insanı olduğunu belirten Dr. Satar, Prof. Dr. Behçet’in 

zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini ve buna rağmen ünlü bir 

tıp doktoru olduğunu söyledi.   
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Çocuğunuzu diş hekimiyle ne zaman tanıştırmanız gerek?  

 
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İffet Yazıcıoğlu 

çocukların diş hekimi ile tanışmalarının ilk süt dişlerinin sürmeye 

başladığı 6-9 aylık dönemden sonra olması gerektiğini belirterek, 

ağız ve bedensel sağlığında sorun olmayan çocukların yılda bir 

kez diş hekimini ziyaret etmesinin eğitici ve diş sağlığı açısından 

motive edici olduğunu söyledi.  Yrd. Doç. Dr. İffet Yazıcıoğlu süt 

dişlerinin ilk defa çıktığı dönemde hem ağız hijyeni ve ağız 

bakımı hakkında bilgi almak için hem de beslenme hakkında fikir 

sahibi olmak için diş hekiminin kapısının anne baba tarafından 

çalınması gerektiğini ifade etti.  

Yrd. Doç. Dr. Yazıcıoğlu şunları kaydetti; 

“Ailelerin birinci görevi bu çürüklerin oluşmaması ve sağlıklı 

dokunun sağlığının korunmasının sağlanmasıdır. Ailelerin 

bilgilendiği bu ilk ziyaret sonrasında, yani ilk süt dişlerinin 

sürmeye başladığı 6-9 aylık dönemden sonra ağız sağlığında ve 

bedensel sağlığında sorun olmayan çocukların yılda bir kez diş 

hekimini ziyaret etmesi eğitici ve diş sağlığı açısından motive 

edicidir.” 

Okul öncesi eğitim almış çocuk daha başarılı  

 Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 

Okul öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Ebru Deretarla Gül, çocukların okula başlama ve okula uyum 

sürecini değerlendirdi. Ailelere uyarılarda bulunan Yrd. Doç. 

Dr. Gül, okula uyum sürecinin sadece çocuk için değil, aynı 

zamanda aile için de yeni bir deneyim olduğunu söyledi. 

Çocukların okula, o zamana kadar ailesi ve yakın çevresiyle 

olan etkileşimleri ile edindikleri deneyimler, alışkanlıklar ve 

beceriler ile başladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Gül, temel 

yaşamsal deneyimleri edinebilmesi bakımından ailenin 

tutumunun çocuğun okula uyumu sürecinde etkili olduğunu 

ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Ebru Gül açıklamasına şöyle devam 

etti;  

“Aile ortamında bağımlılıktan bağımsızlığa doğru sağlıklı bir 

şekilde ilerlemesine yardımcı olunan, yaş ve gelişim 

özelliklerine uygun sorumlulukları üstlenmesine ve yerine 

getirmesine izin verilen, oyun ve arkadaş deneyimi olan bir 

ortam, çocukların bu yeni duruma da kolay uyum 

sağlamalarına fırsat verecektir.” 

Hem çocuk hem de aile için önemli bir adım olan okula 

başlama ve uyum sürecinde etkili olan bir diğer faktörün ise 

okul ve eğitimci olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Gül, bu 

süreçte eğitimcinin uyum süreci ile ilgili bilgili olması ve 

çocukların onlar için yeni olan bu sürece uyum 

sağlayabilmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla okulun ilk 

ayını yeniliklere alışma ve gerekli olan yeni becerileri 

kazandırabilme olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi. 

 

Okula başlamanın çocukların erken çocukluk döneminde 

karşılaştıkları en önemli değişikliklerden biri olduğunu 

vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ebru Deretarla Gül, bunun çocuğun 

daha sonraki okul yaşantısının niteliğini belirleyen önemli bir 

aşama olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Gül, yapılan 

araştırmalar sonucunda okulöncesi eğitim almış olan 

çocukların ilköğretime daha kolay uyum sağladıklarını ve okul 

öncesi eğitim almamış olan çocuklara göre daha başarılı 

olduklarını ifade etti. 

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

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

Camın büyülü dünyası 

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suna Çetin, “Camın Büyülü Dünyası” 

başlıklı konuşmasıyla Çukurova Üniversitesi Türkoloji 

Araştırmaları Merkezi Kültür Evi’nde konuklarla buluştu. Yrd. 

Doç. Dr. Suna Çetin sunumunda camın tarihçesini anlatarak, cam 

imalatında 1850’lerden itibaren geleneksel üfleme ve işleme 

yöntemlerinin yerini mekanizasyonun gelişmesiyle modern 

üretim yöntemlerinin aldığını söyledi. Fabrikalardaki plaka 

formunda üretimin sağlanmasıyla geleneksel yöntemlerin terk 

edildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Çetin, sadece tarihi yapıların 

restorasyonunda kullanılacak cam plakaların üretiminin 

geleneksel yöntemlerle yapıldığını söyledi.  

ÇÜ Kansere Gülümse Kulübünden farkındalık çalışması 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Öğrenci Faaliyetleri Birimine Bağlı Kansere Gülümse 

Kulübü tarafından kanser hastalığına yönelik bilgilendirme 

çalışması yapıldı. Kulüp üyeleri üniversite içerisinde stant 

açarak kanser hastalığında erken tanı ve tedavinin önemini 

anlatarak, öğrencileri ücretsiz kanser taraması yapan 

merkezlerden faydalanmaları konusunda uyardı. Kampüs 

içerisinde stant kuran Kansere Gülümse Kulübü üyeleri öğrenci 

ve akademisyenlere broşürler dağıtarak farkındalık ve 

bilgilendirme çalışması yaptı. “Kanser” adlı stant etkinliği ile 

kanser hastalığına dikkat çekmek isteyen kulüp üyeleri ÇÜ Tıp 

Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. 

Dr. Sedat Kuleci danışmanlığında kampüs içerisinde stant açtı. 
 

Kulüp Başkanı Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi Farit Hamat ve 

üyeler stantlarda öğrencilere ücretsiz kanser taraması 

yapan merkezlerle ilgili bilgi vererek kanserin erken tanı ve 

teşhisinin önemini anlattı. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve 

Eğitim Merkezi-KETEM hakkında da bilgi veren Hamat, 

tarama testlerinin gerekliliğinden söz etti. 

 

ÇÜ Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Abdulkadir Aslantatar da 

stant önünden geçen üniversite öğrencilerine kanser 

hakkında bilgiler verdi. Aslantatar, “Kanser vücut hücrelerinin 

kontrolsüz olarak bölünmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık. 

Bu şekilde aşırı çoğaldığı için bağışıklık sistemini yok ederek 

ölüme yol açıyor.” dedi. 

Antibakteriyellerin Normal Sabunlardan Farkı Yok 

 Çukurova Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Var antimikrobiyal sabunların normal 

sabunlardan farklı olarak bakterilerden korunmak ve 

yoğunluklarını azaltmak için kullanılan çeşitli kimyasallar içerdiğini 

söyledi. Doç. Dr. Var, salgınlara neden olan hastalık etmeninin 

mikroorganizmalardan korunmak için en önemli adımın normal 

kalıp ya da sıvı sabunlarla ve temiz su ile ellerini özenli bir şekilde 

(en az 3 kez ya da en az 20 sn gibi sürede) yıkanmasının yeterli 

olacağını ifade etti. El temizliğinin patojenlerin taşınması ile 

meydana getirdiği enfeksiyonlardan korunmak için en basit ve en 

etkili yol olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Var, normal kalıp 

sabunlarla yapılan el yıkamanın ishale neden olan rahatsızlıkları 

ve solunum rahatsızlıklarını azaltabildiğinin ispatlandığını söyledi.  

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 
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“5.Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri” sahiplerini buldu 

İstanbul Fatih Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi 

düzenlenen “5.Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri” sahiplerini 

buldu. İstanbul’da gerçekleştirilen törene, çok sayıda davetli 

katıldı. Çukurova Üniversitesi radyosu “Radyo Üniversite” en 

iyi üniversite radyosu kategorisinde adaylar arasındaydı. 

Tanıtım filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte, radyo 

günlerinin geçmişten bugüne uzanan öyküsünü yansıtan ışık, 

ses ve dans gösterileri yapıldı. Geleneksel olarak düzenlenen 

Radyo ödülleri töreni için yaklaşık 500 radyonun başvuru  

yaptığı yarışmada Çukurova Üniversitesi radyosu Radyo 

 

IHTEC-2017 Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak 

İkinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (The Second 

International Hydrogen Technologies Congress IHTEC-2017) 

15-18 Mart 2017 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi ev 

sahipliğinde Adana’ da gerçekleştirilecektir. Çukurova 

Üniversitesi ve Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından 

ortaklaşa düzenlenen Kongre, hidrojen teknolojileri 

konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak 

ve sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

 
 

 

 

www.uhtek2017.org 

 
Kongre, hidrojen üretimi, temizlenmesi, depolanması, 

uygulamaları, modellenmesi, analizi, güvenliği ve stratejileri 

konularında gerçekleştirilen çalışmaları ulusal ve uluslararası 

düzeyde değerlendirmek, tartışmak, fikir alış verişinde bulunmak 

ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde aracı olma ve öncülük 

yapmayı amaçlamaktadır. Kongre web sayfasına 

www.uhtek2017.org linkinden ulaşabilmektedir. 

 

Üniversite 30 üniversite radyosu ile yarıştı. Final gecesi 

sonuçların belli olduğu yarışmada 3 milyon 150 bin oy 

kullanıldığı açıklandı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine 

göre, dünyadaki tüm evlerin %75’i en az 1 adet radyoya sahiptir. 

Günümüzde internet üzerinden radyo dinleme ise oldukça 

yaygın ve ülkemizde yerel, bölgesel ve ulusal yüzlerce radyo 

bulunmaktadır. Radyonun unutulan işlevini hatırlatmak ve 

radyo yayımcılığına sahip çıkmak amacıyla düzenlenen 

geleneksel radyo ödülleri yarışması 20 kategoride verilen 

ödüllerin sahibini bulması ile sona erdi. 

 

http://www.uhtek2017.org/


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 
ÇÜMERLAB ülkenin önde gelen laboratuvarları arasında 

olacak 

Merkez müdürü Prof.Dr. Gülfeza Kardaş, yeni ürün ya da 

malzemelerin (metalik, seramik, polimerik, biyo, nano vb.) AR-

GE çalışmalarıyla elektronik, optik, manyetik, termal, kimyasal 

ve benzeri özelliklerini karakterize eden laboratuvar imkanları 

sunan ÇÜMERLAB’ın, ülkenin önde gelen laboratuvarları 

arasında olmaya amaçlayan vizyonu ile sürdürülebilir gelişme 

trendini hedeflemekte olduğunu ekledi. Çukurova 

Üniversitesinde temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki 

AR-GE faaliyetlerini, merkezi bir organizasyon çerçevesinde 

düzenleyen ÇÜMERLAB, bölgenin lider laboratuvarı olma 

yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı çalışmalarına başladı 

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB) etkin olarak hizmet vermeye başladı. 

Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacılara verimli ve yaratıcı bir ortamda sunmak, fen bilimleri alanındaki 

bilimsel çalışmaların kalitesini artırmak amacıyla 2015 yılında temeli atılan Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

altyapı çalışmasının tamamlanması ile Merkez binasında çalışmalarına başladı. 

Sekiz farklı laboratuvarda analiz imkanı 
 
Kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını 

merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve 

üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik 

projeler üretilmesini sağlama hedefi taşıyan ÇÜMERLAB uzman 

personeli ile ileri düzeyde araştırma ve analiz hizmetleri 

vermektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Fen-

Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.Gülfeza 

Kardaş merkezde sekiz farklı laboratuvar bulunduğunu söyledi. 

 

Sanayi ve üniversiteler ile ortak bilimsel ve teknoloji 

projeler gerçekleştirilecek 

Prof.Dr. Kardaş, PPMS  (Physical Property Measurement 

System) Laboratuvarı, SEM-EDS (Taramalı Elektron 

Mikroskobu) Laboratuvarı, XRD X-Işını Kırınım ölçümü 

Laboratuvarı, UV-VIS-NIR Laboratuvarı, GC-MS-MS 

Laboratuvarı, Q-TOF-LC/MS Laboratuvarı, Tekstür Analiz 

Laboratuvarı ve Sıvı Azot Üretim Laboratuvarı olarak kurulan 

birimlerde çeşitli malzemelere ilişkin fiziksel ve kimyasal 

analiz ve testlerin yapıldığını ve Ar-Ge çalışmalarında önemli 

işbirliklerine gidileceğini belirtti. 

Yüksek katma değerli üretim aşamalarında yüksek teknoloji 

gerektiren yeni ürün, süreç ya da malzemeleri üretmek ve 

geliştirmek üzere temel fen, sağlık ve mühendislik bilimleri 

gibi alanlarda AR-GE çalışmaları yapmayı amaçlayan 

Merkezde, alanlarında eğitim alan uzman personelin 

bulunduğunu söyleyen Merkez müdür yardımcısı Fen 

Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Ahmet 

Ekicibil, çalışmaların bölge açısından önemli olduğunu 

belirtti. Merkezin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 

bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmalarına da ortam 

sağlayan bir alt yapısının olduğunu belirten Doç.Dr. Ekicibil, 

sanayi ve üniversiteler ile ortak bilimsel projeler 

gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. 

http://cumerlab.cu.edu.tr/tr/ 
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