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İki yılda bir düzenlenen Geleneksel Gıdalar Sempozyumu’nun dördüncüsü, Çukurova Üniversitesi’nin ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi. ÇÜ Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası 

işbirliğinde üç gün süreyle devam eden sempozyuma birçok üniversiteden akademisyenler, kamu 

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.                                                                     

  Haberin devamı sayfa 6’da… 
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TOD Xı. Mart Sempozyumu Gerçekleştirildi 

 

Ayrıca, “Genç Oftalmologların Yaşlı Hastaya Bakışı” 

temalı, ödüllü bir olgu sunumu seansı ve TOD Temel 

Eğitim ve Mesleki Planlama Birimi tarafından 

düzenlenen “Yaşlılık Döneminde Oftalmoloji” konulu 

panel de yapıldı. 

 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, meslek örgütlerinin önemini 

belirterek, “günümüzde tıp pratiğinde, meslek örgütlerinin 

katkısı tüm dünyada kabul gören bir gerçektir,” dedi. 

Teknolojinin katkılarıyla da tıp dünyasında baş döndürücü 

gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kibar, 

“hekimlik, elbette doğası gereği, icrası henüz eğitim 

sürecindeyken başlayan bir meslektir. Bu nedenle tıp 

fakültesinde atılmış olan sağlam temeller üzerine, sağlam bir 

bina inşa etmek gerekmektedir. İşte bu bina inşa edilirken 

dayanağımız, meslek örgütleridir, uzmanlık dernekleridir,” dedi.  

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek 

Özcengiz ise sempozyuma katkı sağlayan meslektaşlarına 

teşekkür etti. Ardından kürsüye gelen TOD Çukurova Şubesi 

Başkanı Dr. Gülhanım Hacıyakupoğlu, tıp teknolojisindeki 

gelişmelerin ve ortalama yaşam süresinin uzamasının, 

geriatrinin hem bir bilim dalı olarak önem kazanmasına, hem 

de anabilim dalları bünyesinde geriatrik alt disiplinlerin öne 

çıkmasının yolunu açtığını ifade etti. TOD Genel Başkanı Dr. 

Bora Eldem ise derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.  

 

 

 

Haberin Detayı İçin: 

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

 

 

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Çukurova Şubesi tarafından düzenlenen “TOD XI. Mart 

Sempozyumu”nun konusu “Geriatrik Oftalmoloji” olarak belirlendi. Merhum göz doktoru Zehra 

Sarıdoğan Uğurbekler anısına düzenlenen program kapsamında, geriatrik göz hastalıklarının 

tanı ve tedavisindeki önemli güncel gelişmelerin ele alındığı beş panel, beş yuvarlak masa 

toplantısı, bir konferans, bir etkileşimli konuşma gerçekleştirildi. 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elma ve Kiraz Yetiştiriciliği Çalıştayı Mayıs Ayında Düzenlenecek 

 

Hukuk Fakültesi Binası İnşaatına Başlandı 

 

örneğinde oluşturulan Kurgusal duruşma salonunda 

öğrenciler örnek hukuki olaylar üzerinde çalışmalar yaparak 

hem araştırma yeteneklerini geliştirme hem de topluluk 

karşında konuşma yeteneği geliştirecekler. Öğrenci merkezli 

bir bina olarak tasarlanan Hukuk Fakültesi binasında 

öğrencilerin ders dışında zamanlarını geçirecekleri 100 kişilik 

okuma ve çalışma salonu,  kütüphane, açık çalışma ve sosyal 

alanlar da bulunuyor. Ayrıca Hukuk Fakültesi binasında engelli 

öğrenciler için asansör ve ortak kullanım alanları 

bulunmaktadır. Akademisyenler için de 60’a yakın ofisin 

planlandığı Hukuk Fakültesi binasının inşaatının iki yıl içinde 

bitirilmesi planlanmaktadır. 

 

Çukurova Üniversitesi yeni binalarıyla öğrencilerin eğitim ve 

öğretim imkanlarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerini devam 

ettiriyor. Uzun süredir İletişim Fakültesi binasında eğitim veren 

Hukuk Fakültesi binasının yapımına başlandı. Toplamda 10 500 

m2 kapalı alana sahip olan Hukuk Fakültesi Binasında 4 adet 

60 kişilik derslik, 4 adet 225 kişilik amfi, çok amaçlı derslikler 

bulunmakta. Bunun yanı sıra Hukuk Fakültesi binası projesinde 

lisansüstü öğrenciler için derslik, toplantı ve organizasyonlar 

için seminer salonları, konferans ve sergi salonları yer 

almaktadır. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin öğrenimleri 

sırasında uygulamalı eğitim görmelerini sağlayacak olan 50 

kişilik kurgusal duruşma salonu ve bilgisayar ofisleri yeni 

yapılan binada yer alacak. Gerçek bir mahkeme salonu 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

tarafından 22-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında “Elma ve 

Kiraz Yetiştiriciliği, Yeni Çeşit Islahı ve Üretim Teknolojileri” 

başlıklı bir çalıştay gerçekleştirlecek.  

Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında düzenlenecek olan 

çalıştaya T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Almanya 

Kültür Bitkileri Federal Araştırma Enstitüsü (JKI), Ravensburg  

 

Meyve Yetiştiriciliği ve Depolama Enstitüsü’nün yanı sıra 

TÜBİTAK da destek veriyor. Çalıştay yürütücülüğünü Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayzin B. 

Küden, koordinatörlüğünü Prof. Dr. Ali Küden ve sekreterya 

görevini ise Doç. Dr. Okan Özkaya yapıyor. 

Çalıştayla ilgili detaylı bilgilere üniversitemiz resmi web sitesi 

www.cu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  
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Akgül: “Geleneklerimizin Korunması Açısında Bu 

Sempozyumu Çok Önemsiyoruz"  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hamit Akgül geleneksel 

gıdaların hem kendi teşkilatları hem de Türkiye açısından çok 

önemli bir konu olduğunu söyledi. Türk toplumunun 3-4 bin 

yıllık bir kültürden geldiğini anlatan Akgül, “Hem 

toplumumuzun beslenme alışkanlıklarının devamı, hem bu 

geleneklerimizin korunması hem de kaliteli ve sağlıklı gıdalara 

ulaşımın sağlanması açısında bu sempozyumu çok 

önemsiyoruz” dedi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Gerçekleştirildi 

 

İki yılda bir düzenlenen Geleneksel Gıdalar Sempozyumu’nun dördüncüsü, Çukurova 

Üniversitesi’nin (ÇÜ) ev sahipliğinde 3 gün süren yoğun katılımla tamamlandı. ÇÜ 

Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda Mühendisleri Odası ve Ziraat 

Mühendisleri Odası işbirliğinde düzenlenen sempozyuma, birçok üniversiteden 

akademisyenler, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri 

ile öğrenciler katıldı. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Kibar: “Geleneksel Gıdalar, Toplumların Yeme 

Kültürünü Yansıtıyor.” 

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, gıdaların ulusal kimliklerin 

yaşatılmasında ve ülkelerin tanıtımında önemli bir yer 

tuttuğunu ifade etti. Geleneksel gıdaların, toplumların hem 

yeme alışkanlıklarını hem de kültürel özelliklerini nesiller 

boyunca aktardığını ifade eden Prof. Dr. Kibar, turizm 

sektörünün gelişmesine paralel olarak geleneksel gıdalara olan 

ilginin de giderek arttığını belirtti. 
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Geleneksel gıdaların tüm yönleriyle tartışıldığı ve bildirilerin 

sunulduğu sempozyumun kapanış konuşmasını yapan 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Songül Çakmakçı Çukurova Üniversitesi’nin 

köklü bir üniversite olduğunu belirterek 6 oturumda 4’er 

bildiriden 24’ü sözlü, 428 poster bildirinin başarılı şekilde 

sunulduğunu ifade etti. Katılımcılar da tek tek söz alarak 

sempozyumu değerlendirip, gelecek programlarda görmek 

istedikleri konu önerilerini sundu. Sempozyum Başkanı 

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Zerrin Erginkaya ise tüm katılımcılara ve 

Çukurova üniversitesi yönetimine teşekkür etti. 

 

 

 

Sempozyumu’nun dördüncüsü, Çukurova 

süren yoğun katılımla tamamlandı. ÇÜ 

Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal                  

ğü, Gıda Mühendisleri Odası ve Ziraat 

sempozyuma, birçok üniversiteden         

lum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri  

 

 

 

 

 

Haberin Detayı İçin: 

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

Sempozyumda 6 Oturum Gerçekleştirildi 

Sempozyumda, “Geleneksel Gıdalar ve Sağlık”, “Geleneksel 

Gıdalar ve Gıda Güvenliği”, “Geleneksel Gıdalarda İzlenebilirlik 

ve Pazarlama”, “Geleneksel Gıdalar ve Coğrafi İşaretleme”, 

“Geleneksel Gıdalar Politikalar ve Kırsal Kalkınma” ile 

“Geleneksel Gıdalar Teknolojisi” konu başlıkları altında 6 

oturum gerçekleştirildi. Ayrıca Mithat Özsan Amfisi Fuaye 

kısmında da 3 oturumda toplam 428 poster bildiri katılımcılara 

sunuldu.  

 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

resimler yapmalarını, ayrıca kurulma aşamasında olan 

kütüphaneye de kitap desteğinde bulunmalarını istedi. 

Konuyla ilgili Dekanlar ve Rektör Yardımcıları,  Minik 

Rektör’e bu çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağına 

dair söz verdiler. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar Minik Rektör Merve Arınç’a 

hediyeler vererek tüm dünya çocuklarının bayramını 

kutladı. 

  

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 94. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi, Çukurova 

Üniversitesi’nde de coşkuyla kutlandı. Bu özel gün dolayısıyla Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mustafa Kibar makam koltuğunu Yüreğir Çukurova İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Merve Arınç’a 

devretti. 

 

 

 

 

 

Minik Rektör Merve Arınç 23 Nisan sabahı kırmızı plakalı makam 

aracıyla Çukurova Üniversitesi Rektörlük Binası’na geldi. İlk 

olarak Üniversitemizin Senato Salonu’nu ziyaret eden Minik 

Rektör için temsili devir–teslim töreni yapıldı. Makamını 

devreden Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Senato Üyeleri’nin 

alınacak kararlar için Merve Arınç’ın talimatlarını beklediğini 

söyledi. Rektör koltuğuna oturan Merve Arınç Çukurova 

Üniversitesi öğretim elemanlarının dünyada ses getirecek ve 

insanlığa hizmet edecek bir icat yapmasını istedi. 

Minik Rektör’ün diğer talimatı ise ekonomik durumu iyi olmayan 

öğrencilere burs olanaklarının arttırılarak barınma sorunları için 

yeni yurtların yapılmasıydı. Minik Rektör, Üniversitenin Resim 

Bölümü öğrencilerinden ve hocalarından Yüreğir Çukurova 

İlkokulu’nun bahçe duvarlarını rengârenk boyamalarını ve  

 

 

 

 

Minik Rektör Senato         

Toplantısını Yönetti 
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Çukurova Üniversitesi’nde bir başka 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği de Devlet 

Konservatuarı tarafından yapıldı. ÇÜ Devlet Konservatuarı farklı okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla şenlik 

gerçekleştirdi. Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 

başlayan şenliğin açılış konuşmasını yapan ÇÜ Devlet Konservatuarı öğrencisi Fatma Betül Bağrıyanık, Atatürk ilke 

ve inkılaplarına bağlı, bilim ışığında hızlı adımlarla yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, tüm dünya 

çocuklarının 23 nisan bayramını kutladı.   

Şenlikte piyano, yaylılar, üflemeliler ile bale gösterisi sergilendi. İllüzyon gösterisi, Aşık Veysel-Barış Manço kukla 

gösterisi ve Aşık ile Maşuk gösterileri miniklerin oldukça ilgisini çekti.  

 

 

a



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih 

Güder’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Mustafa Kemal 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Rektör 

Prof. Dr. Kibar’a, Mustafa Kemal Üniversitesi’ne yönelik 

yapmayı planladıkları projelerden söz etti. 

 

 

ÇÜ ile Yemen Sanaa Üniversitesi İkili İş Birliği Yapacak 

 

Yemen Sanaa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Hamuud Ahmed Ed-Dafiriy ve Çukurova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar geçtiğimiz günlerde 

Çukurova Üniversitesi ve Sanaa Üniversitesi işbirliği ile ilgili 

bir görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşme sırasında Prof. Dr. Ed-Dafiriy, Yemen’deki 

hastaların Balcalı Hastanesi’nde tedavi edilebilmesi için  

 

 

Çukurova Üniversitesi ile iş birliği yapmak istediklerini ifade 

ederken Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise Çukurova 

Üniversitesi ve Balcalı Hastanesi hakkında detaylı bilgi verdi. 

Yapılan görüşmeler sonucunda, Yemen Sanaa Üniversitesi ile 

Çukurova Üniversitesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine, 

öğrenci ve akademisyen değişimi işbirliği protokolü 

imzalanmasına karar verildi.  

 

 Rektör Prof. Dr. Kibar’dan, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Güder’e Ziyaret 

 

  

Üniversiteyi büyüttüklerini ve bu yöndeki çalışmalarının 

devam edeceğini aktaran Rektör Prof. Dr. Güder, buna bağlı 

olarak yeni fakülte ve bölümleri de üniversite bünyesine 

kazandırdıklarını dile getirdi 

Yaklaşımlarını çağın iletişim anlayışına göre şekillendirdiklerini 

söyleyen Rektör Prof. Dr. Güder, “Mustafa Kemal 

Üniversitesi’ni bölgenin öncü Türkiye’nin sayılı üniversiteleri 

arasına yükseltmeyi arzuluyoruz. Her geçen yıl 

gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyetleriyle de üniversitenin 

tercih edilirliğini arttırıyoruz” dedi. 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Kibar ise bölgede 

güçlü üniversitelerin oluşmasıyla birlikte rekabet gücünün 

artacağını, akademisyenlerin daha nitelikli bir eğitim 

vereceğini, bunun da en çok öğrencilerin faydasına olacağını 

dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Kibar, ellerinden geldiğince 

bölgedeki üniversitelerle dayanışma içerisinde olacaklarını ve 

Türkiye’nin gelişmesine akademik anlayışla katkı yapmak 

istediklerini vurguladı. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Başkanı ve 

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve İstanbul 

Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Doç. Dr. S. Haluk  
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Özsarı, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ü ziyaret etti. 

Ziyarette, Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Danıştay Başkanı Güngör’le üniversite hastanelerinin 

sorunları ve sorunların giderilmesi konularında görüş alış 

verişinde bulundu. 

 

 

“Bir Bilim İnsanı Olarak, Çok Sayıda Hekim ve Asistan 

Yetiştirdi.” 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, 

Prof. Dr. Aksaray’ın bir bilim insanı olarak çok sayıda hekim ve 

öğrenci yetiştirdiğine vurgu yaparak, aynı paralelde yürütülen 

birçok bilimsel araştırma ile sayısız hastaya hizmet verdiğini 

de hatırlattı. Rektör Prof. Dr. Kibar, “Kendisi önce bir insan, 

sonra bir hekim ve saygın bir bilim insanı olarak, sağlık 

alanında üniversitemize büyük değerler kattı.” dedi. 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak, 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayan ve 

İngiltere Glasgow Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon 

Hastalıkları departmanında 2 yıl süre ile burslu eğitim gören 

Prof. Dr. Aksaray, ÇÜ Tıp Fakültesi’nin Pediatrik Enfeksiyon 

Bilim Dalı kurucusu olarak uzun yıllar hizmet verdi. 

Törende son sözü alan Prof. Dr. Necmi Aksaray ise meslek 

hayatında yaşadığı zorlukları anlatarak, Akademik kariyerinde 

önemli bir yere sahip olan Çukurova Üniversitesi ve Sağlık 

Bakanlığı’na da teşekkür eden Prof. Dr. Aksaray, “Gözüm 

arkada kalmadan ayrılıyorum dedi. 

 

ÇÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksaray, 41 yıllık hizmetinin 

ardından emekli oldu. Prof. Dr. Aksaray için, Hippokrat 

Konferans Salonu’nda tören düzenlendi. 

Törenin açılış konuşmasını yapan ÇÜ Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla 

Tanyeli, Prof. Dr. Aksaray’ın başasistanlık yaptığı yıllarda 

kendisine büyük katkıları olduğunu söyledi. ÇÜ Tıp Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Dilek Özcengiz de emekliliğin, çalışmak 

üretmek ve hayata katkı sunma dönemini başka bir şekilde 

sürdürmek anlamına geldiğini ifade etti. 

Prof. Dr. Necmi Aksaray, Emekli Oldu 

ÜHBD Yönetim Kurulu, Danıştay Başkanı Güngör’ü Ziyaret Etti 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya 

Anabilimdalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet ERBİL’in 

kurumsal emekliliği onuruna bir Korozyon Çalıştayı düzenlendi. 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Korozyon Derneği 

işbirliğinde düzenlenen çalıştaya Türkiye’nin çeşitli 

üniversitelerinden akademisyenler ve sektör çalışanları yoğun 

ilgi gösterdi. 

Çalıştayda, Türkiyede korozyon çalışmaları ile araştırma ve 

endüstriyel kuruluşlara verilen destekler çerçevesinde 

Korozyon Derneği’nin rolü, TÜBİTAK ve sanayi kuruluşlarının 

korozyon konusunda gerçekleştirilen projelere verdiği 

destekler, endüstriyel ve akademik  

 

 

Çukurova Üniversitesi’ne iki ödül  

 

 

“Putuhepa Kültür Günleri” kapsamında, Adana Kültür ve Sanat 

Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen 2014–2015 Putuhepa 

Bilim ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Doran, Çukurova Üniversitesi 

Fen–Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. 

Serdar Girginer,  Adana Barosu Başkanı Avukat Mengücek Gazi 

Çıtırık ve Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İkbal Kalın 

gecede ödül alan isimler oldu. Prof. Dr. Figen Doran’a ödülünü 

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mehmet Göl, Yrd. Doç. Dr. 

Serdar Girginer ve İkbal Kalın’a ödülünü Adana Kültür ve Sanat 

Derneği Başkanı Nuran Terliksiz ve Avukat Mengücek Gazi 

Çıtırık’a 

 

 

ödülünü Adana Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı 

Başkanı Alper Tansel verdi. 

Kadın–Erkek Eşitliğinin Tarihsel Simgesi Puduhepa… 

Yaklaşık 3.300 yıl önce Çukurova bölgesinde yaşayan ve 

döneminde hukuk, siyasi ve sosyal konularda önemli 

çalışmalar yaptığı belirtilen Hitit Kralı Hattuşil’in eşi olan 

Kraliçe Puduhepa, eski adı “Kizzuwatna” olan Adana’da 

yaşayan rahip Kummanni’nin kızı olarak bilinmektedir. 

Puduhepa’nın ülkesindeki toplumsal olaylara yaklaşımı ve 

kadın–erkek eşitliğindeki çabaları dikkat çekerken, 

ülkelerarası barışın korunması konusunda da aktif rol aldığı 

biliniyor. 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet ERBİL’in Kurumsal Emekliliği Onuruna 

Korozyon Çalıştayı Düzenlendi 

 

 

 

kuruluşların araştırma projelerine ilgisi yetersizliği, 

elektrokimyanın korozyon araştırmalarındaki yerini ve 

önemine ilişkin konular tartışmaya açıldı.  

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

akademisyenin yanı sıra idari personel ve öğrenciler katıldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. 

Doç. Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu, bu konferansta öğrencilerin iş 

dünyasının tanınmış liderlerinden kendi branşlarında 

yükselmeye yönelik birçok ipucu bulabileceğini söyledi. 

 

Liderler Sırlarını, Liderleri Yetiştiren Çukurova Üniversitesi’nde Paylaştı 
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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, konularında uzman ve lider olan, iş 
dünyasının tanınmış isimlerini, geleceğin liderlerini yetiştiren 
Çukurova Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya getirdi.  
 
Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen 

“Geleceğin Liderleri” adlı konferansa Rektör Prof. Dr. Mustafa 

Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Azmi Yalçın ile çok sayıda  

 

 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ceza İnfaz 

Sisteminde Sivil Toplum Derneği işbirliği ile “Cezaevleri ve 

Hukuk” konulu konferans düzenlendi. “Üniversitelerde 

Hapishaneleri Konuşuyoruz” adlı sosyal sorumluluk projesi 

kapsamında gerçekleştirilen konferansta hapishaneler, sivil 

toplum ve üniversitelerin rolü tartışıldı. 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf amfisinde 

gerçekleştirilen “Cezaevleri ve Hukuk” başlıklı konferansın 

moderatörlüğünü Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza 

ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Günal Kurşun yaptı. 

 

 

 “Üniversitelerde Hapishaneleri Konuşuyoruz” etkinliği 

kapsamındaki konferansa konuşmacı olarak da Ceza İnfaz 

Sisteminde Sivil Toplum Derneği Başkanı Zafer Kıraç ile 

Mahsus Mahal Dergisi / Derneği’nden Aytekin Yılmaz katıldı.  

 

 

Hapishaneler, Sivil Toplum ve 

Üniversitelerin Rolü 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği  

  

 

Meslek Mensupları İçin Geçiş Dönemi Eğitimi 

Devam Ediyor 

 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Konferans 

Salonu’nda “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” başlıklı 

bir konferans düzenlendi.  

Konferans kapsamında, Şişecam Chemicals Group Soda Sanayi 

AŞ’den Elektrik Elektronik Mühendisleri Ufuk Vatanoğlu ve 

Hüseyin Altunbaş “Bir Mühendisin Günlüğü” adlı sunumu 

gerçekleştirdiler. Mühendisler mühendislik bilgisi, bakım 

planı, elektrik panosu alımı süreci, üretimi etkileyen VDS 

arızası, TSE tetkik ve hazırlanma süreci, trafo değişim planı 

konularında önemli bilgiler verdi.  

Konferans kapsamında Bakım Onarım Şefi İlter Mete Cerit ve 

eğitmen Menekşe Polatcan Serbest ise gerçekleştirdiği sunum 

ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerini bilgilendirdi.  

  

 

Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nin Meslek Mensupları için Geçiş Dönemi 

Eğitimi devam ediyor. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu’nun gözetiminde ve lisansüstü 

seviyede gerçekleştirilen Meslek Mensupları Geçiş Dönemi 

Eğitim Programı çerçevesinde, 

“Muhasebe Standartları” konulu eğitimi başarıyla 

tamamlayan kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle 

verildi. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın katılımıyla Çukurova 

Üniversitesi Kayıkhanesi’nde gerçekleştirilen törende 

katılımcılara sertifikalarını Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 

Seyhan Tükel, Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, Yrd. Doç. Dr. 

Yusuf Ziya Halefoğlu ve Prof. Dr. Turgut Çürük takdim 

ederken törenden sonra toplu fotoğraf çekimi yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

Üniversite Gözlemevleri İşbirliği Platformu 3. Çalıştayı  

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (UZAYMER) Üniversite 

Gözlemevleri İşbirliği Platformu 3. Çalıştay’ı gerçekleştirildi.  

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, Ege Üniversitesi 

Gözlemevi ve İnönü Üniversitesi Gözlemevi’nin önerisiyle 

faal olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan 

teleskopları bulunan üniversite gözlemevlerinin gözlem 

araçlarının kapasitelerini nitelik ve nicelik olarak ortaya 

koyma, donanım ve yazılım ihtiyaçlarını belirleme, ihtiyaçları 

gidermede bilgi ve yeteneklerin paylaşılmasını sağlama ve 

olası teknik işbirliklerini görüşerek koordine etme hedefleri 

doğrultusunda ortaya çıkan ve gözlemevi yöneticileri ve 

teknik elemanlarını kapsayan çalıştaya ÇÜ başta olmak üzere, 

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden çok sayıda bilim insanı 

katıldı. 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 

“Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri Cuma Toplantıları”nın 

son konukları, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu ve Dicle Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnan Keser 

oldu. 

1996 yılından bu yana Uluslararası Hematoloji Derneği, 

Avrupa ve Afrika Bölümü (ISH–EAD) Genel Sekreterliği 

görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Kansu, Hippokrat  

 

 

Sürekli Mesleki Gelişim Etkinleri Toplantıları devam ediyor 
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Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda “Akademik 

Mikroçevre” adlı konferans verdi. Akademisyen ve 

öğrencilerin katıldığı konferansta Prof. Dr. Kansu, yurt dışı 

eğitimlerini ve deneyimlerini dinleyicileriyle paylaştı. 

Moderatörlüğünü Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Füsunoğlu’nun yaptığı diğer 

toplantıda ise Doç. Dr. İnan Keser, “Postmodernizm ve 

Sağlık” adlı bir konuşma gerçekleştirdi. 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Konferans Salonu’nda Akdeniz Türk-Alman İşadamları Derneği 

ve Pink Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal 

Biçer tarafından “Risk Bir Başarı Mıdır?” başlıklı konferans 

verildi. Çok sayıda uluslararası ve ulusal organizasyona imza 

atan Biçer, Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri 

Enstitüsü Öğrenci Birliği Çukurova Üniversitesi Şubesi 

tarafından organize edilen konferansta, 35 yıllık çalışma 

hayatından örnekler vererek, riskin başarı ve başarısızlıktaki 

etkisini anlattı. 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Konferans Salonu’nda Akdeniz Türk-Alman İşadamları Derneği 

ve Pink Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal 

Biçer tarafından “Risk Bir Başarı Mıdır?” başlıklı konferans 

verildi. Çok sayıda uluslararası ve ulusal organizasyona imza 

atan Biçer, Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri 

Enstitüsü Öğrenci Birliği Çukurova Üniversitesi Şubesi 

tarafından organize edilen konferansta, 35 yıllık çalışma 

hayatından örnekler vererek, riskin başarı ve başarısızlıktaki 

etkisini anlattı. 

 

 

İçinizdeki riski her zaman canlı tutun ve eğitin… 

Çalışma hayatında “Birey”, “Hedef” ve “Risk” başlıklarıyla 

başarı üçgeni oluşturan Biçer, “bulunduğunuz en kötü 

mekânda dahi beş yıldızlı düşündüğünüz sürece başarılısınız. 

Risk cesaretin eğitilmiş halidir. İçinizdeki riski her zaman 

canlı tutun ve eğitin,” dedi. Öğrencilere başarısız olmaktan 

korkmamalarını, yeniden denemelerini öneren Biçer, 

içindeki cesareti eğiterek başarıya ulaştığını, sıra dışı 

projelere imza attığını ifade etti. Biçer, yayına hazır hale 

gelen “Bağ Bozumu” adlı şiir kitabından da şiirler okuyarak 

konferansı renklendirdi. 

 

 

'Risk Bir Başarı Mıdır? 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Baş Ağrısıyla Yaşamak 

 

Baş ağrısı çok yaygın bir semptom ve aynı zamanda bir 

hastalık; bir Nöroloji Polikliniği’ne girdiğiniz zaman hastaların 

yarısının baş ağrısı nedeniyle başvurduğunu görürsünüz. Baş 

ağrısı nedenlerinden biri olan migreni ele alalım; ortalama her 

üç kadından ve her altı erkekten birinin migren hastası olduğu 

görülmektedir. Genel nüfus içinde en sık karşılaşılan şikâyettir 

baş ağrısı. Bu nedenle Baş Ağrısı Polikliniği’nin ayrı 

yapılandırılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Baş ağrısı tek başına 

bir semptom ya da hastalıktır ama aynı zamanda hayati 

tehlike yaratabilen, acil müdahaleler gerektirebilen, hayat 

kalitesini de bozabilen bir hastalıktır. Diğer yandan bizim 

nörolojik acilleri de atlamamız gerekmektedir; örneğin beyin 

kanaması, diseksiyon ya da menenjitin ilk bulgusu da baş 

ağrısıdır. 

Bir hasta kliniğinize baş ağrısı şikâyetiyle başvurduğunda 

teşhis, tanı ve tedavi süreçleri nasıl işliyor? Bunlarla ilgili 

bilgi verir misiniz? 

İnsanlar en çok gerilim/stres baş ağrısı adını verdiğimiz baş 

ağrısını yaşarlar; gerilim baş ağrısı örneği üzerinden bu süreci 

anlatabiliriz. Gerilim baş ağrısının tipik bir öyküsü vardır, 

hasta şakaklarında basınç hisseder. Çok şiddetli bir ağrı 

değildir, hasta bazen ağrı kesici alır. Mide bulantısı ya da 

kusma gibi eşlikçiler görülmez ama hasta açık havaya çıkma 

ihtiyacı duyar, stresli ortamdan uzaklaşırsa rahatlar… Özellikle 

yoğun strese maruz kalanlarda, bilgisayar karşısında 

çalışanlarda, öğrencilerde, uzun yolculuklar sırasında yaşanan  

 

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Baş Ağrısı Polikliniği 

ne zaman ve nasıl kuruldu? Bu polikliniği ortaya çıkaran 

ihtiyaç nedir? 

1993 yılında ben asistan olarak başladığımda, şu anda emekli 

olan Hocamız Prof. Dr. Yakup Sarıca, çok yaygın ve geniş bir 

hastalık grubu olduğu için Baş Ağrısı Polikliniği’nin bir ihtiyaç 

olduğunu ve üniversite hastanelerinde yer alması gerektiğini 

söyleyerek polikliniği açmıştı. İlk kayıtlı hastalarımızı aynı yıl 

almaya başladık. 1994 yılında ise Baş Ağrısı Polikliniği’nin 

sorumluluğunu ben devraldım ve o günden bu yana 

çalışmalarımı sürdürüyorum. 

 

 

Baş ağrısı, genellikle başta ve bazen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isim. En 

yaygın ağrı şikâyetlerinden biri ve hemen hemen tüm insanlar hayatlarında pek çok kez değişik nedenlerle baş 

ağrısıyla karşı karşıya kalmışlardır. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Baş Ağrısı Polikliniği’nin 

sorumluluğunu yürüten ÇÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Bıçakçı ile baş 

ağrısı hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

 

 

 

 

 

hafif-orta şiddette bir ağrıdır. Bu en sık görülen baş ağrısıdır; 

bunu takip eden baş ağrısı ise migrendir. Özellikle kadınlarda 

görülür ve yaşam kalitesini ciddi olarak etkiler. 

Hastanın baş ağrısı tipi ve bu baş ağrısını yaşama sıklığı 

belirlendikten sonra –seyrek, sık ya da kronik biçimlerde 

ortaya çıkıyor olabilir– öncelikle hasta baş ağrısı konusunda 

bilgilendirilir.  

Hastanın migren ataklarının nedeni tespit edilmeli ve bu 

nedenlerden kaçınılması konusunda bilgilendirilmelidir. 

Hastanın atakları nadir ise sadece ağrı kesicilerle tedavi 

edilebilir, eğer sık ataklar yaşıyorsa bu atakların gelmesini 

engelleyecek tedavi de uygulanmalıdır. 

Gündelik hayatımızda baş ağrısına yol açan etmenler 

nelerdir? Bu etmenlere karşı ne yapmalıyız? 

İnsan hayatının doğal ritmini bozan her şey baş ağrısının 

nedeni olabilir. Havaların birden ısınması, mevsim 

değişiklikleri, sıcaklık karşısında klimaların kullanılmaya 

başlanması, iş değişiklikleri, başarılı olmanız gereken sınavlar, 

akademik kariyeriniz ve diğer pek çok şey…Dolayısıyla, baş 

ağrısının hayatımızın bir parçası olduğunu görmek öncelikle 

pek çok kaygınızı azaltacaktır.  

Spor yapmak, kafeinli içeceklerden sakınmak, dengeli 
beslenmek, stres ortamlarından mümkün olduğunca uzak 
durmak baş ağrısından kaçınmanıza yardımcı olacaktır.   
 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gizli Çocuk istismari 

  

 

Sürekli Bilgisayara Bakmak Kuru 

Göz Hastalığına Neden Olabilir  

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Mete Gülmen, çocuklarda cinsel istismarın 

çok önemli bir kısmının gizli kaldığını ya da tesadüfi olarak 

ortaya çıktığını söyledi. Yapılan bir çalışmada 2.384 olası cinsel 

istismar olgusunun yüzde 99.3’ünde fizik muayene 

bulgularının normal olduğunun belirtildiğini vurgulayan Prof. 

Dr. Gülmen, ruhsal belirtilerin ise çok daha ön planda 

olduğunu kaydetti. 

  

 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Yağmur, gözünü 

kırpmadan sürekli bilgisayar ekranına bakan kişilerin ‘göz 

kuruluğu’ olarak bilinen “kuru göz” hastalığına 

yakalanabileceğini söyledi. 

Dünyada “kuru göz” hastalığının görülme oranının yüzde 5 

ile yüzde 35 arasında değiştiğini, 40–45 yaşından sonra 

görülme sıklığının ortalama yüzde 15 civarında olduğunu 

kaydeden Prof. Dr. Yağmur, Türkiye’de hastalığın görülme 

oranıyla ilgili bir veri bulunmadığını aktardı. 

 

 

 

Kuru göz hastalığının çok çeşitli nedenleri olabileceğini belirten 

Prof. Dr. Yağmur, “Gözyaşının üretildiği bezde yaşanan 

sorundan kaynaklanabilir. Kirpik diplerindeki enfeksiyonlara 

bağlı oluşabilir. Bunun dışında kontakt lens kullanımı, aşırı 

bilgisayar kullanımı, yaşlanma gibi nedenler de kuru göz 

rahatsızlığını tetikleyebilir” dedi. 

Özellikle bilgisayar kullanımındaki yanlışların kuru göz 

hastalığına davetiye çıkarabildiğini kaydeden Prof. Dr. Yağmur, 

“Bilgisayar kullanımındaki yanlışlar bu rahatsızlıkta önemli yer 

tutuyor. Gözler hiç kırpılmadan sürekli olarak bilgisayar 

ekranına uzun süre bakılırsa gözde kuruluk oluyor. Dolayısıyla 

mutlaka bilgisayar kullanırken hem göz kırpma sayısını 

arttırmak lazım, hem ara verip dinlenerek bilgisayar başında 

durmak lazım. Bu önlemlere rağmen gözde kuruluk 

yaşanıyorsa bilgisayar kullanıldığı anda sakınca içermeyen suni 

gözyaşları göze damlatılabilir” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 Adana Barosu tarafından düzenlenen “Çocuk Adalet Sistemi” 

adlı panelde konuşan Prof. Dr. Gülmen, çocuklara ilişkin 

düzenlemeleri “İstismar”, “ihmal”, “şiddet”, “çatışma” ve 

“savaş” başlıkları altında değerlendirdi. Cinsel istismarı, 

“çocuğun bir yetişkin veya yaşça büyük kişi tarafından cinsel 

haz amacı ile zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime 

maruz bırakılması” olarak tanımlayan Prof. Dr. Gülmen, 

“Bugüne kadar çocuklara yaptığımız davranışların suç, hatalı 

tutum olduğunun farkında değildik. Yeni bir bilinç düzlemi 

içerisindeyiz. Saptanması en zor olan çoğunlukla gizli kalan 

cinsel istismar. Gerek ülkemizde, gerekse dünyanın dört bir 

yanında bu konu buz dağı gibidir. Fark ettiğimiz, yansıyan, 

duruşmalara gelen olgular sadece buzdağının görünen kısmı” 

dedi. 
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Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği  

  

 

Meslek Mensupları İçin Geçiş Dönemi Eğitimi 

Devam Ediyor 

 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Konferans 

Salonu’nda “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” başlıklı 

bir konferans düzenlendi.  

Konferans kapsamında, Şişecam Chemicals Group Soda Sanayi 

AŞ’den Elektrik Elektronik Mühendisleri Ufuk Vatanoğlu ve 

Hüseyin Altunbaş “Bir Mühendisin Günlüğü” adlı sunumu 

gerçekleştirdiler. Mühendisler mühendislik bilgisi, bakım 

planı, elektrik panosu alımı süreci, üretimi etkileyen VDS 

arızası, TSE tetkik ve hazırlanma süreci, trafo değişim planı 

konularında önemli bilgiler verdi.  

Konferans kapsamında Bakım Onarım Şefi İlter Mete Cerit ve 

eğitmen Menekşe Polatcan Serbest ise gerçekleştirdiği sunum 

ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerini bilgilendirdi.  

  

 

Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nin Meslek Mensupları için Geçiş Dönemi 

Eğitimi devam ediyor. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu’nun gözetiminde ve lisansüstü 

seviyede gerçekleştirilen Meslek Mensupları Geçiş Dönemi 

Eğitim Programı çerçevesinde, 

“Muhasebe Standartları” konulu eğitimi başarıyla 

tamamlayan kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle 

verildi. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın katılımıyla Çukurova 

Üniversitesi Kayıkhanesi’nde gerçekleştirilen törende 

katılımcılara sertifikalarını Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 

Seyhan Tükel, Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, Yrd. Doç. Dr. 

Yusuf Ziya Halefoğlu ve Prof. Dr. Turgut Çürük takdim 

ederken törenden sonra toplu fotoğraf çekimi yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

Üniversite Gözlemevleri İşbirliği Platformu 3. Çalıştayı  

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (UZAYMER) Üniversite 

Gözlemevleri İşbirliği Platformu 3. Çalıştay’ı gerçekleştirildi.  

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, Ege Üniversitesi 

Gözlemevi ve İnönü Üniversitesi Gözlemevi’nin önerisiyle 

faal olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan 

teleskopları bulunan üniversite gözlemevlerinin gözlem 

araçlarının kapasitelerini nitelik ve nicelik olarak ortaya 

koyma, donanım ve yazılım ihtiyaçlarını belirleme, ihtiyaçları 

gidermede bilgi ve yeteneklerin paylaşılmasını sağlama ve 

olası teknik işbirliklerini görüşerek koordine etme hedefleri 

doğrultusunda ortaya çıkan ve gözlemevi yöneticileri ve 

teknik elemanlarını kapsayan çalıştaya ÇÜ başta olmak üzere, 

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden çok sayıda bilim insanı 

katıldı. 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sterilizasyon Dezenfektasyon Sempozyumu Yapıldı 

 

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Kemal Kiraz ise hastaya 

sunulan kaliteli hizmetin hijyenle doğru orantılı olduğunu 

ifade ederek “Tüm hastanelerimizde sterilizasyon ve 

dezenfektasyona büyük önem vermekteyiz” dedi. 

Yapılan konuşmaların ardında Sempozyum Başkanı Çukurova 

Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon 

Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim 

Taşova “Hastane Enfeksiyonlarının Önemi ve Maliyet” konulu 

bir sunum gerçekleştirdi. 

  

 

Çukurova Üniversitesi ve Adana Kamu Hastaneleri Birliği 

Tıbbi Hizmetler Başkanlığı koordinasyonuyla 

düzenlenen “Çukurova Sterilizasyon Dezenfektasyon Günleri 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” gerçekleştirildi. 

Sempozyumda hastane enfeksiyonlarına karşı 

sterilizasyonun ve dezenfektasyonun önemine vurgu yapıldı. 

İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ve Kamu Hastaneleri Genel 

Sekreteri Kemal Kiraz’ın da katıldığı sempozyumun açılış 

konuşmasını yapan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi 

Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova günümüzde hastane 

koşullarında  enfeksiyon ile mücadelenin son derece önemli 

olduğunun altını çizdi. Taşova enfeksiyonla mücadele 

konusunun başında ise sterilizasyon ve dezenfektasyonun 

öneminin ön plana çıktığını dile getirdi.  

 

 
 

 

Lösemiyi Yendi, Doktorlarıyla Pasta Kesti 

 

 

 

 

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında akut lösemi hastalığı teşhisi 

konulan 42 yaşındaki Meryem Uğurerkan, Çü Balcalı 

Hastanesi’nde ağabeyinden alınan kemik iliği ile yeni bir 

yaşamın kapısını araladı. 

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, kalite ve hizmet 

yelpazesini genişleterek bölgenin ve ülkenin en büyük ve 

prestijli üniversite hastanesi olma yolunda ilerliyor. Hastane 

bünyesinde Şubat ayında faaliyete geçen Kemik İliği Nakil 

Ünitesi’nde de iki aylık zaman diliminde dört kemik iliği nakli 

gerçekleştirildi. Tecrübeli bir kadroyla sağlık hizmeti sunan 

Balcalı Hastanesi’nde yapılan bu nakillerin hepsi başarılı 

sonuç verdi ve hasta yeniden yaşama tutundu.  

Şubat ayından bu yana 4 kemik iliği nakli gerçekleştirdiklerini 

ifade eden Kemik İliği Nakli Ünitesi 

 

Kit Sorumlusu Prof. Dr. Birol Güvenç, Meryem 

Uğurerkan’a yapılan naklin akrabadan alınan kök hücre 

yöntemiyle gerçekleştirilen ilk nakil olduğunun altını çizdi. 

Prof. Dr.  Güvenç sıradaki hedeflerinin bölgeye hizmet 

verecek olan bir “Kemik İliği Bankası” kurarak tüm 

hastaların mağduriyetlerini gidermek olduğunu sözlerine 

ekledi. 
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Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi sorumlusu 

Prof. Dr. Süha Berberoğlu ile üniversitemizde kullanıma açılan 

Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES) ve Proje Süreçleri 

Yönetim Sistemi (APSİS) hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

 

AVES ve APSİS sistemlerinin nasıl hayata geçirildiğinden 

kısaca söz eder misiniz? 

AVES ve APSİS sitemleri içi çalışmaya 2012-2013 akademik yılı 

bahar döneminde başladık. APSİS Bilimsel Araştırma Projeleri 

(BAP) biriminin kullandığı bir otomasyon sistemidir. AVES’i ise 

daha çok öğretim üyelerimizin akademik performansıyla ilgili 

bir akademik veri tabanı ve değerlendirme sistemi olarak 

düşünebiliriz. Bizim için AVES’e geçiş APSİS’e geçmekten 

nispeten daha kolaydı. APSİS’e geçişte bizi zorlayan konular 

vardı. İlk olarak sistemin dönüşümünde öncelikle yeni Bilimsel 

Araştırma Projeleri yönergesinin ve harcama ilkelerinin 

değiştirilmesi gerekiyordu, bu çalışmalar yapıldı. Bu konuda 

başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kibar olmak üzere, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKOM) üyeleri, ilgili 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Seyhan Tükel, BAPKOM Üyeleri ve 

birim olarak biz, birlikte yoğun bir mesai harcadık. Sonuç 

itibariyle, birçok ihtiyacı karşılayacak bir yönerge ve harcama 

ilkeleri oluşturulduğuna inanıyoruz.  

 

 

Otomasyon sistemine geçiş nasıl gerçekleşti? 

Devam eden projelerin sisteme aktarımı gerçekleşti, fakat 

bu süreçte öğretim üyelerimizden de bazı beklentilerimiz 

var. Eski projeler birimimizdeki dosyalarda basılı olarak 

bulundukları ve herhangi bir elektronik sistemde kayıtları 

olmadığı için, bu projelerin harcama kalemlerine özel bir 

modül yazılımı gerçekleştirildi. Bu çerçevede öğretim 

üyelerimizin ilk önce sisteme girip daha sonrada harcama 

talebi oluşturarak harcama yapmaları gerekiyor. Biz söz 

konusu harcama taleplerini kontrol ediyoruz, öğretim 

üyelerimizin projelerinin orijinal dosyalarında var olan 

harcama kalemlerini aktarmış olmaları gerekiyor.  

 
 

 

Performans Yönetimi 

Kişisel Web Sayfaları 

Akademik Başarılar 

Bilimsel Araştırmalara AVES ve APSİS Desteği 

 



Sıkıntılar ve çözüm önerileri nelerdir?  

APSİS’le ilgili aktarılan önemli konulardan biri,  proje 

kapsamındaki harcama kalemlerinin yeni başvurulan 

projelerde ayrıntılı bir şekilde sisteme giriliyor olmasıdır. 

Eskiden projelerde bu anlamda bir esneklik söz konusuydu, 

ama şimdi ayrıntılı bir şekilde satın alınacak malzemelerin 

yazılması gerekiyor. Bu durum hepimizi biraz zorladı ancak 

otomasyon sisteminin doğası gereği bundan vazgeçmemiz 

mümkün değil. Harcamalarla ilgili bu işlemler bu şekilde 

yapılmadığı zaman, otomasyon sisteminin bir anlamı 

kalmıyor. Türkiye ve Dünya’daki otomasyon sistemi 

örneklerinde de sisteme girişler böyle yapılıyor. Bu 

doğrultuda biz sistemle ilgili her şeyi elimizden geldiğince 

kolaylaştırmaya çalışıyoruz.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVES için bir kişisel web sitesi oluşturma ve özgeçmiş 

oluşturma modülleri var. Bunların yanında, öğrencilerinize 

ve halka açık sunmak istediğiniz tüm dokümanları 

koyabileceğiniz bir ara yüz de mevcut. Öğrenciler ders 

notlarına sizin sayfanızdan bu yolla ulaşabilirler. Bunun 

dışında, dışarıdan üniversitedeki araştırmacılarla ilgili bir 

araştırmacıya ulaşmak isteyenler için kolaylaştırıcı bir ara 

yüz var. Buradan sorgulama yaparak, hangi alanda hangi 

kişiler çalışıyor bunu görebiliyorsunuz. Bu akademik ya da 

özel sektör iş birliklerine yardımcı olacak bir sistemdir.  

AVES ile ilgili en önemli şeylerden bir tanesi, akademik 

performans raporlarının elde edilebilmesidir. Yılda en az iki 

kez değişik kurum ve kuruluş tarafından rektörlüğümüzden 

faaliyet raporlarımız isteniyor. Bu raporların 

oluşturulabilmesi için birimlerden yılda birkaç kez veriler 

isteniyor. AVES bu konuda aslında ciddi bir kolaylık 

sağlayacak. Bu tür akademik faaliyet raporlarını AVES 

üzerinden rahatlıkla bölüm ve fakülte bazında üretmek 

mümkün olacak. 

Sıkıntılar ve çözüm önerileri nelerdir?  

AVES’te bulunan bilgilerini güncellemek önemlidir. AVES’e 

yakın zamanda yeni bir modül eklendi. Öğretim üyelerimizin 

Web of Science modülünü kullanarak SCI kapsamında 

yayınlanan makalelerini sisteme otomatik olarak yüklemesi 

mümkündür.  

 

APSİS de yine modüler yapıya sahip bir sistem. Burada 

herkesin kullandığı bir araştırmacı işlemleri modülü var. Söz 

ettiğimiz modüler yapı içerisinde, her bir grup farklı bir ara 

yüzle sisteme giriş yapabiliyor. Araştırmacıların kendi 

gördükleri proje işlemleri modülü varken, BAPKOM üyeleri 

ise projeleri farklı bir ara yüzle görebiliyor. BAP birimi de 

yine farklı bir ara yüzle sisteme giriyor. Burada önemli bir 

nokta var; hiçbir grup her hangi bir şekilde bir başkasının 

projesine veya talebine müdahale etme şansına kesinlikle 

sahip değildir. Sistemin kendi içerisinde böyle denetimi söz 

konusudur. Bunun yanı sıra, sistemde taşınır işlemleri 

modülü var. Projelerden daha önce alınmış olan taşınırların 

kayıtları burada tutuluyor. Öğretim üyelerimiz ya da 

bölümler üzerlerinde kayıtlı olan makine teçhizatını 

görebiliyorlar. Sitemin BAP birimini ilgilendiren muhasebe 

işlemleri modülü var. Bu modül sayesinde tüm harcamaları 

mali kodlara göre ayrıntılı bir biçimde sistem üzerinden 

görme şansımız oluyor. Bu bize önümüzdeki yıllarda artan 

çok sayıda projenin bütçelerini yönetebilme avantajı 

sağlayacaktır. Hangi proje gruplarında ne kadarlık bir 

harcama yapıldığını görmek, önümüzdeki yıllarda özellikle 

bütçe artışlarıyla ilgili planlama çalışmalarına yardımcı 

olacaktır. Sayın Rektörümüz olmak üzere, ilgili komisyonlara 

bu konuda somut karar vermeyi kolaylaştıracak bilgileri 

sağlayacağız. 

 

 

       APSİS 
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        AVES 

Öğretim üyelerimiz BAP birimine 

bap@cu.edu.tr e-posta adresi veya dâhili 

2909 nolu telefondan ulaşabilirler. 

 

Katalog Oluşturma 

Faaliyet Raporları 

Bilimsel Etkinlikler 

mailto:bap@cu.edu.tr


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Göksu Söker’den Büyük Başarı 

 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden 

Göksu Söker, Bulgaristan’ın Provadia kentinde 3–6 Nisan 

2014 tarihleri arasında düzenlenen 24. Ulusal Svetoslav 

Obretenov Genç Enstrümancılar ve Şancılar Yarışması’nda 

birinciliği kazandı. Söker’e yarışma sırasında Çukurova 

Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi 

Tsvetelina Tunteva piyanosuyla eşlik etti. 

Yeni Başarılar İçin Çalışmalarımız Sürüyor… 

Aldıkları başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade eden 

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü ve 

Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayık, 

“Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak nitelikli, 

çağdaş, uluslararası düzeyde bir eğitim vererek,  ülkemizin ve 

dünyanın çağdaş sanat kurumlarına aydın, modern, çok 

yönlü, vizyonu geniş, değer yaratan sanatçılar yetiştiriyor 

olmaktan onur duyuyoruz. Yeni başarılara imza atmak için 

çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Öğrencilerimiz hiçbir 

başarının tesadüf olmadığını kanıtlıyor,” dedi. 

 

Ceyhun Yılmaz’a ÇÜ’de Yoğun İlgi 

 
Bu yıl ikincisi düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali kapsamında Adana’ya gelen Ceyhun Yılmaz, Çukurova Üniversitesi’nde 

hayranlarıyla buluşarak Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde bir gösteri gerçekleştirdi.  

Çukurova Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği şov öncesi açıklama yapan Ceyhun Yılmaz, 

Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği bir önceki gösterisinde gördüğü ilgiyi her programında anlattığını belirtti ve 

üniversitemizde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÇÜTİK “Uyarca” Adlı Oyunla Perde Dedi 

 

 

 

 

Kulüp, Friedrich Durrenmantt’ın yazdığı Emre Karaman ve 

Murat Zeynilli’nin yönettiği “Uyarca”  isimli oyunla yeniden 

“perde” dedi. 

Mithat Özsan Amfisi’nde sahnelenen oyuna sanatseverler 

yoğun ilgi gösterirken sahne performansları, kostüm 

tasarımları ve makyajlarıyla profesyonel oyuncuları 

aratmayan Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri 

ayakta alkışlandı. 

 

 

V.  Sanat ve Dostluk Sergisi 

 

 

Çukurova Üniversitesi ile Mersin Üniversitesi Tekstil Tasarım 

Bölümleri’nin ortaklaşa düzenledikleri “Sanat ve Dostluk 

Sergisi”nin beşincisi Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.  

Sergi açılışı Doç Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu, Öğr. Gör. Özlem 

Uslu, Öğr. Gör. Selçuk Tanyol, Öğr. Gör. Hande Akçaoğlu ve 

Öğr. Gör. Yelda Gezicioğlu’nunda aralarında bulunduğu 

topluluğun katılımıyla gerçekleşti. 
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Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü (ÇÜTİK) 2013–2014 

sezonunu “Ana Oyun Projesi” ile açtı. ÇÜTİK öğrencilerinin 

sergilediği performans ayakta alkışlanırken oyunda rol alan 

öğrencilere yapılan ve gerçeğini aratmayan makyaj da büyük 

beğeni topladı.  

1992 yılında kurulan ve sanatla insanlara, düşünme, 

yorumlama ve eleştirme kapılarını açmayı amaçlayan ÇÜTİK, 

Çukurova Üniversitesi’nin en aktif öğrenci kulüplerinden biri 

olma özelliğine sahip. 

 

Her iki üniversitenin Tekstil Tasarım Bölümleri arasında 

akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ve öğrencileri arasında 

sanatsal etkileşimin artırılmasının hedeflendiği sergide 

öğrencilerin dokuma, baskı, giysi tasarımı ve tekstil sanatına 

yönelik çalışmaları sunuldu. 

Sergiye çalışmalarıyla katılan öğrencilere sertifikaları Mersin 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa 

Yüksel tarafından verildi. 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ve 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Azmi Yalçın, Gheorghe Muresan  

ve ABD’li öğrencileri Seyhan gölü kenarındaki Kayıkhane’de 

ağırladı.  

Muresan ve ABD’li öğrencileri Adana’da görmekten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Kibar, proje 

kapsamında 14 Türk öğrencinin de Amerika’ya gittiğini 

hatırlatarak, “bu program sayesinde Amerikalı ve Türk 

öğrenciler birbirlerinin kültürünü öğrenmiş ve uzun yıllar 

sürecek sıcak dostluklar kurmuş olacaklar.  

 

 

NBA yıldızı Gheroghe Muresan Çukurova Üniversitesi’nde 

anma 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. 

 

Altmıştan fazla ülkede eğitim, değişim ve gelişim programlarıyla ilgili faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan 

World Learning’in organize ettiği, Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın Supports United hibesiyle destek verdiği proje 

kapsamında 12 ABD’li öğrenciyle birlikte ünlü NBA yıldızı Gheorghe Muresan ve iki Amerikalı Basketbol Antrenörü 

Çukurova Üniversitesi’ni ziyaret etti. 

 

 

 
Programda emeği geçen herkesi kutluyorum,” dedi.   

2.32 metrelik boyu ile dünyanın en uzun basketbolcusu 

olan Muresan ve ABD’li öğrenciler görüşmenin ardından, 

Çukurova üniversitesini gezdi. Çukurova Üniversitesi’ni çok 

beğenen konuklar hatıra fotoğrafı çektirdi. ABD’den gelen 

konuklara Çukurova Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık 

Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvican 

Ünlügenç ve Adana’dan ABD’ye giden Türk öğrenciler 

refakat etti.  

 
Fiziksel aktivite programı düzenlendi 

 

 

Çukurova Üniversitesi ve Adana Valiliği Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

(BESYO) işbirliği ile “Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol 

Programı”  kapsamında yetiştirme yurtlarında korunma ve 

bakım altında bulunan çocuklar ile huzurevi sakinlerine 

yönelik “Fiziksel Aktivite Programı” düzenledi. Mart ayında 

başlatılan programda çocuklar ve huzurevleri sakinleri 

haftanın 3 günü Çukurova Üniversitesi Jimnastik 

 

Salonunda Öğretim Görevlisi Murat Sanrı ve Jimnastik 

uzmanlık öğrencileri eşliğinde fiziksel aktivite programına 

katılmaya başladı. İki gün süren seminerde, katılımcılara 

fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.                   

  



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ÜNİLİG’de Play–off’a kalma başarısını gösteren Çukurova 

Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı Antalya Akdeniz 

Üniversitesi’nde yapılan Üniversiteler 1. Lig karşılaşmalarında 

tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. 

Antrenör Kamil Dikici yaptığı açıklamada iki farklı kulvar da 

yarıştıklarını, 5–8 Mayıs 2014 tarihleri arasında Konya'da 

yapılacak olan “Ünilig Final” karşılaşmalarına 19–23 Mayıs 

2014 tarihleri arasında da yeri daha sonra belirlenecek 

olan “Üniversiteler Süper Lige Terfi” karşılaşmalarına 

katılacaklarını belirtti. 

 

 

Çukurova Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı Başarıya Doymuyor 
anma 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. 

 

 

Çukurova Üniversitesi’nin karşılaşmalarda aldığı sonuçlar 

ise şöyle: 

Çukurova Üniversitesi – İstanbul Üniversitesi: 25-20 

Çukurova Üniversitesi – Antalya Akdeniz Üniversitesi: 22-16 

Çukurova Üniversitesi – Haliç Üniversitesi: 30-22 

Çukurova Üniversitesi – Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi: 28-21 

Çukurova Üniversitesi – Haliç Üniversitesi: 28-21 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  E-BÜLTEN  NISAN 2014 

 
 

Üniversiteler                        

1. Lig Karşılaşmaları 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kadına yönelik şiddet haberleri kaygı verici… 

Dünyada ve özellikle Türkiye’de sayıları gittikçe artan, kadına 

yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili açıklama yapan 

KADAUM Müdürü Prof. Dr. Ağrıdağ, haber bültenlerinin ön 

sıralarında yer alan kadına yönelik şiddet haberlerinin kaygı 

verici olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ağrıdağ, son 5 yılda kadın 

cinayetindeki istatistiki rakamların binin üzerine çıktığını 

vurgulayarak, “toplum tarafından adı konulmuş kadın 

cinayetleri var. Ama burada dikkatlerin çekilmesi ve belki de 

üzerinde en çok durulması gereken konu, üzeri kapatılmaya 

çalışılan cinayetler. Biz buna ‘Sessiz Kadın Cinayetleri’ diyoruz. 

Çünkü erkek terörüne kurban verilen bu guruptaki kadınların 

ölümleri, normal ölüm ya da sıradan bir darp olayıymış gibi 

kayda geçtiği için kimse onların yaşadığı travmadan haberdar 

değil,” dedi. 

 

ÇÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM) Müdürü 

Prof. Dr. Gülseren Ağrıdağ istatistiklere geçmeyen cinayetler ile ilgili 

yaptığı araştırmayı “Sessiz Cinayetler” olarak tanımladı ve kadına yönelik 

şiddetle ilgili verilen istatistiklerde eksiklikler olduğunu ifade etti. Prof. 

Dr. Ağrıdağ, haber bültenlerinde neredeyse her gün, erkek şiddetine 

maruz kalan, ölen, linç edilen, sakat bırakılan kadınların dramlarını 

gördüğümüzü ancak diğer yandan göremediğimiz, istatistiklere 

geçmeyen, şiddete maruz kalan kadınların olduğunu ifade etti. 

 

Kadın Cinayetlerinin Görülmeyen Yüzü “Sessiz Cinayetler”  

 

Cinayetlerin büyük bir kısmı “namus” ya da “boşanma” 

gerekçeleri ile işleniyor…  

Prof. Dr. Ağrıdağ, kadın cinayetleriyle ilgili toplumda 

sıradanlaşan bir algı sisteminin de yaygınlaştığına dikkat 

çekti ve hiçbir gerekçenin cinayet gerekçesi olamayacağını 

vurguladı. Prof. Dr. Ağrıdağ, 10. sınıf öğrenci ve velilere 

yönelik, kadın cinayetleriyle ilgili yapılan bir anket 

sonuçlarında velilerin % 12’sinin, öğrencilerin ise % 

9’unun, ailenizde namus cinayeti olursa nasıl bakarsınız? 

sorusuna “normal bakarım” cevabını verdiğini belirtti: Prof. 

Dr. Ağrıdağ, “cinayet işler misiniz? sorusuna cevap çok ilginç. 

Öğrencilerin % 4, velilerin de % 5 kadarı “evet, cinayet 

işlerim,” diyor. Bu basit araştırmadan elde edilen veriler 

gerçekten dehşet verici,” dedi. 

 


