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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

14 Mart Tıp Bayramı kutlandı 

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tören 

düzenlendi. Törende hekim ve sağlık çalışanlarının sorunlarına değinilirken sağlık alanında gelinen noktanın 

önemine vurgu yapıldı. 

Törende Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği 

Başkanı Prof. Dr. Figen Doran bir konuşma yaparak, doktorluk 

mesleğinin son derece kutsal olduğunu ifade etti ve bu mesleği 

seçmiş olan tüm hekimlerin gününü kutladı. Prof. Dr. Doran 

işini onurlu bir şekilde yapan tüm sağlık çalışanlarının takdire 

şayan olduğunu belirterek, mezunlar olarak bu bilinçle hareket 

ettiklerinin altını çizdi. Adana Tabib Odası Başkanı Doç Dr. Ali 

İhsan Ökten de yaptığı konuşmada hekimlerin bugün mesleki  

Hipokrat Salonunda düzenlenen törene Adana Büyükşehir 

Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Çukurova 

Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şeref Erdoğan, İl Sağlık 

Müdür Vekili Saadettin Özsürekçigil, Çukurova Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Recep Tuncer, Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. 

Dr. Yeşim Taşova, Adana Tabib Odası Başkanı Doç. Dr. Ali 

İhsan Ökten ile çok sayıda akademisyen, doktor ve tıp 

öğrencisi katıldı. 

 

 

İl Sağlık Müdür Vekili Saadettin Özsürekçigil ise Selçuklu ve 

Osmanlı Devletlerinden Türkiye Cumhuriye’nin kurulduğu bu 

zamana kadar sağlık alanında birçok yeniliklere imza atıldığını 

belirterek, bu bağlamda sağlıkta dönüşüm projesi ile de büyük 

ve güçlü Türkiye yolunda hekimlerinde özverili çalışmaları ile 

çok önemli adımların atıldığını söyledi. 

“Hekimin özverisi karşılığında şiddet” 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Recep 

Tuncer etkinlikte uzak ve yakın tarihte tıp alanında son derece 

önemli gelişmeler yaşandığını dile getirdi, ancak tüm bu 

gelişmelerin hekimin özverisi karşısında şiddetin de önüne 

geçemediğinin altını çizdi. 

Daha sonra kürsüye Çukurova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 

Dr. Şeref Erdoğan geldi. Prof.Dr. Erdoğan, Üniversite 

Hastanesi olarak da bölgenin yükünün büyük ölçüde 

çekildiğine dikkati çekerek bu anlamda çok değerli öğretim 

üyesi ve diğer sağlık çalışanları kadrosunun hastane 

bünyesinde olduğuna işaret etti. Adana Büyükşehir Başkan 

Vekili Ramazan Akyürek ise son olarak kürsüye geldi. Akyürek, 

doktorları ve diğer sağlık çalışanlarını özverilerinden dolayı 

kutlarken özellikle bu tür kurumlarda doktorluğun 

Özlük hakları iyileştirilmiş bir hekimlik 

anlamda birçok sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu dile getirerek 

tüm bu sıkıntılara karşın sağlık çalışanları hekimler’in işlerini 

büyük bir özveri ile yerine getirdiğine vurgu yaptı. Doç Dr. 

Ökten, özlük hakları iyileştirilmiş bir hekimlik mesleğinin özlemi 

içerisinde olduklarını da ifade ederek tüm hekimlerin tıp 

bayramını kutladı. 

yanı sıra yöneticilik yaparak devlet işi ve bürokrasiyle de 

uğraşmanın bir hayli zor olduğunu tahmin ettiğini söyledi. 

Yapılan konuşmaların ardından Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Ana 

Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yurdanur Kılınç “Büyüdü çocuklar” 

isimli bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunum ardından 14 

Mart Tıp Bayramı dolayısıyla günün anısına pasta kesildi. 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

NISAN 2017 

Çukurova ve insanlık tarihinde ilk hekimler ve eczacılar 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 

tarafından düzenlenen kültürel etkinlikler kapsamında 

fotoğraf sanatçısı Dr. Haluk Uygur, Eczacılık Fakültesi’ne 

konuk oldu. Dr. Uygur, Eczacılık Fakültesi Öğrencilerine 

“Çukurova ve İnsanlık Tarihinde İlk Hekimler ilk Eczacılar” 

isimli konferans verdi. Lütfullah Aksungur Amfi si’nde 

gerçekleştirilen konferansa Dekan Prof. Dr. Nuran Öğülener, 

bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

“İnsanlık tarihinin ilk ilacı nedir?” 

İlk ilacın su olduğunu vurgulayan Dr. Uygur, daha sonra bitki 

ve çiçeklerden ilaç yapıldığını söyledi. Tarihte ilk eczacıların 

rahipler ve şamanlar olduğuna dikkat çeken Dr. Uygur, 

‘Adrakadabra’ kelimesinin Hititler döneminde yazılan 

reçeteler olduğunu belirterek bu sözün sihirbazlar 

tarafından kullanıldığını ifade etti. 

KBB Uzmanları Çukurova Üniversitesi’nde                                                                     

kadavra üzerinde eğitim aldı 

 

 

 

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Cerrahisi Derneği,        

Çukurova Kulak Burun Boğaz Derneği ve                            

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliğiyle ‘Video Konferanslar’ 

etkinliği düzenlendi. Bu yıl 15.’si gerçekleştirilen ulusal 

nitelikteki yıllık bilimsel toplantıya Çukurova Üniversitesi       

ev sahipliği yaptı. Açılış toplantısının ardından uygulama 

eğitimleri Çukurova Üniversitesi laboratuvarlarında 

gerçekleştirilen bilimsel toplantı 3 gün sürdü. Video 

konferans sistemi ile 400’e yakın katılımcının takip ettiği 

konferanslarda 100’ün üzerinde konuşmacı                        

bilimsel sunum yaptı. 

 

 

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

 

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

 

KBB alanında dünyaca ünlü bilim insanlarının katılımıyla 

gerçekleştirilen konferanslarda birçok konu ele alındı. Etkinlik 

kapsamında birçok kurs da düzenlendi. Konferansların ardından 

Çukurova Üniversitesi Anatomi Laboratuvarı’nda “Temporal Kemik 

Diseksiyonu Kursu” “İnteraktif Videovertigo Kursu” ve  “Parotis 

Kursu” verildi. KBB uzmanının katıldığı özel kursta en önemli 

ayrıcalık ise kadavra üzerinde birebir eğitim verilmesiydi. 

75 KBB Uzmanı kadavra üzerinde ameliyat yaptı 

ÇÜ KBB Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Özdemir 15. Video 

Konferanslar Kongresi’nin son 5 yıldır Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde düzenlendiğini belirterek, yurt dışından ithal ettikleri 

kadavralar üzerinde uzmanların çalışma olanağı bulduğunu 

söyledi. 

 

 

“Ulusal düzeyde yaptığımız toplantımıza yaklaşık 400 KBB 

Uzmanı, kadavra üzerindeki kurslara da ortalama 75 KBB 

Uzmanı katıldı. Kadavralar üzerinde diseksiyon 

gerçekleştirildi. Kursların amacı KBB Uzmanlarının hasta 

üzerinde ameliyat yapmadan önceki eğitimleri için gerekli. 

Bizim asıl amacımız kadavra üzerindeki kursları 

yaygınlaştırmak.”   

Çukurova KBB Derneği Başkanı ve ÇÜ KBB Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Ülkü Tuncer, en büyük desteği Çukurova 

Üniversitesi’nden aldıklarını belirterek, kadavra diseksiyon 

kurslarının da bilimsel etkinlikte olmasının ayrıcalık 

olduğunu söyledi. Uzman ve asistanların kulak ameliyatlarını 

en ince ayrıntısına kadar yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Ülkü 

Tuncer 1 kadavraya 2 asistanın çalışma olanağı bulduğunu 

söyledi.  

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/kadavraegitim.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/ilkeczacilar.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı’ndan Nadir Hastalıklar günü etkinliği 

Bir ülkede veya bir coğrafi bölgede genel nüfusa kıyasla az sayıda insanda görülen hastalıklara genel olarak nadir hastalıklar 

deniyor. Bu amaçla Şubat Ayı’nın son günleri Nadir Hastalıklar günü olarak kutlanıyor. Bu özel güne dikkat çekmek ve 

farkındalık oluşturmak amacıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim 

Dalı’da bir dizi etkinlik düzenleyerek hasta çocuklar ve onların aileleriyle birlikte gökyüzüne balon uçurdu. 

Türkiye’de yedi milyon kişi “Nadir Hastalıklar” dan 

Etkileniyor 

Etkinlikte ailelerle birlikte bir araya gelen Çukurova Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma 

Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan  

Dünya nüfusunun yüzde 6 ila 8’inin Türkiye’de ise yaklaşık yedi 

milyon kişinin bu hastalıktan etkilendiğine dikkat çekti. Batı 

toplumlarına oranla ülkemizde nadir hastalıkların daha sık 

görüldüğüne vurgu yapan Mungan, bunun sebebinin ise yoğun 

olarak yaşanan akraba evlilikleri olduğunu dile getirdi. 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın eğitim 

programını güncellemek amacıyla paydaş analizi toplantısı Diş 

Hekimliği Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

“Ağız ve Diş Sağlığı teknikerlerine olan ihtiyaç artıyor.” 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 

Neslihan Boyan açılış konuşmasında Ağız ve Diş Sağlığı 

Teknikerliğinin (ADST) önemini vurguladı. Prof. Dr. Boyan, diş 

hekimlerinin önemli bir paydaşı olan ağız ve diş sağlığı 

teknikerlerine olan ihtiyacın gittikçe arttığını ifade etti. Dört 

elli diş hekimliği kavramını benimsemiş ve bunu mesleğinde 

uygulayabilecek yetkinlikte mezunlar verebilmek adına bu 

toplantıyı düzenlediklerini söyleyen Prof. Dr. Boyan, toplantı 

sonuçlarını Ağız ve Diş Sağlığı Programı müfredatına ve şu 

sıralarda hazırlığı devam eden Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 

içeriğine yansıtacaklarını bildirdi. 

Nadir Hastalıkların çoğunun karmaşık yapıya sahip, hayat 

kalitesini düşüren oldukça hetorojen bir grubu içerdiğini 

belirten Prof. Dr. Mungan, bu hastalıkların yaklaşık yüzde 80’i 

metabolik ve genetik, yüzde 20’sinin ise çevresel kökenli 

olduğuna; nadir hastalıkların karakteristik özelliklerinin 

genellikle sistemik olmaları, yani çoğu organı aynı anda 

etkileyebilmeleri olduğuna değindi. 

Prof.Dr. Mungan’ın konuşmasının ardından hekimler ile 

çocuklar ve aileleri nadir hastalıklara dikkat çekmek amacıyla 

gökyüzüne balon uçurdu. 

 

Akademisyenler, STK’lar ve İlgili Kuruluşlar ÇÜ Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın eğitim 

müfredatını güncellemek için toplandı 
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16. Çukurova Pediatri Günlerinde 900 katılımcı bir araya geldi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında çeşitli konuların 

masaya yatırıldığı ve bu alanda yapılan önemli çalışmaların 

anlatıldığı 16. Çukurova Pediatri Günleri Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalaı Hastanesi yerleşkesinde 

yapıldı. İki gün süren toplantıda çeşitli sempozyumlar, 

kurslar ve etkinlikler düzenlendi. 

Çevre iller de dahil olmak üzere yaklaşık 900 kişinin katıldığı 

etkinliğin ilk gününde Hipokrat Toplantı Salonunda “Pediatri 

Hemşireliği Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum 

çerçevesinde çeşitli bilim insanları gün boyu kurs ve 

konferanslarla katılımcıları bilgilendirdi. Aynı gün Mithat 

Özsan Salonu’nun da ise yine katılımcılara “Yenidoğan’da 

Mekanik Ventilasyon Kursu” ile “Çocuk Acil Ve Yoğun Bakım 

Kursu” verildi. Etkinliklerin ikinci gününde ise 16. Çukurova 

Pediatri Günleri’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışta ilk 

olarak konuşan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Yurdanur Kılınç geçmişten bu yana çocuk sağlığı alanında 

Fakülte ve Hastane olarak son derece önemli bir yol kat 

edildiğinin altını çizerek, bugün birçok alanda çok önemli 

hastalıklarla mücadele dildiğini ve bu toplantının yeni 

gelişmelerin bilinmesi açısından son derece önemli olduğuna 

vurgu yaptı. 

6. Çukurova Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kursu Balcalı Hastanesi’nde yapıldı 

 

Kapalı ürolojik ameliyatlarda Balcalı Hastanesi 

Türkiye’nin öncüsü 

Balcalı Hastanesi Ameliyathanesi’nde gerçekleştirilen kursta 

ÇÜTF Balcalı Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim 

Üyeleri Prof. Dr.Atilla Arıdoğan, Prof. Dr.Yıldırım Bayazıt ve 

Doç. Dr.Volkan İzol tarafından katılımcılara iyi ya da kötü 

huylu böbrek tümörlerinin laparoskopik yöntemle tedavisi, 

böbrek taşlarının yine kapalı yöntemle alınmasıkonularında 

pratik ve teorik eğitim verildi. 

Türkiye’nin sayılı kliniklerinden olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇÜTF) Balcalı Hastanesi Üroloji Ana 

Bilim Dalı tarafından,6. Çukurova Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kursu düzenlendi. 

 

Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Tanju Altunsu yaptığı 

konuşmada özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla bebek 

ölümlerinde önemli bir azalmanın yaşandığına değinerek sağlık 

alanındaki yenilikçi çalışmaların devam edeceğini ve bu tür 

toplantıların da bu çalışmalara ışık tutacağını söyledi 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Recep  Tuncer 

de yaptığı konuşmada özellikle çocukların sağlığı konusunda 

yapılan bu bilimsel toplantılara katılımların son derece değerli 

olduğuna, konuların uzmanlarca katılımcılara aktarılmasıyla daha 

farklı bilgilere sahip olunabileceğine dikkati çekti. 

Konuyla ilgili bilgi veren Üroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi 

Doç.Dr.Volkan İzol, ürolojik hastalıkların büyük kısmının tecrübeli 

merkezlerde kapalı operasyonlarla gerçekleştirildiğini, kendilerinin 

de klinik olarak bu operasyonları başarı ile uyguladıklarının altını 

çizdi. Prof.Dr. İzol, bu operasyonlarda kanamanın ve ağrının daha 

az, kozmetik görünümün daha iyi ve günlük yaşama dönme  

 

süresinin daha kısa olduğunu ifade ederek, Balcalı Hastanesi 

Üroloji Anabilim Dalı’nın bu anlamda Türkiye’nin en önemli 

ve öncü kliniklerinden biri olduğunu belirtti. Kurs 

kapsamında farklı bölgelerden gelen sekiz üroloji uzmanına 

canlı cerrahi operasyon eğitimi anlatılırken, eğitim sonunda 

katılım belgesi verildi. 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

“Bitki Koruma Makinalarının İşletilmesi ve                                                                      

Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi” projesi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) koordinatörlüğünde ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Agricolture e Vita 

Associazione (İtalya), Ankara Üniversitesi, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Granada (ASAJA, 

İspanya) ve Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (Enama, İtalya) olmak üzere üç farklı ülke 

konsorsiyumu ile toplam 6 kurum ve kuruluş ortaklığıyla yürütülen “Bitki Koruma Makinalarının İşletilmesi ve 

Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi” projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi. 

Avrupa Birliği Destekli 

Projenin açılış toplantısı, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Yeşim Benal 

Öztekin başkanlığında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, projede 

görev alan ÇÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri 

Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Bayat ve 

Doç. Dr. Ahmet İnce’nin de katılımıyla yapıldı. 

“Bitki Koruma Makinalarının İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının 

Entegre Yönetimi”  projesi, Erasmus+Mesleki Eğitim Ana Eylem 

2, Yenilik Geliştirmeye Yönelik  Stratejik Ortaklık Projeleri 

kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenirken Çukurova 

Üniversitesi’nin ortak olarak görev aldığı projede Prof. Dr. 

Kubilay Vursavuş ise proje yöneticiliğini üstlendi. 

Proje hakkında bilgi veren Çukurova Üniversitesi ortaklarından 

proje yöneticisi Prof. Dr. Kubilay Vursavuş, ana amacın bitki 

koruma maksadıyla kullanılan makinaların ve ürünlerin tarımda 

çalışanlar açısından güvenli olarak kullanılmasına katkıda 

bulunmak olduğunu söyledi. 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 

Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Bostan Budak tarafından 

organize edilen konferanslar dizisinde Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım 

Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü ve 

Prof. Dr. Şinasi Akdemir, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 

Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu öğrencilerle buluştu. 

Tarım Ekonomisi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Bostan 

Budak açılış konuşmasını yaparak üreticilerin bu yıl doğal 

afetlerle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.  Aşırı yağışlarla 

seraların sular altında kaldığını, aşırı soğuk nedeniyle de tarım 

ürünlerinin büyük bir bölümünün zarar gördüğünü belirten 

Prof. Dr. Budak, ürünleri zarar gören üreticilerin ürünlerini 

sigorta yaptırmaları durumunda zararlarının karşılanabildiğini 

ifade etti. Tarım sigortalarının tarım ekonomisi için önemli 

olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Budak, Tarım Sigortaları Havuz 

İşletmesinin (TARSİM) öğrencilere tanıtılması ve geleceğe 

yönelik bu alanda iş imkanı bulabilmeleri için sistemin uzmanlar 

tarafından anlatılarak öğrencilere tanıtıldığını söyledi. 

Projenin Türkiye, İtalya ve İspanya ortalığında hayata geçtiğine 

vurgu yapan Prof. Dr. Vursavuş, hedef kitlenin ise başta çiftçiler 

olmak üzere aile bireyleri, mevsimlik işçiler ve eğitimciler 

olduğunu ifade etti. Özellikle pestisit uygulamalarında 

kullanılan makinaların tekniğe uygun ve doğru kullanımı ile ayar 

ve bakımlarının doğru bir şekilde yapılmasının, pestisitlerin 

ortaya çıkarabileceği olumsuzlukları önleyici etkilere sahip 

olduğunu ifade eden Prof. Dr. Vursavuş, bu durumun hem 

operatör sağlığı hem de çevrenin korunması açısından zorunlu 

bir uygulama olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. 

 

Tarım Ekonomisi Bölümü öğrencilerine ‘Tarım Sigortası’ anlatıldı 

 

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

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/bitkikorumaprj.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/tarimsigortasi.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

NISAN 2017 

“Ekonometrik Modelleme Ve Uygulamaları” eğitim programı sona erdi  

 

 

Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi 180 tıbbi ve 

aromatik bitki türüne ev sahipliği yapıyor 

 

 

Türkiye’nin en zengin endemik bitki türlerine sahip Çukurova Bölgesi’nde tıbbi ve aromatik bitkiler              

koruma altına alındı. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi bünyesinde,                                    

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saliha Kırıcı ve                                                                          

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim dalından  Öğretim Üyesi                                                                        

Yrd. Doç. Dr. Serpil Demirci Kayıran’ın öncülüğündeki  bir ekiple kurulan                                                                       

tıbbı ve aromatik bitkiler bahçesinde 180’ın üzerinde tür                                                                                                    

gelecek nesillere güvence altında aktarılacak. 

Doç. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu tarafından "Genel Ekonometri, 

Mekânsal Ekonometri, Mikro Ekonometri, Zaman Serisi 

Ekonometrisi, Panel Veri Ekonometrisi, Çok Değişkenli Doğrusal 

Olmayan Zaman Serileri Ekonometrisi” üzerine 6 gün süren bir 

eğitim verildi. Prof. Dr. Şengül Ekonometri etkinliğinde 

hedeflerinin sadece gençlere ekonometriyi öğretmek 

olmadığını, henüz akademik kariyerinin başında olan gençlere 

kendilerine rol model olabilecek akademisyenlerle de bir araya 

getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.  

Dünyanın birçok bölgesinde, doğal bitki türlerinin tanıtılması ve 

korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla kurulan 

botanik bahçelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi Ali Nihat 

Gökyiğit Botanik Bahçesi canlı bitki koleksiyonları bakımından 

büyük öneme sahip. Prof. Dr. Saliha Kırıcı ve Yrd. Doç. Dr. Serpil 

Demirci Kayıran’ın katkılarıyla 8.5 dekarlık alanda hazırlanan tıbbi 

ve aromatik bitkiler bahçesi hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. 

Serpil Demirci Kayıran bitki türlerini sistematik bir düzen içerisinde 

düzenlediklerini ifade etti. 

“Eğitim materyali olarak da önemli yere sahip” 

Dünyadaki en önemli botanik bahçeleri arasında Kew Botanical 

Gardens, Jardim Botanico ve Brooklyn Botanic Garden 

sayılabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kayıran, ülkemizde ise 

İstanbul’daki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin ülkemizin en 

büyük ve önemli botanik bahçelerinden biri olduğunu söyledi. 

Ülkemizin tıbbi bitkiler açısından zengin bir fl oraya sahip 

olduğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Kayıran tıbbi ve aromatik bitki 

bahçelerinin bu bitkilerin tanıtılmasında büyük önem taşımasının  

yanında,araştırma yapacaklara da bitki kaynağı ve rehberlik 
oluşturmasının yanında, eğitim materyali olarak da önemli 
görevleri olduğunu açıkladı. 

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

 

ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 

öğretim üyelerinden Prof. Dr. Seda Şengül ve Doç. Dr. Kenan 

Lopcu tarafından düzenlenen TUBİTAK destekli "Ekonometrik 

Modelleme ve Uygulamaları Eğitimi" tamamlandı.  Eğitim 

programında eğitmenler Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. 

Seda Şengül ve Doç. Dr. Kenan Lopcu, Ege Üniversitesi’nden 

Prof. Dr. Özlem Önder, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. 

Dr. Mehmet Balcılar ve İstanbul Üniversitesi’nden 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

ASELSAN Araştırma Merkez müdüründen konferans 

ASELSAN Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Ahmet 

Fazıl Yağlı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileriyle 

bir araya geldi. Doç. Dr. Yağlı ASELSAN’ın teknoloji 

alanında yaptıkları Ar-Ge ve inovasyonlarla ilgili 

öğrenci ve akademisyenlere bilgi vererek fikir 

alışverişinde bulundu. 

“Merkezde Ar-Ge çalışmaları yapılıyor” 

ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda 

düzenlenen toplantıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mesut 

Başıbüyük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. ASELSAN 

MüdürüDoç. Dr. Yağlı’nın sunumu öncesi kürsüye gelen Dekan 

Prof. Dr. Başıbüyük, toplantının önemine ilişkin katılımcılara 

bilgi verdi. Doç. Dr. Yağcı’nın etkili bir konuyu sunduğunu 

hatırlatan Prof. Dr. Başıbüyük öğrencilere sunumdan 

çıkarımlarda bulunmalarını tavsiye etti. 

 

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Çukurova 

Üniversitesi (ÇÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle lise 

öğrencilerine yönelik düzenlenen TUBİTAK 48. Ortaöğretim 

Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ön elemeyi geçen 

projeler sergilendi.  

Yarışmanın amacı, öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim 

alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek. 

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 

TUBİTAK 48. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışması Adana Bölge Sergisi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Seyhan Tükel,  Adana Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sadet 

Büyükalaca ve İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar kurdeleyi 

keserek açılışı gerçekleştirdi.  

12 Alandan 19 Finalist Seçilecek 

Prof. Dr. Büyükalaca, gençlerin daha okul çağındayken proje 

kültürü edinmeleri, fikirlerini akademik düşünceyle 

birleştirmelerine olanak veren proje yarışmasının Türkiye 

genelinde ve KKTC dâhil olmak üzere 12 bölgede yapıldığını 

söyledi.  

“Teknolojileri Nasıl Geliştiririz?” 

ASELSAN Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fazıl Yağlı, 

sunumunda merkezin kısa bir tanıtımını yaptı. Doç. Dr. Yağlı, 

araştırma merkezlerinin iki buçuk yıl önce kurulduğunu ve 

altıncı büyük Ar-Ge merkezi olduğunu söyledi Doç. Dr. Yağlı, 

yeni kurulan merkezin bir buçuk yıldır aktif olarak Ar-Ge yapan 

bir merkez olduğunu da sözlerine ekledi. 

 

TUBİTAK 48. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması                              

Adana Bölge sergisi 

 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/tubitaksergi17.asp 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/aselsanisbirligi.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/tubitaksergi17.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

NISAN 2017 

“Hiç kimse tek başına anlamlı değildir” 

İkinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi                                                    

Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilirdi 

 

 

 

İkinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi,  Hidrojen Teknolojileri Derneği ve Çukurova Üniversitesi’nin 

(ÇÜ) işbirliği ile Mithat Özsan Amfileri ve İ. Akif Kansu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilirdi.  

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilim insanının katıldığı “İkinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri 

Kongresi” saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Hidrojen 

teknolojiler konusunda yeni teknolojiler ve sistemler ile ilgili bilimsel çalışmaların sunulduğu, sonuçlarının 

tartışıldığı kongrenin dili İngilizce olarak yapıldı. 

 

Kongre Başkanı Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 

Karakılçık’ın açılış konuşmasıyla devam eden kongreye çok sayıda 

yerli ve yabancı bilim insanı katıldı. Doç. Dr. Karakılçık konferansın 

amacının hidrojen teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve 

sosyal işbirliğini sağlamak ve sürdürülebilir koordinasyon 

geliştirmek olduğunu söyledi. Doç. Dr. Karakılçık hidrojen üretimi, 

temizlenmesi, depolanması, uygulamaları, modellenmesi, analizi, 

güvenliği ve stratejileri konularında gerçekleştirilen çalışmaları 

ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirmek tartışmak fikir 

alışverişinde bulunmak amacıyla kongreyi düzenlediklerini ifade 

etti. 

“Amacımız Hidrojen Teknolojileri Konusunda Bilimsel, 

Endüstriyel ve Sosyal İşbirliğini Sağlamak.” 

Hidrojen Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 

İbrahim Dinçer ise kongrenin amacını şu şekilde açıkladı; “Hidrojen 

teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini 

sağlamak ve sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek; hidrojen 

üretimi, temizlenmesi, depolanması, uygulamaları, modellenmesi, 

analizi, güvenliği ve stratejileri konularında gerçekleştirilen 

çalışmaları ulusal düzeyde değerlendirmek; tartışmak; fikir alış 

verişinde bulunmak ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde aracı 

olmak ve öncülük yapmaktır.” 

 

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Vekil Dekanı 

Prof. Dr. Selahattin Serin de hidrojenin hayatımızın 

içerisinde olduğuna dikkat çekerek alternatif enerji 

kaynakları ve hidrojen konusunun gelecekte büyük yer 

kaplayacağını söyledi. Hidrojeni elde etmenin çok kolay, 

ancak bir yerde tutmanın çok zor olduğunu belirten Prof. Dr. 

Serin hidrojeni bir yerde tutarak kullanıma sunan bilim 

insanlarının Nobel ödülü alabileceğini ifade etti. 

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

 

Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin davetlisi olarak 

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi dekan vekili Prof.Dr. Türker 

Kılıç bir konferans verdi. Amerika ve Avrupa İnsan Connectome 

Araştırması üyesi olan Prof. Dr. Türker Kılıç “Yaşam Algımızı 

Değiştirecek Önemde Üç Bilimsel Gelişme” başlıklı konferansıyla 

Çukurova Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. İnsanların 

yanındakiyle var olduğunu öne süren Prof. Dr. Kılıç bilimin yaşamı 

anlamamızda en önemli yöntem olduğunu dile getirdi. 

“Önceden biz beyni yüz milyar nörondan oluşan bir buçuk 

kilogramlık bir et olarak düşünüyorduk. Şimdi artık beyni bir zihin 

yaratma organı olarak görüyoruz” diyen Prof. Dr. Türker Kılıç 

günümüzdeki üç önemli gelişmeden bahsetti. 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

ÇÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri “Afete Hazır Aile” eğitimi aldı  

 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

tarafından Türkiye genelinde yürütülen “Afete Hazır 

Türkiye, Afete Hazır Aile Bilinçlendirme ve Eğitim 

Kampanyası” çerçevesinde Çukurova Üniversitesi’nde 

(ÇÜ) de seminer düzenlendi. Bu kapsamda da AFAD 

Adana eğitmenleri ÇÜ Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu son sınıf öğrencilerine “Afete Hazır 

Birey ve Aile Eğitimi” verdi.   

ÇÜ Akif Kansu Toplantı Salonunda 2 gün 4 oturum şeklinde 

gerçekleştirilen eğitimlere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref 

Erdoğan, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Neslihan Boyan, AFAD 

Eğitim Şube Müdürü Cihan Yüzer ve öğrenciler katıldı.  

Toplantının açılış konuşmasını Cihan Yüzer yaptı. Yüzer, AFAD 

olarak afet durumlarına karşı farkındalık eğitimi verdiklerini 

belirterek, “Biz sizi enkazdan çıkarırız; ama ölü ama diri. Nasıl 

çıkacağınız sizin bilgi ve eğitiminize bağlı.” dedi. Eğitimlerin 

önemine vurgu yapan Yüzer, toplumsal güç birliği oluşturmak 

adına afet eğitimlerinin önemli olduğunu söyledi. 

Yüksekokul Müdür Prof. Dr. Neslihan Boyan ise, ülke olarak 

doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bir coğrafyaya sahip 

olduğumuzu belirterek afet durumunu önlemek ve toplumsal 

bilinci oluşturmak adına bu eğitimlere önem verdiklerini söyledi. 

 

 

ÇÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi 

Bölümü öğrencileri Türkçeyi korumak ve özenle kullanmak 

adına önemli bir çalışmaya imza attı. Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. 

Dr. Osman Aslan ve öğrencileri, “Dil Bilinci ve Politikası” dersi 

kapsamında “Türkçem” isimli sergi açtı. Sergi hakkında bilgi 

veren Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan, anadil bilincinin gelişmesine 

katkıda bulunmak amacıyla Türkçeyi olumsuz etkileyen, özensiz 

ve hatalı Türkçe kullanımına yabancı sözcük ve yapıların 

yaygınlaşmasına dikkat çekmek ve tabelalardaki yabancı sözcük 

ve yapı özentisine, güzel Türkçe yerine plaza dili kullanımı gibi 

olumsuzluklara değinmek amacıyla böyle bir sergi açtıklarını 

söyledi. Yrd. Doç. Dr. Osman Aslan şunları kaydetti; “Fakültemiz 

öğretim elemanları ve öğrencilerinin fotoğraflarını çekerek, dile 

ilişkin özlü sözleri ve özensiz hatalı dil kullanım örneklerini 

tabelalardaki yabancı sözcük özentisini, afişlere karikatürlere 

dönüştürerek dil kullanımımızdaki olumsuzluklara dikkat 

çekmek, güzel ve doğru Türkçe kullanımı konusunda farkındalık 

yaratarak, anadil bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak 

istedik. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan da öğrencilere 

seslenerek, “Üniversiteli olmak pek çok sorumluluğu üzerinize 

yüklüyor. Hem aldığınız akademik eğitim hem de toplum 

içerisinde yol gösterici olmanız nedeniyle donanımınızın güçlü 

olması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir eğitimin akademik eğitim 

yanında verilmesi çok önemli. Emeği geçenleri kutluyorum.” 

dedi. Açılış konuşmaların ardından AFAD eğitmenleri Cevat 

Öztürk, Mustafa Sarıtunç öğrencilere deprem, sel, yangın, 

tahliye konuları ile afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin 

oluşum şekilleri ve etkileri, afet sırasında doğru davranış 

şekilleri, bulunduğumuz ortamlarda risklerin önlenmesi, afet 

sonrası yaşanacaklar ile ilgili bilgilendirme yaptı. 

 

Çukurova Üniversitesi’nde “Türkçem” sergisi 

 

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

 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/afetegitim.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/turkcemsergi.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

NISAN 2017 

“8. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu” gerçekleştirildi 

 

Yeni akademik oğlaklar dünyaya geldi 

 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama 

Çiftliği'nde yetiştirilen keçilerin ünü nerdeyse dünyaya ulaştı. 

Türkiye genelinde ve dünya çapında “Akademik Keçi” olarak 

tanınarak rağbet gören keçi ırkları için yapılan çalışmalar olumlu 

sonuçlar vermeye devam ediyor. Saanen ve Alpin cinslerinde 

yapılan ıslah çalışmalarıyla verimin daha da yükselmesi bekleniyor. 

Çukurova Üniversitesi tarafından 30 yıldır geliştirilen, Süt Tipi 

Saanen ve Alpin keçilerinde yapılan ıslah çalışmaları hakkında bilgi 

veren Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman, 

üniversite çiftliğinde geçmiş yıllardan buyana damızlık keçi 

satışlarının olduğunu ve kısa süre önce sürüyü iyileştirme 

çalışmalarına başladıklarını belirterek çeşitli yöntemler 

uygulayarak keçilerin verimliliğini artırmayı hedeflediklerini ve bu 

yönde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Beş yıldan bu yana ıslah 

çalışması yaptıklarını ve elit sürü oluşturduklarını belirten Prof. Dr. 

Koluman, elit sürülerin annelerini Fransa’dan getirdikleri babaların 

spermleri ile döllediklerini ve bu yeni ırkın bebeklerinin 

doğumlarının olduğunu söyledi. Bu çalışmada süt ortalamalarının 

3,5 litre olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Koluman, bu yeni doğan 

bebeklerde rakamı arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.  

 

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

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Öğrenci Faaliyetleri Birimi Arkeoloji 

Kulübü tarafından “8. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri 

Sempozyumu” düzenlendi. Çukurova Üniversitesi’nin ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyuma farklı üniversitelerde 

eğitim gören arkeoloji bölümü öğrencileri katıldı. 

Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen sempozyum ÇÜ Fen 

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü son sınıf öğrencisi ve 

Arkeoloji Kulübü Başkanı Çağlar Yüce’in açılış konuşmasıyla 

başladı. Yüce, “Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Sanat 

Tarihi, Tarih ve Arkeolojinin yararlandığı tüm bilim dallarının 

konuşulduğu sempozyuma katılım gösteren tüm üniversite 

öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi. 

Daha sonra kürsüye gelen Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. 

Rukiye Akdoğan, böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan 

gurur duyduklarını söyledi. Doç. Dr. Akdoğan öğrencilere hitaben 

yaptığı konuşmada,  tüm sempozyumu can kulağıyla takip 

etmelerini önerdi. 

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan da, bu yıl sekizincisi 

düzenlenen sempozyuma Çukurova Üniversitesi olarak ev 

sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek 

organizasyonda emeği geçenleri kutladı. 

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçilerek farklı 
üniversitelerden gelen öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili 
bilgileri konferansa katılan öğrencilerle paylaştı. Üç gün 
süren sempozyum, Adana’nın antik kentlerine, höyüklerine 
ve tarihi mekânlarına düzenlenen geziyle sona erdi. 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/akademikkeci.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/arkeolojisemp.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

   

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 

Ambulans sürüş teknikleri tatbikatı gerçekleştirildi 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı dersleri 

kapsamında öğrencilere ambulans ekipmanları ve sürüş teknikleri ile ilişkili tatbikat yaptırıldı. 

ÇÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Acil Tıp Teknisyenleri 

ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) ve DAS Ambulans Hizmetleri 

işbirliği ile gerçekleştirilen tatbikata Yüksekokul Müdürü Prof. 

Dr. Neslihan Boyan da katıldı. Çukurova Üniversitesi Ulaştırma 

Birimi içerisindeki güvenli sürüş alanında yapılan tatbikatı 

öğrenciler başarılı bir şekilde tamamladılar. İlk ve Acil Yardım 

Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Azade Sarı ve Öğr. Gör. 

Gülay Halidi gözetiminde, ATT-DER üyesi ambulans 

görevlilerinden eğitim alan ve bu eğitim sonunda güvenli sürüş 

tatbikatına katılan öğrenciler, sahaya çıkmadan önce neler 

yapılması gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi. Öğrenciler 

ambulanslara özgü olan geçiş üstünlüğünden, kırmızı ve mavi 

şeritlerin anlamlarına kadar birçok teknik bilgi ve uygulamalı 

eğitimleri tamamladılar. 

“Hastane öncesi acil yardım hayat kurtarır” 

ÇÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 

Gülay Halidi öğrencilerin ileri sürüş tekniklerini öğrenmesi ve 

ambulans ekipmanlarını kullanabilmesi için ders kapsamında  

 

Milleti millet yapan en büyük unsurların başında gelen ve Türk 

Kurtuluş Savaşı’nın büyük mücadelesini özetleyen İstiklal 

Marşımızın kabulünün 96. yıl dönümü, Çukurova Üniversitesi 

(ÇÜ) Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle kutlandı. 

Mithat Özsan Amfi si’nde gerçekleştirilen etkinliğe İlahiyat 

Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman Ateş, Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, 

akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

“Bağımsızlığımızın Milli Manifestosu.” 

İstiklal Marşı’nın kabul edilmesinin yıldönümü ve Milli Şair 

Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği saygı duruşunda 

bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

Törenin açılış konuşmasını öğrenciler adına Çukurova 

Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Remzi Karlı yaptı. Karlı, 

İstiklal Marşımızın bağımsızlığımızın milli manifestosu olduğunu 

belirterek her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her 

kıtasında ise cesaret ve kararlılık olduğunu söyledi. İstiklal 

Marşı’nın karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelediğini 

belirten Karlı, “İstiklal Marşı bağımsızlık özlemini ateşlemiştir.” 

dedi. 

tatbikat yaptıklarını belirterek sağlık hizmetlerinde ilk 10 

dakikanın çok önemli olduğunu, bu süreçte de ilk ve acil 

yardım teknikerlerinin görevlerini en iyi ve hızlı şekilde 

yapmalarının önem arz ettiğini ifade etti. 

 

İstiklal Marşımızın Kabulünün 96. yıldönümü 

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

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/istiklalmarsi17.asp 

 

Açılış konuşmasının ardından Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Öğrencisi Şahin Nayar İstiklal Marşı şiirini okudu. Ardından da 

ÇÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Osman Ateş, 

“Bağımsızlık Mücadelemizde İstiklal Marşı’nın Yeri” konulu 

sunum gerçekleştirdi. Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatı 

hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ateş, kısaca şairin doğumu, 

tahsili, ailesi, memuriyet hayatı, Kurtuluş Savaşı, Ankara 

günleri, İstiklal Marşı, Mısır’daki yılları ve eserlerini anlattı. 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/ambulansegitim.asp
http://habermerkezi.cu.edu.tr/istiklalmarsi17.asp


 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

NISAN 2017 

BESYO öğrencilerinden Dünya Kadınlar Günü etkinliği 

Türk Kadın Hareketinin Tarihsel süreci 

 

 

 

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi 

Doç. Dr. Nebahat Göçeri, “Türk Kadın Hareketinin 

Tarihsel Süreci” başlıklı konuşmasıyla Türkoloji 

Araştırmaları Merkezi Kültür Evi’nde konuklarla buluştu. 

“Feminizmin tarihçesi” 

Doç. Dr. Göçeri sunumunda feminizmin tarihçesini anlatarak, 

kadın hareketi hakkında bilgi verdi. Kadın-Kız meselesinin 

tarihsel arka planı, Tanzimat dönemi ve II. Meşrutiyet dönemi 

kadın hareketi, Osmanlı döneminde bu hareketin etkileri 

konusunda bilgi verdi. Doç. Dr. Göçeri 1935 yılında İstanbul’da  

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Beden Eğitimi Spor ve Meslek Yüksek 

Okulu (BESYO) öğrencileri 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla 

eşitlik için pedal çevirdi. ÇÜ BESYO Öğretim görevlisi ve Kadınlar 

İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) üyesi İrem 

Kavasoğlu yönetimindeki öğrenciler, kadınların sporla 

özgürleşeceğine vurgu yapmak için BESYO önünde toplanarak 

bisikletlerine astıkları mor balonlarla kampüste tur attı. 

Kavasoğlu mor balonlu bu etkinle, kadına olan şiddetin yok 

olması için el birliği yapılmasının gerekliliğine dikkat çekmek 

istediklerini söyledi.  

düzenlenen Uluslararası Kadın Kongresi ve Cumhuriyet 

dönemi kadın hareketi hakkında bilgiler aktardı ve 

dinleyicilerin konferans sonunda sorularını yanıtladı. 

Sunumun sonunda Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik, 

katkılarından dolayı Doç. Dr. Nebahat Göçeri’ye plaket 

takdim etti. 

Erol Güncek eşliğinde zumba gösterisi de yapan öğrenciler, 

bu eğlenceli dans gösterisinin ardından tekrar bisikletlerine 

binerek BESYO önüne kadar geldiler. 

Eşitlik için Mor Balon 

İrem Kavasoğlu ve öğrenciler, Müdür Yardımcısı Okutman 

Ercan Yeldan’a dayanışmayı simgeleyen mor balonlardan 

hediye ederken, BESYO Müdürü Prof. Dr. Sadi Kurdak başta 

olmak üzere etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti. 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 
Açılış konuşmalarının ardından eğitimcilere teşekkür belgesi 

takdim ederken, ilk sunumu Boğaziçi Üniversitesi Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin 

Özören “Türkiye İnsan Genom Araştırmaları” konusuyla yaptı. 

5. Çukurova Biyoteknoloji Günleri Tamamlandı 

 Çukurova Biyoteknoloji Günleri’nin 5.’si Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi tarafından düzenlendi. İki gün süren Biyoteknoloji Günleri’nde altı oturumda sağlık, tarımsal 

biyoteknoloji, endüstriyel ve mikrobiyal biyoteknoloji ve sağlık biyoteknolojisi  alanlarında güncel konular 

tartışılarak, biyoteknolojide inavasyon konusunda da bir panel ve genç biyoteknologların kendi uzmanlık 

konularındaki sunumları yer aldı. 

 ÇÜ Ziraat Fakültesi Akif Kansu Toplantı Salonu’nda düzenlenen 

ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 

başlayan toplantının açılış oturumunda Çukurova Üniversitesi 

Biyoteknoloji Merkezi’nin anlatıldığı tanıtım filmi izletildi. 

5. Biyoteknoloji Günleri’nin açılış konuşmasını ise Merkez 

Müdürü Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar yaptı. Merkez hakkında kısa 

bilgiler aktaran Prof. Dr. Kaçar, merkezin kapılarının tüm 

üniversite öğrencileriyle araştırıcılarına ve kamu kurum ve 

kuruluşlarına açık olduğunu söyledi. Merkezde TUBİTAK Tarım 

ve Sanayi Bakanlıklarıyla Üniversitelerin araştırma fonlarından 

alınan kaynaklarla çok sayıda proje yürütüldüğüne değinen Prof. 

Dr. Kaçar bu güne kadar 77 projeye destek verdiklerini ifade 

etti.  

 

“Ülkemiz Biyoteknoloji Alanında Yetişmiş 

Akademisyenleri ve Altyapı Olanakları Bakımından 

Güçlü Bir Ülke.” 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu ise geleneksel hale 

gelen Biyoteknoloji Günleri’nde farklı disiplinlerden son 

gelişmelerinin sunulduğunu belirterek biyoteknolojinin son 

yıllarda temel bilimlerle birlikte sağlık, çevre, tarım, endüstri, 

mikrobiyoloji ve daha pek çok alanda karşılaşılan sorulara 

yenilikçi ve etkili çözüm önerileri getirdiğini ifade etti. 

Ülkemizin biyoteknoloji alanında yetişmiş akademisyenleri ve 

altyapı olanakları bakımından güçlü bir ülke olduğuna değinen 

Prof. Dr. Elekcioğlu, endüstriyel alana adapte edilebilir 

biyoteknoloji uygulamaları için atılması gereken önemli 

adımlar olduğunu söyledi. 

 

http://habermerkezi.cu.edu.tr/biyoteknolojigunleri17.asp 
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