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Sayın YÖK Üyemiz, 

Sayın Kongre Başkanımız, 

Saygıdeğer Hocalarım,  

Sevgili meslektaşlarım,  

Değerli katılımcılar,  

İkincisini düzenlediğimiz Çukurova Hepatoselüler Karsinom Kongresi’ne hoş geldiniz.  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili Ulusal Derneklerin işbirliği ve uluslarası katılımla 

gerçekleşen ‘’HCC Biyolojisini Anlamak; Hasta Yönetimine Neler Sunacak?’’ ana temalı “2. Çukurova 

Hepatosellüler Kanser Kongresi”nin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Sizleri bu kongre vesilesiyle ikinci kez şehrimizde ağırlamak, bizim için çok onur verici olmuştur.  

Bilindiği gibi, Hepatosellüler karsinom; Moleküler Biyoloji ve Genetik, Translasyonel ve Klinik 

Hepatoloji, Gastroenteroloji, Hepatobiliyer Cerrahi, Girişimsel Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi 

Onkoloji, Tıbbi Patoloji gibi çok sayıda disiplini ilgilendiren sıcak ve yükselen konulardan biridir. 

Ülkemizde HCC konusunda bu kadar çok sayıda disiplinin katıldığı bilimsel bir toplantının, ilk defa 

üniversitemizin çatısı altında, şehrimizde düzenlenmesinden dolayı büyük bir memnuniyet 

duyduğumu belirtmek istiyorum. 

Prevalans ve insidansında dramatik artışın devam etmesi, risk faktörlerinin ve doğal seyrinin 

çeşitliliği, temel bilim araştırmaları ile klinik / pratik köprüsünün inşası ve moleküler hedefli 

tedavilerin geliştirilmesi, lokorejyonel tedavilerin ve cerrahinin, özellikle transplantasyon 

konusunda olağanüstü başarı, birçok alan için yükselen konu olma özelliğini sürdürmesinin temel 

nedenleri olarak sayılabilir. 

Değerli Katılımcılar, 

Çukurova Üniversitesinden kısaca bahsedecek olursak, 1973 yılında, yani 45 yıl önce, Adana şehir 

kültürüne Üniversitemizin de eklenmesiyle, bilime ve gelişmeye doğru önemli bir adım atılmıştır. Tıp 

Fakültemiz ise 1972 yılında, üniversitemizin kuruluşundan bir yıl önce kurulmuş ve Üniversitemizin 

kurucu iki Fakültesinden biri olmuştur.  

Ülkemizin 11. üniversitesi olarak kurulan Çukurova Üniversitesi, halen 18 fakülte, 12 meslek 

yüksekokulu, 4 yüksekokul, 4 enstitü, 1 devlet konservatuarı, 32 araştırma ve uygulama merkezi ve 

yaklaşık 2.300 öğretim elemanı ve 56 bin öğrencisiyle çağdaş eğitimin ve bilimin öncüsü olmaya, Türk 

Yüksek öğretimine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. 



Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma hedefimiz kapsamında, YÖK tarafından Üniversitemize tevdi 

edilen “Araştırma Üniversitesi” kimliğimiz yanında, “Uluslararası Üniversite” kimliğimizi de 

pekiştirmek istiyoruz. 

Sözlerime son verirken, tekrar hoşgeldiniz diyerek kongremizin başarılı geçmesini diliyor, tüm 

katılımcıların yüreğine sağlık diyor, saygılarımı sunuyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              
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