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Sayın Rektörlerim, 

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Uzmanlıklarını Tıp Fakültemizin Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamlamış olan 

saygıdeğer arkadaşlarım,  

Değerli Konuklar, 

 

Sizlere hoş geldiniz diyor, sizleri bu vesileyle Üniversitemizde görmekten, burada misafir 

etmekten büyük bir memnuniyet, onur ve mutluluk duyduğumu belirtiyor, sizleri sevgi ve 

saygı ile selamlıyorum. 

Öncelikle, bugün bizleri böylesi bir toplantıda bir araya getiren, buna emek veren tüm 

arkadaşlarıma ve katılımlarınız için de sizlere çok teşekkür ediyorum. 

Konuşmama başlarken, Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden biri olarak Ülkemizi ve 

Ulusumuzu yüceltme yolunda, 45 yıllık birikimimizden aldığımız güçle, bundan önce olduğu 

gibi, bundan sonra da Üniversitemizi ileri götürme azim ve kararlılığında olduğumuzu 

belirtmek istiyorum. 

Dolayısıyla Çukurova Üniversitesi olarak, bilim ve eğitim alanında adımızdan çok daha fazla 

söz ettirmek, Ülkemizde ve dünyada daha da önde gelen bilim kurumlarından biri olmak için 

çalışmaktayız.  

Değerli Arkadaşlarım, 

Bildiğiniz gibi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak uzun yıllardır bölgemizin sağlık 

yükünü başarıyla taşımaya çalışıyoruz.  

Memnuniyetle belirtmeliyim ki, sizlerin sayesinde Genel Cerrahi Anabilim Dalımız da verdiği 

nitelikli hizmet, araştırma ve eğitim-öğretimle, yetiştirdiği uzmanlarla her zaman 

Fakültemizin yüz akı olmuş, güçlü kliniğiyle Hastanemizin bel kemiğini oluşturmuştur.  

Bu bakımdan bu alanda görev yapmış olan tüm Hocalarımıza bir kez de bu vesileyle çok 

teşekkür ediyorum. 

Ben de, iki yıla yakın Genel Cerrahi Araştırma Görevliliği yapmış birisi olarak, Genel 

Cerrahinin çalışma koşullarının ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu çok yakından bilen 

birisiyim.  



Hele de 1970 ve 1980’li yılların anarşik ortamında, sizlerin ameliyathaneden günlerce 

çıkmadan, evlerinize dahi gitmeden yapmış olduğunuz başarılı hizmetleri herkes halen 

sitayişle anlatmakta, sözünü etmektedir. 

1974 yılında Doç. Dr. İlter BİLGİN Hocamızın Üniversitemizde, Adana Numune Hastanesinde 

kurduğu Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1987 yılında yine sizlerden biri olan Prof. Dr. Emin Uğur 

ERKOÇAK Hocamızın Dekanlığı döneminde Balcalı Kampüsüne taşınarak eğitim, öğretim ve 

hizmete devam etmiştir.  

Bugüne kadar Anabilim Dalından 98, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalından ise 4 arkadaşımız 

uzmanlıklarını almış. 

Dolayısıyla Genel Cerrahi Anabilim Dalımız 102 nitelikli uzmanımızı Ülkemiz hizmetine 

sunarak, sağlık alanında gücümüze güç katmıştır. 

Bu vesileyle, yine memnuniyetle belirtmeliyim ki, Genel Cerrahi Anabilim Dalından 

uzmanlığını alan iki öğretim üyesi Çukurova Üniversitesi’nin rektörlük görevlerini 

üstlenmişlerdir.  

Ayrıca, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 

Fakültesi geçmiş dönem dekanları, bunun da ötesinde Üniversitemiz içinde ve dışında görev 

yapan birçok değerli öğretim üyeleri, başhekim, başhekim yardımcıları, Sağlık Bakanlığı 

Hastanelerinde idari görevler yapan etkin kamu görevlileri de yine sizlerin arasından 

çıkmıştır.  

Genel Cerrahi Anabilim Dalımız, büyük emek vererek uzmanlık eğitim programını akredite 

ettiren ilk Anabilim Dallarımızdan olmuş ve Anabilim Dallarımıza bu açıdan da öncülük 

etmiştir. 

Bunun için emek sarf eden tüm arkadaşlarımı, bir kez daha kutluyor, teşekkür ediyorum. 

Böylesine başarılı bir Anabilim Dalının kurulup geliştirilmesi sizler sayesinde mümkün olmuş 

ve bizlerin de gurur kaynağı olmuştur. 

Bugün aramızda bulunacaklarken, öğretim üyelerimiz ve uzmanlarımızdan Prof. Dr. İlter 

BİLGiN, Prof. Dr. Süha DEMİRTAŞ, Doç. Dr. Ahmet YAVUZ, Prof. Dr. Dilaver AĞDEMİR, Prof. 

Dr. Haluk DEMİRYÜREK, Uzm. Dr. Sebahattin ÖZDİNÇ, Uzm. Dr. Mustafa ALTINBAŞ, Uzm. Dr. 

Aydın EVLİYAOĞLU isimli arkadaşlarımız maalesef ebediyete intikal etmiş, bu durum bizleri 

üzmüştür. 

Kendilerini saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 



Anabilim Dalımızdan uzmanlığını alan tüm arkadaşlarımın Üniversitemize ve ülkemize yapmış 

oldukları hizmetler her zaman gurur kaynağımız olmuştur.  

Anabilim Dalımızın Üniversitemize olan katkıları, emeğe göstermiş olduğumuz değer, vefa ve 

saygımız nedeniyle, Anabilim Dalımızın da talepleri doğrultusunda Cerrahi Yoğun Bakım 

Ünitesine Prof. Dr. İlter BİLGİN’in, Genel Cerrahi Kliniklerine Prof. Dr. Emin Uğur ERKOÇAK, 

Karaciğer Organ Nakli Yataklı Servisine de merhum arkadaşımız Prof. Dr. Haluk 

DEMİRYÜREK’in ismi verilmiştir.  

Saygıdeğer Hocalarım, 

Değerli Arkadaşlarım, 

Üniversitemizin Bölgemize ve Ülkemize yapmış olduğu hizmetler sizlerin malumu olmakla 

birlikte, sizlere biraz da Üniversitemiz hakkında bilgi vermek istiyorum.  

1969 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adana Ziraat Fakültesiyle, 1972 

yılında Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çukurova Tıp Fakültesi, 

devamında 1973 yılında Çukurova Üniversitesi kurulmuştur.  

Üniversitemiz kampusu; Seyhan Baraj Gölü’nün doğu yakasında yaklaşık 20 bin dönüm arazi 

üzerinde kurulu manzarasıyla doğal bir park alanı görünümündedir.  

Kent merkezine yalnızca 10 km uzaklıkta olan üniversitemiz, modern alt yapısı, öğrencilerin 

ve çalışanların her türlü gereksinimlerini karşılayacak modern tesisleriyle ülkemizin önde 

gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır.  

Çukurova Üniversitesi, geçtiğimiz 45 yılda 172 bine ulaşan mezunu, bugün için 2.300’e 

yaklaşan akademik kadrosu ve 3.000’den fazla idari personeli ile çağdaş Türkiye’nin gelişim 

sürecine önemli katkılarda bulunmaktadır.  

Halen 18 Fakülte, 4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Enstitü 

ve 37 Araştırma ve Uygulama Merkezine sahiptir.  

Çukurova Üniversitesinde 2.265 akademik personel, 14.762’si ön lisans, 33.462’si lisans ve 

7.209’u ise lisansüstü olmak üzere toplam 55.433 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.  

Öğrencilerimizin 2.165’i 102 farklı ülkeden gelerek aramıza katılan uluslararası öğrenci olup 

bu öğrencilerimizin oranı %4’e çıkmıştır.  

Hatırlayabileceğiniz gibi Üniversitemiz geçen yıl açıklanan ve ilk kez yapılan bir uygulama ile 

önemli bir başarı göstererek “Araştırma Üniversiteleri” listesinde ilk 15’e girmiş ve aday 

listede yer almıştı.  



Ancak bu sonuç, ilk fırsatta 10 Araştırma Üniversitesi arasına girebilmek için bize daha çok 

çalışma, daha çok üretme ve daha kaliteli olma sorumluluğunu da getirmektedir.  

Araştırma Üniversitesi statüsünde nitelikli eğitim, nitelikli araştırma, nitelikli mezun en 

önemli unsurdur.  

Üniversitemiz; araştırma laboratuvarları, amfileri, yüzme havuzu, sosyal tesisleri, 

kütüphanesi, sağlıklı yaşam merkezi, botanik bahçesi, müzik, yelken kulübü, kayıkhanesi, 

spor tesisleri, kültürel ve sosyal olanaklarıyla eğitim, öğretim, araştırma ve yaşam alanlarında 

hizmetlerini sunmaya devam etmektedir. 

Değerli Arkadaşlarım, 

Sözlerime son verirken, öyle tahmin ediyorum ki, bazılarınız yıllar önce Üniversitemizden 

ayrılmış, yıllarca da Üniversitemize ve kampüsümüze uğramamıştır.  

Arkadaşlarımın sizlere hastane ve bir kampus turu yaptıracağını, sizleri Üniversitemiz 

hakkında daha da bilgilendireceğini, edindiğiniz bilgilerden de mutlu olacağınızı umuyorum. 

Arkadaşlarımın Üniversitemize yapmış olduğu tüm hizmetler için tekrar teşekkür ediyor, 

şükran duygularımı sunuyor, aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı da tekrar saygı ve rahmetle 

anıyorum.  

Birlikteliğimiz nedeniyle mutluluğumu bir kez daha dile getirirken, nostaljik anılarla mutlu 

anlar geçireceğinizi umuyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


