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Merhaba, 

Öğrencilerimiz fakülte ve yüksekokullarından bir bir mezun 
olurken onların geleceğe yönelik heyecanı, bizleri de sardı. 
Yeni başlangıçların her zaman umut yüklü olduğunu bilen biz-
ler, onlara yeni hayatlarında başarılar diliyoruz. Her biri ile gu-
rur duyuyoruz. 

Üniversite olarak geleceğin mimarları olan yeni nesilleri yetiş-
tirirken, sadece bilimsel bilgi ışığında onları iyi birer meslek sa-
hibi olarak yetiştirmekle kalmıyor, ahlaklı ve vicdanlı bireyler 
olmaları için de elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya 
çalışıyoruz. 

Bu bağlamda Üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine 
özel bir önem veriyoruz ve mutlak surette destekliyoruz. Sade-
ce ilimizde değil Anadolu’muzun her köşesindeki öğrencilere 
yardım elini bizzat kendi öğrencilerimiz ve personelimiz vasıta-
sıyla uzatıyor olmak, bizler için ayrı bir gurur kaynağı. 

Üniversitemiz, yeni öğrencileri yetiştirmeye devam ederken 
yaşlısından gencine, engellisinden yardıma muhtaç her bireyi-
ne kadar eğitimin toplumun tüm kesimlerine yayılması için ça-
lışıyor. “Eğitimin yaşı yok” sloganını benimseyen Üniversitemiz, 
yaşlılara yönelik üniversite projesini desteklemekle kalmıyor, 
özel eğitime ihtiyaç duyan 2 – 7 yaş arası çocukların bedensel 
gelişimlerine destek olmak amacıyla da çalışmalar yürütüyor.

Üniversitemiz mübarek Ramazan ayında iftar programlarına da 
devam ediyor. Üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğ-
rencilerimizle iftarda bir araya gelip orucumuzu açmanın mut-
luluğunu yaşadık. Diş Hekimliği Fakültemiz, Eğitim Fakültemiz, 
Üniversite Hastanemiz düzenlediği geleneksel iftar programı 
ile çok sayıda konuğu ağırlayarak beraberce oruç açıp, dua et-
memize vesile oldu. Allah tekrarını göstersin. 

Hepinizi sevgiyle kucaklıyor ve Ramazan Bayramınızı içtenlikle 
kutluyorum.

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör

Öğrenciler müzik şöleni 
sundu

TED öğrencileri Üniversite 
Hastanesini ziyaret etti

Aydınlı girişimciler Ziraat 
Fakültesinde ders verdi

Çine MYO bilimsel iş birliği 
projelerini hayata geçiriyor
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Üniversitemizin des-
teğiyle hayata ge-
çen ve özel eğiti-

me ihtiyaç duyan 2-7 yaş 
arası çocukların bedensel 
gelişimlerine destek ol-
mak amacıyla düzenle-
nen  “Minik Sporcular” 
projesini başarılı bir şe-
kilde tamamlayan “Özel 
ve minik” sporcular, ma-
dalyalarını 8 Haziran 2017 
tarihinde Rektörlük Maka-
mında, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’dan aldı. 

Etkinliğe Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Recai Tunca, Üniver-
sitemiz Engelli Birim Ko-
ordinatörü ve Özel Eğitim 
Ana Bilim Dalı Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bildi-
ren ve Üniversitemiz En-

gelsiz Öğrenci Topluluk 
Başkanı Koçarlı MYO Öğ-
retim Görevlisi Ayfer Er-
gezen, minik sporcular ve 
aileleri, gönüllü öğrenciler 
ve idareciler katıldı.

Daha fazla spor dalında, 
daha geniş bir coğrafya-
da, daha çok sayıda özel 
eğitim gereksinimi olan 
bireylere ulaşmayı hedef-
leyen Özel Olimpiyatlar 
Türkiye Heyeti (TÖSSED), 
10 Mart 2017 tarihinde 
Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Cavit Bircan ile 
imzaladıkları protokol 
çerçevesinde hayata ge-
çen projeyle, ön yargıların 
çocukluk çağında ortadan 
kaldırılması amaçlanıyor. 

Dünyada 34 ülkede uy-
gulanan projeyle, far-

kındalığın erken yaşta 
kazanılabilmesi, normal 
gelişim gösteren çocuklar 
ile engelli çocuklar aynı 
çatı altında buluşturularak 
engelli çocukların beden-
sel gelişimleri desteklenip 
toplumda bir arada yer 
alabilme becerilerine kat-
kı sağlaması hedefleniyor.

Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi Uygulama Anao-
kuluna kayıtlı öğrenciler 
ile Hacı Hüseyin Aslan 
Özel Eğitim İş Uygulama 

Merkezi öğrencilerinden 
oluşan minik sporculara 
Üniversitemiz Engelsiz 
Öğrenci Topluluk Başkanı 
Koçarlı MYO Öğretim Gö-
revlisi Ayfer Ergezen tara-
fından eğitim verildi. 

8 – 29 Mayıs 2017 tarihle-
rinde haftada 2 kez eği-
tim alan “Minik Sporcular” 
projenin birinci aşamasını 
başarıyla tamamlayarak 
madalyalarını Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın 
elinden aldı.

Ramazan Bayramı dolayı-
sıyla gerçekleşen Gelenek-
sel BayramlaşmaTöreni, 22 
Haziran 2017 tarihinde Üni-
versitemiz Rektörlük Proto-
kol Girişi’nde gerçekleşti.

Akademik ve idari perso-
nelin yoğun ilgi gösterdi-
ği bayramlaşma törenine, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Rektör Yardımcıla-
rımız Prof. Dr. Recai Tunca, 

Prof. Dr. Törün Özer’in yanı 
sıra, Genel Sekreter Yardım-
cıları, daire başkanları ve 
çok sayıda personel katıldı. 
Samimi bir ortamda ger-
çekleşen bayramlaşma tö-
reninde, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Ramazan 
Bayramı’nın ADÜ ailesine, 
huzur, mutluluk ve başarı-
lar getirmesini diledi. Tören, 
toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.

Özel minik 
sporcularımız 
madalyalarını 
aldı

Üniversitemizde "Geleneksel 
Bayramlaşma Töreni" yapıldı
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Üniversitemiz Diş 
Hekimliği Fakülte-
since düzenlenen 

geleneksel iftar programı, 
7 Haziran 2017 tarihinde 
Üniversitemiz Sosyal Te-
sisleri’nde gerçekleşti.

Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı ve Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Törün Özer’in 
ev sahipliğinde gerçekle-
şen iftar yemeğine Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Recai Tunca, Ge-
nel Sekreter V. Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Aslan ile Diş 
Hekimliği Fakültesi per-

soneli ve aileleri katıldı.Bu 
yıl beşincisi düzenlenen 
ve geleneksel hale gelen 
Diş Hekimliği iftar prog-
ramında konuşan Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Rektörlük görevi 
süresince iyiliklerin ve gü-
zelliklerin peşinden koş-
maya devam edeceklerini 
söyledi. Diş Hekimliği Fa-
kültesini ve bu fakültede 
yapılan çalışmaları önem-
sediklerini belirten Rek-
törümüz Prof. Dr. Bircan, 
Diş Hekimliği Fakültesinin 
kısa zamanda çok yol kat 
ettiğini vurgulayarak Üni-
versitemizin önde gelen 

fakültelerinden biri oldu-
ğunu söyledi. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı ve Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Törün Özer, 
Diş Hekimliği Fakültesi İf-
tar Programı’nın bu yıl be-
şincisini düzenlemekten 
duyduğu mutluluğu ifade 
ederek “Bu programların 
on dördüncüsünün,  yirmi 
dördüncüsünün düzen-
lendiği günleri de beraber 
görürüz inşallah.” dedi. 

Sema gösterisi eşliğinde 
devam eden etkinlikte 
Hacivat – Karagöz oyu-
nu özellikle çocuklardan 
büyük ilgi gördü. Prog-
ramın sonunda Prof. Dr. 
Törün Özer, günümüzün 
etkili iletişim araçlarından 
emojileri kullanarak şarkı 
bulma oyunu düzenledi. 
Oldukça eğlenceli geçen 
etkinlikte şarkı sözleri-
ni bilenlere hediyeleri-
nin vermesinin ardından 
program sona erdi.

Diş Hekimliği 
Fakültesi 
geleneksel iftar 
yemeğinde bir 
araya geldi

Köy Okulları Destek 
Ekibi,  Koordina-
törü Üniversitemiz 

öğrencisi Sümeyye Yağ-
mur’un başkanlığında 7 
Haziran 2017 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan’ı makamında 
ziyaret etti.  Köy Okulları 
Destek Ekibi, köy okulla-
rını ziyaret ederek, öğren-
cilerin ihtiyacı olan kıyafet 
ve kırtasiye malzemelerini 
öğrencilere ulaştırıyor. 

Yardımlar için gerekli ma-
teryalleri kermeslerden, 
hayırseverlerden, sivil top-
lum kuruluşlarından aldık-

ları maddi desteklerle elde 
eden öğrenciler, 2014 yı-
lından beri köy okulların-
daki öğrencilere ilk elden 
ulaştırıyor. Öğrenciler okul-
ları da boyuyor.

Ziyarette, Köy Okulları 
Destek Ekibi, gerçekleştir-
dikleri faaliyetler hakkın-
da Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ı bilgilendirdi. 

Öğrenciler, ziyaret ettikle-
ri bir okuldaki öğrencinin 
yaptığı resmi, Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bir-
can’a hediye etti.  Bu tür 
sosyal sorumluluk proje-

lerine çok önem verdikle-
rini söyleyen Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Köy 
Okulları Destek Ekibi’nde 
yer alan öğrencilerin Üni-
versitemizde eğitim gö-

ren öğrenciler olmasından 
dolayı duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, Üni-
versite olarak her türlü 
desteği sağlamaya hazır 
olduklarını ifade etti.

Köy Okulları 
Destek Ekibi 
Rektörümüzü 
ziyaret etti
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Üniversitemiz Nazil-
li İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

(İİBF) 2016-2017 Mezuni-
yet Töreni, 2 Haziran 2017 
tarihinde İsabeyli Yer-
leşkesi’nde gerçekleşti. 

9 bölümde toplam 1700 
öğrencinin mezun olduğu 
törene Nazilli Kaymaka-
mı İbrahim Küçük, Nazilli 
Belediye Başkanı Haluk 
Alıcık,  Nazilli Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Akif 
Dönertaş, Rektör Yar-
dımcımız Prof. Dr. Recai 
Tunca,  fakülte dekanları, 
meslek yüksekokul mü-
dürleri, akademisyen-
ler ve 5000’in üzerinde 
öğrenci yakını katıldı. 

Nazilli İİBF Dekanı Prof. 

Dr. Mehmet Erdemir Gün-
doğmuş açılış konuşma-
sında fakültenin kuruluşu 
ve birimleri hakkında bil-
giler vererek, Adnan Men-
deres Üniversitesinde en 
fazla mezun veren fakül-
te olmanın haklı gururu-
nu yaşadıklarını söyledi. 

Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Recai Tunca da yap-
tığı konuşmada, öğrenci-
lerinin başarıları ile gurur 
duyduğunu ifade ederek, 
“Sevgili gençler, bugün 
mezun oluyorsunuz. Son 
derece gelişmiş, iyi bir 
akademik kadro tarafın-
dan sektörün ihtiyaçları-
na en iyi cevap verebile-
cek şekilde yetiştirildiniz. 
Gelecek kaygınız olmasın. 
Mezuniyetiniz hepinize 
hayırlı olsun. Sizler adı-

na, sizleri bugüne kadar 
getiren ailelerinize te-
şekkür etmek istiyorum.
Mezunlarımız, mutlaka 
sektörde tutunacaklar ve 
iyi bir noktaya gelecekler. 
Biz bundan eminiz.” dedi.

Protokol konuşmaları-
nın ardından mezun öğ-
rencilere ve çeşitli alan-
larda Fakülteyi temsil 
ederek başarı elde eden 
öğrencilere belge, pla-
ket ve hediyeleri verildi.

Tralli Travma Ralli-
si’nde dereceye gi-
ren öğrenciler, Rek-

törümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı 30 Mayıs 2017 
tarihinde makamında zi-
yaret etti. 

Ralli, İlk ve Acil Yardım 
Programı öğrencilerinin 
travmalı hastaya yakla-
şım konusunda, alanda 

karşılaşabilecekleri riskle-
ri yakından görmeleri ve 
travmalı hastaya müda-
hale önceliklerini pekiştir-
meleri amacıyla 24 Nisan 
tarihinde gerçekleştirildi.
Ölümle burun buruna 
gelen hastalara, zamana 
karşı yarışarak müdaha-
le eden ve hayata tutun-
malarını sağlayan acil tıp 
teknisyenlerinin öneminin 
büyük olduğunu söyleyen 

Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, dereceye giren 
öğrencileri ve böyle bir 
organizasyona katkı sağ-
layan öğretim üyelerini 
tebrik etti. 
Ziyarette, Söke Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Emine Gerçek ve 
öğrenciler, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’a 
desteklerinden dolayı bir 
plaket sundu.

Nazilli İİBF 
21.Dönem 
Mezunları'nı 
uğurladı

Travma 
Rallisinde ödül 
alan öğrenciler 
Rektörümüzü 
ziyaret etti
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Üniversitemiz Uygu-
lama ve Araştırma 
Hastanesinin dü-

zenlediği iftar programı, 
14 Haziran 2017 tarihinde 

Hastanemiz Öğretim Üye-
si Bloğu’nda gerçekleşti.
İftar yemeğine, Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Rektör Yardımcıları Prof. 

Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. 
Törün Özer, Genel Sekre-
ter V. Yrd. Doç. Dr. Mus-
tafa Aslan, Başhekim Yrd. 
Doç. Dr. Mücahit Kapçı ve 

hastane personeli katıldı.
Hasta ve hasta yakınları-
nın katıldığı iftar yeme-
ğinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan ve Baş-
hekim Yrd. Doç. Dr. Mü-
cahit Kapçı yemek ön-
cesi masaları dolaşarak 
tüm misafirlere hoşgeldi-
niz diyerek katılımların-
dan dolayı teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan ise yaptığı ko-
nuşmada bu mübarek 
ayda hasta ve hasta ya-
kınları ile iftar yemeğinde 
bulunmaktan dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile 
getirirken, Ramazan ayı 
boyunca iftar ve sahur-
larda ihtiyacı olanlara yar-
dımcı olacaklarını belirtti.

Üniversitemiz Hastanesi iftar 
yemeği verdi

Üniversitemiz Eğitim 
Fakültesi ev sahip-
liğinde düzenlenen 

iftar yemeği, 12 Haziran 
2017 tarihinde ADÜ Res-
torant’ta gerçekleşti.

İftar yemeğine Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Rektör Yardımcısı aynı 
zamanda Eğitim Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Recai 

Tunca, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Törün Özer, Ge-
nel Sekreter V. Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Aslan, Fakülte 
Dekan Yardımcıları Mus-
tafa Akkaya, Yrd. Doç. Dr. 
Soner Aladağ, akademik 
ve idari personel ile aile-
leri katıldı.

Bu yıl ilk defa düzenle-
nen Eğitim Fakültesi iftar 
programında konuşan 

Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, Rektörlük gö-
revi süresince iyiliklerin 
ve güzelliklerin peşinden 
koşmaya devam edecek-
lerini söyledi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Bir-
can, Batman’da hain te-
rör saldırısı sonucunda 

hayatını kaybeden Müzik 
Öğretmeni Şenay Aybü-
ke Yalçın’ı da anarak baş-
ka Aybükelerin ölmemesi 
ve bu hain saldırıların bir 
an önce bitmesi temen-
nisinde bulundu. Samimi 
bir ortamda devam eden 
iftar yemeği, ney dinletisi 
eşliğinde sona erdi.

Eğitim Fakültesi 
iftar yemeği 
düzenledi

Üniversitemizde eği-
tim gören uluslara-
rası öğrenciler, 14 

Haziran 2017 tarihinde iftar 
yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Recai 

Tunca, Genel Sekreter V. 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa As-
lan, Genel Sekreter Yar-
dımcısı Göksel Baran, Ay-
dın’da faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşu üye-
leri ve öğrenciler katıldı. 
İftar yemeğinde kısa bir 
konuşma yapan Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 

Ramazan ayının önemine 
vurgu yaparak, dünyanın 
çeşitli ülkelerinden Üni-
versitemize gelerek eği-
tim gören öğrencilerle 
iftar yemeğinde bir ara-
ya gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
Uluslararası Öğrenci Top-
luluğu Başkanı Mohamed 

Takubango Mwındıa, ulus-
lararası öğrenciler Narviya 
Usmanova ve  Francisco 
José Lopes Júnıor’a, Ay-
dın’da ve Türkiye’de düzen-
lenen kültürel etkinliklerde 
Üniversitemizi başarıyla 
temsil ettikleri için Rektö-
rümüz tarafından teşekkür 
belgeleri verildi.

Rektörümüz uluslararası öğrencilerle 
iftar yemeğinde buluştu

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, 8 Ha-
ziran 2017 tarihinde, 

Üniversitemiz Mühendis-
lik Fakültesi Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Eren Uz tarafından sunu-
lan, Mühendislik Fakül-
tesinde öğrenim gören, 
yüksek lisans ve dokto-
ra öğrencileri ile dokto-
ra sonrası eğitim gören 
araştırmacıların karşılıklı 

değişimlerini kapsayan 
protokolü imzaladı. 
Wollongong Üniversite-
si adına Rektör Prof. Dr. 
Alex Frino’nun imzaladı-
ğı 5 yıl geçerli olacak bu 
protokolle Üniversitemiz, 
Avustralya’nın Wollon-
gong şehrinde bulunan 
Wollongong Üniversitesi 
ile değişim faaliyetlerini 
başlatan Türkiye’deki 2. 
üniversite oldu.

Öğrenci Değişim Anlaşması 
yapıldı
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farkında olarak bu alana 
girdik. Türkiye’de bugüne 
kadar biberon maması hiç 
denenmemiş ek takviye 
mamalar denenmiş ama 
biberon maması ürete-
memişler. Biberon mama-
sı üretmek zor mu? Evet 
zor; çünkü beslediğimiz 
bebek yeni doğmuş. Hem 
anne sütüne yakın bir 
mama elde etmek hem 
de bunu tamamen hijye-
nik koşullarda elde etmek 
çok kolay bir iş değil. Bu 
çalışma tamamen ekip işi-
dir ve bunu ARGE ekibi-
mizle birlikte başardık. 

“Bu zamana kadar Tür-
kiye’de bebek maması 
üretilmiyordu”

Türkiye’de bu zamana ka-
dar bebek maması üre-
timi yapılmadığını ifade 
eden Yrd. Doç. Dr. Filiz 
Akgül, piyasada bulunan 
inek sütü ve keçi sütü 
esaslı bebek mamala-
rı üreticilerinin yurtdışı 
menşeli olduğunu söyledi. 
Ülkemizde tüketilen tüm 
bebek mamalarının ithal 
ürünler olduğuna dikkat 
çeken Yrd. Doç. Dr. Ak-
gül, ülkemizde daha önce 

bebek maması üretilme-
mesini ise şöyle açıkladı. 
“Çünkü bu ürünleri üret-
mek ileri teknolojiyi ve 
hassas çalışmayı gerekti-
riyor. Keçicik firması ör-
nek bir girişimcilik örneği 
göstererek ülkemize ileri 
teknolojiye sahip bir te-
sis kazandırdı. Gıda işiyle 
uğraşıyorsanız titiz ve bir 
o kadar da hassas çalış-
mak zorundasınız. Bunun 
sebebi gıda sektörünün 
toplum sağlığına direkt 
etki eden bir alan olma-
sı. Bizim işimiz de bebek 
gıdası üretmek. Dünyaya 
yeni gelmiş bir bebeğin 
bağışıklık sistemi henüz 
tam olarak gelişmediğin-
den mikroorganizmalara 
karşı savunmasızdır. Bu 
yüzden bebek maması 
üretmek ciddi bir iştir ve 
çok daha hassas ve titiz 
çalışmayı gerektirir.” diye 
konuştu.  Firmanın tesis-
lerinde deneme üretimleri 
gerçekleştirilen ürünlerin 
standarda uygunluğunun 
belirlenmesi amacıyla 
analizleri, hem üniversite-
miz laboratuvarında hem 
de TÜBİTAK başta olmak 
üzere akredite olmuş di-
ğer laboratuvarlar tara-
fından yapıldı. Analizlerin 

olumlu sonuçlanmasıyla 
hassas çalışmaları ile-
ri teknolojiyle birleştiren 
Keçicik firması keçi sütü 
esaslı bebek mamasını 
ticari olarak üretilmeye 
başladı.

Keçi sütü besin değeri 
bakımından anne sütüne 
çok yakın

Anne sütünün bebeğin 
gelişimindeki en önemli 
besin olduğunu vurgula-
yan Rektörümüz aynı za-
manda Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Cavit Bircan, 
“Şüphesiz bir bebek için 
en önemli besin anne sü-
tüdür. Bunu aynı zaman-
da bir Gıda Mühendisi 
olarak söylüyorum; anne 
sütünün yetmediği ya 
da olmadığı zamanlarda 
erken ek gıda yerine for-
mül mama vermek daha 
uygundur. Bunun sebebi 
bebeğin gelişmeyen sin-
dirim sistemine uygun 
gıda vermek.  Çok eski 
zamanlarda annelerimiz 
sütleri yetmediğinde pi-
rinç unundan muhallebi 
yapıp bizleri beslermiş 
ama zamanımızda gelişen 
teknoloji ve bebek bes-
lenmesine verilen önem 

sayesinde mamalar üre-
tildi ve içerikleri zengin-
leştirildi. Besinsel değeri 
açısından anne sütüne 
en yakın sütlerden biri de 
keçi sütüdür.  Keçi, bes-
lenmesine dikkat eden 
ve en iyi çimleri, en iyi 
otları yiyen hayvan türü 
olduğundan keçi sütün-
de bulunan yağ globülle-
rinin çapının daha küçük 
olması sebebi ile kolay 
sindiriliyor olması onu 
eşsiz kılar. Orta zincirli 
yağ asidi içeriğinin fazla 
olması ve protein yapı-
sının küçük olması keçi 
sütünün önemli özellikleri 
arsında yer alıyor. Keçi sü-
tünde bulunan laktoferrin 
önemli bir biyoaktiftir ve 
bağışıklık sistemi fonksi-
yonlarının düzenlenmesi-
ne yardımcı olur. İçeriğin-
de bulunan nükleotitler 
sayesinde barsak florasını 
destekler. Oligosakkarit 
(prebiyotik) içeriği anne 
sütüne daha yakındır ve 
inek sütüne oranla 4-5 
kat daha fazladır. Yüksek 
B1 ve B2 vitamini içerir. 
Mineral ve eser element-
ler olarak kalsiyum, fos-
for, potasyum, selenyum 
içerir. Anne sütüne daha 
yakın bir profil sergiledi-
ğinden büyüme ve geliş-
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Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi Süt Tek-
nolojisi Bölümü Öğ-

retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Filiz Akgül’ün hazırladığı 
bebek maması formülas-
yonunu hayata geçirip 
ülkemizin ilk ve tek yerli 
mamasını üreterek ülke-
mizin “Milli Maması” olma-
yı başaran Keçicik firması-
na Üniversitemizden tam 
destek. Uzun bir çalışma-
nın ardından ileri teknoloji 
kullanılarak kurulan firma, 
hayvanın beslenmesin-
den başlayarak mamanın 
üretilmesine kadar olan 
üretimin tüm evrelerinde 
doğallığı esas alıyor. 

Bugüne kadar tüketilen 
tüm bebek mamalarının 
yurtdışı menşeili olduğu-
nun altını çizen Yrd. Doç. 
Dr. Filiz Akgül, “ Bebek 
maması üretmek ileri tek-
nolojiyi ve hassas çalış-
mayı gerektiriyor. Keçicik 
firması güzel bir girişim-
cilik örneği göstererek 
ülkemize ileri teknolojiye 
sahip bir tesis kazandırdı. 
Üniversitemizde yapılan 
Ar-Ge çalışmaları sonu-
cunda keçi sütü esaslı 
bebek sütü (0-6 ay) ve 
devam sütü (6. Aydan 
itibaren) mamaları ken-
di ürettiğimiz formülas-
yonlar çerçevesinde elde 

edildi. Firmanın tesisle-
rinde deneme üretimleri 
gerçekleştirilen ürünleri-
mizin standartlara uygun-
luğu ise hem Üniversite-
miz laboratuvarlarımızda 
hem de TÜBİTAK’ta (Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu) test 
edildi. Bu testlerden ba-
şarıyla geçen ürünümüz, 
keçi sütü esaslı bebek 
maması Baby Goat mar-
kasıyla ticari olarak üre-
tilmeye başladı.” diye ko-
nuştu. Akgül, Baby Goat 
markası ile üretilen ma-
malara tüm eczanelerden 
ve e-bebek üzerinden 
ulaşılabileceğini söyledi.

Ziyaretten “Milli mama-
ya” destek çıktı

Türkiye’nin ilk milli bebek 
maması üreticisi Keçicik 
Süt ve Süt Ürünleri Tarım 
Hayvancılık Gıda Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirke-
ti Yönetim Kurulu Başka-
nı Metin Seçim, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Engin Yiğit ve Üniversite-
miz Ziraat Fakültesi Süt 
Teknolojisi Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Filiz Akgül Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ı 2 
Eylül 2016 tarihinde ma-
kamında ziyaret etti. 
 
Ziyarette, firma Yöne-

tim Kurulu Başkanı Me-
tin Seçim, ilk yerli mama 
projeleri hakkında Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’a bilgi vererek keçi 
sütü esaslı bebek maması 
üretme fikirleri olduğunu 
ve bu amaçla üniversite-
mizden bilimsel destek 
almak istediklerini belirtti. 
Üniversitemizden destek 
isteyen firma yetkililerini 
boş çevirmeyen Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Üniversitemiz ile firma 
arasında yapılan proto-
kol çerçevesinde Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz 
Akgül’ün danışmanlığın-
da Ar-Ge çalışmalarına 
başladı. 

“Çalışmalara ADÜ ARGE 
ekibiyle başladık”

Adnan Menderes Üniver-
sitesi (ADÜ) Ziraat Fakül-
tesi öğretim elemanların-
dan oluşan ARGE ekibiyle 
çalışmalarına başladıkları-
nı vurgulayan Seçim,  şu 
an üretimini gerçekleştir-
dikleri mamanın formü-
lasyonunu bu ekiple elde 
ettiklerini söyledi.  Mama 
sektörüne girmelerini ise 
tamamen milli hislerle 
açıklayan Seçim, “Neden 
bizim kendi mamamız 
yok? Neden bebeklerimiz 
yurt dışından gelen ma-
malara mahkûm oluyor? 
Geleceğimizi, içeriğinde 
ne bulunduğunu bilme-
diğimiz mamalara neden 
teslim edelim? Soruları 
bizim bu sektöre girmeye 
teşvik etti ve “Milli Mama” 
için kolları sıvadık. Bebek 
maması sektörü tekelleş-
miş bir sektör; çünkü kar-
şımızdaki yurt dışından 
gelen mama firmaları 150 
yıldır mama üreten firma-
lardır. Bu firmalar dünya 
piyasasını ele geçirmiş. 
Tekeli yıkmak çok çok 
zordur. Biz Keçicik firması 
olarak tüm bu zorlukların 

| Mahmut Karakelle 

Üniversitemizden
Milli mamaya tam destek

Milli mamanın
formülasyonu

üniversitemizden
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olması nedeniyle anne 
sütünün kullanılamadığını 
anlattı. Bebekle ilgili olası 
sorunlar ise fenilketonüri, 
galaktozemi vb. metabo-
lik problemlerdir.
Anne sütünün kullanılma-
sının mümkün olmadığı 
durumlarda ikame olarak 
kullanılabilecek özel ürün-
ler gündeme geliyor. Bu 
alternatif gıdalar da for-
mül sütleri ya da diğer bir 
ifade ile mamalardır. 

“Fabrikamızda milli 
mama üretimini büyük 
bir gururla gerçekleştiri-
yoruz”

Keçicik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Metin Seçim, 
35 bin metrekare alan 
üzerine kurulan fabrika-
larında milli mama üre-
timini büyük bir gururla 
gerçekleştirdiklerini kay-
dederek şirkete ait tarım 
arazilerinde yine kendi 
kontrollerinde ekimleri-
ni yaptıkları iyi tarım uy-
gulamaları çerçevesinde 
ürettikleri yemlerle keçi-
leri beslediklerini söyledi. 
Seçim, bununla beraber 
otomatik makinalar ile el 
değmeden sağılan sütün 
kalitesini her sağım son-
rasında laboratuvarların-
da kontrol ederek bebek 
sütü formülüne uygun 
kriterlerde olup olmadı-
ğını saptadıklarını belirtti. 
Ayrıca Saanen ırkı ke-
çilerin sütünden ‘Anne 
Sütüne En Yakın Bebek 
Maması’ sloganıyla üre-
time başladıklarını ifade 
eden Seçim, üretim tesis-
lerinde en son teknolojiyi 
kullandıklarını vurgulaya-
rak püskürtmeli kurutma 
sistemi hakkında bilgiler 
verdi. Seçim, “Püskürt-
meli kurutmada kuru-
tulacak ürün çok küçük 
damlacıklar halinde sıcak 
hava akımı (kurutma ku-
lesi) içine gönderilerek, 
çözeltinin buharlaşması 
sağlanır. Atomizör, kuru-

tulacak olan sıvıyı, çeşit-
li faktörlere bağlı olarak 
50-500µm çapında kü-
çük zerreciklere parçala-
yan cihazdır. Atomizörde 
ne kadar küçük damlacık-
lar elde edilirse, o kadar 
hızlı kurutma gerçekleşir. 
Kurutulacak olan çözelti, 
atomizörde zerreciklere 
ayrılarak sıcak hava akımı 
içine püskürtülür. Damla-
cık, birkaç saniye içinde 
katı partiküle dönüşür ve 
ürün ortaya çıkar. Siklon-

da hava akımından ayrı-
lan ürün, toplama kabın-
da elde edilir. Bu teknoloji 
ısıya hassas olan madde-
lerin düşük sıcaklıklarda 
kurutabilme imkânı sağ-
lamaktadır.” diye konuştu.

“Kaliteli mama kaliteli 
sütten geçer ”

Mamanın kalitesini sütün 
kalitesinin belirlediğini 
ifade eden Keçicik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Metin 
Seçim, öncelikle mamada 
kullanılan sütün çok de-
ğerli olması gerektiğini 
ifade ederek sütün kaliteli 
olması halinde kaliteli ma-
manın elde edilebileceği-
ni söyledi. Kaliteli süt elde 
edebilmek için öncelikle 
hayvanların beslenme 
ve barınma ortamlarına 
dikkat edilmesi gerekti-
ğinin altını çizen Seçim, 
hayvanların yediği yem-
lerin içeriğinin direkt süte 
etki ettiğini vurguladı. 
Günümüzde birçok yem 
bitkisinde GDO (Gene-
tiği Değiştirilmiş Orga-
nizmalar) kullanıldığına 
dikkat çeken Seçim, süt 

elde ettikleri hayvanlar 
için GDO’suz beslenebi-
len ortamlar oluşturarak 
hayvanların doğal bes-
lenmelerini sağladıklarını 
belirtti. Bununla beraber 
kendilerine süt tedarik 
eden beş çiftliği de ken-
di ölçütlerine göre şekil-
lendirerek hayvanların 
özellikle GDO’dan uzak 
beslendiklerini anlatan 
Seçim, “Öncelikle yem 
ürettirdiğimiz firmalara 
kendi şartlarımızı sunu-
yoruz. Çünkü hayvan ne 
yerse sütünde o vardır. 
Bu yüzden hayvanın yemi 
özel olması gerekiyor ki 
sütü bizim istediğimiz 
özelliklerde olsun. Bu 
yüzden biz kendi çiftliği-
mizde ve tedarikçi çiftlik-
lerde kendi rasyonlarımızı 
uygulayarak mamaya özel 
süt elde ediyoruz.”

“Anne sütüne en yakın 
formülasyonu yakalama-
ya çalışıyoruz”

Geleceğimizin teminatı 
olan bebeklerimizi en iyi 
şekilde beslemenin “Milli 
Mama’nın” misyonların-

DOSYA
meyi destekler. Omega-3 
ve Omega-6 yağ asitleri 
ile beyin ve sinir gelişimi-
ne destekler.” dedi.

Neden keçi sütü esaslı 
bebek maması ?

Keçi sütünün bebekler, 
çocuklar ve yetişkinle-
rin beslenmesinde ya-
rarlı etkilerinin olduğunu 
belirten Yrd. Doç. Dr. Fi-
liz Akgül bebek maması 
üretiminde neden keçi 
sütü kullandıklarını şöyle 
anlattı. Akgül, “Yeni do-
ğanların beslenmelerinde 
şüphesiz ki en iyi besin 
anne sütüdür. Anne sütü 
yeni doğan bebeğin tüm 
besin ihtiyaçlarını karşıla-
yan ve bebeğin gelişimini 
düzenleyen eşsiz bir be-
sin kaynağıdır. Ancak ne 
var ki, bazı özel durumlar-
da anne sütü bebeklerin 
beslenmelerinde kullanı-
lamamaktadır. Bu duruma 
yazının ilerleyen kısımla-
rında açıklık getireceğiz. 
Keçi sütü bileşenlerinin 
bebeklerin beslenmele-
rinde daha az alerjik etki 
göstermeleri avantajı ve 
keçi sütünün önemi göz 
önünde bulunduruldu-
ğunda, bu sütün mama 

üretiminde değerlendiril-
mesi gerektiği sonucunu 
doğurmuştur. Keçi sütü 
beslenme yetersizliği ya 
da sindirim güçlüğü çe-
ken bireyler üzerinde fiz-
yolojik fonksiyonlar ser-
gilemektedir. İnek sütü 
alerjisinden muzdarip 
olan bireyler için olumsuz 
herhangi bir etki yarat-
madan rahatlıkla tüketi-
lebilir. Keçi sütünde daha 
düşük miktarda αs1-kaze-
in, daha yüksek miktarda 
α- ve k-kazein bulunmak-
ta; αs2-kazein miktarı da 
αs1-kazeinden daha yük-
sek bir düzey göstermek-
tedir. αs1-kazeinin düşük 
olması keçi sütünün daha 
yumuşak bir pıhtı oluş-

turmasına dolayısıyla sin-
diriminin kolaylaşmasın 
sağlamaktadır. Keçi sü-
tünde inek sütüne göre 
yağ globülleri daha küçük 
çapta ve çok sayıda ol-
duğu için yine çok kolay 
sindirilmektedir.” diye ko-
nuştu.  Bu amaçla Üniver-
sitemiz danışmanlığında 
Keçicik firmasınca hazır-
lanan   “Keçi sütü esaslı 
bebek maması üretimi ve 
bu mamaların bebek ba-
ğırsak hücreleri üzerinde 
olası pozitif etkisinin be-
lirlenmesi” konulu proje 
Araştırma Geliştirme İno-
vasyon ve Endüstriyel Uy-
gulama Destek Programı 
tarafından destek almaya 
hak kazandı.

Keçi sütü bileşenlerinin 
bebeklerin beslenmele-
rinde daha az alerjik etki 
göstermeleri avantajı 
ve bu sütün önemi göz 
önünde bulunduruldu-
ğunda, bu sütün mama 
üretiminde değerlendiril-
mesi gerektiği sonucunun 
ortaya çıktığını ifade eden 
Akgül, Üniversite - Sanayi 
İşbirliği çerçevesinde yü-
rüttükleri bu çalışmanın 
sonucunda ticari bir ürü-
nün elde edilmesinin öne-
mini vurguladı.

“Anne sütünün kullanıl-
madığı durumlarda keçi 
sütü esaslı bebek mama-
ları devreye giriyor ”

Anne sütüne en yakın 
değerleri taşıyan süt keçi 
sütü olduğundan anne sü-
tünün kullanılamadığı du-
rumlarda bebek beslen-
mesinde keçi sütü esaslı 
mamalar devreye giriyor.” 
diyerek anne sütünün be-
bek beslenmesinde kul-
lanılamadığı durumlara 
açıklık getiren Yrd. Doç. 
Dr. Akgül, sorunların an-
neden kaynaklı ve bebek-
ten kaynaklı olası sorunlar 
olmak üzere iki başlık al-
tında toplandığını söyle-
di.  Annenin ruhsal duru-
mu ve sütünün yetersiz 
olması, bununla beraber 
annede tüberküloz, HIV, 
kanser gibi süt ile bebeğe 
geçebilecek hastalıkların 
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dan biri olduğunu vur-
gulayan Seçim,  “ Doğal 
sütlerle doğal mama üre-
tip bebeklerimizi düzgün 
besleyerek anne sütüne 
en yakın değerleri taşıyan 
formülasyonu yakalama-
ya çalışıyoruz.” dedi.  Tür-
kiye’nin ilk ve tek bebek 
maması fabrikası olduk-
larını dile getiren Seçim, 
bu sektörde çalışmanın 
görev ve sorumlulukla-
rının çok ağır olduğunu 
belirterek burada yapı-
lacak en ufak hatanın te-
lafisi mümkün olmayan 
sonuçları olabileceğini 
söyledi. Vücudunun sa-
vunma metabolizması 
henüz gelişmemiş bebek-
lerin beslenmesi bir yetiş-
kinin beslenmesine göre 
çok daha titiz ve hassas 
çalışmayı gerektirdiğini 
anlatan Seçim, “Keçicik 
firması olarak ülkemizin 
ilk ve tek bebek maması 
fabrikasıyız. Bu misyon 
biraz ağır bir misyon bu-
rada hata yapma lüksü-
müz yok, pardon deme 
şansımız yok. Bizim sek-
törümüzdeki en ufak hata 
bir kuşağa mâl olabilir ve 
bunun asla geri dönüşü 
yoktur. Bu yüzden orta-
ya koyduğumuz ürünün 
çok özel olması gerekiyor. 
Avrupa standartlarında 
hatta dünya standartla-

rında olması gerekiyor. 
Biz sıradan mama ürete-
lim bunu piyasaya sürelim 
buradan kazanç sağlaya-
lım zihniyetinden çok biz 
kendi bebeklerimizi nasıl 
sağlıklı besleriz parolasıy-
la yola çıktık.  Hedefimiz 
buydu ve bunu gerçekleş-
tirmek için var gücümüz-
le çalışıyoruz. Bu yüzden 
keçi sütü maması diyoruz. 
Çünkü anne sütüne en ya-
kın süt keçi sütüdür. Biz 
de anne sütüne en yakın 
formülasyonu yakalama-
ya çalışıyoruz.” diye ko-
nuştu. 

Mamalarda melamin 
tehlikesi

Çin’de 5-6 yıl önce mama 
üreticilerinin kalitesiz, 
proteini düşük sütlerden 
mama elde ettiğini ve 
bu sütlerden mama elde 
ederken de içeresine me-
lamin koyduklarını anla-
tan Seçim, bu maddenin 
birçok çocuğun ölümüne 
yaklaşık 300.000 çocu-
ğun da hastalanmasına 
neden olduğunu anlattı.   
Seçim, “Bu kimyasal süt 
veya süt tozuna neden 
eklenir? Uygun özellikleri 
taşımayan veya çok fazla 
su katılmış süt, melamin 
eklendiğinde, protein dü-
zeyi ölçümlerinde sınavı 

geçiyor. Yani aslında pro-
tein düzeyi düşük olması-
na rağmen sanki yüksek-
miş gibi görülüyor. Mama 
üretiminde kullanılan süte 
melamin konulunca da 
bebek ölümleri ve down 
sendromlu çocuklar gö-
rülmeye başladı. Çin’de 
mama üreticilerinden bir-
çok kişi bu yüzden ölüme 
mahkûm edildi ve bunlar 
melaminli süt davalarının 
ilk mahkûmları. Çin’de ar-
tık hiç bir anne Çin malı 
bebek maması kullanmak 
istemiyor o yüzden Hong 
Kong’tan ithal mama ge-
tiriyorlar. Onlara da dev-
let kısıtlama getirdiği 
için 1.600 gram üzerinde 
mama getirtemiyorlar. 
Düşünebiliyor musunuz 
bir ülke, sektörü denetle-
yememesi yüzünden be-
bekleri ne hale geliyor? 
Bir kuşak sorumsuzluk 
ve ihmal yüzünden zarar 
görüyor.  Bizim çıkışımız 
buydu.  Adnan Menderes 
Üniversitesi ile bu yola 
çıkarken acaba bizim 
bebeklerimiz gerçekten 
düzgün besleniyor mu?  
Vücut gelişimleriyle be-
yin gelişimleri gerçekten 
sağlanıyor mu algılama 
yeteneği düzgün nesiller 
yetiştiriyor muyuz? Bu 
soru işaretleri bizim çıkış 
noktamız oldu.

Prof. Dr. Cavit Bircan 
Rektör
Gıda Mühendisliği
Öğretim Üyesi

“Milli mamanın Aydın’da 
üretilmesi bizim için bir 
gururdur ”

Türkiye’de ilk bebek ma-
masını üreten firma Ay-
dın’dan çıkması bizi ay-
rıca gururlandırmıştır. 
Düşünün ülkemizde satın 
aldığımız bütün bebek 
mamaları yurt dışı men-
şeilidir. Hatta bu mamada 
diğer mamalarda görülen 
gaz gibi, hazımsızlık gibi 
birçok olumsuz durumun 
da önemli ölçüde azal-
dığı gözlemlenmiştir. Bu 
zamana kadar aldığımız 
bütün mamalar dışarıdan-
mış, bu enteresan değil 
mi? Ama bu konuda firma 
elini taşın altına koymuş, 
önemli bir yatırıma ve gi-
rişime imza atmış. Aydınlı 
firmamız bu açığı kapat-
mak için bir duruş sergile-
miştir. Bu duruş önemli ve 
takdire şayandır.
Anne sütünün bebeğin 
gelişimindeki en önemli 
besin olduğunu vurgula-
yan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, “Şüphesiz 
bir bebek için en önemli 
besin anne sütüdür. Anne 
sütüne en yakın sütler-
den biri keçi sütüdür. Bu 
bağlamda keçi sütünden  
mama üreten firmamızı 
tebrik ederek başarılarının 
devamını diliyorum.” dedi.

DOSYA

Yrd.Doç.Dr. Filiz Akgül
ADÜ Ziraat Fakültesi Süt 
Teknolojisi Bölümü 
Öğretim Üyesi

“İnanmak başarmanın 
yarısıdır ”

Üretimi standart hale ge-
tirip kaliteli bir ürün orta-
ya çıkarmak son derece 
zor bir işti. Çünkü üretilen 
ürün bebek mamasıydı. 
Diğer gıda ürünlerinden 
bir kat daha fazla titiz ça-
lışmayı gerektiriyordu. Fa-
kat bunların aşılması zor 
olmadı. Aslında en büyük 
sorunumuz çevremizdeki 
kişilerin ki bu kişiler gerek 
akademik çevre gerek sa-
nayi çevresi ve gerekse en 
yakın eş dostların bile bu 
projenin gerçekleşebile-
ceğine inanmamalarıydı. 
Onlar için Türkiye’de keçi 
sütü esaslı bebek maması 
üreten firmanın olmayışı 
bizim de bu işi yapama-
yacağımız anlamına geli-
yordu. Biz sadece üç kişi, 
ben, Metin Bey ve Engin 
Bey kimsenin yapamadığı 
bu işi yapacağız dedik ve 
tüm olumsuz eleştirilere 
kulak tıkayıp yolumuza 
devam ettik. Şimdi baktı-
ğımızda gerçekten güzel 
bir iş başardığımızı gö-
rüyorum. Türkiye’nin ilk 
milli mamasını ürettik. Biz 
inandık ve başardık.

Prof.Dr. Atila Yetişemiyen
Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Süt 
Teknolojisi Bölümü 
Öğretim Üyesi

Gıda teknolojilerinde 
kullanılan püskürtmeli 
kurutucular

Püskürtmeli (spray) ku-
rutmada kurutulacak ve 
genelde konsantre edil-
miş ürün çok küçük dam-
lacıklar halinde ince bir 
sis bulutu şeklinde sıcak 
hava akımı (kurutma ku-
lesi) içine atomizörlerde 
yüksek bir akış hızı ile 
gönderilerek kurutulmak-
tadır.  Bu tip bir kurutma 
tesisinin en önemli birimi 
atomizördür. Atomizör, 
santrifüj veya basınç kuv-
vetinin etkisi ile kurutu-
lacak olan sıvıyı, çeşitli 
faktörlere bağlı olarak 
50-500 µm çapında kü-
çük zerreciklere parçala-
yan cihazdır. Sıvı konsant-
rat halindeki damlacık, 
200°C dolayındaki sıcak 
hava ile karşılaştığında 
birkaç saniye içinde katı 
toz taneciğine dönüşerek 
ilerleyen ve kurutma ku-
lesini terk eden toz ürün, 
ayırıcı siklonlarda gaz ha-
lindeki kurutma havası ve 
ürün buharından ayrılarak 
ürün toplama kabında bi-
rikmektedir. Bu teknoloji 
ısıya hassas olan gıdaların 
düşük sıcaklıklarda kuru-
tabilmesi olanağını sağla-
maktadır. 

Metin Seçim 
Keçicik Firması 
Yönetim Kurulu Başkanı

“Baby Goot markasıyla 
milli mamayı dünyaya 
Aydın’dan ihraç 
edeceğiz ”

Yurt dışına özellikle de 
Ortadoğu ve Kafkaslara 
ulaşmayı düşünüyoruz. 
İran’da bir firmaya distri-
bütörlük verdik. Şu anda 
İran’da olurları için bakan-
lık düzeyinde çalışmaları-
mız devam ediyor. Türki 
Cumhuriyetlerden çok 
güzel istekler var. Türk-
menistan’a ürünlerimizi 
gönderdik. Önümüzdeki 
yıl Türki Cumhuriyetle-
rin çoğuna girmiş oluruz. 
Bunun dışında Dubai gibi 
Arap ülkelerinden istekler 
var. Neden Doğu ülkele-
ri derseniz? İran, Dubai 
gibi Arap ülkeleri ve Tür-
ki Cumhuriyetleri helal 
gıdaya önem veriyorlar. 
Diğer bebek mamala-
rında olmayan ve bebek 
mamasında dünyada bir 
ilk olan helal gıda serti-
fikamız olduğu için Müs-
lüman coğrafyasında bir 
adım öndeyiz. Bu yüzden 
dışa açılma konusunda bu 
coğrafyaya öncelik ver-
dik. Aydın’ın sütü yine Ay-
dın’da işlenerek Aydından 
ihraç edilecek. Bununla 
beraber hem istihdam 
üreteceğiz hem ilimize 
ve ülkemize katma değer 
sağlayacağız hem ülkemi-
ze döviz girdisi sağlaya-
rak ülkemizin cari açığının 
kapanmasına katkı sağla-
yacağız. 

Engin Yiğit
Keçicik Firması
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

“Helal gıda sertifikası 
ve iyi tarım uygulamaları 
sertifikalarımız 
doğrultusunda üretim 
yapıyoruz ”

Baby Goat Türkiye’nin ilk 
ve tek keçi sütü bazlı be-
bek sütü markasıyız. Mo-
dern koşullarda en ileri 
teknolojiyi kullanarak üre-
tim yapıyoruz. Türk Gıda 
Kodeksi kalite standart-
ları çerçevesinde dünya 
ölçeğinde bir marka oluş-
turduk. Kaliteli bir ürün 
için doğal yaşam ortam-
larında bulunan, şirketi-
mizin tarım arazilerinde 
yetiştirilen otlarla besle-
nen keçilerden otoma-
tik sağım ünitelerinde el 
değmeden sağılan sütler 
akabinde tazeliğinden hiç 
ödün vermeden üretime 
yönlendirdik. 

Ürünlerin fizikokimyasal 
ve mikrobiyolojik analiz-
leri kendi bünyemizdeki 
laboratuvarımızda, Üni-
versitemiz laboratuarında 
ve TUBİTAK MAM araş-
tırma merkezinde yapıldı. 
Analiz sonucunda dünya 
standartlarında bir bebek 
maması formülünü tüm 
üretim izinlerini tamam-
ladıktan sonra Türkiye’nin 
ilk ve tek markası olma 
gururu ile ürettik.
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SAĞLIK

Hastanemiz Kadın 
Hastalıkları ve Do-
ğum Ana Bilim Dalı 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Meryem Eken,  anne 
sütünü, bebeklere ge-
reksinimi olan tüm besin 
öğelerini tek başına ilk 
altı ay sağlayabilen doğal 
bir besin olarak belirtti ve 
anne sütü ile bebek bes-
leme hakkında ayrıntılı 
bilgi verdi.

Emzirmenin hem anneye 
hem de bebeğe oldukça 
faydası olduğunu aktaran 
Eken, emzirmenin yarar-
larını maddeler halinde 
sıraladı:

•	Doğumdan	 sonra	 an-
nenin göğsüne konan 
bebek tanıdık olduğu 
annenin kalp atışı, sesi 
ve teninin sıcaklığı ile 
sakinleşir. Bu şekilde 
dünyaya daha rahat 
uyum sağlar.
•	Anne	 sütünü	 sindir-
mek kolaydır, bu yüz-
den karın ağrısı ve ka-
bızlık daha az görülür.
•	Anne	 sütü	 bebeklerin	
ihtiyaçlarına göre gü-
nün her saatine göre 
değiştiği gibi bebek 
büyüdükçe de bilişimi 
farklılaşır. Bu sayede 

bebeğin her türlü ge-
reksinimi anne sütüyle 
karşılanmış olur.
•	Her	 zaman	 erişilebili-
nir, temiz ve uygun ısı-
da bulunur.
•	Doğumdan	 sonraki	
3-4 gün boyunca ge-
len sarımsı ve kıvamlı 
süte ağız sütü (ko-
lotrum) denir. Bu süt, 
bebeği enfeksiyonlara 
karşı koruyucu özelli-
ği olan antikor denilen 
doğal aşı maderlerini 
içerir ve bebeği ishal, 
solunum yolu enfeksi-
yonu gibi hastalıklara 
karşı korur. 
•	Anne	 sütü	 ile	 beslen-
miş çocuklara astım, 
alerji, çocuk diyabeti 
gibi hastalıklar daha 
az görülür. 
•	Emziren	annelerin	rah-
mi, doğumdan sonra, 
daha kısa bir sürede 
küçülür ve kan kaybı 
daha az olur.
•	Emzirme,	 annede	
meme ve yumurtalık 
kanseri riskini azaltır.

Yrd. Doç. Dr. Meryem 
Eken,  her gebe kadının 
vücudunda, hamilelik sü-
resinde bebeğini emzire-
bilmesi için gerekli deği-
şimler olduğunu belirtti 
ve “Her anne emzirme ye-

teneğine sahiptir. Göğüs 
ölçüsü, hiçbir şekilde em-
zirmenin başarısı ya da 
üretilen sütün miktarı için 
belirleyici değildir. Ayrıca, 
yassı ve içe dönük meme 
uçları, bebeğin meme 
başından değil, meme-
nin kahverengi kısmından 
emmesi nedeniyle bir en-
gel oluşturmaz. Anne ve 
bebeğin, en iyi beslenme 
ritmini yakalamaları için 
sessiz ve çok az stresli 
bir ortama gereksinimleri 
vardır. Tüm bunlara rağ-
men emzirmeyle ilgili so-
run olursa hastanemizde 
danışmanlık hizmeti veril-
mektedir.” sözleriyle bilgi 
verdi. 

Doğru emzirme çok 
önemli

Yrd. Doç. Dr. Meryem 
Eken, doğru emzirme 
yöntemi, anne ve bebek 
için doğru duruş ve ya-
pılması gerekenleri de 
anlattı. Eken: “Doğru 
bir emzirme için bebeği 
göğsünüze doğru yak-
laştırmalısınız. Bebeğin 
başı ve vücudunun aynı 
doğrultuda düz bir hat 
üzerinde olmasına dik-
kat edin. Bebeğin ağzını 
açmasını sağlamak için 
meme başını bebeğin ağ-

İlk altı ay anne sütü yeterli

Yrd. Doç. Dr. Meryem Eken 
 

Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

zına değdirin. Bu hareket 
bebeğin emme refleksi-
ni harekete geçirecek ve 
bebek ağzını açacaktır. 
Bebek ağzını açar açmaz 
tüm kahverengi halka ağ-
zına girecek şekilde me-
meyi yerleştirin. Bebeğin 
alt dudağı dışa bakıyorsa, 
çenesi göğsünüze yapış-
mışsa ve kahverengi hal-
ka hemen hemen görün-
müyorsa memeyi doğru 
şekilde almıştır. Hafif yan 
yatar biçimde sırtınızı ve 
omzunuzu bir yastıkla 
destekleyiniz. Kolunuzu 
bebeğinizin başının ar-
kasından geçirerek onun 
vücudunu, diğer elinizle 
de memenizi destekle-

yiniz. Bebeğinizin sırtına 
bir yastık koyunuz, ağzı 
meme ucuna gelecek şe-
kilde yanınıza yatırınız. 
Bu pozisyon sezaryen 
doğum yapan ve geceleri 
emziren anneler için ide-
aldir. Bu pozisyonda sırtı-
nızı destekleyen rahat bir 
koltuğa oturun. Memenizi 
elinize C şeklinde tutarak 
destekleyin. Bebeğinizin 
yüzü, karnı ve dizleri size 
dönük biçimde memeni-
ze dayayın. Bebeğinizin 
başı dirseğinizin çukur 
kısmında bulunmalıdır. 
Kolunuzun yorulmaması 
için gerekirse bir yastıkla 
destekleyin.   Bebeğinizi, 
emzireceğiniz memenin 

aksi tarafındaki kolunu-
zun içine yatırın. Bebeği-
nizin vücudu size dönük 
ve meme hizasında ol-
malıdır. Bu şekilde bebe-
ğinizin başını daha rahat 
kontrol edersiniz. Memeyi 
yakalama problemi olan, 
küçük veya erken doğan 
bebek için idealdir.  Bebe-
ğinizin bacaklarını koltu-
ğunuzun altından sarkıtın. 
Bebeğinizin başını elinizle 
destekleyin, gerekirse eli-
nizin altına bir yastık ko-
yun. Bu tutuş memenizin 
kontrolü ve bebeğinizin 
emişi açısından kolaydır. 
İkiz bebeği olan anneler 
için idealdir.”

İlk yarım saat içerisinde 
emzirme başlamalıdır

Yrd. Doç. Dr. Meryem 
Eken,  emzirmenin doğu-
mu izleyen ilk yarım saat 
içerisinde başlatılması 
gerektiğini, bu şekilde süt 
üretiminin de başlatılmış 
olacağını belirterek em-
zirme sıklığı ve süresi hak-
kında da şu bilgeleri verdi: 
“ Bebeğinizle 24 saat aynı 
odayı paylaşarak, her is-
tediğinde emzirmelisiniz. 
Bebeğiniz memeyi tama-
men bırakana kadar em-
zirmeye devam edin, eğer 
o memedeki süt bitmiş ve 
bebeğiniz halen emmek 
istiyorsa diğer memeye 
geçin. Genelde bebekler 
ilk emdikleri memeden ih-
tiyaçlarının %90’nını kar-
şılarlar. Diğer memeyi ise 
tamamen boşaltmadıkları 
için bir sonraki emzirme-
de öncelik son emzirilen 
memeden olmalıdır. He 
beslenmeden sonra be-
beğinizi omzunuza yatı-
rarak, sırtına yapacağınız 
masajla gazını çıkarın.”

Hijyen çok önemli

Meme ucundaki küçük 
noktacıklardan koruyucu 
bir madde salgılandığını,  
bu yağlı maddenin meme 
başının yumuşak kalma-

sının sağladığını ,  anne 
sütü mikroplara karşı ko-
ruyucu pek çok madde 
içerdiğinden bebeğin me-
meden mikrop kapması 
mümkün olmadığını be-
lirten Eken, meme başlığı 
temizliği hakkında bilgi 
verdi. Eken, “ Her emzir-
meden sonra memenizi 
temizlemeniz gerekmez.  
Meme başınızı sabunla 
yıkamayın ya da bikar-
bonatlı su ile silmeyin. 
Bu uygulamalar kuruma 
ve çatlaklara yol açabilir. 
Günde bir kez duş alma-
nız yeterlidir. Her emzir-
meden sonra sütünüzden 
biraz sıkıp sütle ıslatabilir-
siniz, böylece meme başı 
yumuşak kalır.”

Çalışan anne sütünü 
sağarak saklayabilir

Eken, sütün fazla olduğu 
zamanlarda aşırı süt birik-
miş memeyi rahatlatmak, 
memeyi iyi ememeyen 
bebeği beslemek, çalışan 
anneyseniz sütünüzü bı-
rakabilmek için sütün sa-
ğılabileceğini aktardı ve 
ekledi, “Bunun için baş 
işaret parmağınızı ‘C’ şek-
linde memenizin ucun-
daki kahverengi halkanın 
üstüne yerleştirin, göğüs 
duvarına doğru bastırın 
ve bırakın. Bu işlemi eli-
nizi meme etrafında dön-
dürerek tekrarlayın. Sağıl-
mış olan anne sütünü oda 
ısısında 8 saat, buzdola-
bında 24 saat, buzlukta 3 
hafta, derin dondurucuda 
6 ay saklayabilirsiniz. Sı-
cak su dolu bir kabın içi-
ne donmuş anne sütünü 
koyarak çözülmesini sağ-
layabilirsiniz. Asla ocakta 
ısıtarak çözdürmeyiniz.”

Anne sütü,

en doğal ve taze besindir.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemiz öğrenci-
leri tarafından Aydın’da 
kurulan ve zamanla başka 
illere de yayılmayı hedef-
leyen Köy Okulları Destek 
Ekibi (KODE), Batman’ın 
Beşiri ilçesindeki 110 öğ-
renciye kırtasiye ve giyim 
yardımında bulundu.

Proje kurucularından olan 
Sümeyye Yağmur, Beşi-
ri ilçesine bağlı Kapaklı 
Köyü’ndeki ilkokul ve or-
taokulda okuyan 110 öğ-
renciye, kırtasiye ve gi-
yim yardımının yanı sıra, 
okulun kütüphanesine 
de kitap bağışladıklarını 

belirtti. Yağmur, Kapak-
lı İlköğretim Okulu öğ-
retmenlerine, Beşeri ilçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü 
Selim Karahanlı’ya, Miliğ 
ve Kahraman ailelerine 
ve tüm yöre halkına te-
şekkür ederek herkesi bu 
tür projelere destek ol-
maya çağırdı.

Kurulduğu 2014 yılından 
bu yana köy okullarına 
ve çocuklarına destek 
olmaya çalıştıklarını söy-
leyen Yağmur, para top-
lamadıklarının altını çizi-
yor ve hayırsever esnaf, 
sivil toplum kuruluşları 

ve çevrelerinden bağış 
kabul etiklerini, nakit ih-
tiyaçları için kermes dü-
zenlediklerini söylüyor. 

Yağmur amaçlarını ise 
şöyle özetliyor:  
“Bu işe başlarken ilk ola-
rak çocukları mutlu etme-
yi hedefledik. Çünkü köy 
çocuğu bazı şeylerden 
mahrum kalıyor, eğitim 
yönünden yaşıtlarının ge-
risinde kalabiliyor ve en 
önemlisi hayalleri bile kı-
sıtlanabiliyor. Biz onların 
hayal dünyasını genişlet-
mek, hayata karşı seçe-
neklerini arttırmak, bulun-

dukları ortamı bu hayalleri 
besleyecek şekilde güzel-
leştirmek istiyoruz. Bunun 
için sınıfları boyayarak 
işe başladık. Onlara oku-
yacakları kitaplar hediye 
ettik. Çalışmalarımızı çe-
şitlendirerek sürdürmeye 
devam edeceğiz.” KODE 
yakında Amasya, İstan-
bul, Afyon ve Antalya’da 
organize olarak yeni 
ekipler kuracak. Türki-
ye çapında 500’ü aşkın 
gönüllüye ulaşan KODE, 
ekiplerin bulunduğu iller 
başta olmak üzere köy 
okullarına destek ver-
meye devam edecek.

 Üniversitemiz Davut-
lar Meslek Yüksekokulu 
(MYO) ve bölgedeki ha-
yırseverlerin ortaklığı ile 
Öğr. Gör. Emrah Köksal 
Sezgin tarafından hazır-
lanan 250 kişilik iftar ye-
meği Ramazan boyunca 
halkla buluştu. İhtiyaç 
sahiplerinin, yaşlıların, 
çocukların ve bölgedeki 
halkın katılımı ile her gün 
büyüyen iftar sofraları 

büyük ilgi gördü. Konu ile 
ilgili açıklama yapan Yük-
sekokul Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Bertan Akyol, “Yükse-
kokul olarak bölgemize 
her anlamda destek olup 
sahip çıkmaya çalışıyoruz. 
Bölümlerimiz bu konu-
da bize büyük avantajlar 
sağlıyor. Hayırseverleri-
mize ve emeği geçen tüm 
hocalarımıza teşekkür 
ediyoruz.” diye konuştu. 

Ramazan boyunca 15 gün 
Güzelçamlı Merkez ve 15 
gün Davutlar Belediye 

Hizmet Binası önünde ve-
rilen iftar yemeklerinden 
herkes faydalanabildi.

 Tıp Fakültesi Gastro-
enteroloji Bilim Dalı tara-
fından düzenlenen hasta 
okulu, 14 Mayıs 2017 tari-
hinde Üniversitemiz Tıp 
Fakültesinde gerçekleşti.
Öğretim Üyelerimizin 

hastalarıyla buluştuğu 
İBH (Ülserstif Kolit ve 
Crohn ) etkinliğine, Aydın 
ve ilçelerinin yanı sıra, İz-
mir, Denizli, Muğla ve Ma-
nisa gibi çevre illerimiz-
den gelen yaklaşık 250 

hasta katıldı. 
Gastroenteroloji Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. M. 
Hadi Yaşa’nın açılış ko-
nuşmasını yapıp, hasta-
lığın genel özelliklerini 
vurguladığı etkinlikte, 

Tıp Fakültesi Gastroen-
teroloji Bilim Dalı Öğre-
tim Üyeleri Prof. Dr. Vahit 
Yükselen, Yrd. Doç. Dr. 
Adil Coşkun, Yrd. Doç. 
Dr. Altay Kandemir, Ge-
nel Cerrahi ABD Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç Dr. Murat 
Yılmaz ve Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Berne Nilgün, İBH 
hastalığı hakkında hasta-
ları bilgilendirdi.

Türkiye’de hastalarla ya-
pılmış en büyük toplan-
tılardan biri olma özelliği 
taşıyan ve 6 öğretim üye-
sinin konuşmacı olduğu 
etkinlik, büyük ilgi gördü.

 Üniversitemiz Uygula-
ma ve Araştırma Hastane-
sinde ilk kez laparoskopik 
intersfinkterik rektum re-
zeksiyonu (kapalı makat 
koruyucu kalın bağırsak 
kanseri) ameliyatı ve la-
paroskopik kolon kanseri 
ameliyatı yapıldı.

Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Eyüp Murat Yıl-
maz, günümüzde özellik-
le alt rektum ve anal ka-
nal tümörlerinde sfinkter 
fonksiyonlarının (makat 
bölgesinin) korunmasının 

oldukça önemli bir konu 
haline geldiğini belirtti ve 
“Bu bölgelerin kanserle-
rinde yapılan çeşitli tek-
niklerle sfinkter korunup 
kalıcı kolostomi (torba) 
den hastalar korunabilir-
ken onkolojik ilkelerden 
taviz vermemek, tekrarla-
rı da engellemek önemli-
dir.” dedi.

Ameliyatın açık ya da 
kapalı (laparoskopik) ya-
pılabileceğini ifade eden 
Yılmaz, “Ameliyatın bir 
kısmı makat bölgesinde 
geçerken bir kısmı da ka-

rın bölgesinde geçmekte-
dir. Biz karın bölgesindeki 
kısmını laparoskopik ola-
rak yapıp hastanın karnın-
da büyük kesi yapmamayı 
ve ameliyat sonrasında 

hastanın yaşam kalitesinin 
daha iyi olmasını tercih 
etmekteyiz. Bu ameliyatla 
hasta aynı zamanda kalı-
cı torbadan da kurtulmuş 
olmaktadır.” diye konuştu.

Davutlar MYO Ramazan 
boyunca halkla buluştu

Ülserstif Kolit ve Crohn hastaları için hasta okulu 
düzenlendi

Hastanemizde yine bir ilke imza atıldı

 Editörlüğünü Üniver-
sitemiz Tıp Fakültesi, 
Gastroenteroloji Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Hadi Yaşa ve 
Dokuz Eylül Ün. Tıp Fa-
kültesi Gastroenteroloji 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hale Akbayır’ın 
yaptığı “İnflamatuar Ba-

ğırsak Hastalıkları Atlası” 
yayımlandı.
Ege Bölgesindeki Tıp Fa-
kültelerinde çalışan 23 
bilim insanının yazılarıyla 
katkıda bulunduğu atlas-
ta,  Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesi Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. M. Hadi Yaşa ile 
birlikte Prof. Dr. Neslihan 

Şendur, Prof. Dr. Mehmet 
Polatlı, Prof. Dr. İbrahim 
Meteoğlu ve Yrd. Doç. Dr. 
Adil Coşkun da, bölüm 
yazarlığı yapıyor.

Yaklaşık 150 sayfadan 
oluşan bu eser, ülkemizde 
bu konuda yayınlanmış ilk 
atlas olma özelliği taşıyor.

Köy okulları destek ekibi yine iş başındaydı

Bağırsak Hastalıkları Atlası yayımlandı
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 Üniversitemiz Nazil-
li İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Yönetim ve 
Organizasyon Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Engin Çakır ile 
Sultanhisar Meslek Yük-
sekokulu Yönetim ve Or-

ganizasyon Bölümü Öğr. 
Gör. Şinasi Yaylagül, 24-
25 Mayıs 2017 tarihlerinde 
İstanbul’da Global İşletme 
Araştırmaları Kongresi 
2017 (GİAK2017)’ye katıl-
dıkları sözlü bildiriyle top-
lam 147 bildirinin arasında 

en iyi bildiri ödülü alan üç 
çalışmadan biri oldu.

İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Maçka Kampüsü’nde 
gerçekleşen kongrede, 
Yrd. Doç. Dr. Çakır, ödüle 
layık görülen “İşletmelerin 

Stajyer Öğrenci Kabul Kri-
terlerine İlişkin Önem Dü-
zeylerinin SWARA Yönte-
mi İle Belirlenmesi: 
İnsan Kaynakları Önlisans 
Öğrencileri Üzerine Bir 
Araştırma” adlı çalışmanın 
sunumunu gerçekleştirdi.

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 “Obezite” konulu resim, 
kompozisyon ve şiir yarış-
masına katılan TED Ege 
Koleji öğrencileri, 23 Ma-
yıs 2017 tarihinde Üniver-
site Hastanesi Başhekimi 
Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kap-
çı’yı ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle tanı-
şan Yrd. Doç. Dr. Mücahit 
Kapçı, bütün öğrencileri 

tebrik etti ve “Biz hekim-
ler için önemli olan has-
talık meydana gelmeden 
önleyebilmektedir. Sizler 
yaptığınız ‘Obezite’ konu-
lu çalışmalarla farkındalık 
oluşturuyorsunuz.

Hepinizin çok güzel hayal-
leri var umarım hepsi ger-
çek olur.” diyerek öğrenci-
lere hediyelerini verdi.

Öğretim elemanlarımız en iyi çalışma ödülü aldı

TED öğrencileri Üniversite Hastanesini ziyaret etti
 Üniversitemiz Kuyucak 

Meslek Yüksekokulu, 23 
Mayıs 2017 tarihinde De-
nizli’ye gezi düzenledi. 
Denizli Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Osman Zolan, 
Zirve Söyleşileri etkinli-
ği sırasında öğrencileri, 
Denizli’ye davet etmişti. 
Bu davet sonrası Kuyu-
cak Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali 
Bilgenoğlu’nun da destek-
leriyle gezi oldukça renkli 
anlara tanıklık ederek ger-
çekleşti. Gezi boyunca öğ-
rencilerin oldukça iyi vakit 
geçirdiği gözlendi. 

Büyükşehir Belediyesine 
yapılan ziyaret ile başla-
yan gezi Adalet Parkı ve 

Çamlık Parkı turu ile de-
vam etti. 

Çamlık Park’ta  Belediye 
tarafından ikram edilen 

yemek sonrası teleferik ile 
Bağbaşı Yaylası’na çıkıldı. 
Öğrenciler dünya çapın-
da bir etkinlik olan Heykel 
Kolonisi’ni de ziyaret ede-

rek dünyanın farklı yerle-
rinden gelen  heykeltraş-
larla tanışma fırsatı buldu.  
Gezi, Pamukkale turu ile 
tamamlandı.

Kuyucak MYO  öğrencileri Denizli'yi gezdi 

Öğretim Üyemizin kitabı yayımlandı
 Üniversitemiz Fen-Ede-

biyat Fakültesi Tarih Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Hüseyin 
Üreten’in “Hellenistik Dö-
nem’de Pergamon Kenti 
Tanrı ve Kültleri” isimli ki-
tabı, Lambert Academic 
Publishing (LAP) Yayımevi 
tarafından  26 Mayıs 2017 
tarihinde yayımlandı.

LAP tarafından Alman-
ya’da yayımlanan kitapta 
Pergamon kentindeki Hel-
lenistik Dönem Tanrı ve 
Kültleri, neşredilmiş yazıt-

lar ışığında ele alınıyor. 
Pergamon kentindeki An-
tikçağ kutsal yerlerinin 
çok sayıda olması ve ken-
tin her yerine dağılmış 
durumda bulunması bu 
bölgede birçok tanrı(ça) 
ve o tanrı(ça)ya ait özel 
kurallar ve törenleri bulu-
nan belli bir dinsel tapın-
manın yani kültün varlığı-
nı gösteriyor. 

Bunun sonucu olarak da 
kitapta, Pergamon’da din 
olgusunun çok yaygın ol-

ması, evlerde, küçük kut-
sal yerlerde, pazar yeri 
binalarında, gymnasion-
larda ve kamuya açık baş-
ka yerlerde tanrı(ça)lar ve 
tanrısal güçler ve bu kut-
sal mekanların her birinin 
kendine özel adak yerleri 
ve günleri, bayramları, 
dini tören alayları anlatı-
lıyor. 

2003 yılında doktora çalış-
ması olarak hazırlanan bu 
çalışma LAP aracılığıyla 
bilim dünyasına sunuldu.

Öğrenciler 
müzik şöleni 
sundu

 Üniversitemiz öğren-
ci topluluklarından ADÜ 
Müzik Topluluğu, 22. Kül-
tür ve Sanat Şenliği kap-
samında 11 Mayıs 2017 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Maiandros Salo-
nu’nda yıl sonu konseri 
gerçekleştirdi.

Danışmanlığını, Ziraat Fa-
kültesi’nden Arş. Gör. Dr. 
Mehmet Güler’in yaptığı 
ADÜ Müzik Topluluğu, 
bu yıl düzenledikleri kon-

ser ile beşinci konserle-
rini gerçekleştirmiş oldu. 
Dinleyicilerden tam not 
alan konserde pop, rock 
ve halk müziği türlerini 
seslendiren ve tamamı 
Üniversitemiz öğrencile-
rinden oluşan 25 kişilik bir 
ekip sahne aldı. 

Üniversitemiz öğretim 
üyesinin yazısı A sınıfı 
dergide yayımlandı

 Üniversitemiz Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Abdullah Akpınar’ın 
Urban Forestry & Ur-
ban Greening (UFUG) 
isimli uluslararası alanda 
saygın “A” sınıfı (Impa-
ct Factor: 2.06) dergide 
makalesi yayımlandı. Öğ-
retim üyemizin tek yazar 
olduğu “Urban green 

spaces for children: 
A cross-sectional study 
of associations with dis-
tance, physical activity, 
screen time, general he-
alth, and overweight” 
başlıklı makalesi, Yrd. 
Doç. Dr. Abdullah Ak-
pınar’ın son iki yıl içeri-
sinde UFUG dergisinde 
yayımlanan 5. makalesi 
oldu.

“Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey 
Araştırması” kitabı yayımlandı

 Üniversitemiz Fen Ede-
biyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyele-
rinden Yrd. Doç. Dr. Murat 
Çekilmez tarafından yürü-
tülen “Myrina ve Gryneion 
Arkeolojik Yüzey Araştır-
ması” (MYGAR) kapsa-
mında oluşturulan “Myrina 
ve Gryneion Arkeolojik 
Yüzey Araştırmaları, Bel-
geler ve Yeni Araştırmalar, 
1. Cilt” adlı kitap yayım-
landı. Myrina ve Gryneion 
yerleşimlerinde başlan-
gıcından itibaren yapılan 
kazı ve araştırmalarla bir-
likte elde edilen belgelerin 

değerlendirildiği çalışma-
daki amaç, şimdiye kadar 
elde edilen veriler ve bul-
guların toplu bir şekilde 
araştırma bandı olarak 
bilim dünyasına sunulması 
olarak kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdür-
lüğü’nün izinleriyle 2015 
yılında başlayan yüzey 
araştırmalarında elde edi-
len ilk verilerin sunulduğu 
çalışmada, on dokuz araş-
tırmacı tarafından değer-
lendirilen yirmi beş ayrı 

makale bulunuyor.

Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri Biriminin de 
desteklediği projede, Yrd. 
Doç. Dr. Murat Çekilmez 
çalışmanın editörlüğünü 
yürütürken Üniversitemiz 
Fen Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyelerinden, Doç. 
Dr. Mesut Kırmacı, Doç. Dr. 
M. Evrim Demir, Yrd. Doç. 
Dr. Aydın Erön, Yrd. Doç. 
Dr. Emre Erdan, Yrd. Doç. 
Dr. Murat Aydaş, Arş. Gör. 
Nihan Aydoğmuş ve Arş. 
Gör. Nurdan Akbulut da 
yer aldı.
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 Erasmus Ders Verme 
Hareketliliği kapsamın-
da Litvanya Kazimieras 
Simonavicius Üniversi-
tesinde 15-16 Mayıs 2017 
tarihleri arasında düzenle-
nen “Türk Günleri” etkinli-
ğinde, Üniversitemiz Fen 
Edebiyat Fakültesi Sos-
yoloji Bölümü Öğretim 
Elemanı Arş. Gör. Dr. Ali 
Erdem Akgül ile Söke İş-
letme Fakültesi Kamu Yö-
netimi Bölümü Arş. Gör. 
Eren Alper Yılmaz, Türki-
ye’nin, Aydın’ın ve Üniver-

sitemizin tanıtımını içeren 
sunumlar gerçekleştirdi.

Türk Günleri etkinliğine 
Kazimieras Simonavicius 
Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Andrius Tekorius, 
Litvanya Türkiye Büyü-

kelçiliği’nden gelen elçilik 
temsilcilerimiz, öğretim 
elemanları, öğrenciler ka-
tılırken, etkinlik Türk kül-
türü ve Üniversitemiz 
hakkında merak edilenle-
rin cevaplandırılması açı-
sından ilgiyle karşılandı.

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO 
UMKE’yi ağırladı

 Nazilli Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu 
(MYO) Sosyal Sorum-
luluk dersi kapsamında 
Aydın İl Sağlık Müdürlü-

ğü UMKE (Ulusal Medikal 
Kurtarma Ekibi) birimi 
tarafından öğrencilere 
12 Mayıs 2017 tarihinde 
UMKE tanıtımı yapıldı.

Meslek Yüksekokulunda 
gerçekleştirilen projede, 
UMKE’nin kuruluş ama-
cı ve çalışma esasları, 
görev, yetki ve sorum-
lulukları, araç tanıtımı, 
UMKE’ ye katılım şartları, 
eğitimleri, bugüne ka-
dar gerçekleştirilen yurt 
içi ve yurt dışı görevler 
ve çalışmalar hakkın-
da bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmenin sonunda 
UMKE birimi temsilcileri 
Dr. Ahmet Ozan Yılmaz, 
Paramedik Yasemin Ars-
lan Argun ve Çevre Sağlık 
Teknisyeni Muhsin Arıcan’ 
a teşekkürlerini sunan öğ-
renciler, UMKE’de gönüllü 
olarak faaliyet göster-
mek istediklerini söyledi. 

 Radyasyon ve Koruma 
Ekipmanları Eğitimi, 13-
14 Haziran 2017 tarihin-
de Radyoloji Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Özüm Tunçyü-
rek tarafından Hastane-
miz Öğretim Üyesi Blo-
ğu Seminer Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Radyoloji Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Özüm Tunçyü-
rek eğitimde, radyasyo-
nu, enerjinin bir boşluk 
ve ortamda parçacıklar 
halinde ve serbest şe-
kilde dağılım ve yayılım 
özelliği olarak tanımla-
dı. Tunçyürek, radyas-
yon tipleri, lineer ener-
ji transferi, radyasyon 
kaynakları, kuantum 
kuralı, birimler, ağırlık 
faktörleri ve doz ilişkisi 
konularında da ayrıntılı 
bilgi verdi.

Radyasyon 
ve Koruma 
Ekipmanları 
Eğitimi 
gerçekleşti

 Üniversitemiz, Aydın 
Ticaret Odası İlkokulu ile 
özel eğitim sınıfı öğrenci-
lerinin Üniversitemiz yüz-
me havuzundan ücretsiz 
olarak faydalanması için 
10 Mayıs 2017 tarihinde 
bir protokol imzaladı.
Rektörlük makamında 

gerçekleşen protokol tö-
renine, Üniversitemiz Özel 
Eğitim Bölümü Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bildi-
ren, Yrd. Doç. Dr. Sibel Şe-
ker ile Aydın Ticaret Odası 
İlkokulu Müdürü Mehmet 
Korkmaz ve okul öğret-
menleri katıldı. 

Yüzme Havuzu, özel eğitim 
öğrencilerinin hizmetine sunuldu

Sarar Mağazası 
Üniversitemiz 
öğrencilerine indirim

 Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan ve Aydın Sarar 
Mağazası İşletme Müdürü 
Ahmet Akif Tuğcu’nun 
imzaladığı protokol ile 
sadece Üniversitemiz per-
soneli değil öğrencileri 
de Sarar ürünlerinden in-

dirimli yararlanabilecek.
Üniversitemiz ile Aydın 
Sarar Mağazası arasın-
da gerçekleştirilen proto-
kol gereği, Üniversitemiz 
personeli ve öğrencileri 
mağazadan %40 indirim-
le alışveriş yapabilecek.

Online 
kitap satışa 
sunuldu

 Üniversitemiz Fen Ede-
biyat Fakültesi İngiliz Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mesut Günenç’in “Postd-
ramatic Theatrical Signs 
in Contemporary British 
Playwrights” adlı kitabı, 
8 Haziran 2017 tarihinde 
online olarak “amazon.
com ve amazon.co.uk” 
adreslerinde satışa sunul-
du. Kitapta, 20. Yüzyıla 
kadar gelenekselleşmiş 
karakter, olay, zaman ve 
oyun örgüsü gibi drama-
tik formları yapı bozumu-
na uğratan 1999 yılında 
Almanya’da Hans Thies 
Lehmann tarafından ka-
leme alınan ve 2006 yı-
lında İngilizceye çevrilen 
Postdramatic Theatre 
adlı eserin tiyatral özellik-
leri tanıtılıyor.

Litvanya’da Türk günlerinde 
Üniversitemiz tanıtıldı 

 Köşk Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Doç. Dr. A. 
Demet Karaman, Köşk 
Meslek Yüksekokulunun 
kadrosunda bulunan aka-
demik personel arasından 
ilk olarak “Doktor” unvanı 
almaya hak kazanan Öğ-
retim Görevlisi Dr. Esma 
Durukal’ı başarılarından 
dolayı tebrik etti. 

Doç. Dr. A.Demet Kara-
man, akademik ve ida-
ri personelin katılımıyla 

düzenlenen törende Öğ. 
Gör. Dr. Esma Durukal’a 

çiçek ve başarı belgesini 
takdim etti.

Köşk MYO’da ilk doktora heyecanı

Engelliler için farkındalık projesi hayata geçti

“10-16 Mayıs Dünya En-
gelliler Haftası” dolayısıy-
la Nazilli Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu 
Sosyal Sorumluluk dersi 
kapsamında 11 Mayıs 2017 
tarihinde “Engelliliğe Far-
kındalık” projesi Sümer 
Kampüsünde hayata ge-
çirildi.

Öğrenciler, Empati Par-
kuru Etkinlikleri ile engel-
lilerin yaşamını insanların 
daha yakından görme, 
anlama ve hissetme fır-
satı yakaladı. Öğrenci-
ler tekerlik sandalye ile 
parkurda fiziksel engelli 
bireylerin yaşadığı sorun-
ları fark ederek, gözlerini 

bantla bağlayıp görme 
engellilerin yaşadığı so-
runlara dikkat çekmeye 
çalıştı. Aynı zamanda işit-
me engelli bireyleri anla-
yabilmek için kulaklıkla 
ve işaret dilini bilmeden 
iletişim kurmayı tecrübe 
ettiler.

 Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Serap Gökçe’nin  
“Aydın Merkezde Yaşayan 
75 Yaş ve Üzeri Yaşlıların 
Yaşam Koşulları ve Sağlık 
Durumları “ adlı sözlü bil-
dirisi, ikincilik ödülüne la-
yık görüldü. Yrd. Doç. Dr. 
Serap Gökçe, geriatri, ge-
rontoloji alanında uzman 
yerli ve yabancı öğretim 
üyelerinin katılımı ile 11-13 
Mayıs 2017 tarihleri arasın-
da gerçekleşen Uluslara-
rası Keyifli Yaş Alma Fuarı 
ve Kongresi’nde ödülünü 
Tazelenme Üniversitesi ku-
rucusu Prof. Dr. İsmail Tu-
fan’dan aldı.

Öğretim 
üyemiz sözlü 
bildirisi ile 
ikinci oldu
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 Üniversitemiz birim-
lerinde 2017 yılı için staj 
yapmak üzere başvuran 
ve başvurusu kabul edilen 
öğrencilere, 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu kapsamında verilmesi 
zorunlu olan İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) Eğitimi-
nin ilki 4-5 Haziran 2017 
tarihlerinde gerçekleşti. 
İSG Uzmanlarımız ve İş-
yeri Hekimleri tarafından 
verilen eğitimlerin aka-
binde işe başlama mua-
yeneleri gerçekleştirilerek 
stajyer öğrencilerin, gü-
venli ve sağlıklı bir şekilde 
işe başlaması sağlandı.

Eğitimlere katılamayan 
stajyer öğrenciler için ikin-
ci eğitim 20-21 Haziran, 

üçüncü ve son eğitim ise 
4-5 Temmuz 2017 tarihle-
rinde  gerçekleştirilecek.

 Üniversitemiz Söke İş-
letme Fakültesi, 6 Hazi-
ran 2017 tarihinde Fakül-
te bahçesinde yaklaşık 
600 öğrenciye iftar ye-
meği verdi. 

Öztürk ve Akkaya Ailele-
ri, Yaman Öğrenci Yurdu 

ve Söke Belediyesinin 
katkılarıyla gerçekleşen 
iftara, Söke Belediye 
Başkanı Süleyman Toy-
ran, Söke İşletme Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Fat-
ma Neval Genç, dernek 
ve oda başkanları, Söke 
sivil toplum kuruluşları 

temsilcileri katıldı. 

Söke İşletme Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fatma 
Neval Genç, iftar yeme-
ğinin ardından organi-
zasyona katkı sağlayan 
ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi, 2016-2017 Bahar 
döneminde, “Girişimcilik 
ve Özel Sektörel Etkile-
şim” dersini, bu yıl Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOS-
GEB) ve Aydın’ın başa-
rılı girişimcileri iş birliği 
ile verdi. Bu dönemdeki 
ders süresince öğrenci-

ler, KOSGEB sertifikasını 
hak etmek üzere Doç. Dr. 
Renan Tunalıoğlu ve Prie-
ne Danışmanlık şirketin-
den Şebnem Erdemir’in 
desteğiyle hazırladıkla-

rı girişimcilik projelerini, 
16 Mayıs 2016 günü Jüri 
üyelerine sözlü ve yazılı 
sunumlarla anlattı. Başa-
rılı olanlar sertifikalarını 
almaya hak kazanacak.

Aydınlı girişimciler Ziraat Fakültesinde ders verdi

Önce iş güvenliği

Öğrencilere iftar yemeği verildi

Ücretsiz 
deri 
kanseri 
taraması 
yapıldı

 Üniversitemiz Deri ve 
Zührevi Hastalıklar Po-
likliniği’nde,  Deri ve 
Zührevi Hastalıklar Ana 
Bilim Dalı öğretim üye-
leri ve asistanların ka-
tılımıyla, 31 Mayıs 2017 
tarihinde ücretsiz deri 
kanseri taraması yapıldı.

Taramaya katılan hasta-
larda kanser açısından 
risk saptanılan lekele-
rin, benlerin dermosko-
pik incelemeleri ve fo-
toğraflaması yapıldı ve 
yakın izlemeye alındı. 

Avrupa çapında, başta 
melanom olmak üzere 
tüm deri kanserlerinin 
erken tanı ve tedavisini 
desteklemek için 1999 
yılında kurulan “Eurome-
lanoma” projesinin bir 
parçası olarak yürütülen 
bu çalışma, Türkiye’de-
ki diğer merkezlerle aynı 
hafta içinde  yürütüldü.

Türkiye bu projeye, 2014 
yılında, İstanbul Bez-
mialem Vakıf Üniver-
sitesi Tıp Fakültesinde 
çalışmakta olan Prof. 
Dr. Nahide Onsun ön-
derliğinde dâhil oldu. 

 Üniversitemiz Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Ebelik 
Bölümü Arş. Gör. Funda 
Çitil Canbay ve Sağlık 
Yüksekokulu Ebelik Bö-
lümü 4. Sınıf öğrencisi 
Yasemin Sabit,  “Ebelik 
Bölümü Öğrencilerinin 
Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadına Yönelik Şiddete 
İlişkin Görüş ve Deneyim-
leri: Nitel Bir Araştırma” 
başlıklı bildirileriyle Sözel 
Bildiri Ödülü Birinciliği’ne 
layık görüldü. Arş. Gör. 
Funda Çitil Canbay ve 
Sağlık 4. Sınıf öğrencisi 
Yasemin Sabit ödülünü,  
20-22 Nisan 2017 tarih-
lerinde Biruni Üniversite-
si tarafından İstanbul’da 
tertiplenen “4. Uluslara-
rası Ebelik Öğrencileri 
Kongresi”nde aldı.

Sözel bildiri 
ödülü 
birinciliği 
ADÜ'de

''Temel Yaşam Desteği'' eğitimi verildi

Hasta Yakınından Rektörümüze 
teşekkür ziyareti

 Nazilli Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu 
Sosyal Sorumluluk dersi 
kapsamında 11 Mayıs 2017 
tarihinde Nazilli Mes-

leki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrenci ve öğret-
menlerine ‘’Temel Yaşam 
Desteği’’ eğitimi verildi.
İlk yardım elemanı tarafın-

dan verilen eğitimde kalp 
masajının önemi, hangi 
durumlarda kalp masajı 
yapılması gerektiği kalbi 
durmuş (arrest) vakayla 
karşılaşıldığında yapıl-
ması gereken müdahale-
ler hakkında bilgi verildi. 

Maket üzerinde Baş Ge-
ri-Çene Yukarı Pozisyonu, 
Bak-Dinle-Hisset Yön-
temi ve Kalp Masajı uy-
gulamalı olarak anlatıldı.

 Üniversitemiz Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi 
Yara Bakım Ünitesi’nde 
tedavi gören Erol Büyük-
başaran’ın eşi Aynur Bü-
yükbaşaran, 19 Haziran 
2017 tarihinde Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bir-
can’ı makamında ziyaret 
etti.Ziyarette, Üniversite-
miz Uygulama ve Araştır-
ma Hastanesinde çalışan 
doktor ve çalışanlardan 
duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Büyükbaşa-
ran; “Eşim şeker hastasıy-
dı, ayağında bir yara çıktı 
ve kangrene dönüştü. Üni-
versitenizin Yara Bakım 
Ünitesinde Doç. Dr. Bülent 
Ertuğrul ile tedaviye baş-
ladık, kısa sürede sonuç 
aldık ve eşim iyileşti. Onun 
adına emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum.” 
dedi ve Rektörümüze te-
şekkürlerini sunarak çiçek 
takdim etti.

Öğrenciler 
bitirme 
projelerini 
sergiledi

 Üniversitemiz Aydın 
Sağlık Yüksekokulu Bes-
lenme ve Diyetetik Bö-
lümü öğrencileri bitirme 
tezlerinden oluşan bir 
sergi düzenledi. 

Atatürk Kongre Merkezi 
fuaye alanında düzen-
lenen serginin açılışı, 24 

Mayıs 2017 tarihinde ger-
çekleşti. Açılışa Üniver-
sitemiz Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Recai Tunca, 
Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü öğretim üyeleri 

ve öğrenciler katıldı. Açı-
lışta projeleri inceleyen 
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Recai Tunca öğrenci-
lerden bitirme projeleri 
hakkında tek tek bilgi aldı. 
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 Çine MYO öğretim ele-
manı Prof. Dr. Özdal Gök-
dal, Polonya’da bulunan 
University of Technology 
and Life Sciences in Byd-
goszcz, Faculty of Animal 
Breeding and Biology’i zi-
yaret etti.

ADÜ Çine Meslek Yükse-
kokulu ile Polonya’da bu-
lunan University of Tech-
nology and Life Sciences 
in Bydgoszcz, Faculty of 
Animal Breeding and Bi-
ology arasında imzalanan 
Erasmus anlaşması kap-
samında öğretim üyemiz 
Prof. Dr. Özdal Gökdal, 
23-24 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında ders verme ha-
reketliliği gerçekleştirdi. 
Ders verme faaliyetinin 

yanı sıra, Fakülte Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Dari-
usz Piwzcynski, Koyun Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı 
ve fakülte öğretim üyeleri 
ile birlikte gerçekleştiri-
len çiftlik ziyaretlerinde 
Polonya Merinosu ve Me-

rinos koyun yetiştiriciliği 
hakkında bilgi alındı. Bö-
lüm laboratuvarları ziyaret 
edilerek yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi edinildi. 

Ayrıca ziyarette yeni iş bir-
liği olanakları görüşüldü.

 Çine MYO öğretim üye-
lerinden Prof. Dr. Özdal 
Gökdal’ın girişimleri ile 
Çine MYO ve Universidad 
de la Republica Uruguay 
arasında imzalanan Mev-
lana ve genel iş birliği an-
laşması kapsamında, 2015 
yılında Prof. Dr. Rodolfo 
Ungerfeld ve Prof. Dr. Öz-
dal Gökdal koordinatörlü-
ğünde planlanan bilimsel 
projeler hayata geçirildi. 

Projeler, Türkiye’de ilk 
defa Güney Amerika ülke-
si Uruguay ile bir üniver-
sitenin bilimsel bir işbirliği 
yapması açısından önem 
arz ediyor.
Çalışma  kapsamda Uru-
guay’dan yüksekokula  
gelen Uzm. Julia Giribo-
ni’nin de katıldığı “Use of 
a GnRH analogue to im-
prove reproductive func-
tion” ve “Use of a GnRH 
superagonist to improve 

the buck effect” başlıklı 
iki adet bilimsel çalışma 
yürütülmeye başlandı. 

Çine’de 3 ay sürecek olan 
çalışmaların iki aylık süre-
cine Julia Giriboni bizzat 

katılıyor. Giriboni yükseko-
kul binasında düzenlenen 
ofisinde ve yüksekokul 
laboratuvarında çalışma-
larını sürdürüyor. Çalışma-
ların son bölümü ise Uru-
guay’da devam edecek.

Çine MYO öğretim elemanı Polonyalı 
meslektaşlarıyla buluştu

Çine MYO Bilimsel iş birliği 
projelerini hayata geçiriyor  ADÜ Çine Meslek Yük-

sekokulu Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Özdal Gökdal, “II.
International Conference 
on Advances in Natural 
and Applied Sciences” 
(ICANAS 2017)”’ adlı ulus-
lararası konferansa katıldı.

Öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Özdal Gökdal, Ağrı İb-
rahim Çeçen Üniversite-
si tarafından 18–21 Nisan 
2017 tarihlerinde Antal-
ya’da düzenlenen “II. In-
ternational Conference 
on Advances in Natural 
and Applied Sciences”a 
(ICANAS 2017), “The 
Possibilities of Using In-
dividual Birth Weights as 
Weaning Criteria in Dairy 
Goat Farming” adlı bildiri 
ile katıldı. Konferans sı-
rasında çalışma alanı ile 
ilgili yerli ve yabancı bi-
lim adamları ile karşılıklı 
görüşen Prof. Dr. Gökdal, 
okulu adına yeni iş birliği 
olanakları sağladı.

Çine MYO 
uluslararası 
konferansta 
temsil 
edildi

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
ASLIHAN TOPAL AYDIN MYO BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ PROG. ÖĞR.GÖR.

DİLEK AKICI TAYANÇ AYDIN MYO ÇOCUK GELİŞİMİ PROG. ÖĞR.GÖR.
SULTAN ÜMMÜGÜLSÜM GÜNDÜZALP İSLAMİ İLİMLER FAK. TEFSİR ARŞ.GÖR
FETTAH SAYGILI SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BLM. ARŞ.GÖR
GÜLER ÜNAL SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESÖR
ERCAN ALBAYRAK TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR
HÜSEYİN BOZCA TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ARŞ.GÖR
KUDRET AKIN TOKER İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK ARŞ.GÖR
MELİKE HAZIR SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ARŞ.GÖR
ABDURRAHMAN YILDIRIM İSLAMİ İLİMLER FAK. FIKIH ARŞ.GÖR
CEVRİYE FADILOĞLU ÇİNE MYO OKUTMAN
MAHMUT BİLAL ÇAMAN TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR
MÜKERREM BAŞLİ HEMŞİRELİK FAK. "DOĞUM KADIN SAĞLIĞI ve HASTALIĞI HEMŞİRELİĞİ" ARŞ.GÖR
MERVE USTA SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. ODYOLOJİ ARŞ.GÖR
YAKUP KARACA ÇİNE MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROG. ÖĞR.GÖR.
BETÜL KOSKA SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. ODYOLOJİ ARŞ.GÖR
SAFİYE BİLGE GÜÇLÜ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ARŞ.GÖR
AYŞE KÜBRA ŞAHAN SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BLM. ARŞ.GÖR
MESUT AKAKIN SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. ODYOLOJİ ARŞ.GÖR
GÜLŞAH DENİZ SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. FAKÜLTE SEKRETERİ NAKİL
AYTUN DEMİRTAŞ KOÇARLI MYO MEMUR (Ş) 3713 SK. TERÖR MALULÜ
MURAT YILDIRIM PERSONEL DAİRESİ BAŞK. MEMUR (Ş) SHCEK

EMİR AYŞE ÖNEZ BUHARKENT MYO HİZMETLİ (Ş) SHCEK

Atananlar2017
Haziran

              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
HASAN ÇENGEL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM OKUTMAN EMEKLİ

BURCU BIÇAKCI İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. NAKİL
GÜLİSTAN BARCA ÖNEN RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA ARŞ.GÖR. İSTİFA
SELVİ ŞENEL ŞENTÜRK İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. İSTİFA
MUSTAFA ŞAHİN ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ARŞ.GÖR. NAKİL
ÜNAL SÜLÜK GÖĞÜS HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. NAKİL

DİCLE AKCAN KAHVECİOĞLU VETERİNERLİK CERRAHİSİ ARŞ.GÖR. NAKİL

CAHİT GÜRSEL BELLEK İLETİŞİM FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. İSTİFA
BAYRAM ACAR ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL SEKRETERİ RESEN EMEKLİLİK
ERDOĞAN KINALI TIP FAKÜLTESİ TEKNİSYEN EMEKLİLİK

Ayrılanlar2017
Haziran

Akademik Personel Şube Müdürlüğü ve İdari Personel Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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