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REKTÖRÜMÜZDEN
Sevgili arkadaşlarım,
Üniversitemiz bu ay oldukça hareketli bir ay
geçirdi. Yeni akademik
yılımızın açılışını B
ilim,
Sanayi
ve
Teknoloji
Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün
teşrifleriyle
gerçekleştirdik. Açılışta Bakanımızın yanı sıra Anayasa
Mahkemesi Başkan Vekili
Prof. Dr. 
Engin Yıldırım,
Aydın V
 alisi Yavuz Selim
Köşger, Aydın Milletvekili
Mehmet Erdem, Türk
Patent ve Marka Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri de bizi yalnız bırakmadı.
Aynı gün ilimizin kalkınmasında önemli bir rol üstlenecek olan Teknokentimizin açılışını da yine Sayın Bakanımız Dr. Faruk Özlü ile
birlikte gerçekleştirdik. Gelişen teknolojinin üniversitelerin önemini arttırdığından hareketle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
bünyesinde kurulan “Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Portalı (KÜSİP) Tanıtım Toplantısı”nı da yine Üniversitemizde gerçekleştirdik.
Bu ay Üniversitemizi tercih ederek fakültelerine birincilikle yerleşen öğrencilerimize Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta
Saraç imzalı belgelerini, Türk Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ile birlikte verdik.
Üniversite olarak yaşlıların toplumsal hayata daha aktif bir biçimde katılmalarını sağlayacak Tazelenme Üniversitesi projesini de
hayata geçirmek için yürütülen çalışmalara destek vermeye devam
ediyoruz. Çok yakın bir tarihte Tazelenme Üniversitesini kampüsümüze kazandırmakta kararlıyız.
Bu ay geleneksel hale gelen “Kendi Değerlerimiz” adlı söyleşi programımız da “Spor” konu başlığı ile hayata geçti. Üniversitemiz akademik personelinin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaştığı
“Kendi Değerlerimiz” programına ilgi yine büyüktü. Bu programla
sıkıcı olabilecek konuları dahi insanlara keyifli bir şekilde anlatıp
geniş kitlelere ulaşmayı başarmak bizleri mutlu ediyor. Programda aynı ay içerisinde hayatını kaybeden dünyaca ünlü haltercimiz
Naim Süleymanoğlu’nu da rahmetle andık.
Bu ay Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de, ebediyete intikalinin 79. Yılında düzenlediğimiz
törenle andık. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.
Üniversitemiz hayata geçirdiği etkinliklere durmaksızın devam
edecek. Amacımız her zaman daha iyi bir Üniversite, daha iyi yarınlar ve daha umut dolu bir Türkiye. Sağlıcakla kalın.

Burun estetiği hakkında
bilmeniz gereken
her şey

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör
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Yeni Akademik Yılımız Bakan
Özlü’nün teşrifleriyle açıldı

Ü

niversitemiz
20172018 Akademik Yılı
Açılış Töreni, 9 Kasım 2017 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Maiandros
Salonu’nda, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü’nün teşrifleri ile gerçekleşti.
Açılış Töreni öncesi Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü’yü makamında ağırlayan Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan, konuklara Üniversitemiz hakkında bilgiler verdi. Bakan
Özlü’nün Üniversitemiz şe-
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ref defterini imzalamasının
ardından Akademik Açılış
Töreni için Atatürk Kongre
Merkezi’ne geçildi.
Etkinliğe, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Sayın
Faruk Özlü, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr.
Engin Yıldırım, Aydın Valisi
Yavuz Selim Köşger, Aydın
Milletvekili Mehmet Erdem,
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Habip Asan, kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri,
sivil toplum örgütleri, Üniversitemiz akademik ve ida-

ri personelinin yanı sıra çok
sayıda öğrenci katıldı.
Akademik Açılış Töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve
Üniversitemiz tanıtım filminin izlenmesinin ardından
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan’ın açılış konuşmaları
ile devam etti.
“Önümüzdeki günlerde organ
naklini gerçekleştireceğiz”
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan yaptığı konuşmada
Üniversitemiz profili için
“Neredeydik nereye geldik”
sözleriyle başlayarak Üni-

versitemiz hakkında bilgiler verdi. Üniversitemizce
yapılan yatırımların ve projelerin altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Bircan, İlimizin
önemli yeraltı kaynaklarından jeotermal enerjinin
daha verimli kullanılmasına
yönelik Jeotermal Araştırma
Merkezi’nin
kurulduğunu
dile getirdi. Sağlık alanı ile
ilgili yapılan yatırımları da
değerlendiren Prof. Dr. Bircan, önümüzdeki günlerde
Üniversitemizde organ nakli
yapmaya başlayacaklarının
müjdesini verdi. Öte yandan İlimizin kalkınmasında
önemli bir rol üstlenecek

olan Teknokentin kurulması
için uzun süredir çalışmaların sürdüğünü dile getiren
Rektörümüz Prof. Dr. Bircan,
Sayın Bakanımız Faruk Özlü’nün Teknokent için gerekli tüm desteği vereceklerini
söyledi.
“Çağdaş uygarlık seviyesini
aşmaya çalışacağız”
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan’ın
konuşmalarının
ardından söz alan Aydın
Milletvekili Mehmet Erdem
ise Üniversitemizin 20172018 Akademik açılış yılını
kutlayarak, hayırlı olmasını
temenni etti. Milletvekili
Erdem, “Çağdaş uygarlık seviyesini aşmaya çalışacağız,
Üniversitemizin dünyanın
ilk 500 üniversitesi arasında
olmasını hep birlikte başaracağız. Bilimsel ve teknolojik alanda 2023 hedeflerimizi şimdiden belirledik.”
dedi.
“Aydın’ın, her santimetre karesi değerli”
Vali Selim Köşger, Aydın ilinin birçok potansiyeli olduğunu ve bu potansiyeli alın
teri ile akıl terini birleştirerek ortaya çıkarmak istediklerini söyledi. Vali Köşger,
“Üniversite, tarla, atölye ve
sanayiyi teknoloji ile buluşturma fırsatını yakalayacağız, Adnan Menderes
Üniversitesinde (ADÜ) de bu
kapasiteyi görüyorum.” dedi.
Aydın’ın çok bereketli bir il
olduğuna değinen Vali Köşger, yerin 2 bin metre altından, yerin 2 bin metre üstüne kadar her santimetrenin
değerli olduğunu vurgulayarak; yer altında jeotermal enerjinin varlığına, yer
üstünde pamuk, incir, zeytin,
kestane, sebze üretimine ve
dağların üzerine kurulan

rüzgar enerji santrallerinin
de kentin potansiyelini ortaya koyduğuna dikkat çekti.
“Sizleri büyük bir misyonun
taşıyıcısı olarak görüyorum”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanımız Dr. Sayın Faruk
Özlü ise, Üniversitemizi ek
bir misyon yüklenmiş bir
üniversite olarak gördüğünü ifade ederek, “Adnan
Menderes bir isim değil, bir
değerler bütünüdür. Sizleri
bu büyük misyonun taşıyıcısı olarak görüyorum.” dedi.
Bakan Özlü, emek yoğun
üretimden teknolojik üretime geçmemiz gerektiğinin
altını çizerek, günümüzde
üstünlüğün ancak teknoloji ile mümkün olabileceğini kaydederek; teknoloji
transferi değil, teknoloji
üretimi yapmamız gerektiğini vurguladı. Bakan Özlü,
“Rehavet içinde üniversite
istemiyoruz. Üniversiteleri toplumun ekonomik ve
sosyal kalkınmasına katkı
sağlayan birimler olarak

görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bilgi üreten üniversitelerin önemine değinen Bakan Özlü, “Türk ekonomisi
ve Türk sanayisi Teknoloji
ile büyüyecektir. Türk otomobili projesi ile küresel
başarıyı hedefliyoruz. Bu
projede Sanayi 4.0, emin
olunuz, 80 milyon vatandaşımızın kaderi üzerinde
doğrudan etkili olacaktır.
Sanayi 4.0, dijital teknoloji ve üst düzey yazılım olacak.” diyerek inovasyonun
önemine dikkat çekti.
Bakan Özlü, Teknopark konusunda da “ADÜ için ne
yapabileceğimizi konuştuk.
Teknopark kurulması halinde destek vereceğimi söylemiştim; bugün de sözümün
arkasındayım. Yeni öğretim
yılında öğrencilerimize başarılar diliyorum.” diyerek
sözlerini tamamladı.
Bakan Özlü’nün konuşmalarının ardından, Akademik
Açılışımızın ilk dersini veren
Anayasa Mahkemesi Başkan

Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, kendisinin de 16 yıl
akademisyenlik, 7 yıl dekanlık ve son olarak da yargıçlık yaptığını dile getirerek,
üniversitelerin
gençlerin
eğitimi üzerindeki etkilerini
anlattı. Cübbe giyen meslek gruplarını anlatan Prof.
Dr. Engin Yıldırım, akademisyenler, hakimler ve din
adamlarının
kararlarında
bilgi birikimi olgun düşünce
yapısı, iç bağımsızlık ve kendi vicdanlarına göre karar
verdiğini söyleyerek cübbe
giymenin sıradan bir olay
olmadığını kaydetti.
Üniversitemiz öğrencileri
tarafından da ilgiyle takip
edilen ilk dersin sonunda,
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan ahşaptan yapılan ve
Bakan Dr. Sayın Faruk Özlü’nün resminin bulunduğu
tabloyu Bakan Özlü’ye takdim ederken; Valimiz Yavuz
Selim Köşger de Üniversitemiz tarafından hazırlanan
çini tabağı, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr.
Engin Yıldırım’a hediye etti.
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“Teknokent,
Aydın'a ve ülkemize hayırlı olsun”
2017-2018 Akademik Yılı Açılış Törenimizle birlikte iki mutluluğu bir arada
yaşadığımız 64. Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen Adnan Menderes
Üniversitesi Teknokenti’nin açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr.
Sayın Faruk Özlü’ nün teşrifleriyle, 9 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşti.
Akademik yıl açılış törenimizin ardından Vali Yavuz
Selim Köşger ve Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan
ile birlikte Üniversitemiz
Merkez Kampüsünde kurulan Teknokent Alanının açılışını gerçekleştiren Bilim
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Özlü, Rektörümüz Bircan’a
verdiği sözü tutacağını ve
Teknokent Projesine gerekli desteği sağlayacaklarını
söyledi.
Teknokentlerin üniversiteler için elzem olduğuna dik-

kat çeken Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, Teknoparkların girişimcilerin hayallerini gerçekleştirdiği, büyük
işletmelerin işbirliğini destekleyen sinerji ortamından
faydalandığı, akademisyen
ve araştırmacıların şirket-

leşebildiği,
üniversiteler
için bir prestij aracı ve sanayicilerin teknolojiye giriş
kapısı olduğunu söyledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, Teknokentin, Aydın’a
ve Ülkemize hayırlı uğurlu
olmasını diledi.

Dalama tandırına coğrafi işaret
belgesi verildi
Üniversitemiz
Teknokentinin açılışının ardından
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Dr. Sayın Faruk Özlü,
ADÜ Restorant’ta tadına
baktığı Dalama Tandırı’nın
coğrafi işaret belgesini, Efeler Belediye Başkanı Mesut
Özakcan’a verdi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Türkiye’nin
coğrafi işaretli ürünlerden
20 milyar Euro gelir elde
ettiğini ifade etti. Dalama
Tandırının 150 yıllık geçmişi

olduğuna dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mesut
Özakcan, Dalama Tandırının
tüm özellikleriyle kendine
has bir ürün olduğunu vurguladı.
Coğrafi işaret tescili alanında 2017 yılını atılım yılı
olarak belirlediklerini kaydeden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Habip Asan, 2017 yılında
coğrafi işaret verecekleri
ürünler olduğunu söyledi.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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KÜSİP Tanıtım Toplantısı
Üniversitemiz ev
sahipliğinde gerçekleşti

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan “Kamu-Üniversite-Sanayi
İş
Birliği Portalı (KÜSİP) Tanıtım Toplantısı”, 31 Ekim
2017 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinliğe, Aydın Valisi Yavuz
Selim Köşger, Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın
Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Bilim Sanayi ve
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Teknoloji İl Müdürü Tunay
Çoban, Sanayi Odası Başkan
Yardımcısı Merve Altıntaş,
Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nefise Ülkü
Karabay Yavaşoğlu, Uşak
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz,
Muğla Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf
Ziya Erdil, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı KÜSİP
ARGE Uzmanı ve Proje Yürütücüsü Recep Uzungil
ve KÜSİP Proje Yürütücüsü
Mithat Kaya, akademisyen-

ler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok
sayıda öğrenci katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Öğretim Üyesi ve aynı
zamanda TEKNOKENT Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem,
günümüzde değişen üniversite anlayışının üniversiteleri piyasanın taleplerine
daha duyarlı hale getirdiğini ifade ederek Teknokentler hakkında bilgi verdi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji

İl Müdürü Tunay Çoban ise,
güçlü bir iletişimle güçlü
dinamik ve üreten bir ekonomiyi, rekabeti yüksek bir
sanayiyi oluşturmak zorunda olduğumuza dikkat çekerek “Üretim gücü, en büyük
güçtür. Hep birlikte çok çalışacağız ve üreteceğiz. Ancak
alın terinin yanında akıl terini de akıtmak zorundayız.”
diye konuştu.
İnternet kullanımına ve
interaktif satış oranlarına
dikkat çeken Aydın Ticaret
Odası Başkanı Hakan Ülken

ise, “İnternetten perakende
satış pozisyonuna geldiğimiz ve interaktif satış pozisyonunu değerlendirdiğimizde yüzde 2.3 ile yüzde 3.4
aralığında gidip geliyoruz.
İnterneti yaygın kullanımının dışında, sanayinin ve
ticaretin geliştirilmesinden
yana kullanmak gereklidir.”
dedi.

“Dünyanın en büyük
markaları bilgi odaklı
şirketler”
Toplantıda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, konuşmasında gelişen
teknolojinin üniversitelerin
önemini arttırdığını belirterek, dünyanın en büyük
markalarının bilgi odaklı
şirketler olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Bircan, “ Üniversite
olarak bir yerde bir yenilik,
bir farklılık, bir kıvılcım ortaya çıkmışsa; bunu Üniver-

sitemize taşımak istiyoruz.
Bu doğrultuda bizler de
KÜSİP ile çalışmalarımızı
sürdüreceğiz.” dedi. Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan,
Üniversitemizin akademik
açılışına Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü ’nün katılacağını belirterek aynı gün TEKNOKENT
açılışını da gerçekleştirmeyi
planladıklarını söyledi.
Aydın Valisi Yavuz Selim
Köşger ise yaptığı konuşmada interneti, bilişim
devriminin aracı olarak
kullanmamız gerektiğinin
altını çizerek, günümüzde
birçok mecranın sanal ortamda yürüdüğünü ifade
etti. Köşger, “Uzun süredir
Kamu, Üniversite ve Sanayi,
kendi çabası ve gayreti ile
bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu üç kurumun sinerjisini ortaya çıkarmamız
lazım. Aydın kalkınmayı ilk
yakalayan illerden birisidir.

Aydın’ın gelişimi ve kalkınması için çalışmalarımızı
daha da hızlandıracağız.”
diye konuştu.
Protokol
konuşmalarının
ardından Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı KÜSİP
ARGE Uzmanı ve Proje Yürütücüsü Recep Uzungil
ve KÜSİP Proje Yürütücüsü
Mithat Kaya, KÜSİP’in çalışmaları hakkında bilgilerin
verildiği bir sunum yaptı.

KÜSİP’e nasıl başvuru yapılabileceği, KÜSİP’e üye
olunduğu takdirde elde edilecek fırsatlar detaylı olarak
anlatılırken, katılımcılardan
gelen sorulara açıklamalarda bulunuldu.
Programın sonunda Recep
Uzungil ve Mithat Kaya’ya,
Vali Yavuz Selim Köşger ve
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, teşekkür ederek çiçek ve hediye paketi verdi.
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“Kendi Değerlerimiz”le
sağlıklı yaşamın ipuçlarını
konuştuk
Geleneksel hale gelen
“Kendi Değerlerimiz”
adlı söyleşi programı
“Spor” konu başlığıyla,
20 Kasım 2017
tarihinde Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın
moderatörlüğünde
Atatürk Kongre Merkezi
Maiandros Salonu’nda
gerçekleşti.
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Etkinliğe Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra
Merkez Valisi Hakan Yusuf
Güner, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Recai Tunca,
Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr.
Halil Kırnak, Genel Sekreter
V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan,
personelimiz ve çok sayıda
öğrenci katıldı.
Üniversitemiz
akademik
personelinin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaştığı “Kendi Değerlerimiz”
programında bu kez Beden

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
(BESYO) öğretim elemanları
BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Ali Güreş, Doç. Dr. Reşat Kartal, Yrd. Doç. Dr. Çağatay Dereceli, Okutman Berfin Serdil Örs, Fitness Antrenörü ve
Sağlıklı Yaşam Koçu Mert
İstek ile Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Serdal Öğüt konuşmacı olarak katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte

Bircan, “Kendi Değerlerimiz”
programlarıyla en sıkıcı olabilecek konuları insanlara
keyifli bir şekilde anlatarak
geniş kitlelere ulaşmayı başardıklarını ifade etti.
Rektörümüzün açılış konuşmasının ardından geçtiğimiz günlerde hayatını
kaybeden dünyaca ünlü
haltercimiz Naim Süleymanoğlu da anıldı.
Konuşmalarına başlamadan
önce kendilerini tanıtan pa-

nelistler, sağlıklı beslenme
ve spor konusunu masaya
yatırdı. Konuşmacılar, “Sağlıklı beslenme ve spor ilişkisi, spor mu egzersiz mi?
Aşırı derece spor yapmak
vücudumuza zarar verir mi?
Vücut geliştirmede kullanılan protein tozları sağlığımızı tehdit eder mi? Ne
kadar sıklıkla ve ne kadar
yemeliyiz?” konularına açıklık getirdi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
Serdal Öğüt’ün bağlama eşliğindeki müzik şöleni, Fitness Antrenörü ve Sağlıklı
Yaşam Koçu Mert İstek’in
zeybek gösterisiyle devam
eden etkinlik, katılımcıların
sorularının yanıtlanmasının
ardından, Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan’ın konuşmacılara teşekkür belgesi vermesiyle son buldu.
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Engelli ve yaşlı hastalar sağlık
kontrolünden geçirildi

Ü

niversitemiz
ile
Karacasu
Kaymakamlığının
birlikte
düzenlediği proje ile Karacasu ilçesindeki çoğu yatağa mahkûm altmış hasta, 18
Kasım 2017 tarihinde tedavi
altına alındı.
İlimizde ilk kez Karacasu’da
uygulanan proje kapsamında aralarında profesör ve
doçentlerin de bulunduğu
Üniversitemiz Uygulama ve
Araştırma Hastanesinde görevli 40 kişilik sağlık ekibi,
enfeksiyondan kulak burun
boğaza, ortopediden yara
bakıma kadar 8 farklı alanda engelli ve yaşlı hastaları
sağlık kontrolünden geçirdi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan ve Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı’nın da hastalarla yakından ilgilendiği
çalışmada, Karacasu Meslek
Yüksekokulunun
kantini
hastaneye
dönüştürüldü.
Hastaların evlerinden, evde
bakım hizmetleri aracı ve
ilçedeki resmi araçlarla
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yüksekokula getirildiği çalışmada, Karacasu Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği ve
belediye personelleri hastaların taşınmasında yardımcı
oldu.
Karacasu merkez ve mahallelerden Yüksekokula taşınan 60 hasta tedavi altına
alınırken, gerekli görülen
hastalar Üniversitemiz Hastanesine sevk edildi. Özel-

likle yatak yarası olan hastaların yaşadıkları sıkıntılar
giderilmeye çalışılırken; enfeksiyon, kulak burun boğaz,
göz, fizik tedavi rehabilitasyon, dahiliye, kadın doğum,
diş, ortopedi olmak üzere 8
branşta hastalar kontrolden
geçirildi.
Yüksekokula gelme durumu
olmayan hastaların evlerine gidilip kontrolleri yapı-

lırken, Rektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan “Tedavi imkânı
bulamayan hastaları, doktorlarımızla buluşturmak ve
onların tedavilerine yardımcı olmak amacıyla buradayız.” diyerek, hastalara acil
şifalar diledi. Bircan, Üniversitelerin yalnızca bilimsel
araştırmalar yapan yerler
olmadığını, sosyal projelere
destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Tazelenme
Üniversitesi
kurulma süreci
hızlanıyor

Ü

niversitemiz bünyesinde Geroatlas 60
Yaş Üstü Tazelenme
Üniversitesinin kurulumu
için çalışmalar yürüten ekip,
16 Kasım 2017 tarihinde
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan’ı makamında ziyaret
etti.
Rektörlük
Makamındaki
toplantıya, Aydın eski Milletvekili Ali Gültekin Kılınç,
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.

Recai Tunca, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm
Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Üniversitemiz Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Yaşlı
Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güzel Dişcigil
ve Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Kayhan Delibaş katıldı.
Toplantıda, yaşlıların toplumsal hayata daha aktif bir
biçimde katılmalarını sağ-

layacak Tazelenme Üniversitesi projesi hakkında bilgiler alan Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, 60 yaş üstü
Tazelenme Üniversitesi için
süreci hızlandırma kararı aldıklarını söyledi. Geroatlas
60+ Tazelenme Üniversitesini kampüsümüze kazandıracaklarını ve ADÜ’nün yaşlanma ve yaşlılık alanında

çalışan, alanında saygın çok
değerli öğretim üyelerinin
bulunduğunu ifade eden
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, “Geroatlas 60+ Tazelenme Üniversitesini yaşam boyu öğrenme olarak
önemsiyoruz ve Üniversitemiz adına çok önemli bir
sosyal sorumluluk projesi
olarak görüyoruz.” dedi.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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Üniversitemiz Müzik
Topluluğunun Konseri
beğeni topladı

Ü

niversitemizin
Müzik Topluluğu
tarafından düzenlenen “2017-2018” Eğitim Öğretim Yılı Açılış
Konseri, 9 Kasım 2017
tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Maiandros
Salonu’nda gerçekleşti.
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Yaklaşık bir saat süren
konserde Müzik Topluluğu,
popüler şarkılarla dinleyenlerden tam not aldı. Üniversitemiz akademik ve idari
personeli ile öğrencilerimizin katıldığı konser sonunda
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Kadir Kızılkaya gecede
sahne alan öğrencilere teşekkür belgelerini vererek
teşekkür etti.

Üniversitemiz Hastanesi kütüphaneleri
yaygın basının gündeminde

Ü

niversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Servisinde
oluşturulan çocuk kütüphanesi ve gezici kütüphane
TRT Habere konu oldu.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan tarafından 13 Eylül 2017 tarihinde açılışı
yapılarak
hastalarımızın
hizmetine sokulan Çocuk
Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane TRT Haberde yayınlandı. Hastanemize gelerek çocuklarla röportaj
yapan TRT Haber ekibi, yatan hastaların bu projeden
duydukları
memnuniyeti
ekranlara taşıdı. Çocuklar
kadar ebeveynlerin de projeden duydukları memnuniyeti ekranlara yansıtan ekip,
hastalarımızla
yaptıkları

röportajlarla projenin önemine dikkat çekti. Konuyla
ilgili yaptığı açıklamada
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, “İyiliği yayma düsturuyla, Üniversitemiz Hastanesinde yatarak tedavi
gören hastalarımız için ge-

liştirdiğimiz Çocuk Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane
projesini faaliyete geçirdik.
Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onların kültürel
gelişimlerine katkıda bulunmak ve burada kaldıkları
süreyi en iyi şekilde değer-

lendirmelerini
sağlamak
bizim için mutluluk verici.
İlerleyen aşamalarda Hastanemizde sınıf oluşturmayı düşünüyoruz. Öğretmen
desteği için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimiz
devam ediyor.” diye konuştu.

KASIM 2017 ADÜ HABER
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Ebediyete
intikalinin 79. Yıl
Dönümünde Gazi
Mustafa Kemal
Atatürk’ü andık

C

umhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, ebediyete intikalinin 79. Yılında 10 Kasım
2017 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Maiandros
Salonu’nda düzenlenen törenle anıldı.
Törene Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Törün Özer, fakülte
dekanları, akademik ve idari personelin yanı sıra çok
sayıda öğrenci katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı’nın ardından başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Törün Özer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu
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Mustafa Kemal Atatürk’ün
ebediyete intikalinin Türk
Milletini derinden üzdüğünü ifade ederek Atatürk’ün,
yaptığı yeniliklerle kısa
bir sürede Türk Milletine
çağ atlatmasıyla aramızda
yaşamaya devam ettiğini söyledi. Yunanistan ile
yıllarca savaşmasına rağmen Yunanistan başbakanı
Venizelos’un 1934 yılında
Atatürk’ü Nobel Barış Ödülüne aday göstermesini de
anlatan Prof. Dr. Törün Özer,
Atatürk’ün dünya barışına
yaptığı katkıları vurguladı.
Hayatının son anına kadar ülkesine hizmet eden
Atatürk’ün manevi miras
olarak bizlere bilim ve feni
bıraktığını, üniversite olarak bu bilim ve feni rehber

edinmemiz gerektiğini sözlerine ekledi.
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Törün Özer’in konuşmalarının ardından Fen Edebiyat
Fakültesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Musa Gümüş “ Atatürk ve 10 Kasım”
konulu sunumunu yaptı.
Yrd. Doç. Dr. Gümüş yaptığı sunumda, Atatürk’ün yetiştiği dönemde herkesin
ortak düşüncesinin devleti
kurtarmak üzerine şekillendiğini vurgulayarak Atatürk’ün yetiştiği dönemin
Atatürk’ün kişiliği üzerindeki etkilerini anlattı. Yrd.
Doç. Dr. Gümüş, Sürekli savaşlar ve alınan mağlubiyet şartları altında morali
bozulan halkı Mustafa Ke-

mal’in karizmatik liderliğinin, buhrandan çıkararak
tekrar mücadele eder hale
getirdiğini söyledi. Atatürk
ilkeleri hakkında da bilgiler
veren Gümüş, Atatürk ilkelerinin doğmalardan uzak
olduğunu günümüzde geliştirilerek sürdürülebileceğini ifade etti.
Konuşmaların
ardından
program, Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Esra Çetin yönetiminde
Bağlamada Ali Mahsuni Seven, Piyanoda Emre Erşen,
Ritim Sazda Sametcan
Gökduman ve Solist Yudum
Çiçek’in müzik dinletisi ile
sona erdi.

Fakültelerine birincilikle yerleşen
öğrencilere belgeleri verildi
Üniversitemizi tercih ederek fakültelerine birincilikle yerleşen öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç imzalı belgeleri, Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan ve Türk Patent Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Habip
Asan tarafından 9 Kasım

2017 tarihinde Rektörlük
Senato Salonu’nda düzenlenen etkinlikle verildi.
Üniversitemiz
Senato
Üyeleri ve Türk Patent
Kurumu yetkililerinin katıldığı etkinlikte, Aydın
İktisat Fakültesi Maliye
Bölümünden
Şehriban

Unutur, Diş Hekimliği Fakültesinden
Eylül Nur
Öznalbant,
Mühendislik
Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Ege Hakerler,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümünden Asena Pazarçeviren, Söke İşletme

Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümünden Onur Bilgin,
Tıp Fakültesinden Raika
Hüsna Atay, Veteriner Fakültesinden Muhammet
Köle, İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon Sinema
Bölümünden Furkan Alperen Demir hediyelerini
aldı.

Serabral Palsi hastası Bahadır
Sarı oyuncu oldu
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, doğuştan Serabral
Palsi (Beyin Felci) hastası
olan Settar Bahadır Sarı ve
babası Bahri Sarı’yı 2 Kasım
2017 tarihinde makamında
ağırladı. Makam ziyaretinin
ardından Üniversitemiz İletişim Fakültesi Stüdyolarında çekimlere katılan Baha-

dır’ın hayalleri gerçek oldu.
Çekimlerde
Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı
sıra, Üniversitemiz Genel
Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Halim Esen,
fakülte çalışanları ve öğrenciler yer aldı.
En büyük hayalinin iyi bir

oyuncu olmak olduğunu
söyleyen Bahadır Sarı, hayallerini
gerçekleştirdiği
için Adnan Menderes Üniversitesine ve Rektörümüze
teşekkür etti.
Settar Bahadır Sarı kendisi
için gerçekleştirilen özel çekimlerde, Rektörümüz Prof.

Dr. Cavit Bircan’a yaşantısını
ve hayallerini anlattı. Kurgulanan bir sahneyle kaçmakta olan bir hırsızı yakalayan Bahadır, ilk oyunculuk
deneyimini yaşadı. İletişim
Fakültesi öğrencileriyle de
sohbet eden Bahadır, onlara
imza vererek güzel bir gün
geçirdi.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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Rektörümüz ayın şoförünü
ödüllendirdi

A

ydın Efeler Şehir İçi
Özel Halk Otobüsü
Kooperatifi tarafından
verilen “Ayın Şoförü” ödülü,
Aydın Şehir İçi Kooperatifi’nin bulunduğu son durak
tesislerinde, 16 Kasım 2017
tarihinde gerçekleşti
Törene, Rektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan, Rektör Yardımcılarımız, Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof.
Dr. Halil Kırnak, Üniversitemiz Genel Sekreter V. Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Aslan, 133
No’lu Motorlu Taşıtlar Kooperatif Başkanı Okan Yalçın,
Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih
Özmeriç, yönetim kurulu
üyeleri ve şoförler katıldı.
Ekim ayındaki örnek davranışları, müşteriyle olan iyi
ilişkileri ve kılık kıyafette
gösterdiği özen dolayısıyla
ayın şoförü seçilen, 7 yıllık Halk Otobüsü şoförü Ali
Can, plaket ve hediyesini
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
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Bircan’ın elinden aldı.
Rektörümüz Bircan, öğrencilerimizin daha rahat
koşullarda eğitimlerine devam edebilmeleri için sefer
sayılarının arttırılması gerektiğini belirtirken, Aydın
Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Başkanı Okan Yalçın,
160 halk otobüsü ile Aydın
halkına hizmet verdiklerini,
öğrencilerin daha rahat koşullarda yolculuk etmeleri

için gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.

almaya hak kazanan 225
şoföre, belgeleri verildi.

ADÜSEM eğitimine katılan şoförlere belgeleri
verildi

“Trafikte Öfke Kontrolü” eğitimi sonrası sertifikalarını
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, Rektör Yardımcılarımız ve Aydın Şehir İçi Özel
Halk Otobüsleri Başkanı
Okan Yalçın’dan alan şoförler, Üniversitenin sağladığı
eğitim imkânından duydukları memnuniyeti dile
getirdi.

Ayın Şoförü ödülünden sonra, Üniversitemiz Sürekli
Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından
düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika

Üniversitemiz Hastanesi
organ nakli merkezi olacak

Ü

niversitemiz Uygulama
ve Araştırma Hastanesinin doku ve organ
naklini gerçekleştirmek üzere Sağlık Bakanlığına yaptığı
başvuru sonuçlandı. Gerekli
şartları yerine getiren Üniversitemiz Hastanesi,
17
Ekim 2017 tarihinde doku ve
organ nakli ruhsatını aldı.
Konu ile ilgili bir açıklama
yapan Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Cavit Bircan, dünyada
her yıl çok sayıda insanın or-

gan yetmezliği ile karşı karşıya kaldığını belirterek, verici
sayısının yeterli seviyede olmadığı ülkemizde yaklaşık 25
bin kişinin organ nakli beklediğini ifade etti. Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan “Organ
nakli bekleme listesine eklenen kişi sayısı da her geçen
yıl çoğalıyor. Pek çok hasta
sağlıklı bir organ bulabilmek
umuduyla bekliyor. Maide
Suresinin 32. Ayetinde geçen
‘Her kim bir insanın hayatını
kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış gibi

olur.’ emrini düstur edindik.
Her geçen yıl sayısı artan
organ nakli hastalarına şifa
olup dertlerine derman olabilmek ve sağlığına kavuşturmak bizim görevimizdir. Bu
görev doğrultusunda organ
nakli ile ilgili tedavilerin bütün boyutlarını kapsamlı bir
şekilde sunacak donanıma
sahip merkezimizde alanında uzman ekibimizle hizmet
vereceğiz. İlimizle bütünleşmiş bir Üniversite olarak
2018 yılında faaliyete geçecek Merkezimizi Aydınımıza

ve Bölgemize kazandırmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Allah
hayırlı uğurlu etsin.” diye konuştu.
Hizmete girecek olan Organ
Nakli Merkezi ile birçok hastanın sağlığına kavuşacağını
ayrıca bu hizmetin hastanede
verilmesi ile birlikte hastanenin bölge merkezi haline geleceğini ifade eden Hastane
Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı ise hizmetin, hastanede inşası süren yeni ek
binada verileceğini söyledi.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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Üniversitemizden İlimize
Bir Kültür Hediyesi ADÜ

| Uzman Özden Demircioğlu Faydalıgül1

G

enel olarak
üniversiteler,
bulundukları
bölgenin ve ülkenin
bilimsel ve kültürel
gelişimine katkıda
bulunan kurumlardır.
Üniversitenin, araştırma
yapma ve araştırma
sonucu yayın üretme,
üretilen yayın ve yapılan
araştırma sonucu ortaya
çıkan bilgiyi yorumlama
ve topluma duyurma,
öğrencilere ömür boyu
sürecek yeni bilgi
edinme ve araştırma
yapma alışkanlığı
kazandırma gibi temel
görevler vardır. Bu
görevlerini yerine
getirebilmeleri için ise
güçlü bir kütüphaneye
gereksinimleri vardır.
Üniversite kütüphaneleri,
üniversitelerin eğitimöğretimi gerçekleştirme
ve araştırma işlevleri
gibi temel görevlerini
yerine getirebilmelerini
sağlamak için
bünyesinde bulunduğu
üniversiteleri destekleyen
birimlerdir.
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Genel olarak üniversiteler,
bulundukları bölgenin ve
ülkenin bilimsel ve kültürel
gelişimine katkıda bulunan
kurumlardır. Üniversitenin,
araştırma yapma ve araştırma sonucu yayın üretme,
üretilen yayın ve yapılan
araştırma sonucu ortaya
çıkan bilgiyi yorumlama ve
topluma duyurma, öğrencilere ömür boyu sürecek
yeni bilgi edinme ve araştırma yapma alışkanlığı
kazandırma gibi temel görevler vardır. Bu görevlerini
yerine getirebilmeleri için
ise güçlü bir kütüphaneye
gereksinimleri vardır. Üniversite kütüphaneleri, üniversitelerin eğitim-öğretimi
gerçekleştirme ve araştırma
işlevleri gibi temel görevlerini yerine getirebilmelerini
sağlamak için bünyesinde
bulunduğu
üniversiteleri
destekleyen birimlerdir.
Bir araştırma kütüphanesi olarak Adnan Menderes
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, öncelikle üniversitenin araştırma ve eğitim
faaliyetlerini desteklemek
için üniversitenin amacına

ADÜ HABER KASIM 2017
1

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili

yönelik temel bilgi kaynaklarını sağlamayı hedef
edinmiştir. Ayrıca, gerek
araştırmacıların gerek öğrencilerin bu kaynaklardan
maksimum düzeyde fayda
sağlaması için bu kaynaklardan haberdar etme, nasıl
ulaşabileceğine yönelik eği-

tim verme ve kullandırma
gibi kütüphanecilik hizmetlerini de yerine getirmektedir.
Üniversite
kütüphaneleri sadece kurumuna değil
aynı zamanda bulundukları
bölgelerde ön plana çıkmış

olan endüstriyel, ekonomik
ve kültürel gelişime ışık
tutacak araştırmalara bilimsel destek vermekle de
sorumludurlar2. Bu nedenle
çağdaş bilgi teknolojileri
ile donatılmış, standartlara uygun olarak bütçesi ve
personel sayısı yeterli olan
bir araştırma kütüphanesi
sadece bünyesinde bulunduğu üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerine destek vermekle kalmaz, dolaylı olarak bulunduğu ilin bilimsel
ve teknolojik kalkınmasına
da hizmet eder.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız,
Merkez Kütüphanenin bulunduğu ilin tek araştırma
kütüphanesi olduğu bilinciyle bölgenin kültürel gelişimine hizmet edinmeyi de
amaçlamış ve yine bu görev
bilinciyle yola çıkarak Aydın’da ilk defa bir kitap Fuarının düzenlenmesini sağlamıştır. ADÜ Kitap Fuarı 30
Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ADÜ ALESTA Alışveriş
merkezinde gerçekleşmiştir.
Fuarın açılışı 30 Ekim 2017
tarihinde Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan tarafından
yapılmış olup açılışa ve sonrasında stand ziyaretlerine
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit

Bircan’ın yanı sıra Rektör
Yardımcılarımız Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Halil Kırnak, Vali Yardımcısı Dr. Ömer
Faruk Günay, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın,
Fakülte Dekanları, idari ve
akademik personel ile öğrenciler katıldı. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü öğrencilerinin müzik dinletisi gerçekleştirdiği
açılışta Rektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan standlarda yer
alan kitaplar hakkında bilgi
alarak İletişim Fakültesi ve
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın ortak bir projesi olan “Çocuklar Hayal Ediyor” projesi
“kapsamında oluşturulan
kitap kumbarasına da ilk
kitabı attı.

çekmek ve kütüphanenin
standının yer aldığı fuarda
kütüphanenin hizmetlerini
öğrencilere ve araştırmacılara tanıtmak olmuştur. Beş
gün süren fuar kapsamında
katılım sağlayan akademik
yayıncılar ve akademisyenler ile çeşitli buluşmalar ve
görüşmeler organize edilmiş, akademisyenlerimizin
basımı yapılacak kitaplarla
ilgili danışmak istediği her
konu için yayıncı okuyucunun, tabiri caizse, ayağına
getirilmiştir. Aynı zamanda
kütüphanemizin elektronik
kitap koleksiyonunu güçlendirmek için yayıncılar
ve araştırmacılarla birlikte
çeşitli iş birlikleri yapılmış,
akademisyenlerimizin görüşleri alınmıştır.

ADÜ Kitap Fuarı
kapsamında her
gün bir yazar
kitapseverlerle buluştu
ADÜ Kitap Fuarı kapsamında her gün bir yazar kitapseverlerle buluştu. Açılış
gününde

Ceren Kerimoğlu ile hayal kurmak üzerine söyleşildi.
Kitap Fuarının ilk günü eski
NTV spikeri yazar Ceren Kerimoğlu katılımcılarla buluştu.
Yazar öğrencilerle yazmak,
yazar olmak, hayal kurmak, ve
yazdığı öykülerle ilgili keyifli
bir sohbet gerçekleştirdi. Ceren
Kerimoğlu’nun oğluna okumak istediği türde öykü kitabı
bulamayınca, okumak istediği
öyküleri yazmaya başladığını
belirterek yazarlık serüveninden bahsetti. Lider Okulları öğrencilerinin ilgi gösterdiği söyleşide, özellikle kitaplarında
kullandığı kolaj resim tekniği
merak uyandırdı. Söyleşiden
sonra yazar kitaplarını imzaladı ve yazarımıza teşekkür
belgesi takdim edildi.

Kitap fuarı ile her ne kadar
bir akademik kütüphane
olarak akademik yayıncılar
ve araştırmacıları bir araya
getirerek buluşma noktası oluşturulmaya çalışılsa
da il ve çevresinde ilk defa
böyle bir organizasyon gerçekleştiği için halkı güncel
yayın sağlayan yayınevleri
ve popüler yazarlarla da
buluşturmak,
öğrencilerin ve halkın uygun fiyata
kitap almasını sağlamak
amaçlanmıştır. Asıl amaç
ise kitaba, okumaya dikkat

Burcu Bulut, Avrupa Birliğine Entegrasyonda Üniversite Kütüphaneleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004, s. 14.

2

Ceren Kerimoğlu’nu konuk
eden Kitap Fuarı, ikinci gününde Gökhan Okçu, 1 Kasım Çarşamba günü Orhan
Karasu, 2 Kasım’da Yılmaz
Alkaya ve fuarın son gününde ise Mirza Tazegül’ü
ağırladı.

KASIM 2017 ADÜ HABER
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GÜNCEL
ADÜ Kitap Fuarı'nda
Gökhan Okçu ile
yaşamın kodları
konuşuldu
Fuarın ikinci günü Elma
Yayınevi yazarı ve İzgören
Akademi eğitmeni Gökhan
Okçu ağırlandı. Yazar ile
yapılan keyifli sohbette,
yaşamdaki kodlarımız, beynimizin değişik özellikleri,
yaşamdaki farkındalıklarımız, yaşama geçirebildiklerimiz konuşuldu.
Yazarın eğitmenlik deneyimlerini aktardığı “Aceleci
Sinek Süte Düşer” kitabından da kesitler sunduğu
söyleşiye
Üniversitemiz
personel ve öğrencilerinin
yanı sıra Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ve

20
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belediye çalışanları, Özel
Kocatürk Koleji öğrencileri katılım sağladı. Keyifli
ve hararetli bir sohbetin
ardından yazarın kitaplarını imzalaması ve teşekkür
belgesinin verilmesi ile etkinlik sona erdi.

ADÜ Kitap Fuarı
Orhan Karasu
kitaplarını imzaladı
Fuarın üçüncü günü Ümmetce Okuyoruz projesi
kapsamında yayınlar üreten genç yazar Orhan Karasu ile imza günü yapıldı.
İmza gününe ilgi yoğundu.

ADÜ Kitap Fuarı Uzman
Psikolog Yılmaz Alkaya
zaman yönetiminin
şifrelerini açıkladı

Yılmaz Alkaya, “Farkındalıkla Zaman Yönetimi ve Etkili
Çalışma” yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Eylem,
farkındalık, özerklik gibi
kavramların üzerinde duran
Alkaya, çalışma ve öğrenme
motivasyonunun
arttırılması, etkili öğrenme, sınav
kaygılarına dönük tepkiler
konularını örnekler vererek
açıkladı. Gençlerin yoğun
ilgi gösterdiği etkinlik sonunda Yılmaz Alkaya’ya teşekkür belgesi verildi.

ADÜ Kitap Fuarı
Mirza Tazegül ile
yaşam deneyimleri
mercek altına alındı
Fuarın beşinci ve son gününde yazar Mirza Tazegül
ile söyleşi yapıldı. Yazar
yazdığı kitaplardan yola çı-

karak katılımcılarla sohbet
etti.
Katılımcılara, yaşam ve yaşam deneyimleri üzerine
konuştu. Soru cevap olarak
devam eden etkinlik yazarın kendi kitabından yazdığı deneme yazılarından
örnekler okuması ve kitaplarını imzalaması ile sona
erdi.
Popüler yazarlar ile desteklenen ve ilgi gören ADÜ
Kitap Fuarı, üniversiteye
kültürel anlamda ivme kazandırma, kütüphaneye ve
okumaya dikkat çekme ve
kütüphane
hizmetlerini
tanıtma, akademik yayıncıları
akademisyenlerle
buluşturma gibi amaçlarını
gerçekleştirmiş olup fuarın
geleneksel hale getirilmesi
planlanıyor.

Hayallerini paylaşmak ister misin?
“Çocuklar Hayal Ediyor” Projesi kapsamında oluşturulan kitap kumbaralarına kitap bağışında bulunarak hayallerini paylaşabilirsin.
Sevgi evlerinde kalan çocukların evlerinde kitaplık oluşturmak amacıyla başlatılan projede İletişim Fakültesi,
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının girişimleri ile
oluşturulan “Kitap Toplama Kumbaraları”na, yapacağın her kitap bağışı ile çocukların hayallerine ortak olabileceksin. 8-18 yaş aralığında olan çocuklar ve gençlerin okumasını sağlayacak her türden kitabı bu kumbaralara
atabilirsiniz. Kitap Toplama Kumbaraları kampüs içinde iki ayrı noktada bulunmaktadır. Biri Merkez Kütüphanenin girişinde, diğeri de Yemen Kahvesi’nin girişinde yer almaktadır.
Kumbaraya atacağınız her 5 kitap için ALESTA AVM’de yer alan “Yemen Kahvesi”nde bir kahve ikram edilecektir.
Haydi, hayalleri hep birlikte inşa edelim.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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BESYO
Spor Kompleksi
ADÜ ailesinin
hizmetinde
Haber ve Fotoğraflar | Mahmut KARAKELLE

Altyapı çalışmaları tamamlanan Üniversitemiz spor tesisleri, Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) öğrenci ve personelinin yararlanabildiği bir spor kompleksine dönüştü. Yaklaşık 60
bin nüfuslu ADÜ ailesi, Üniversitemizin sunduğu spor olanaklarından faydalanabililiyor
ve alanında uzman spor eğitmenleri eşliğinde sağlıklı yaşam için spor yapabiliyor. Tenis
Kortları, Olimpik Yüzme Havuzu, Plates, Halı Saha, Fitnees Salonu, Aerobik Salonu,
Basketbol, Voleybol, Futbol ve kalp hastaları için Kardiyo Plates vb. spor olanakları, Beden
Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) öğrencilerinin dersleri dışında kalan zamanlarda ADÜ
personeli tarafından kullanılabiliyor

ADÜ Spor Kompleksiyle
monotonluğa elveda
deyin
Milli takımlara sporcu
yetiştirmekle ünlü okulumuz BESYO’nun uygulamalı eğitimlerini verdiği
spor tesisleri, profesyonel
eğitmenler eşliğinde sağlıklı yaşamın da anahtarı
haline geldi. Günlük hayatın stresinden kurtulmak,
monoton bir yaşama elveda demek ve profesyonel
sporcuların
idmanlarını
yaptıkları tesislerde sağlıklı yaşamın penceresini
aralamak artık çok kolay.
Çünkü ADÜ spor komp-
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leksi, ADÜ öğrencilerinin
ders dışında kalan zamanlarının değerlendirilmesi,
beden ve ruh sağlığının
korunması ve dengeli gelişmelerine yardımcı olunması amacıyla spor faaliyetlerini organize ederek
akademik ve idari personelin tesislerden yararlanabilmelerini sağlamayı
hedefliyor.
Yılın 4 mevsimi spor yapılabilen Komplekste çeşitli
branşlardaki spor etkinliklerinden kurs alarak istifade edebilen ADÜ üyeleri,
arkadaşlaryla birlikte uygun olan saatlerde salon
kiralayarak basketbol, voleybol, hentbol, badminton

ve halı saha oyunlarından
herhangi birini oynamayı
tercih edebilecek.
Önce sağlık
Aydın’ın en büyük spor
kompleksi olan ADÜ Spor
Tesisleri, kendi ailesine
sunduğu hizmetin daha
kaliteli ve verimli olması
için dalında uzman işinde
her zaman insani değerleri kendine ilke edinmiş bir
kadroyla çalışıyor. Çalışanlarına düzenli olarak 6
aylık periyotlarla her türlü
bulaşıcı hastalığı belirleyici testleri kapsayan sağlık taramaları yaptırıyor.

Yapılan bu sağlık tarama
sonuçlarında herhangi bir
sağlık problemi çıkması
halinde çalışanlar gereken birime yönlendirmesi
yapılarak tedavi sonrası
tekrar işe başlaması sağlanır. Spor yapmaya gelen
üyelerimize herhangi bir
acil durum karşısında müdahale ya da yönlendirme
yapabilecek ilk yardım
eğitimi almış bu konuda
son derece deneyimli bir
kadro mevcut. Bununla
beraber tesislerde seansların başlama saatinden
bitiş saatine kadar olabilecek acil durumlar için
bir sağlık personeli hazır
bulunuyor.

KİM NE DEDİ
Halit Karadeniz

Spor Tesisleri Sorumlusu

Sporla uğraşmanın akademik başarı üzerinde
olumlu etkisi olduğunu
düşünen bir anlayış ile
Üniversitemizde öğrencilerin ve personelin çok çeşitli spor aktivitelerini yapabilecekleri spor alanları
olmasına önem verilmiştir.
Üniversitemizde özellikle
salon sporlarının yanı sıra
personel ve öğrencilerin
yararlanması için açık ve
kapalı birçok spor tesisi
bulunmaktadır.
Spor merkezimizde masa
tenisi, Uzakdoğu sporları
ve fitness aktivitelerinde

yapılabilir Kapalı spor salonumuzda ise voleybol,
basketbol, futsal gibi aktivitelerden faydalanılmasının yanı sıra açık alanda
bulunan halı saha, tenis
kortları basketbol, voleybol ve plaj voleybolu sahalarında da sportif aktiviteler yapılabilmektedir.
Spor merkezimizde fitness
salonu ve hobi odası ve
saunalarımız dışında yarı
olimpik bir yüzme havuzu
bulunmaktadır. Tüm ADÜ
ailesi belli bir sağlık kontrolünden geçtikten sonra
istenilen raporlarla birlikte yarı olimpik yüzme
havuzundan yararlanabilir. Havuzumuzda bulunan
ısıtma sistemi sayesinde
tüm mevsimlerde yüzme
aktiviteleri yapılabilir.
Üniversitemiz Spor Tesislerinde uzman eğitmenlerimiz tarafından her yaş
grubuna uygun; Çocuk
Kursları, Yetişkin Kursları,
Performans Eğitimleri ve
özel dersler verilmektedir.
Spor yapmak isteyen, spora
ilgi duyan herkesi tesislerimize bekliyoruz.

??

?

Hüseyin Kuzğun

Tenis Kortları Sorumlusu

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor
Yüksekokulu Antrenörlük
Eğitimi Tenis Uzmanlık Bölümü mezunuyum. Şu anda
aktif olarak Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Estitüsü
Spor
Fizyolojisi alanında yüksek
lisans yapmaktayım. Eğitim aldığım hala da almakta olduğum Üniversitemde
tenis antrenörlüğü yapma
fırsatı buldum. Üniversitemizin bünyesinde genç
dinamik ve alanında tecrübeli ve profesyonel bir
ekip kurduk. Öncelikli hedefimiz tüm ADÜ personeli

ve öğrencilerine Aydın’da
Tenis oynayan, Tenise ilgisi olan herkese Tenisi sevdirmek ve öğretmek. Tenis
kortlarımızı sosyal bir aktivite yeri haline getirmek.
Tesislerimizde çocuk kursları, yetişkin kursları ve
performans Tenis eğitimi
vermekteyiz. Her branşta
olduğu gibi Tenis branşında da başarılı sporcular
yetiştirmek için üniversitemizin tüm imkânlarıyla
faydalı olmaya çalışıyoruz.
Üniversitemiz tesis olarak
çok elverişli olması 4 sert
zemin 2 toprak korttan
oluşan tesisimiz hemen
yanındaki plaj voleybolu
basketbol sahası voleybol
sahası ve futbol sahası ile
komple bir tesis olmasından dolayı cazibe merkezi
haline geldi. Birçok spor
branşında Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında
olan Adnan Menderes Üniversitesi olarak Üniversitemizin tüm imkânlarıyla
Aydın’da tenis oynayan,
tenise ilgisi olan, tenis öğrenmek isteyen herkesi Adnan Menderes Üniversitesi
tenis kortlarına bekleriz.

KASIM 2017 ADÜ HABER
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Mert İstek
Fitnes – Plates – Kardiyo
Plates Sorumlusu

Necla Olçum
Hemşire

Saygın Sucuoğlu
Öğretim Elemanı

Ahmet Özçelik
BESYO 3. Sınıf Öğrencisi

Bir yıl önce Üniversitemizde
çalışmaya başladım. Yaklaşık 7 yıldır fitnes sektöründe
insanlara sağlıklı yaşam sunarak egzersiz programları
ve beslenme tavsiyeleri veriyorum. Altyapı bakımından
oldukça elverişli bir tesis ve
donanım bakımından zengin
salonlarımızda öğrenci ve
personellerimize kaliteli hizmet sunuyoruz. Sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı yaşamayı
ADÜ ailesine sunmak için çok
iyi bir tesisimiz var. Personellerimiz öğle aralarında veya
mesai saatlerinin bitiminde salonlarımızdan istifade
edebiliyor. Salon sporlarının
bir avantajı da iklim şartlarına bağlı kalmaksızın yaz,
kış günün her saatinde spor
yapabilme imkânı sağlamasıdır. Salonumuzda haftanın dört günü Cardio Plates
dersleri veriyoruz. Pazartesi –
Çarşamba günü saat 12:15 ile
13:00 arası, Salı – Perşembe
günleri 12:15 ile 13:00 arası
ve 17:30 ile 18:30 arası plates dersleri veriyorum. Buraya spor yapmaya gelerek
sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlayan personellerimiz oldu. Sağlıklı bir şekilde
spor yapmak isteyen ADÜ
ailesine kapılarımız sonuna
kadar açıktır.

Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım
Servisinde
Hemşireyim.
Öncelikle
Üniversitemize
bizlere böyle imkanlar sağladığı için teşekkür ederim.
Üniversitemizin tesislerini
personeline açmasına çok
sevindim. Çünkü Aydın’da
sportif faaliyetler konusunda yeterli alan yok. Mesai
saatleri dışında sporla ilgileniyorum. Hastane ortamının stresini tenis oynayarak
atıyorum. Bu hem psikolojik olarak hem de bedensel
olarak sağlığımı olumlu
yönde etkiliyor. Çok kısa
bir dönem bir kulüpte tenis
oynamıştım ve burada kendimi geliştiriyorum. Hocalarımız bizlere bu konuda çok
yardımcı oluyor.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi
olarak çalışıyorum. Üniversitemizin bizlere sunmuş
olduğu olanaklardan faydalanıyoruz. Örneğin akşamları spor tesislerine gelip
tenis oynuyoruz ve değerli
hocalarımızdan bu konuda
dersler alıyoruz. Tesislerimiz
donanım bakımından çok iyi
ve burada sosyal faaliyetlerde bulunmamızı sağlıyor. Tesislerimizi akşam da
kullanabildiğimiz için gün
içerisindeki çalışmalarımızı
aksatmadan spor yapabiliyoruz. Tesislerimizin Üniversitemize kazandırılması
konusunda emeği geçen ve
bizlerin kullanımına açan
herkese teşekkür ederim.

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi
olarak her geçen gün gelişen bir okuldayım. Okulumuz bünyesindeki tesisler
bireysel gelişimlerimiz için
oldukça yeterli. Gerek performans sporcusu, gerek
sağlıklı yaşam için gelen
normal insanlar için spor
yapabilecek imkanlar var.
Okulumuzda
hocalarımız
haricinde branşında uzman
olan arkadaşlarımız bizlere rehberlik ediyor. Bu da
kişisel gelişimimize katkı
sağlıyor. Tesislerimizi görene kadar sporu futboldan
ibaret sanıyordum oysaki
burada futbol dışında tüm
branşlarda spor yapabilme
imkanı var. Bizlere kişisel
gelişimlerimiz için her türlü
imkanı sağlayan BESYO’ya
teşekkür ederim.
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Hümeyra Er
BESYO 3. Sınıf Öğrencisi

Okulumuz bir öğrencinin
gelişebilmesi için tüm imkanlara sahip. Buradan iyi
bir sporcu olarak çıkmak
tamamen öğrencinin kendi
inisiyatifinde olan bir şey.
Çünkü buradaki tesislerimiz
yeterli. Bu tesislerde ulusal
düzeyde
organizasyonlar
gerçekleştirilmektedir. Bir‑
çok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Öte yandan
tesislerimizde milli sporcular yetişiyor. Yani bizler milli
sporcularımızla aynı anda
spor yapabiliyoruz. Onlarla
bilgi paylaşımında bulunabiliyoruz. Bizler için milli
sporcular iyi bir örnek oluşturuyor.

Spor Alanlarımız
* Kapalı Spor Salonu
* Fitness Salonu
* Açık ve Kapalı Basketbol Sahası
* Voleybol Sahası
* 4 Adet Açık Tenis kortu
* Büyük Futbol Sahası (Çok Amaçlı)
* Halı Saha
* Açık ve Kapalı Masa Tenisi Alanları
* Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Bilgi İçin
Spor Tesisleri Sorumlusu Halit Karadeniz
(0553) 343 66 26
Fitness Salonu Mert istek
(0532) 794 57 04
Halı Saha İsmail Uzbiçer
(0553) 963 66 26
Tenis Kortları Hüseyin Kuzğun
(0554) 604 91 44
Yüzme Havuzu Şenay Uygur
(0543) 331 41 91
KASIM 2017 ADÜ HABER
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SAĞLIK

Doç. Dr. Ceren Günel
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Burun estetiği
hakkında bilmeniz gereken

her şey

HABER: Ezgi TOYGAR | Zeynep Şule YÜKSEL

B

urun estetiği
ülkemizde
yapılan
estetik
ameliyatlar
arasında ilk sırada
gelmektedir.
Günümüzde yapılan
burun ameliyatlarının
diğer bir adının
Rinopilasti ameliyatı
olduğunu belirten
Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Ana
Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Ceren
Günel burun estetiği
konusunda merak
edilen soruları
cevapladı.
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Burun estetiği
(Rinoplasti) nedir,
nasıl yapılır?
Rinoplasti burnun dış görünümünün düzeltilmesi ve
nefes almadaki zorlukların
giderilmesi amacıyla başvurulan, günümüzde en sık
gerçekleştirilen estetik girişimdir.
Ameliyatta yapılan işlem temel olarak burnun iskeletini
oluşturan kemik ve kıkırdak
yapının şekillendirilmesidir.
Estetik amaçlı burun ameliyatlarında, mevcut estetik
sorunlarının özelliklerine,
hastanın doku özelliklerine, beraber müdahale gerektiren deviasyon, burun

eti büyümesi, sinüzit gibi
rahatsızlıkların olup olmamasına ve bazı durumlarda
hastanın tercihine göre değişik cerrahi teknikler kullanılabilmektedir.
Ameliyat süresi ise yapılacak cerrahinin tekniği ve
içeriğine bağlı olarak değişmekle birlikte çoğunlukla
1,5 – 2 saat civarında olmaktadır.
Ancak bilhassa daha önce
estetik veya fonksiyonel
amaçla burun ameliyatı geçirmiş hastalarda ve ameliyat esnasında kulak, kaburga gibi farklı bölgelerden
doku alınmasını gerektiren
özel durumların varlığında
bu süre daha uzun olabilmektedir.

Burun ameliyat
tekniklerinden hangisi
daha iyi sonuç verir?
Rinoplasti açık ve kapalı
olarak adlandırılan iki teknikle
gerçekleştirilebilir.
Kapalı teknikte tüm kesiler
burnun içinden yapılır. Dışarıdan görülen herhangi bir
cilt kesi izi yoktur. Ameliyat süresi açık tekniğe göre
daha kısadır.
Bununla birlikte; ameliyat
sahasının hiçbir bir bütün
olarak görülememesi, görüş
kısıtlılığı, buna bağlı olarak
burun içi deformitelerin
ameliyat içinde tam olarak
değerlendirilememesi
ve
düzeltici tekniklerin uygulama zorlukları ana dezavantajlarıdır. Açık teknikte

burnun iki deliği arasındaki kolumella dediğimiz
bölgeden yarım cmlik küçük bir cilt kesisi yapılır.
Cilt kaldırılarak kıkırdak
ve iskelet yapısı tamamen
ortaya konulur. Sayısız
avantajları mevcuttur. Direk görüş altında burunun
her bölümüne ve her alanına kolaylıkla ulaşılabilmekte ve istenen her türlü
ameliyat tekniği rahatlıkla yapılmaktadır. Yine en
büyük avantajı burun içi
deformitelerinin daha iyi
öğrenilmesi, anlaşılması
ve çözüm yollarının daha
kolay uygulanmasıdır.

Ameliyat sonrasında
nefes alma güçlüğü
olur mu?
Rinoplasti sonrası gelişen
nefes darlığı çoğu kere ihmal edilen ama üzerinde
önemle durulması gere-

ken yaygın bir sorundur.
Ameliyattan sonraki erken
dönemde şişliklere bağlı
görülen nefes darlığı doğal ve geçicidir ama uzun
dönemde, şişlikler geçtikten sonra da devam ederse sorun vardır. Rinoplasti
doğası gereği hava yollarını daraltan bir ameliyattır. Bu yüzden ameliyattan
önce nefes darlığına yol
açmayan, gizli kalmış, hafif dereceli septaldeviasyon eğer cerrah tarafından
farkedilerek düzeltilmezse
ameliyattan sonra hastada
nefes darlığına yol açabilir.
Bu sebeple, nefes alma
güçlüğü olsun veya olmasın tüm hastaların septumdeviasyonu veya konkahipertrofisi dediğimiz
nefes alma güçlüğü yaratabilecek olası problemlerinin ameliyatta dikkatle
değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması
gerekir. Bu şartlar yerine
getirildiği taktirderinop-

lasti ameliyatı sonrası nefes alma problemiyle karşılaşılmaz.

Burun kemikleri
kırılıyor mu, yoksa
traşlanıyor mu?
Çoğu kez her iki işlem de
yapılıyor. Hasta adaylarının bu konuda haklı bir
hassasiyetleri var.’Kırmak’
kulağa hoş gelmiyor. Bunun yerine özel keskilerin
kullanılmasıyla burun kemiklerinin kesilmesi tabirini kullanmak belki daha
doğru olacaktır. Aslında
ameliyatta kemik yapının
şekillendirilmesi için ne
gerekliyse yapılır.
Bu esnada kullanılan aletler ve yöntemlerin Rinoplasti adayını ilgilendirmemesi gerekir. Bu konudaki
tereddütlerin yaygınlık kazanması daha çok reklam
KASIM 2017 ADÜ HABER
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SAĞLIK
Burun estetiğinin
riskleri nelerdir?
Burun estetiği ameliyatı çoğunlukla burun kemiğinin
uygun şekilde kesilmesiyle
gerçekleştirildiği için oldukça komplike bir estetik operasyondur. Anesteziye ilişkin
birtakım risklerin yanı sıra,
burun operasyonunda kanama, enfeksiyon, akıntı, nefes
alma güçlüğü ve nadiren
koku almada geçici bir kayıp
olabilmektedir.

amaçlı yapılan, gerçeklerle
ilgisi olmayan dezenformasyonlara bağlıdır.

Burun ameliyatlarında
tampon kullanımı
nasıl ?

run içinde durduğu sürece
alerji haplarını kullanmayı
tercih ediyoruz. Tamponları
alırken hastaya göre değişmekle beraber rahatsızlık
duyabilir.

Burun estetiğinin
Tamponun kullanım ama- faydaları nelerdir?
cı burun içindeki septoplasti yapılan bölgede kan
birikmesini önlemektir. Bu
amaçla başvurulabilecek diğer bir yöntem içeriye (septum bölgesine) birkaç dikiş
koymaktır. Bu işlem ameliyat süresini biraz uzatabilir
ama tampon ihtiyacı ortadan kalkar. Burun ameliyatlarında tampon kullanımı
ameliyata göre değişmekle
birlikte genellikle ameliyat
sonrası 2-3 gün boyunca
kullanılmaktadır.
En sık silicon tamponları
kullanmaktayız.Tampon bu-
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Burnunuza yapılan küçük
bir değişiklik bile görüntünüzde büyük değişiklik
yaratır. Çoğunlukla burun
estetiği ameliyatı olmuş
pek çok hasta ameliyatının
sonucundan memnun kalıyor. Açık konuşmak gerekirse burun estetiğinin kişiye
sağladığı en büyük fayda kişinin görüntüsünden dolayı
kendine güvenini yeniden
kazanmış olmasıdır. Yerleşik kanıya göre yüz simetrisi
eşit olan kişiler daha güzel

ve yakışıklıdırlar. Evet, yüze
simetrik ve uyumlu bir burna sahip olmak kişinin daha
güzel görünmesini sağlıyor.
Burun estetiği ameliyatı ile
burun düzeltilip yüzdeki
simetrik denge yapılandırılıyor.
Burun estetiği ameliyatının
dış görünüşte sağladığı faydaların yanı sıra çok önemli
fonksiyonel faydaları da var.
Burun şekline bağlı olarak
nefes almakta güçlük çeken hastaların ameliyat sırasında burun kanallarının
açılması daha rahat nefes
almalarını sağlayacak ve
burun fonksiyonları doğru
şekilde çalışmaya başlayacaktır. Aynı zamanda kıkırdak deviasyonu ya da burun
asimetrisi gibi doğuştan getirilen bir takım rahatsızlıkların ortadan kalkmasına da
yardımcı olacaktır.

Bazı durumlarda hasta iyileşmesi ve benzeri bazı
nedenlerden dolayı ya da
hastanın istediği ikincil değişiklikler nedeniyle ikinci
bir operasyona ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu ikinci
operasyon asıl ameliyatta
elde edilen sonuçları daha
da mükemmel hale getirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. İkinci bir operasyon için 6 ila 12 ay arasında
değişen bir bekleme süresi
olmalıdır.

Yaş sınırı nedir?
Burun estetik ameliyatında
kemik ve kıkırdak gelişiminin tamamlanması için
hastanın belirli bir yaşa gelmiş olması gerekmektedir.
Bayanlar ergenlik dönemini
erkeklere göre daha erken
tamamladıkları için minimum 17 yaşını erkekler ise
minimum 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak hastanın ciddi nefes alamama
sıkıntılarının olduğu, görüntüsünü psikolojik bir sorun
haline getirip günlük hayatına yansıttığı istisna durumlarda daha erken yaşta
ameliyat yapılabilmektedir.

Eğer operasyonda kemik ve
kıkırdağa müdahale edilmeden hastanın şikâyetleri giderilebilir durumda ise yine
daha erken yaşta ameliyat
yapmak mümkündür. Yarık
damak ve dudak denilen
doğumsal sorunlar ve ciddi
travmalar sonucu fonksiyon
kaybı yaşayan vakalarda estetik burun ameliyatı erken
yaşta uygulanabilmektedir.

Hastalar burun estetiği
sonrası nelere dikkat
etmeli?
Hastalar 2 gün süreyle, başını yüksekte tutmak amacıyla en az 2 yastıkla yatmalıdır. Yan tarafa dönük şekilde
yatılırsa burun ve göz kapağının altında kalan bölgede
şişme oluşacaktır. Bu nedenle 1 hafta baş yukarıda
olacak şekilde sırt üstü yat-

mak en doğrusudur. Hastaların ilk gece göz etrafına ve
atelin çevresine soğuk buz
uygulaması yapması gerekir.
Bu morlukları ve şişlikleri
azaltabilir. İlk zamanlarda
burundan pembemsi bir
akıntının gelmesi olağandır. Burun altına yerleştirilmiş olan gazlı bezin belli
aralıklarla
değiştirilmesi
gerekir. Hastaların yürüyüş
yapmasında sakınca yoktur.
Ancak ağır egzersiz yapmamaları gerekir. İlk haftanın
içinde en fazla 10 kg ağırlık
taşınabilir. Baş öne doğru
eğilmemeli ve kendilerini
zorlayacak eylemler yapılmamalıdır. İlk haftada cinsel
ilişki bile sınırlıdır. İlk haftadan sonra hastalar normal
aktivitelerini yapabilecek
düzeyde iyileşme gösterir.
Ameliyattan sonra hastalar
sulu yemeklerle beslenmesine başlayabilir. Burun

tıkanıklığı olursa katı besinler daha zor yutulabilir. İlk
haftayla birlikte koku alma
düzeni yerine gelir. Hastanın daha hızlı toparlanması
için bol su içmesi gerekir.
Ödemi azaltacak maydanoz,
yeşil çay gibi yiyeceklerde
tavsiye edilir.
Hastalara taburculuk sonrası antibiyotik, ağrı kesici,
alerji hapı, burun yıkama solüsyonları ve burun ucu için
merhem reçete edilmektedir. Hastaların bu ilaçları
düzenli olarak kullanması
gerekmektedir.
Ameliyattan sonraki gün
doktor hastanın durumunu
değerlendirir. Sorun bulunmuyorsa, hasta taburcu
edilir. Bundan sonra tamponların çıkarılacağı 3-4
gün sonra ve burun sırtına
yerleştirilen atelin çıkarılacağı 5-7 gün sonra doktora

gidilmesi gerekir. Hastaların
sonraki doktor ziyareti ameliyattan bir ay sonra olur. Bu
ziyaretlere hastalar mutlaka
uymalıdır.
Yüzdeki ve burundaki şişlikler zaman içinde kaybolur.
Burundan plastik atel alındıktan sonra şişliklerdeki
iyileşme daha hızlı gerçekleşir. Üst dudak ve yanakların şişliği 2 haftada etkisini
azaltır. Burun ucundaki şişlik kapalı teknikle yapılmış
olan ameliyatlarda hızlı
iyileşir. Burun çevresinde,
yanaklarda ve göz kapaklarındaki morarma normal
sonuçtur. Bunlar 2 haftada azalır. Çalışan hastalar
bunları kozmetik ürünlerle
örtebilirler. Burun temizliği
yapıldıktan sonra hastaların
daha iyi nefes alması onları
rahatlatır.

KASIM 2017 ADÜ HABER
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“7. Geleneksel Prematüre Günü” etkinliği gerçekleşti
Üniversitemizde bu yıl
yedincisi düzenlenen “Geleneksel Prematüre Günü”
etkinliği, 17 Kasım 2017
tarihinde Atatürk Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Aslan, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Serpil Demirağ, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç.
Dr. Mücahit Kapçı, öğretim
üyelerimizin yanı sıra prematüre bebek sahibi aileler
ve bebekler bulundu.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, yedincisi kutlanan
Prematüre gününde birarada olmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getirirken, “İnsan, zor sağlık şartlarıyla doğan prematüre
bebeklerin
büyüdüğünü
görünce, Üniversitesiyle, bu
işe gönül veren insanlarla
gurur duymadan edemiyor.
Bölgenin farklı şehirlerinden Hastanemize sevkler
oluyor. Artık Hastanemizle
ilgili şikâyetten çok teşekkür alır hale geldik. Eme-

ği geçen herkese teşekkür
ederim.” dedi.
Başhekim Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı, Hastanemiz
yoğun bakım yatak sayıları
ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği konuşmasında Hastane yönetimi
olarak talep ve istekleri
karşılamak için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirtti.
Üniversitemiz Tıp Fakülte-

si Çocuk Neonatoloji Bilim
Dalı Başkanı ve Yenidoğan
Ünitesi Sorumlu Hekimi
Prof. Dr. Münevver Kaynak
Türkmen, her yıl prematüre bebek sahibi ailelerle
bir araya geldiklerini ifade
ederek, “23 hafta bir günden itibaren prematüre bebekler izlenebiliyor. Elbette
bunlar çok küçük bebekler.
Organları olgunlaşmadan
doğan bebekler. Bu küçük
bebekleri kaybetme olasılığı yüksek, ancak 24, 25

ve 26 haftadan sonraki bebeklerimize bu ünitemizde
bakıyoruz. Bebekler en iyi
şartlarda hayata hazırlanıyor.” dedi.
Prematüre dünyaya gelen
çocukların, resim çizip boyama yaparak eğlendiği
etkinlik, Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan’ın, prematüre çocuklar ve aileleriyle
birlikte günün anısına hazırlanan pastayı kesmesiyle
sona erdi.

Rektörümüzden Altınokta Körler Derneği’ne destek
Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı
Bayram Özen, 13 Kasım
2017 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı
makamında ziyaret etti.
Dernek hakkında Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’a bilgi veren Özen, “
Üniversitenin büyük bir
kamu kurumu olduğunu
ve görme engellilere yönelik ortak proje yapmak
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istediklerini ifade ederken, Rektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan’dan destek
istedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan; “ Engelleri aşmak
adına elimizden gelen ne
varsa yapmaya hazırız.
Üniversite olarak gerekli
olan imkânları sağlama ve
öğrencileri bilinçlendirme
adına her türlü iş birliğine
varız.” dedi.

Kalp pili ile hayata tutundu
Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Ana Bilim Dalına kalp ritimlerinde ciddi
yavaşlama nedeniyle başvuran 90 yaşındaki hasta
Yakup Karadağ, kalp pili ile
sağlığına kavuştu.

Yrd. Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz, “Yapılan tetkiklerinde hastanın kalp pili ihtiyacı olduğunu saptadık
ancak ne var ki hastamızın enfeksiyon durumu da
mevcuttu. Önce antibiyotik tedavisi ile iyileşmesi

sağlandı. Ardından hastaya kalp pili yerleştirildi.
90 yaşında kusursuza yakın bir işlem başarısı ile
hastamızın iyileşmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.” sözleriyle işlem
ve hastanın sağlık duru-

mu hakkında bilgi verdi.
Hasta Yakup Karadağ,
başta Yrd. Doç. Dr. Ufuk
Eryılmaz olmak üzere
emeği geçen tüm sağlık
personeline teşekkürlerini iletti.

Didim MYO yemek yarışmasından madalya ile döndü
Alanya Belediyesiyle Altın
Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği’nin düzenlediği 27-29
Ekim 2017 tarihleri arasında
gerçekleşen 6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’ndan,
Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulu öğrencileri
madalya ile döndü. Alanya
Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmada,
Makarna yemekleri dalında
Fahri Yörümez gümüş, Balık
yemekleri dalında Atakan
Sakal gümüş, Kuzu yemekleri
dalında Gamze Dinç gümüş,
Tatlı dalında Bensu Koçer
bronz madalya kazanırken,
ana yemek dalında ise Tunç
Nadir Özcan ve Halit Böberci,
merit madalya kazandı.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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ADÜSEM’in Renkli Atölyeleri Aydınlılarla buluştu
Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (ADÜSEM) düzenlediği
“Renkli Atölyeler” 28-29
Ekim tarihlerinde Forum
Aydın’ın ev sahipliğinde
gerçekleşti. İki gün boyunca
Aydınlılarla buluşan ADÜSEM, eğitimcileri ile birlikte
kurs ve sertifika programlarını renkli atölyelerle tanıttı.
Zeytinyağı Tadım Atölyesinde kaliteli zeytinyağının
özellikleri ve saklama koşulları ile ilgili bilgi alan
Aydınlılar, Ritm Atölyesinde
müzikle coştu, Terrarium
Atölyesinde son dönemin
popüler
uygulamalarından mini bahçe uygulamaları ile tanıştı. Aydınlılar

DÜSEM’in olimpiyat maA
dalyalı şefinden İtalyan
lezzetleri ve mini kek yapımını deneyimledikten sonra, makyaj uygulamalarını
öğrendi.
Etkinliğin keyifli ve verimli geçtiğini ifade eden
ADÜSEM Müdürü Prof. Dr.

Törün Özer, ADÜSEM’in bugün kendine yatırım yapmak
isteyen herkesin ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş
bir yelpazede 60’a yakın
kurs ve sertifika programına
sahip olduğunu, bu programları da Adnan Menderes
Üniversitesi’nin akademisyenlerinden oluşan eğitimci
kadrosu ile sunduklarını ifade etti. ADÜSEM’in Adalet
Bakanlığı’ndan yetkili ku-

rum olarak verdiği bilirkişi
eğitimlerinin de 4-5 Kasım
tarihlerinde başladığını söyleyen Özer; programın, ala-

nında 5 yıl deneyimli herkes
için gelir sağlayabilecekleri
bir iş fırsatı olduğunu sözlerine ekledi.

Çocuk evi sakinleri Rektörümüzü ziyaret etti
Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü Aydın İli Koordinasyon Merkezi Müdürü
Arif Karakul, Üniversitemiz
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Songül Aslan Karakul, öğretmen Tijen Ergün Doğan,
çocuk evlerinde kalan çocuklarla birlikte 10 Kasım
2017 tarihinde Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan’ı ma-
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kamında ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının teşvik ettiği,
çocuklarımıza rol model
olacak örnek şahsiyetlerle
tanışmanın hedeflendiği ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan,
çocuklarla bir süre sohbet
etti. Çocuklar, üniversiteye

adım atmanın, Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan ile tanışmanın verdiği mutluluğu
dile getirirken, ileride gerçekleştirmek istedikleri hayallerini anlatarak, Rektörümüz Bircan’a çiçek verdi.
Üniversitemiz Öğretim Üyesi Fransız Kültür ve Sanat
Topluluğu Danışmanı Yrd.

Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği”
yapmayı planladıklarını ve
bu şenliğe çocuk evlerindeki çocukları da dahil etmek
istediklerini belirterek, şenlik hakkında Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan’a bilgiler verdi.

Fulbright bursları Ankara’da tanıtıldı
Türkiye ve ABD Arasında
Öğrenci ve Akademisyen
Değişimini
Güçlendirme
Çalıştayı, 19-20 Ekim 2017
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Toplantıya
Üniversitemizi
temsilen
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Direktörü Uzman
Öncel Sençerman ve Okutman Emre Dinçer katıldı.
Türkiye Fulbright Eğitim
Komisyonu (TFEK) tarafından düzenlenen ve iki gün
süren Çalıştayda, davetli
22 devlet üniversitesinin
temsilcileri yer alırken, Çalıştayın açılış konuşmasını
TFEK Genel Sekreteri Prof.
Dr. Ersel Aydınlı yaptı. Prof.
Dr. Aydınlı, Fulbright burslarının sanılanın aksine sadece ABD tarafından değil
Türkiye ve ABD tarafından
ortaklaşa finanse edildiğini
belirterek; “Programdan 70
yılda 6 bin kişi yararlanmıştır, bu kişilerin 4 bini Türkiye, 2 bini ABD vatandaşıdır.
Program bu süre zarfında
hiç bir siyasi-politik durumdan
etkilenmeyerek

kesintisiz devam etmiştir.
Üniversitelerde uluslararası
öğrencilerin eğitim görmesi doğrudan kaliteye pozitif
olarak etki etmektedir. Bu
yüzden üniversitelerimize,
uluslararası öğrenci sayısını
artırmak için büyük görev
düşmektedir.
Yükseköğrenimde kalite sorununu çözmeyen bir ülkenin büyük ülke olma ihtimali yoktur.” dedi. Çalıştayın

ikinci günü sabah oturumunda Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent ve Koç Üniversitelerinin Uluslararası işbirliğine
yönelik yaptıkları örnek
uygulamalar anlatıldı. Öğleden sonraki son oturumda ise üniversite temsilcilerinden oluşan 8 grupta
Yükseköğretim kurumlarında Uluslararasılaşma ile
ilgili idari, sosyal-kültürel
adaptasyon, sosyal medya,
iletişim konuları hakkında

birer sunum hazırlanması
istendi. İdari Konular hakkında sunumu ADÜ UİK Direktörü Uzman Öncel Sençerman, Sosyal ve Kültürel
Adaptasyon
sunumunu
Okt. Emre Dinçer grupları
adına yaptı.
Fulbright bursları hakkında
detaylı bilgi edinmek için
ADÜ Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü web sayfasını inceleyebilirsiniz.

Mühendislik Fakültesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan destek
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4. sınıf lisans
öğrencilerimizin iki adet
projesi, Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırmalar
Kurumu (TÜBİTAK) 2209-A
projesi kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Birinci proje, incir esansiyel
yağının eldesi ve prostat
kanseri hücreleri üzerindeki
etkisini araştırmaya yönelik
bir çalışma olup Proje ekibi,
Proje Yürütücüsü Betül Kara,
Yardımcı Araştırmacılar ise

Hilal Can, Sima Yılmaz ve
Tuğçe Naile Yerci’den oluşuyor.İkinci proje ise, bir bitki
steroidi 20-hidroksiekdizonun prostat kanser hücreleri
üzerindeki etkisini araştırmaya yönelik bir çalışma
olup Proje ekibi Yürütücü
Gökçen Güneş, Yardımcı
Araştırmacı ise Merve Hümeyra Gürses’ten oluşuyor.
Her iki projenin akademik
danışmanlığı Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Olcay Boyacıoğlu
tarafından gerçekleştiriliyor.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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Köşk MYO
Öğrencileri
yaşlıları
ziyaret etti
Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Köşk Kaymakamlığı
Gençlik Hizmetleri ve Spor
İlçe Müdürlüğü koordinasyonuyla
gerçekleştirdiği
Huzurevi Ziyareti etkinliği, 25 Ekim 2017 tarihinde
gerçekleşti.
Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezindeki yaşlıları ziyaret eden öğrencilerimiz,

yaşlılarımızın ellerini öpüp
hayır dualarını aldı. Öğrencilerimiz yaşlılarımızın
sevinçlerini ve dertlerini
paylaşıp sıcak ve yorgun

gönüllerine
dokunmaya
çalışırken, Huzurevi sakinlerinin ziyaretten duydukları mutluluk ve heyecan
görülmeye değerdi. Öğ-

rencilerimiz, sosyal farkındalık oluşturma açısından
önem taşıyan bu tür faaliyetlere devam edeceklerini
bildirdi.

Köşk MYO öğrencileri teknik geziye katıldı
Köşk MYO öğrencileri,
9 Kasım 2017 tarihinde
Aydın il Umurlu Mahallesi’nde bulunan Gezici Süt
Ürünlerine, “Süt ve Süt
Ürünleri Teknolojisi I” ve
“Süt ve Ürünleri Analizleri” dersleri kapsamında
düzenlenen teknik geziye katıldı. Geziye Doç. Dr.
Dilek Keksin refakatinde

giden öğrenciler, teorik ve
uygulamalı olarak bilgilendirildi.
Düzenlenen teknik gezide öğrencilere Gezici Süt
Ürünleri Şirketi personeli
tarafından işletmenin işleyiş süreci hakkında bilgilendirme yapıldı ve işletme tesisi gezdirildi.

Köşk MYO öğrencilerini DGS
hakkında bilgilendirdi
Köşk Meslek Yüksekokulu
öğrencilerine
yönelik olarak “DGS”
hakkında, 30 Ekim 2017
Pazartesi günü konferans salonunda seminer
düzenlendi.
Seminere konuşmacı olarak davet edilen PEGEM
Akademi bünyesinde görevli Yrd. Doc. Dr. Ahmet
Kanmaz tarafından mes-
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lek
yüksekokulundaki
öğrencilere DGS sınavında sorulan soru tipleri,
DGS kontenjanları, programlara göre geçiş yapılabilecek lisans programları ve taban puanlar
gibi konularda bilgi verildi. Öğrencilerin yoğun
ilgi gösterdiği seminer,
konu ile ilgili soruların
ilgililerce cevaplanması
ve çekiliş ile sona erdi.

Köşk MYO kitap okumayan çocuk kalmasın istiyor
Üniversitemiz Rektör Danışmanı Avukat Sabri Güleç
ile Köşk Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Çiğdem
Budak ve Köşk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı
8 Kasım 2017 tarihinde makamında ziyaret etti.
Üniversitemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde hayata geçirilen gezici
kütüphane için sosyal sorumluluk dersi kapsamında
bin adet kitabı Üniversitemiz gezici kütüphanesi için
topladıklarını dile getiren
Budak, “Bu vesile ile kitap
okumayan çocuk kalmasın

istiyoruz .” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan “Çocuklarımızın has-

Köşk Meslek Yüksekokulu Türk
Kızılayı’nın yanında

Türk Kızılayı tarafından
30-31 Ekim 2017 tarihlerinde, Köşk Meslek Yüksekokulunda “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi.
Geçtiğimiz yıl Kızılay’a kan
bağışı konusunda Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk sırada yer alarak sosyal sorumluluk anlamında
üstüne düşen görevleri yerine getiren Üniversitemiz,
bu yıl da aynı duyarlılığı

Köşk MYO’nun kan bağışı
kampanyası ile sürdürdü.
Kampanyaya katılan Meslek Yüksekokulunda görevli
personel ve öğrenciler ile
Köşk Kaymakamlığı personeli kan bağışında bulunarak örnek bir davranışa
imza attı. Kızılay yetkilileri
tarafından, kan bağışının
önemi hakkında bilgilendirme yapılan kampanya
sonunda Kızılay’a 96 ünite
kan bağışında bulunuldu.

tanede kaldıkları süre zarfında hem bilgi almaları hem
de zamanı iyi kullanmaları

için oluşturduğumuz proje
için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Cumhuriyet Tırmanışı’nda
Söke İşletme Fakültemiz de
temsil edildi

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. Yıl Dönümünde Cumhuriyet Tırmanışı
gerçekleştirildi.
29 Ekim 2017 tarihinde,
İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki 1461 metre
rakımlı, %70 eğimli dik

çıkışlı Mahmut Dağı’na
gerçekleştirilen Cumhuriyet Tırmanışına ADÜ Söke
İşletme Fakültesi öğrencisi Ulaş Azizoğlu da
katıldı. Tırmanış zirvede
saygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile sona erdi.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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Köşk MYO örnek bir
projeye imza attı
Köşk Meslek Yüksekokulunda okuyan 15 gönüllü
öğrenci, 8 Kasım 2017 tarihinde “Sosyal Sorumluluk”
dersi kapsamında, Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini, Okt. Çiğdem Budak refakatinde ziyaret etti.
Ziyarette Kurum Müdürü Baki Ertaş tarafından, gençlere kurum hakkında genel bir bilgilendirme yapıldı.
Ziyaret esnasında öğrenciler, almış oldukları hediyeleri küçük çocuklara dağıtıp onlarla birlikte oyun
oynayarak miniklerin kalplerini fethetti ve çocukların
unutulmaz bir gün geçirmelerine vesile oldu.

Öğrencimizin projesini
TÜBİTAK destekleyecek

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitki Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Yakup Onur Koca danışmanlığında 3.sınıf öğrencisi
Esra Balgay’ın yürütücülüğünde yapılacak olan “Sağlıklı Tavuk Üretiminde Al-
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ternatif Kanatlı Yemlerinin
Elde Edilen Ürünlere Etkisi”
başlıklı Araştırma Projesi,
TÜBİTAK 2209/A Üniversite
Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
ile desteklenmeye hak kazandı.

Köşk MYO doğa yürüyüşü
düzenledi
Köşk MYO birim etkinlikleri kapsamında 1. ve 2. sınıfta okuyan toplam 17 öğrenci, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin
Nail Akgül eşliğinde, 21 Ekim 2017’de Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Kanyonu’nda
10 km tırmanma ve 10 km iniş olmak üzere toplamda
20 km doğa yürüyüşü yaptı. Öğrenciler doğa yürüyüşü sırasında Akdeniz bitki örtüsünün tamamına yakınını görme imkânı elde etti. Yürüyüş sonunda milli
parkın ilk koyu olan “İçmeler” ve Zeus Mağarası’nda
30’ar dakika serbest zaman verildi.

Vagon Pozisyoneri
Makinesi tescillendi

Üniversitemiz Aydın Meslek Yüksekokulu (AYMES)
Öğr. Gör. Mehmet Temel
tarafından 2014 yılında tasarımı yapılan Vagon Pozisyoneri makinesinin, tasarım
aşamasında başvurulan patent belgesi, 23 Ekim 2017

tarihinde tescillendi.
Tescillenen ürünün, yetkili bir vagon bakım atölyesinde bakım ve imalatta
kullanılmaya
başlanarak
firmanın işini büyük ölçüde
kolaylaştırdığı bildirildi.

Nazilli MYO organ bağışına dikkat çekti
Üniversitemiz Nazilli Meslek Yüksekokulu (MYO) 3-9
Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle “Hayat İçinde
Hayat Var” sloganıyla, 7 Kasım 2017 tarihinde Sümer
Kampüsü’nde bir konferans
düzenledi.
Nazilli MYO akademik ve
idari personelinin yanı sıra
çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansta konuşmacı olarak Kuyucak Devlet
Hastanesi Müdürü Ahmet
Oktay Bay ve Aydın İl Sağlık
Müdürlüğünün uzman ekibi yer aldı. Organ bağışının
önemi ve kapsamıyla ilgili
sunumların yapıldığı konfereansta, Kuyucak Müftülüğünde görevli bir vaiz de
İslam Dini’nin organ bağışına yaklaşımını öğrencilerle
paylaştı.
Etkinlikte yaptığı konuşma-

da Kuyucak Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Oktay
Bay, “Organ bağışı ile ilgili
önyargılar, doğru olarak kabul edilen yanlışlar, organ
nakli nedir, ölen kişiden organ nakli yapılır mı, beyin
ölümü nedir, donör görünüşü ve vücut görüntüsü bozulur mu, organ bağışı dini
açıdan uygun mudur, sağlık
sorunları organ nakline uygun mu?” gibi konu başlıklarıyla organ bağışıyla ilgili
merak edilen konulara açıklık getirdi.
Oktay Bay, organ bağışı ile
ilgili farkındalık düzeyimizin iyileştirilmeye çalışıldığını, bir yakınımızın ihtiyacı
olduğunda organ bağışının
önemini anladığımızı, ancak böyle bir durum yaşanmadan harekete geçmemiz
gerektiğini, bu nedenle bu
çalışmayı yaptıklarını vurguladı.

Kornea İkilisi isimli belgeselin de izlendiği etkinlik
sonrası çok sayıda öğrenci
bağışçı olduğunu belirten
formları doldurarak yetkililere teslim etti. Kornea
nakli yapan öğretim üyesi
ve uzman doktor ile kornea nakli ile görmeye başlayan TRT ses sanatçısının
hikâyesinin anlatıldığı belgesel, öğrencileri etkiledi.

Belgeselin sonunda Aşık
Veysel’in dönemin öğrencilerine yönelik olarak söylediği “ Okuyun, çok okuyun,
en az okuyanınız benim gibi
Veysel olsun” sözleri büyük
alkış topladı.
Etkinlik, öğrencilerin organ
bağışı ile ilgili çok sayıda
sorusunun yanıtlanmasıyla
son buldu.

Hastanede öğrencilere diyabet anlatıldı

Üniversitemiz Uygulama
ve Araştırma Hastanesi
Yetişkin Endokrinoloji ve
Pediatrik
Endokrinoloji Ekibi, 14 Kasım Dünya

Diyabet Günü kapsamında, Gazipaşa Ortaokulu
7/ T sınıfı öğrencileri ile
“Dünya Diyabet Günü”
adlı konferansta bir araya

geldi.Hidayet Sayın Kültür
Merkezi’nde düzenlenen
etkinliğe, öğretim üyelerimiz, Tıp Fakültesi öğrencileri, Gazipaşa Ortaokulu

öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.
Gazipaşa Ortaokul 7/T Fen
Bilgisi Öğretmeni Gaye Balkır ve Hastanemiz Endokrinoloji Ekibi iş birliği ile düzenlenen konferansta, Prof.
Dr. Engin Güney ‘Diyabet
Günü ve Önemi’, Doç. Dr.
Tolga Ünüvar ‘Tip 1 Diyabet’, Doç. Dr. Mustafa Ünübol ‘Tip 2 Diyabet’ ve Uzm.
Diyetisyen Didem Güneş
‘Sağlıklı Beslenme’ konularında bilgi verdi.
Diyabet Eğitim Hemşireleri
Emel Sarali ve Nuray Aydın,
stantta bulunarak öğrencilerin sorularını cevaplandırırken, yetişkinlere ve obez
çocuklara parmak ucundan
şeker taraması yapılması ile
etkinlik sona erdi.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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Öğrencimizden uluslararası başarı
Üniversitemiz İletişim
Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
öğrencisi Eren Taşyürek,
Konya Selçuk Üniversitesinin 6-12 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlediği
ödül töreninde Uluslararası Kısa-ca Öğrenci Filmleri Festivali Belgesel Dalı
Özel Ödülünü kazandı.
Belgesel, Animasyon, Deneysel, Kurmaca, dalında
yarışan ve dereceye giren
filmlerin
yönetmenlerinin ödüllerini aldığı 17.
Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali’ne
Türkiye genelinde iletişim
fakültelerinde okuyan öğrenciler katıldı. Yaklaşık
200 filmin yarıştığı kısa
film yarışmasında Üniversitemiz İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema 3. sınıf öğrencisi Eren
Taşyürek, jeotermal santrallerinin insan ve çevre

sağlığı üzerindeki etkilerini konu aldığı “Sonra Her
Şey Bozuldu’’ isimli belgeseli ile Uluslararası Belgesel Özel Ödülü’nü almaya

hak kazandı.
Belgeselin Koordinatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim Esen,
Proje Danışmanlığını ise

Araş. Gör. Türker Söğütlüler üstlenirken, kısa filmin
Yönetmen Yardımcılığını
Gizem Görülmez ve Zeki
Can Sağlam yaptı.

İletişim Fakültesi ilk Erasmus+ misafirini ağırladı
Üniversitemizde 2013
yılında Radyo-Televizyon
ve Sinema, 2015 yılında
ise Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine
başlayan İletişim Fakültesi,
son dönemde gerçekleştirdiği Erasmus+ anlaşmaları,
ilk öğrencilerinin Erasmus+
kapsamında
yurtdışında
eğitime başlamaları gibi
gelişmelerin ardından, 30
Ekim 2017 tarihinde ilk
Erasmus+ akademik ziyaretçisini de ağırladı.
Romanya’nın Oradea Üniversitesinde yardımcı doçent doktor olarak görev
yapan Albu Ioana, Üniver-
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sitemiz İletişim Fakültesini ziyaret ederek, akademisyenler ve öğrencilerle
tanıştı ve kendilerine kısa
bir sunum gerçekleştirdi.
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Hicabi Arslan ve Erasmus+ Koordinatörü Yrd.
Doç. Dr. M. Özgür Seçim
tarafından kabul edilen
Ioana, Aydın’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu,
Üniversitenin gelişiminden
ve İletişim Fakültesinin
imkânlarından çok etkilendiğini ve döndüğünde
meslektaşlarının da Adnan
Menderes
Üniversitesini
ziyaret etmeleri gerektiği
yönünde görüş bildireceğini belirtti.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile anlaşma imzalandı
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 22 Kasım 2017
tarihinde bilimsel ve kültürel bağları güçlendirmek,
işbirliği ve etkileşimi arttırmak amacıyla Uluslararası
Saraybosna Üniversitesi ile
bir Mutabakat Anlaşması
imzaladı.
İmza törenine Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı
sıra, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. T. Erkan Türe,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İhsan Karaman katılırken,
Mutabakat Zaptında, iki kurum arasında karşılıklı yarar
sağlamak için öncelikli işbirliği alanları belirlendi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan misafirperverliklerinden dolayı IUS Rektörü
Prof. Dr. T. Erkan Türe’ye
teşekkür ederken, mutabakat anlaşmasının öğrenciler
ve akademisyenlere yeni

ufuklar açacağını söyledi.
Prof. Dr. Bircan “Anlaşma
aracılığıyla iki kurum, ortak araştırma programları sunabilecek. Konferans,
sempozyum, çalıştay gibi
kültürel etkinliklerin ve eğitim programlarının ortak
organizasyonu yapılabilecek. Kütüphane kaynakları
da dâhil olmak üzere eğitim
ve araştırma materyalleri
ile yayınlar konusunda karşılıklı bilgi alışverişi sağlanacak. Her iki üniversite

için de anlaşmamız hayırlı
olsun.” dedi. Mutabakat
Anlaşması ile kurumlar
arasında öğrenci ve personel değişimi yapılması da
amaçlanıyor.
İmzalanan Mutabakat Anlaşması sonrasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof.
Dr. Erkan Türe, Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan’a, Saraybosna kapılarını simgeleyen bir tablo hediye etti.

Öğretim Üyemizin kitabı
yayımlandı
Üniversitemiz İletişim
Fakültesi, Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Özgür Seçim’in, “Toplumsal değişimlerin siyasal reklama
yansımaları: 2000-2010
Türkiye Örneği” adlı kitabı
yayımlandı.

Sosyoloji, siyaset ve reklamcılık alanlarının birleşimi olan kitapta, Osmanlı
İmparatorluğu’nun
son
döneminden 2000’li yıllara dek Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan toplumsal
değişimlerin siyasal reklam metinlerinde nasıl yer
bulduğu işleniyor.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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Yunus Emre Enstitüsü İş Birliği Protokolü Toplantısı
gerçekleşti
Üniversitemiz ile Yunus
Emre Enstitüsü (YEE) arasında imzalanması öngörülen iş birliği protokolü
toplantısı, 19 Ekim 2017
Perşembe günü TOBB Kuleleri Yunus Emre Enstitüsü
Merkezinde gerçekleşti.
Toplantıya
Uluslararası
İlişkiler
Koordinatörlüğü
Direktörü Öncel Sençerman ve Okutman Emre
Dinçer ve Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme
Dairesinden Uzman Mustafa Aydoğdu katıldı.
Toplantının ana konusunu Yunus Emre Enstitüsü
ile Üniversitemiz arasında
imzalanması planlanan işbirliği protokolünün içeriği oluşturdu. Toplantıda
söz alan Uzman Mustafa
Aydoğdu YEE’nin kurum-

sal yapısı, işleyişi ve yurt
dışındaki YEE merkezleri
hakkında bilgiler
verdi.
Aydoğdu, Yüksek Öğretim
Sınavı’nın (YÖS) yurt dışındaki YEE merkezlerinde
yapılabileceğini ve benzer
çalışmaları başka devlet
üniversiteleriyle de yaptıklarını belirtti. Okutman
Emre Dinçer ise üzerinde
çalıştıkları protokol kapsamında YEE’nin yurtdışındaki merkezlerde Türkçe
eğitimini tamamlamış ve
sertifikasını alan yabancı
uyruklu öğrencilere Üniversitemizi tercih etmeleri
durumunda yardım edilmesinin faydalı olacağını ve
Üniversitemizdeki çeşitliliğe katkı sağlaması açısından önemli olduğunu ifade
etti. Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordina-

törlüğü Direktörü Öncel
Sençerman da protokolün
kazan-kazan
prensibiyle
hazırlamasının
önemini
vurgulayarak, iki kurum
arasında imzalanacak protokolün
Üniversitemizin
tanıtımına büyük katkı sağ-

layacağını belirtti.
Toplantı sonunda her iki
taraf da ziyaretin verimli geçtiğini vurgulayarak,
taslak protokol üzerinde
çalışılmasına devam edileceğini bildirdi.

Organ bağışı için farkındalık arttırılıyor

Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışı ve organ nakli
sayılarının arttırılması amacı ile
03-09 Kasım tarihleri arasında
Hastanemiz Öğretim Üyesi Bloğu
girişinde organ bağışı standı kuruldu.
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Organ Nakli Koordinatörlüğü Ekibi Hülya Gülfidan, Necla Olçum ve
Özgül Özbek stantta, hastane çalışanları ile vatandaşları organ ve
doku bağışı hakkında bilgilendirip
organ bağışında bulunan vatandaşların işlemlerini gerçekleştirdi.

Öğretim üyelerimizin poster bildirisi ikincilik ödülü aldı
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehtap Kılıç Eren
ve Yüksek Lisans Öğrencisi Hatice Pilevneli’nin
“Wip1 Fosfatazın İnsan
Non-Hodgin Lenfomada
Onkogen Potansiyeli” başlıklı poster bildirisi, 26-29
Ekim 2017 tarihleri arasında Fethiye’de düzenlenen
15. Ulusal Tıbbi Biyoloji
ve Genetik Kongresinde,

ikincilik ödülü kazandı.
Lenfoma kanserine karşı
çalışmalar yürüten ekipte,
ayrıca Yüksek Lisans Öğrencisi Nur Betül Kartal,
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Füruzan Doger ve Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Leyla Didem Kozacı
yer aldı. Çalışma, TÜBİTAK
214S200 nolu 1001 projesi
kapsamında destekleniyor.

Söke İşletme Fakültesi öğrencilerinden ekoturizme katkı

Üniversitemiz Söke İşletme Fakültesi Genç Girişimciler Topluluğu, 28 Ekim
2017 tarihinde, Serçin Ekoturizm Merkezinde (Bafa
gölü kıyısında) bölgenin
doğal halinin korunması
amacına yönelik çevre temizliği yaparak örnek bir
etkinliğe imza attı.
Köy halkının hazırlamış olduğu meydan sofrasında
vatandaşlarla birlikte kahvaltılarını yapan yaklaşık
yüz ADÜ’lü öğrenci, Serçin

Mahallesini baştan sona
temizlenerek, temizlik bilincini burayı ziyaret eden
herkese aşılamaya çalıştı.
Aydın Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, yiyecek ve
temizlik malzemeleri desteğiyle gerçekleşen etkinlikte, çevre kirliliğine de
dikkat çekmek için eldiven,
maske ve çöp poşetleriyle
çöpler toplandı.
Söke İşletme Fakültesi Dekanı Neval Genç yaptığı
açıklamada; “Öğrencileri-

mizi buraya getirmemizin
amacı yaşadıkları kentte
çevre bilincini sağlamak.
Doğal bir miras ve Ekoturizm bölgesi olması sebebiyle Serçin’in özel bir durumu var. Öğrencilerimize
vizyon ve duyarlılık kazandırmak amacıyla buradayız.
Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi. Serçin
Mahalle Muhtarı Mustafa
Çay ise, “ADÜ’ lü öğrenciler burada çevre bilincine
dikkat çekmek için temizlik yaptı. Serçin halkı adına

emeği geçenlere teşekkür
ederim.” şeklinde konuştu.
Etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge
Koordinatörü Fatih Akkentli bu bölgeye değer verdiklerini belirterek, etkinliğin
bu bölgenin temiz ve doğal
kalabilmesi, öğrencilerin
bu bölgeyi daha yakından
tanımaları için iyi bir fırsat
olduğunu söyledi. Akkentli
“Gençlerin bu tür projelerine destek vermeye devam
edeceğiz.” dedi.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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Cumhuriyetimizin 100. Yılına mektup yazdılar
Üniversitemiz Nazilli
Meslek Yüksekokulu(MYO),
“Cumhuriyetimizin
100.
Yılına Mektup Yazıyoruz”
sloganından hareketle 30
Ekim 2017 tarihinde bir
etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler,
idari ve akademik personel,
aynı anda mektup yazarken, yazılan mektuplar, 29
Ekim 2023 tarihinde açılıp
okunmak üzere sandığın
içine konuldu.
Oldukça renkli görüntülere
sahne olan etkinlik hakkında bilgi veren Yüksekokul
Müdürü Doç. Dr. Mustafa
Özçağ, bu etkinliğin dijital iletişim araçlarının yoğun kullanımı nedeniyle
unutulan mektup türünü

hatırlattığını
vurguladı.
Etkinliğin ayrıca Cumhuriyetimizin kazanımlarına,
anlamına, birlik ve beraberliğimize dikkat çekmesi
açısından önemli olduğunu
söyleyen Doç. Dr. Özçağ, bu
projenin yıllar sonra Nazilli
MYO mezunlarını buluşturacağı için de ayrıca önem
taşıdığını ifade etti. Nazilli MYO’nun Cumhuriyetin
kalkınma hamlesine, telaşına tanıklık ve aracılık etmiş
olan tarihi bir kampüste
bulunduğunun da altını çizen Özçağ, önemli bir mirasa sahip çıktıklarını, bu
nedenle bu etkinliğin bu
tarihi kampüste ayrı bir anlam bulduğunu ifade etti.
Öğretim Görevlileri Filiz

Hemşirelik Fakültesi Poster
Üçüncülük Ödülü kazandı
Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Rahşan Çam ve
yüksek lisans öğrencisi Tuğba
Nur Öden, 2 Kasım 2017 Tarihinde Antalya Trendy Lara
Otel’de düzenlenen 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi
ve Ameliyathane Hemşireliği
Kongresi’nde Poster üçüncülük ödülü kazandı.
“Konjenital Kalp Hastalığı
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Olan Çocuğa Sahip Ailelerin Algılanan Sosyal Destek
İle Umutsuzluk ve Yaşam
Kalitesi Düzeyleri Arasındaki İlişki” adlı poster bildirileri ile üçüncülük ödülüne
layık görülen Yrd. Doç. Dr.
Rahşan Çam ve Tuğba Nur
Öden ödülünü Türk Cerrahi
ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği Başkanı Prof. Dr.
Filiz Öğce’den aldı.

Gülsevin Ersöz ve Çetin
Savaşgan koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte
öğrenciler geleceğe bir
iz bırakma heyecanıyla,
Cumhuriyete ve ülkesine
olan inancıyla mektuplarını yazdı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe

ilgi oldukça yoğundu. Çok
sayıda mektup zarflara konularak sandığın içine saklandı. Sandık, 6 yıl sonra
ADÜ Nazilli MYO mezunu
olacak öğrencilerin de katılması planlanan bir tören
ile açılacak ve mektuplar
hep birlikte okunacak.

Bir projemizi daha TÜBİTAK
destekleyecek
Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Biyokimya Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Serap Ünübol Aypak’ın
yürütücüsü olduğu “Diyetlerine tatlandırıcı ilave edilen
ratlarda bazı peptid ve hormon düzeylerinin araştırılması” isimli proje TÜBİTAK
3001 Projesi olarak desteklenmeye uygun görülmüştür.

Proje ekibinde Rektör Yardımcımız ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Recai Tunca ve Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Ünübol araştırmacı
olarak yer alırken, Biyolog
Aslıhan İnci ise bursiyer olarak yer aldı. 18 ay sürecek
olan projenin bütçesi ise
84.630 TL

Sedef Hastalığı Hasta Okulu etkinliği gerçekleştirildi
Sedef Hastalığı Günü
dolayısıyla düzenlenen Sedef Hastalığı Hasta Okulu
etkinliği, 30 Ekim 2017 tarihinde Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Seminer Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Deri ve Zührevi
Hastalıklar Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Neslihan
Şendur tarafından sedef
hastalığının
özellikleri,
tedavileri, yapılması gerekenler konusunda bilgi
verildi.
Sedef hastalığını özellik-

le diz ve dirseklerde, saçlı
deride beyaz renkli skuamlar (kabuklar) ile seyreden
bir deri hastalığı olarak
tanımlayan Prof. Dr. Neslihan Şendur, “Sedef hastalığı, hayat boyu devam eder.
Nedeni üzerinde tartışmalar hala devam etmektedir. İmmunolojik, genetik
özellikleri olan bulaşıcı olmayan bir deri hastalığıdır.
Yaşam boyu devam eden
hastalık, derinin tümüyle
iyileştiği dönemler ve bazen de şikayetlerin artmasının görüldüğü dönemler
ile seyreder. Kişilerin yaşam kalitesini bozan, ancak

tedaviler ile kontrol altına
alınabilen psoriasis ( sedef
hastalığı) tüm dünyada görülen bir hastalıktır.” dedi.

Sedef Hastalığı Hasta
Okulu, düzenli aralıklarla
gerçekleştirilmeye devam
edecek.

Öğretim üyemiz birincilik
ödülü aldı
Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr Engin Taştaban, Türkiye Osteoporoz Derneği’nin 25-29
Ekim 2017 tarihinde düzenlediği 6. Ulusal Os-

teoporoz Kongresinde
sözel sunum birincilik
ödülü aldı.
Yrd. Doç. Dr Engin Taştaban, “Diz Osteoartritli
Hastalarda Balneoterapinin Etkinliği” adlı çalışmayla birincilik ödülüne layık görüldü.

Koçarlı MYO’da Geleneksel Staj Günleri Etkinliği gerçekleştirildi
Üniversitemiz Koçarlı
Meslek Yüksekokulu (MYO)
tarafından geleneksel hale
getirilen Staj Günleri, 19
Ekim 2017 tarihinde gerçekleşti. Eğitim hayatının
zorunlu dersi olarak algılanan ve gereği kadar
önem verilmeyen staj dersinin önemini vurgulamak,
farkındalığı arttırmak ve
öğrencileri iş hayatına
hazırlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, iki oturumda şeklinde gerçekleştirildi. Koçarlı MYO Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Özlem Akan’ın
staj dersinin öneminden
bahsederek, iş yaşamına
dair bilgi ve deneyimlerini
paylaştığı etkinlikte; Organik Tarım, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler
Programında eğitim gören
öğrenciler staj yerlerini, çalışmalarını ve deneyimlerini
aktaran sunumlar yaptı.
Öğrencilerin yoğun ilgi
gösterdiği etkinlik sorucevap bölümünün ardından
sona erdi.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Yönetim İnovasyonu
konuşuldu
AİSYEM’in alanında deneyimli kişileri konuk ettiği
konferanslar kapsamında
düzenlenen İhtiyaç OSGB
Genel Müdürü Erol Kanat’ın
konuşmacı olarak katıldığı “İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetlerinde Yönetim İnovasyonu” konulu konferans,
1 Kasım 2017 tarihinde AİSYEM Konferans Salonu’nda
gerçekleşti.
Konferansın açılış konuşmasını yapan AİSYEM Müdürü
Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz, iş
sağlığı ve güvenliği sektörünün iş hacmi ve istihdam
yaratma performansı bakımından etkin sektörlerden
birisini oluşturduğunu ve
her geçen gün standartların ve teknolojilerin gelişim
gösterdiği sektörde, yönetim inovasyonu modelleri
ile daha fazla zenginlik sağlanacağını söyledi.
İhtiyaç OSGB Genel Müdürü Erol Kanat, iş sağlığı ve
güvenliği sektörünün standartlar ve sertifikasyon
anlamında yeni düzenle-

melerle her bakımdan büyüme kaydettiğini, sektördeki girişimcilerin esnek ve
inovatif özellikli fikirlerle
rekabette kalıcı olabileceklerini belirtti. Genel Müdür
Kanat, iş sağlığı ve güvenliği sektörüne sıfırdan olanaklarla başladığını, karşısına çıkan sorunları eşsiz
gelişim fırsatları görerek
başarılı adımlar attığını
söyledi. Kanat, sektörün
yeni iş modelleri, yazılım

araçları ve farklı girişimcilik tarzlarını gerektirdiğini,
üst düzeyde standartlara
insan kaynaklarını daha iyi
eğiterek ve güçlendirerek
ulaşabileceğini ifade etti.
İş sağlığı ve güvenliği sektörünün sadece geçmişteki
başarılara değil aynı zamanda yönetim düzeyindeki inovatif uygulama ve
organizasyon yapılanmalarına odaklanarak farklı
hizmet portföylerini teşvik

etmesi gerektiğini vurgulayan Erol Kanat, genç girişimci adayları olarak öğrencilerin karşılarına çıkan
olumsuzlukları ve sorunları
inovatif özellikteki çözümlerle aşabileceklerini, her
çözülen sorunun yeni bir
başarı için ilk basamak olacağını söyledi.
Konferans katılımcı ve öğrencilerin sorularına verilen cevaplarla sona erdi.

İş sağlığı ve güvenliği yerinde incelendi
İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Topluluğu, İş
Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) Koordinatörü
Öğr. Gör. Muammer Erden
ve Koordinatör Yardımcısı
Öğr. Gör. Şinasi Yaylagül
öncülüğünde iş güvenliği uygulamaların sahaya
yansımalarını yerinde görmek için OKT Trailer firmasına 2 Kasım 2017 tarihinde teknik gezi düzenledi.
Topluluk üyeleri Aydın ilinin iş sağlığı ve güvenliği
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konusunda en iyi örneklerinden biri olan OKT
Trailer gezisinde insan ve
üretim sağlığının ne kadar
önemli olduğunu yerinde
gördü.
Öğrenciler, OKT
Trailer Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı ve A sınıfı İş Güvenliği
Uzmanı Bilge Akyürek’ in
yapmış oldukları sunumlar
ve fabrika içinde gerçekleşen gezide iş güvenliğinin
teoriden çok pratikte nasıl
uygulandığını
inceleme
fırsatı buldu.

Aydın Başak Kolejinde “Organ Bağışı ve Farkındalık”
eğitimi verildi
Hastanemiz Organ ve
Doku Nakli Koordinatörlüğü
ekibi tarafından, 3-9 Kasım
Organ Bağışı Haftası dolayısıyla , 6 Kasım 2017 tarihinde Aydın Başak Kolejinde öğrencileri ve çalışanları
bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla
eğitim düzenlendi.
Aydın Başak Koleji’nde
gerçekleştirilen eğitimde
Organ ve Doku Nakli Hemşiresi Hülya Gülfidan, öğrencilere “Organ bağışı nedir ?”
ve “Neden bağış yapılması
gerektiği?” konusunda bilgiler verdi. Öğrencilerle soru-cevap şeklinde ilerleyen
konferansta dünyadan ve
Türkiye’den verilen istatistik, anket ve haber örnekleri
ile organ bağışının önemine
değinildi.

Eğitim bitiminde Organ ve
Doku Nakli Koordinatörlüğü Ekibi tarafından kurulan
stantda, ilk bağışı Ortaokul
Müdür Yardımcısı Ferdi Karakaş yaptı. Bağış yapmak

isteyen okul çalışanları ve
öğretmenleriyle bağış işlemleri gerçekleştirildi.
Okul Müdürü Nail Ergün ve
Ortaokul Müdür Yardımcı-

sı Ferdi Karakaş tarafından
Organ Nakli Koordinatörlüğü Ekibi Dilek Acar, Hülya
Gülfidan, Necla Olçum ve
Özgül Özbek’ e çiçek takdim
edilerek etkinlik sona erdi.

Buharkent MYO “İletişim Ustalığı Zirvesi” düzenledi

Üniversitemiz Buharkent
Meslek Yüksekokulu ile Deneyimsel Tasarım Öğretisi
Enstitüsü tarafından 1-2
Kasım 2017 tarihlerinde
“İletişim Ustalığı Zirvesi”
konulu eğitim gerçekleştirildi. Mehmet Parmaksızoğlu Konferans Salonu’nda
iki gün boyunca süren zirve

programının ilk gününde,
gündelik hayatımızda kendimizi ve çevremizi daha iyi,
daha nitelikli tanıyabilme
adına “Deneyimsel Tasarım Öğretisi, İletişim, İnsan
Tanıma Sanatı ve Gizemli
Zıtlıklar Yasası” konularında sunumlar yapıldı. Her
bir konunun farklı uzman

tarafından anlatıldığı zirvenin ikinci gününde, günlük
hayatın yanı sıra özellikle
iş hayatında karşılaşabileceğimiz durumlara yönelik
“Genel İletişim Stratejileri,
İletişimde Yanılgı ve Zihnin
Filtreleri, İletişimde Bedel,
İletişimde Beklenti, Üç Boyutlu İletişim ve Topluluk

Önünde Konuşma” gibi konular üzerinde duruldu.
İstanbul merkezli faaliyet
gösteren Deneyimsel Tasarım Öğretisi Enstitüsü’nün
eğitiminden duyduğu memnuniyeti dile getiren Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç.
Dr. Mesut Kırmacı, “Her birimizin kendinden ve hayatından kesitler bulduğu ve
ziyadesiyle fayda sağladığı
bir program oldu. Öğrencilerimiz için benzeri eğitimlerin devamı için çabalayacağız.” dedi.
Akademik personelin yanı
sıra öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program, eğitmenlere Buharkent Meslek
Yüksekokulu’nda üretilmiş
olan kozmetik ürünlerinden
oluşan hediyelerin takdimi
ile son buldu.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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Sağlıkta kalite standartları masaya yatırıldı
Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 5 ile ilgili bilgilendirme toplantısı, 9 Kasım 2017 tarihinde Hastane
Ek Bina Seminer Salonu’nda
gerçekleşti.
Hastane Müdür Yardımcısı ve Kalite Direktörü Arzu
Karakaş Demir’in sunumuyla gerçekleşen toplantıya
bölüm kalite sorumluları
katıldı.
Müdür Yardımcısı Arzu Karakaş Demir hastanenin
vizyonunu
“Bulunduğu
bölgedeki toplumun sağlık
düzeyinin gelişmesi ve korunması için sağlık hizmeti
ihtiyacına çağdaş yaklaşım
ile üst düzeyde cevap veren,
hasta ve çalışanların memnuniyetinin sürekli arttığı,
tanı ve tedavide çağdaş
teknoloji ve yöntemleri uygulayan, evrensel ölçülerle
sağlık hizmeti üreten, çalışanların motivasyonunu

sürekli korumayı amaçlayan
ve yeni bilgilere ulaşmalarını destekleyen, dış rekabet
yapabilecek örnek kuruluş
olmaktır.” sözleriyle belirtti.
Demir, hastane kalite politikasını, kalite odaklı, hasta
ve çalışan memnuniyetini
en iyi seviyeye getirmeye
odaklanan,
çalışmaların-

da adil, güvenilir, liyakate
önem veren, planlama yaparak ölçerek yönetmeyi
hedef alan, bölgenin tercih
edilen Üniversite Hastanesi
olmak olduğunu belirtti.
Demir, sağlıkta kalite standartlarına göre hastanede
bulunan komiteler ve ekip-

ler, kalite birimi ile dolaylı
çalışan komiteler, SKS-Hastane Standart Puan Tablosu,
2017 Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri
kapsamında
değerlendirilecek
bölüm
ve standartlar ve klinik ve
yoğun bakım ziyaretlerinde
tespit edilen genel sorunlar
hakkında bilgiler verdi.

Kimya, toplum ve çevre ilişkisi masaya yatırıldı
nu’nda düzenlenen konferansta temel bilimlerin
ülkemiz ve dünyadaki önemini vurgulayan Prof. Dr.
Bekir Çetinkaya, temel bilimler ile kimya, teknoloji
ve toplum arasındaki ilişki,
kimyanın sınırları ve çevre
konu başlıklarında bir sunum gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi tarafından organize edilen Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi
Prof. Dr. Bekir Çetinkaya’nın
konuşmacı olarak katıldığı
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“Kimya, Toplum ve Çevre
İlişkisi” konulu konferans, 1
Kasım 2017 tarihinde gerçekleşti.
AİSYEM Konferans Salo-

Kimyagerliğin
TÜBİTAK
1001 Programı kapsamında açıklanan Türkiye’deki
en itibarlı meslek grupları
içerisinde yer alamadığına değinen Prof. Dr. Bekir
Çetinkaya; artık gençlerin
öncelikli olarak iş seçimlerinde “iyi bir ücret”, “iş
garantisi”, “iş güvenliği”

şartlarını aradığını belirtti.
Temel bilimlerin teknoloji
ile etkileşimli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çetinkaya,
bilim ve teknolojiyi meyve
veren bir ağaca benzetti.
Çetinkaya, Kimya, Fizik ve
Biyoloji bilimlerinin uygulama alanları hakkında örnekler vererek, temel bilimler
olmadan, tıp, mühendislik,
çevre gibi daha birçok uygulamalı bilimin gelişemeyeceğine dikkat çekti.
Konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Emin Günay’ın
Prof. Dr. Bekir Çetinkaya’ya
teşekkür belgesi takdiminin
ardından sona erdi.

Söke İşletme Fakültesi Tekerlekli Sandalye Kampanyası
düzenledi
Üniversitemiz Söke İşletme Fakültesi tarafından
başlatılan tekerlekli sandalye kampanyasına Söke Kent
Konseyi’nden destek geldi.
Fakültede kurulan stantta
toplanan “1 TL” lik bağışlarla alınacak tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılacak.
İşletme Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya Söke Kent
Konseyi de duyarsız kalmayarak bir adet tekerlekli
sandalye bağışladı. Tekerlekli sandalye Söke Kent
Konseyi Başkanı Muzaffer
Ceylan ve Genel Sekreteri
Eylem Köprüalan Çaldıran
tarafından İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma
Neval Genç’e teslim edildi.

ne vermek istiyoruz. Öğrencilerimizin yoğun ilgisi var.
Kampanyamıza Kent Konseyimizin de desteği oldu.
Bir adet tekerlekli sandalye
bağışladılar. Kent Konseyi
meclisine ve Başkanı Muzaffer Ceylan’a teşekkür
ediyorum. İşletme Fakültesi
olarak sosyal sorumluluk
anlamında etkinlik ve kampanyalarımız devam edecek” dedi.
Sosyal medyadan duyuruyu

görür görmez, İşletme Fakültesi Dekanı ile iletişime
geçtiklerini ifade eden Söke
Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan; “Kent Konseyi melekleri olarak tabir
ettiğimiz bağışçılarımız tarafından Kent Konseyi’ne
ulaşan tekerlekli sandalye
ile kampanyaya destek olmak istedik. Böyle bir kampanya düzenledikleri için
İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fatma Neval Genç

ve üniversite öğrencilerimizi kutluyor ve teşekkür
ediyoruz. Söke’nin iyi bir
Fakülteye, Fakülte’nin de
Söke’ye ihtiyacı olduğunu
bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibinin kullanması dileğimizle
küçük bir destek sağladık”
diye konuştu.
Gülfidan, Necla Olçum ve
Özgül Özbek’ e çiçek takdim
edilerek etkinlik sona erdi.

Dekan Prof. Dr. Fatma Neval
Genç yaptığı açıklamada
“Öğrencilerimizin bütçesini
zorlamayacak“1 TL” lik bağışlarla tekerlekli sandalye
alma girişiminde bulunduk.
Kampanya yeni başlamasına rağmen iyi gidiyor. Toplanan bağışlarla bir akülü
araç alıp ihtiyaç sahibi biri-

Stres Yönetimi Eğitimi Gerçekleşti
Stres Yönetimi Eğitimi,
25 Ekim 2017 tarihinde
Uzm. Klinik Psikolog M.
Neslihan Turgut’un sunumuyla Öğretim Üyeleri
Bloğu Seminer Salonunda
gerçekleşti.
Neslihan Turgut, stresi organizmanın bedensel ve
ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit edilmesiyle ortaya çıkan bir durum
olarak tanımladı ve stresin

aşamaları hakkında bilgi
verdi.
Stresin belirtilerinin fiziksel, duygusal, zihinsel ve
sosyal olmak üzere dört
grupta
toplanabildiğini
ifade eden Turgut bu belirtileri, bilişsel çarpıtmalar
ve stres konusunu ve stres
yönetiminde
kullanılan
yöntemleri dinleyicilerle
paylaştı.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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KOAH hakkında farkındalık yaratılıyor
TC Sağllık Bakanlığı ve
Türk Toraks Derneği işbirliği ile 15 Kasım 2017 tarihinde Dünya KOAH günü
etkinlikleri yapılarak toplumda, sağlık çalışanlarında ve sağlık yöneticilerinde KOAH farkındalığı ile
bilincin artırılması hedeflendi. Bu kapsamda Prof.
Dr. Mehmet Polatlı, KOAH
hakkında bilgi verdi.
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ve Türk Toraks Derneği
İzmir Şubesi Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Polatlı, KOAH’ı
(Kronik (Müzmin)
obstrüktif (Tıkayıcı)Akciğer
Hastalığı) nefes yollarındaki mikrobik olmayan bir
iltihaplanma sonucu oluşan daralmaya bağlı nefes
alıp verme güçlüğü ile seyreden ilerleyici bir akciğer
hastalığı olarak tanımladı
ve hastalık müzmin bronşit
ve amfizem olarak da bilindiğini belirtti.

Türkiye’de 40 yaş üstü her
5 kişiden birinde KOAH
olduğunu söyleyen Polatlı, ülkemizde bulunan 3-5
milyona yakın KOAH’lı hastanın sadece 300-500 bini
kendisinde hastalık olduğunu bildiğini kaydetti.
Polatlı, “KOAH en önemli
ölüm nedenleri arasında,
dünyada ve Türkiye’de 3.
sıradadır. Dünyada ölüm
nedenleri arasında ilk 3
sırada yer alan hastalıklarda ölüm oranları son
yıllarda belirgin azalırken
KOAH’tan ölümler hızla artış göstermektedir.” şeklinde konuştu.
Sigara, puro, pipo, nargile
gibi tütün ürünleri, termik
santraller, fabrikalar ve
trafikteki arabaların egzozlarından çevreye yaydıkları
kirli hava, ısınma ve yemek
pişirme amaçlı evlerdeki
soba veya ocaklarda yakılan odun, tezek, ağaç kökleri ve kömürün dumanı ve

tozlu dumanlı işyerlerinde
soluduğumuz kirli havayı KOAH gelişimine neden
olan veya belirtilerini arttıran en önemli sebepler
olarak aktaran Polatlı,
sigara içmeyenlere göre
sigara içenlerde KOAH gelişme riskinin 30 kata kadar
arttığını belirtti.
Polatlı KOAH’ın tedavi
edilebilir ve önlenebilir
bir hastalık olduğunu vurgulayarak, “KOAH’ı erken

dönemde saptadığınızda,
akciğerinizin daha fazla
zarar görmesini engellersiniz. Kendinizi daha iyi
hissetmenizi
sağlayacak
önlemler alabilirsiniz. Risk
faktörlerinden uzaklaşma
ve sigaranın bırakılması
akciğer fonksiyonlarındaki düşme hızını azaltan en
önemli yaklaşımdır. Uygun
tedaviler ile yakınmalarınızı giderip yaşam kalitenizi
arttırabilirsiniz.” sözleriyle
açıklamalarına son verdi.

Kız Meslek Lisesi Öğrencileri Yüksekokulumuzu
ziyaret etti
Nahit Menteşe Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
Hasta ve Yaşlı Bakımı Hizmetleri bölümü son sınıf
öğrencileri sınıf öğretmenleri Feray Aydın ve Müdür
Yardımcısı Ayşen Eker eşliğinde Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.
Yüksekokul Müdürü Doç.
Dr. Çağrı Köroğlu tarafından karşılanan öğrenciler,
Yüksekokul personeli Müzehher Günyol eşliğinde
Sümer Kampüs alanını,
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derslikleri ve uygulama laboratuvarını gezdi. Müdür
Yardımcısı Öğr. Gör. Sultan
Kılıç’ ın dersine üniversite
öğrencileriyle birlikte katılan öğrencilere Yüksekokulun eğitim sistemi ve uygulamaları hakkında bilgi
verildi.
Öğrenciler bilgilendirme
sonrasında teknik gezinin
kendilerine tercih konusunda oldukça yardımcı
olduğunu, Yüksekokulu da
tercih listelerine mutlaka
ekleyeceklerini söyledi.

Lösemili çocuklara ziyarette duygusal anlar yaşandı
HAK-İŞ İl Başkanı Koray
Güneş, 2-8 Kasım Lösemili
Çocuklar Haftası dolayısıyla Hastanemiz Çocuk Servisinde tedavi gören hasta
çocukları, 8 Kasım 2017 tarihinde ziyaret etti.
Koray Güneş ziyaret esnasında, çocuklara geçmiş
olsun dileyerek durumları
hakkında bilgi aldı.
Kültür Komite Başkanı Ali
Kemal Mazmanoğlu, Kültür
Komite Başkan Yardımcıları Saadet Sağinç ve Selma
Bozoğlu, Hastanemiz Baş
Temsilcisi Mehmet Ümit
Bağsever’in de bulunduğu
ziyarette, palyaçolar eşliğinde çocuklara hediyeler
dağıtıldı.

Rektörümüz ortaokul öğrencileriyle buluştu

Rektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan Aydın My Kolej Müdürü Fatih Karahan,
okul öğretmenleri ve öğrencilerini, 2 Kasım 2017
tarihinde Üniversitemiz Senato Odası’nda ağırladı.

My Kolej öğrencileriyle
keyifli bir sohbet gerçekleştiren Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, öğrencilerin okulları hakkında
bilgi alırken, Üniversitemiz
hakkında da bilgiler pay-

laştı. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Prof. Dr. Bircan, öğrencilere
başarılar dileyerek okul yönetimine de teşekkür etti.
Öğrenciler üniversitede olmaktan mutluluk duyduk-

larını belirtirken tekrar bir
araya gelmek istediklerini
ifade etti. Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleşen
buluşma, öğrencilerin Rektörümüzle hatıra fotoğrafı
çektirmesiyle son buldu.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri gerçekleşti
Hastanemiz sağlıkta kalite standartları gereğince
Sağlık Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen
Sağlıkta
Kalite Değerlendirmeleri,
14 Kasım 2017 tarihinde
gerçekleşti.
Kalite Direktörü ve Hastane Müdür Yardımcısı Arzu
Karakaş Demir, Sağlık Bakanlığı Kalite Akreditasyon
Daire Başkanlığı Değerlendirme ekibine açılış toplantısında Hastaneyi tanıtıcı
sunum gerçekleştirdi. Demir, kalite yönetim birimi
organizasyon şeması, vizyon, misyon, kalite politikası hakkında bilgi verdi.
Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı,
“Kalitenin bir durak olmadığı seyahat şekli olduğunu” vurgulayarak kalitenin
önemine değindi ve “Çok
eksiğimiz var bunun bilincindeyiz, hepsini iyileştir-

meye çalışıyoruz.” dedi.
Ekip Koordinatörü Mehmet
Erşan, gerçekleştirdiği sunumda SKS temel faaliyet
alanları, mevzuat ve yönetmelik hakkında bilgi verdi.
Mehmet Erşan, Değerlendirmeci Sebahattin Yılmaz
ve Değerlendirmeci Hikmet

Polat’tan oluşan ekip, 2017
Sağlıkta Kalite standartlarına uygun olarak Hastane
de değerlendirmede bulundu. Bu kapsamda poliklinik, klinik, ameliyathane,
erişkin yoğun bakımlar,
mikrobiyoloji laboratuvarı,
eczane, radyoloji ünitesi ve

acil servis ziyaret edildi.
Değerlendirme sonrasında
kalite birim sorumluları ve
Değerlendirme Ekibi kapanış toplantısında bir araya
geldi. Değerlendirme Ekibi tüm yönetime ve ekibe
gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Yangın tatbikatı aslını aratmadı

Yangın tatbikatı ve eğitimi, 10 Kasım 2017 tarihinde Öğretim Üyeleri
Binası Eğitim Salonu ve
Dermatoloji
Servisinde
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gerçekleşti.
Eğitime Hastane Başmüdürü Oktay Pahsa, Hastane Müdürü Hakkı Usta
ve Yusuf Döner, Müdür

Yardımcıları Arzu Karakaş
Demir, Filiz Görsen, Ramazan Bilir, Aygün Baysal, Başhemşire Gülsün
Pekçetin ve çalışanlar
katıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü Afet
UMKE Birim Sorumlusu
İsmail Çelebi “Türkiye’de
Afet Yönetimi ve Hastanelerde Afet Planı ve Acil
Müdahale Planı Nasıl Olmalı ?”, İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü Niyazi Karabıyık
“Kurumlarda Yangın Ve
Güvenlik Önlemleri”, Yangın Önleme Eğitim Şube
Müdürü Murat Aktaş “Afet
Anında Yapılması Gerekenler ve tatbikat anında
kişilerin görevleri ve yangın söndürme cihazları-

nın kullanma talimatları”
konulu sunumlarını yaptı.
Eğitimlerin
ardından,
Hastanemiz Dermatoloji
Servisinde daha önceden
hazırlanmış
senaryoya
bağlı kalarak yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Sivil Savunma Amiri Hasan Alp’in koordinatörlüğünde “Kırmızı kod”
alarmı verilerek başlayan tatbikat esnasında,
görevli personel yangına
müdahale ederken, hastaların servisten yatay
tahliyesi gerçekleştirildi.
İtfaiye ve UMKE ekibinin
desteğiyle etkisiz hale
getirilen temsili yangının
ardından hastalar tekrar
odalarına yerleştirildi.

Üniversitemizde gençlik sorunları konuşuldu
Üniversitemiz tarafından
düzenlenen “Değerlerimiz
Bağlamında Gençlik Sorunları” adlı konferans, Aydın
İli Stratejik Planlama ve
Yenilik Merkezi (AİSYEM)
Konferans Salonu’nda 2
Kasım 2017 tarihinde gerçekleşti.
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Din
Bilimleri Bölüm Başkanı
ve İslam Felsefesi Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Kemal Göz’ün konuşmacı
olarak yer aldığı konferansa, Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Recai Tunca, Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Meryem Eken, akademik ve
idari personelin yanı sıra
çok sayıda öğrenci katıldı.
Toplumu oluşturan insa-

ni değerlerin birçok alanda ve değişik kültürlerde
bulunduğuna işaret eden
Yrd. Doç. Dr. Kemal Göz,
“Hikmet, İffet, Şecaat ve
Adalet” kavramlarının içeriği hakkında bilgiler verdi.
Hikmet kavramının anlam
değerini anlatan Yrd. Doç.
Dr. Göz, “Hikmet kavramı
ilmi bilgisizlikten, icraatı
zulüm ve haksızlıktan, ikramı cimrilikten, hoşgörüyü
bunaklıktan arındırmaktır.”
dedi. İffet ve Şecaat kavramlarını insanın nefsi ve
arzularının aklın kontrolünde tutulması olarak nitelendiren Kemal Göz, Adalet
kavramını ise erdemlerin
cisimleşmiş, somutlaşmış
ve hayata geçirilmiş durumu olarak değerlendirdi.
Gençlik döneminin maddi ve manevi kazanımlar

açısından son derece kıymetli bir dönem olduğunu vurgulayan Yrd. Doç.
Dr. Göz, “Gençliğin maddi
kazanımları çoktur, manevi kazanımları ise hesapsızdır.” diyerek gençlere bu dönemi verimli
kullanmaları
yönünde

tavsiyelerde bulundu.
Etkinliğin sonunda Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Meryem Eken, Yrd. Doç. Dr.
Kemal Göz’e Üniversitemiz
teşekkür belgesi ile hediye
paketini verd.

Öğretmenler Günü Eğitim
Fakültesinde kutlandı

TÜBİTAK’tan destek
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zahide Özdemir danışmanlığında 4.sınıf öğrencisi Reyhan Akkuş’un yürütücülüğünde yaptığı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer
bulundu. Akkuş’un, “Soğan Yumrularında Yumuşak
Çürüklüğe Neden Olan Bakteriyel Etmenlerin Patojenite Testleri Ve Biyokimyasal Testlerle Belirlenmesi “
başlıklı lisans tezi, TÜBİTAK 2209/A programı ile desteklenecek.

Öğretmenler Günü dolayısıyla organize edilen Pilav Etkinliği, Eğitim Fakültesi bahçesinde 23 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Rektör Vekili aynı zamanda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Tunca, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Aslan, akademik ve idari personelin yanı sıra
öğrenciler katılırken, Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan
pilav misafirlere ikram edildi. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü 4.sınıf öğrencilerinden oluşan koro katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, ardından sahne alan grup, çeşitli
enstrümanlarla performanslarını sergiledi.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası
Sempozyumu’nun ilki düzenlendi
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Başkanlığı ile Kuşadası Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği “I. Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası
Sempozyumu”, 20-22 Kasım
2017 tarihlerinde Kuşadası Güvercinada Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Kanuni Sultan
Süleyman Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sempozyuma Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Törün
Özer, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya
Tünk, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim elemanları ile
çok sayıda davetli katıldı.
Sempozyum açılış konuşmaları Tarih Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin Üreten ve
onur konuğu olarak davet
edilen Kuşadası Belediye
Başkanı Özer Kayalı adına
Zekeriya Tünk tarafından
yapıldı. Daha sonra Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doç.
Dr. Dilşen İnce Erdoğan’ın

hazırladığı “Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Tanıtım Filmi” gösterildi.
Doç. Dr. Erdoğan’ın “İngiliz Arşiv Belgelerinde Milli
Mücadele Döneminde Kuşadası ve Çevresi” isimli
sergisinin açılışı, Rektör

Yardımcımız Prof. Dr. Törün
Özer tarafından yapıldıktan
sonra, Sempozyum oturumlarına geçildi. 19 farklı üniversiten gelen lisansüstü
öğrencilerinin katılımlarıyla, on oturumda gerçekleşen Sempozyumda, 32 adet
bildiri sunuldu.

Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyeleri kitap editörlüğü yaptı
teklenmesi” isimli kitap yayımlandı.

Dünyaca ünlü laktasyon
danışmanı Catherine Watson Genna’nın “Supporting
Sucking Skills in Breastfeeding Infants” isimli kitabının literatüre kazandırılması amacıyla Hemşirelik
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Fakültesi Öğretim Üyelerimiz Doç.Dr. Emine Gerçek
ve Yrd. Doç. Dr. Seher Sarıkaya Karabudak’ın çeviri editörlüğünü yaptıkları
“Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerinin Des-

Doç. Dr. Gerçek ve Yrd. Doç.
Dr. Karabudak; dünyada ilk
altı ayda sadece anne sütüyle beslenme oranının
%37, Türkiye’de ise %30
olduğunu ve tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de
emzirme oranlarını yükseltmeye yönelik girişimlerin
arttırılması gerektiği bilinciyle hareket ederek bu kitabı literatüre kazandırdıklarını belirtti.
Özelikle sağlık personellerinin emzirme konusunda
bilinçlendirilmesi açısından
önemli bir kaynak niteliğindeki kitap, lisans ve lisansüstü eğitim alan ya da

almış sağlık personeline
yönelik de yararlı bilgiler
içeriyor. Ulusal emzirme
oranlarımızın
arttırılarak
çocuk sağlığını geliştirmeye
katkı sağlamasının kitabın
öncelikli hedefleri arasında
olduğunu belirten Öğretim
Üyelerimiz, Dünya Sağlık
Örgütü’nün 2025 Küresel
Beslenme
Hedeflerinden
birisinin de küresel emzirme
oranının en azından %50 olmasını sağlamak olduğunu
ve kitabın bu amaca ulaşmada katkı sağlayacağını
öngörüyor. Kitabın Türkçeye çevrilmesi sebebiyle editörlerine emzirme ve anne
sütünün Türkiye’de önemine vurgu yapan La Leche
League Türkiye tarafından
da büyük destek veriliyor.

Afet ve Acil Durum Planlaması Uygulayıcı Eğitimi
gerçekleşti
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
ve Hastanemiz iş birliği ile
afet ve acil durumlar karşısında hazırlıklı olabilmek
amacıyla, 21-23 Kasım 2017
tarihleri arasında “Hastane
Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Uygulayıcı Eğitimi” düzenlendi.
AİSYEM Toplantı Salonu’nda teorik ve uygulamalı olarak üç gün süren eğitime,
Üniversitemiz Uygulama ve
Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mücahit
Kapçı, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Ayhan Aköz,
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kurtulmuş, Yrd. Doç. Dr İbrahim
Halil Erdoğdu, Hastane
Başmüdürü Oktay Pahsa ve

idari personel katıldı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Ekibinden eğitimciler tarafından verilen
eğitimde katılımcılara, afet

ve acil durum temel kavramları, hastanelerde afet
risklerinin azaltılması, acil
müdahale planı aktivasyonu, triaj alanı, lojistik ve
malzeme yönetimi, acil ser-

vis ve hastane içi trafik akışı
ve tatbikat hazırlığı gibi konularda neler yapılması gerektiği anlatıldı. Teorik eğitimin ardından masa başı
tatbikatları gerçekleştirildi.

Voleybol takımımız dostluk maçı yaptı
Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans”
sloganıyla Aydın Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize
edilen voleybol müsabakası, 23 Kasım 2017 tarihinde
Üniversitemiz Kapalı Spor
Salonu’nda gerçekleşti.
Kadına yönelik şiddete kar-

şı farkındalık oluşturmak
amacıyla
Üniversitemiz
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) voleybol takımı öğrencilerinin
gerçekleştirdiği
dostluk
maçına; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil Kırnak,
Genel Sekreter V. Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Aslan, Aydın
Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Seyfi Bozçelik, Be-

den Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyeleri ve
öğrenciler katıldı.
Voleybol Takımımız kadın-erkek karma takımlar
oluşturarak sahaya çıkarken, dostluğun kazandığı
maçın sonrasında Aydın
Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürü Seyfi Bozçelik,
şiddetin bir insan hakkı

ihlali olduğunu söyledi.
Bozçelik “Kadına şiddet
insanlığa ihanettir. Toplumda önemli bir yeri
olan kadınların maruz
kaldığı
olumsuzluklara
dikkat çekmek için birçok
etkinlik düzenliyoruz. Bu
konuda bize destek veren
Üniversite yönetimine ve
öğrencilerine çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
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Hasta üç haftada üç ameliyatla sağlığına kavuşturuldu
Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi
Polikliniğine, sağ bacakta
çok şiddetli ağrı şikâyetiyle başvuran 75 yaşındaki
hasta Rıza Başarır, 3 hafta
içinde hem beyin, hem kalp,
hem bacak olmak üzere 3
başarılı operasyon geçirerek sağlığına kavuşturulup
taburcu edildi.
Ameliyatları gerçekleştirip
kısa sürede hastayı sağlığına kavuşturan Kalp Damar
Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur
Gürcün, hastanın yakınmalarının sebebinin bacağı
besleyen atardamarlardaki
damar sertliğine bağlı yaygın damar tıkanıklıkları olduğunu belirtti. Kalp Damar
Cerrahisi kliniğine yatırılarak tetkikleri yapılan hastanın beyninin sağ tarafını
besleyen sağ şah damarında
da damar sertliğine bağlı %
90 üzeri darlık saptandığını
belirten Prof. Dr. Uğur Gürcün, “Nöroloji ve Kardiyoloji
bölümleriyle birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda, hastanın 3 koroner
damarı değiştirildi ve hasta

kalp yönünden güvence altına alınmış oldu. Normalde
kalp ameliyatından sonra,
bacak ameliyatı için ortalama 2 ay bekleme süresi
önerilir. Ancak hastamızın
özellikle sağ taraf olmak
üzere, her iki bacağı ciddi risk altında olduğundan
biz bu süreyi 2 hafta olarak
planladık ve ilk şah damarı operasyonundan 3 hafta
sonra bacak damarlarına
yönelik operasyona aldık.”
diyerek hastaya uygulanan
tedavi sürecini anlattı.

Böyle 3 ciddi ameliyatın 3
hafta içinde yapılmasının
az rastlanan bir durum olduğunun altını çizen Uğur
Gürcün şu bilgileri verdi:
“Damar sertliği, dünyada
ölüm sebepleri arasında birinci sırada gelen ve vücuttaki atardamarları yaygın
olarak etkileyen bir hastalıktır. Bacak atardamarlarında damar sertliğine
bağlı dolaşım bozukluğu
bulunan bir hastanın kalp
ve beyin atardamarlarında
da aynı problemin bulun-

ma riski oldukça yüksektir.
Bu tip hastalar Kalp Damar
Cerrahisinin en problemli
hasta gruplarından biridir.
Bu ameliyatların zamanlaması ve önce hangi bölgeye
müdahale edilmesi gerektiği son derece tartışmalıdır.
Çünkü bir bölgeyi tedavi
ederken diğer bölgede hayatı tehdit eden önemli bir
problem çıkma riski yüksektir. Hangi bölgenin en büyük
riski içerdiği, bu zamanlamanın kararlaştırılmasında
önemli bir kriterdir.”

Öğretim üyelerimiz bildiri ödülü aldı
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd.
Doç. Dr. Ş. Barçın Öztürk,
Doç. Dr. Tünay Kurtoğlu,
Yrd. Doç. Dr. Selim Durmaz,
Doç. Dr. Filiz Abacıgil, Doç.
Dr. M. Bülent Ertuğrul; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ögretim Üyeleri, Prof. Dr. Özcan Erel ve
Prof. Dr. L. Didem Kozacı,
18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kong-
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resi’nde sunmuş oldukları
bildiri ile “En İyi Venöz Bildiri” ödülüne layık görüldü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde 9-12
Kasım 2017 tarihlerinde
düzenlenen organizasyona
ekip, “Sıçanlarda MRSA’nın
Neden Olduğu Vasküler
Greft Enfeksiyonunda Ozonun Bakteri Gelişimine ve
Tiyoldisülfid Homeostazına
Etkisi” başlıklı bildiri ile katılmıştı.

Üniversitemizde Mindfulness Semineri gerçekleşti
Üniversitemiz öğrenci
topluluklarından PDR Topluluğunun, Aydın İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Hacı
Kadriye Arslan Rehberlik
Araştırma Merkezi işbirliği
ile organize ettiği “Mindfulness (Bilinçli Farkındalık)
Semineri”, 21 Kasım 2017
tarihinde Atatürk Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti.
Seminere Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Tayfun
Çağlayan, il genelinde çalışan psikolojik danışmanlar,
akademik ve idari personelimizin yanı sıra çok sayıda
öğrenci katıldı.
Seminerde
konuşmacılardan Erhan Ali Yılmaz

“Mindfulness”, Nilay Aydoğan ise “Kurumsal Hayatta
Mindfulness” konularında
bilgilerini katılımcılar ile

paylaşırken, “İçinde bulunduğun ana odaklanma”
ya yönelik uygulamalar
gerçekleştirildi.

Katılımcıların ilgiyle takip
ettiği seminer, konuşmacılara teşekkür belgelerinin
verilmesiyle son buldu.

Etik Felsefe ve Yaşam Paneli düzenlendi

Üniversitemiz Felsefe Topluluğunca Dünya Felsefe
Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Etik, Felsefe
ve Yaşam” konulu panel, 23
Kasım 2017 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Miletos
Salonu’nda gerçekleşti.
Üniversitemiz Fen Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Talip Kabadayı’nın moderatörlüğünde

gerçekleşen etkinliğe; Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Güzel,
Üniversitemiz Genel Sekreter
V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Hacettepe Üniversitesi
Felsefe Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Harun Tepe,
Felsefe Topluluğu üyeleri,
akademik ve idari personelin
yanı sıra çok sayıda öğrenci
katıldı.
Felsefenin toplum yaşamın-

daki yerinden etik – ahlak
ilişkisine kadar birçok konunun ele alındığı panelde,
felsefenin geçmişten günümüze kadar geçirdiği evreler
anlatıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Moderatör Prof. Dr.
Talip Kabadayı, UNESCO tarafından kasım ayının üçüncü
perşembesinin Dünya Felsefe Günü olarak ilan edildi-

ğini ve değişik etkinliklerle
kutlandığını ifade etti. Prof.
Dr. Kabadayı, felsefenin gündeme gelmesini önemli bir
gelişme olarak gördüğünü
dile getirirken, savaşların ve
çatışmaların bitmediği günümüzde insan hakları ve barışın ancak felsefe bünyesinde
temellenmesiyle mümkün
olabileceğine dikkat çekti.
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal
Güzel, felsefenin yaşamla iç
içe olduğunu belirterek etik
ve ahlak kavramlarına açıklık
getirdi. Prof. Dr. Cemal Güzel’in ardından söz alan Prof.
Dr. Harun Tepe ise felsefenin
okullarda ders olarak okutulması ve sınavlarda sorulmasının dışında birçok kazanımları olduğunu vurguladı.
Etkinlik katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından konuşmacılara teşekkür
belgelerinin verilmesi ve
hatıra fotoğrafı çekilmesiyle
son buldu.
KASIM 2017 ADÜ HABER
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ATANAN AYRILANLAR

Ekim
2017
ATANANLAR
GÜLÇİN SARI
ŞULE ANATÜRK
ZEYNEP ASLAN
MEHMET ALİ SÜNBÜL
EREN GÖNÜL
EMRE ÇELİKDOĞAN
KÜBRA ECEM TURGUTKAYA
EMRE BALTA
NURGÜL KARAKAYA
MEHMET ORHAN BÜYÜKDİNÇ
ALPER KARTAL
AYTAÇ GÜRHAN GÖKÇE
GÖKÇE SU GÖKÇE
ERSAN BEYAZ

Atananlar
BİRİMİ

ANA BİLİM DALI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ
NAZİİLLİ İKT. VE İDARİ BİL. FAK.
DİDİM MYO
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞ.

Ekim
2017
AYRILANLAR
SERAP ŞİMŞEK
MUSTAFA KURT
ÖZGÜR CAN CANER
SAFİYE BİLGE GÜÇLÜ
NİYAZİ SEYDEL

UNVANI

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
ENDODONTİ
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ
TURİZM VE SEYEHAT HİZM. PROG.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GÖĞÜS CERRAHİSİ
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ
ATOM VE MOLEKÜLER FİZİĞİ
TIBBİ PATOLOJİ
MEMUR

DOÇENT
ARŞ.GÖR.
YRD.DOÇ.
PROFESÖR
PROFESÖR
PROFESÖR
PROFESÖR
PROFESÖR
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
YRD.DOÇ.
DOÇENT
PROFESÖR
NAKİL

Ayrılanlar
BİRİMİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

UNVANI
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
MEMUR

NEDENİ
DOKTORA TAMAMLAMA
NAKİL
NAKİL
NAKİL
NAKİL

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