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Sevgili Okurlar,

Üniversitemiz her ay olduğu gibi 
bu ay da temposu yüksek,  çalış-
malarıyla ses getiren, son derece 
verimli bir ay geçirdi.

Temmuz ayı denilince herk Türk 
vatandaşının olduğu gibi bizim de 
aklımıza demokrasi mücadelemiz 
ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişi-
minde şehit verdiğimiz vatan ev-
latlarımız geliyor. Gerek ülkemizde 
demokrasi bilincinin yerleşmesi 
gerekse bir daha böyle hain darbe 
girişimlerinin yaşanmaması için bir bilim yuvası olarak görevlerimizi 
eksiksiz yerine getiriyoruz.

Hain darbe girişiminin ikinci yılında Aydın’da yine meydanlardaydık, 
yine bayrağımızı ve vatanımızı kimseye teslim etmeyeceğimizi tek yü-
rek haykırdık. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi “Millet İrade-
sinin üzerinde hiçbir güç yoktur”. Yolumuz her zaman hakikat yoludur 
ve bu yolda yürümeye azimle devam edeceğiz.

Bugüne kadar 18 Diriliş Konferansı gerçekleştiren Üniversitemiz Ulus-
lararası Darbe Sempozyumu ile büyük ses getirdi. Etkinliklerimiz ile 
toplumun her kesimine ulaşarak doğru bildiklerimizi aktarmaya, çok 
kıymetli konuşmacılarla geleceğimizi tartışmaya, toplumun uzlaşması 
yolunda atılması gereken adımlar konusunda beraberce hareket et-
meye ve gençlerimizi doğru yönlendirerek vatana millete hayırlı birer 
birey olmaları yönünde çaba göstermeye devam edeceğiz.

Üniversitemiz Teknokent çalışmalarını kesintisiz sürdürürken yeni 
protokoller imzalayarak çağı yakalama yolunda hızlı adımlarla iler-
liyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
iki önemli protokole imza attık. İş ekipmanları ile ilgili ilk üniversite 
protokolü olması açısından önem taşıyan, “İşveren Vekili Tarafından 
Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi” ve “İş Ekipman-
larının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimleri”  
protokolleri ile, bu eğitimleri verecek ilk üniversite olmanın gururunu 
yaşıyoruz.

Ankara temaslarımız sırasında Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Be-
kir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı’yı da TBMM’de ziyaret ederek 
Üniversitemizde gerçekleştirilen yatırımlar ve gelecek dönemlerdeki 
hedeflerimiz hakkında bilgiler verdik. 

İlimizin gelişimine de katkılar sunacak projelerimiz ile hızımızı kesme-
den yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda katkı sağlayan, emek veren, 
üreten ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Sağlıcakla kalın.

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör
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Milli Birlik Yürüyüşüyle 
“Aydın” 15 Temmuz 
gecesini ayakta geçirdi

Anma etkinliklerine Vali Ya-
vuz Selim Köşger, Aydın Mil-
letvekilleri, Mustafa Savaş, 
Bekir Kuvvet Erim ve Rıza 
Posacı, Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Evrim Kara-
koz, Cumhuriyet Başsavcısı 
Kasım Tüten, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, şehit 
aileleri ve vatandaşlar ka-
tıldı.

Üniversitemiz Genel Sekre-

ter V. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Aslan, “15 Temmuz Destanı 
ve Şehitlerimiz” konu baş-
lıklı konuşmasında İstiklal 
Savaşından bu yana Türki-
ye’nin karşılaştığı en büyük 
tehlikenin 15 Temmuz’da 
millet tarafından bertaraf 
edildiğini söyledi.

Vali Köşger’in Şehitlik Def-
teri’ni imzalamasının ardın-
dan İl Müftüsü Ercan Aksu 

Ülkemiz tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla Aydın’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 
Sabah saatlerinde Tellidede ve Kemer Mezarlığı şehitliklerinde başlayan etkinliklerin ilk bölümü şehitler için 
dualar okunmasıyla sona erdi.
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tarafından şehitler için 
dualar okundu. Daha sonra 
Vali Köşger ve beraberin-
dekiler şehit mezarlarına 
karanfiller bıraktı. 

15 Temmuz 
Demokrasi Sergisi 
açıldı

Üniversitemiz ve Aydın Ga-
zeteciler Cemiyeti iş birliy-
le düzenlenen “15 Temmuz 
Fotoğraf ve Yerel Medya” 
sergisi Aydın Valisi Yavuz 
Selim Köşger’in katılımıyla 
Atatürk Kent Meydanı’nda 
açıldı.

Açılışa,  Vali Köşger’in yanı 
sıra Aydın milletvekilleri 
Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet 
Erim, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Efeler Beledi-
ye Başkanı Mesut Özakcan, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Recai Tunca, Prof. Dr. Halil 
Kırnak, Genel Sekreter V. 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 
Aslan, AK Parti İl Başkanı 
Ömer Özmen, MHP İl Başka-
nı Burak Pehlivan, Aydın Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı 
Semra Şener katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi-
nin yaşandığı geceye tanık-
lık eden gazetecilerin fo-
toğraflarından oluşan sergi 
büyük ilgi topladı. Sergide, 
ülke genelinde o geceye 
dair anları ölümsüzleştiren 

fotoğraflar ve yerel basının 
15 Temmuz baskıları yer 
aldı.

Milli Birlik 
Yürüyüşüyle “Aydın” 
geceyi ayakta 
geçirdi

“15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü”  kapsa-
mında Aydın’da düzenlenen 
etkinlikler, Milli Birlik Yürü-
yüşü ve Atatürk Kent Mey-
danı’ndaki şehitleri anma 
programıyla devam etti. 
Yürüyüş esnasında yaptı-
ğı konuşmada Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, 15 
Temmuz’da yaşanan hain 
darbe girişimine ilk tepki 
verenlerden biri olduğunu 
dile getirerek demokrasi 

için mücadele ettiklerini 
ve gerekirse canı pahasına 
mücadele etmeye devam 
edeceklerini söyledi. Bu 
tür hain girişimlerin asla 
unutulmaması gerektiği-
ni vurgulayan Rektörümüz,  
“Aynı acıları yaşamamak için 
unutmamalıyız. Hainleri ve 
yaptıklarını  unutmamalıyız. 
Unutursak aynı acıları  tekrar 
yaşarız.” diye konuştu.

Zafer Meydanı’nda toplanan 
çok sayıda vatandaş, Adnan 
Menderes Bulvarı’ndan Ata-
türk Kent Meydanı’na mar-
şlar eşliğinde yürüdü. “Ne 
mutlu Türk’üm diyene”, “Dar-
belere karşı omuz omuza” 
sloganları atan vatandaşlar, 
yoğun güvenlik önlemleri 
altında Atatürk Kent Meyda-
nı’na ulaştı.

Şehitlerin ölümsüz olduğu-
nu dile getiren Aydın Valisi 
Yavuz Selim Köşger, “Bugün 
ay yıldızlı bayrağımızın al-
tında özgürce nefes alıyor-
sak, minarelerimizden ezan-
lar 5 vakit okunmaya devam 
ediyorsa, geleceğimize gü-
venle bakabiliyorsak bunu 
şehitlerimize, gazilerimize 
ve onların yolundan giden 
kahramanlarımıza borçlu-
yuz.” dedi.

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tila-
vetinin okunması, meydan-
da kurulan dev ekranlardan 
15 Temmuz darbe girişimi 
gecesine ilişkin videoların 
sunumu ve şiir dinletisi ile 
devam etti.

Aydınlılar gece boyunca, 15 
Temmuz 2016’da olduğu 
gibi demokrasi nöbeti tuttu.
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Rektörümüzün Ankara görüşmeleri 
verimli geçti

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, 24 Tem-
muz 2018 tarihinde 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Genel Müdürü Op. 
Dr. Orhan Koç ile “İşveren 
Vekili Tarafından Yürütüle-
cek İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri Eğitimi” ve “İş 
Ekipmanlarının Periyodik 
Kontrollerini Yapmaya Yet-
kili Kişilerin Eğitimleri” hak-
kında iki önemli protokole 
imza attı.

Protokolün, iş ekipmanları 
ile ilgili ilk üniversite pro-
tokolü olması açısından 
önem taşıdığını ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Bircan 
“Bu eğitimleri verecek ilk 
üniversite olmanın gururu-
nu yaşıyoruz.” dedi. 

Aynı gün Aydın Milletve-
killeri Mustafa Savaş, Bekir 
Kuvvet Erim, Metin Yavuz, 
Rıza Posacı’yı TBMM’de zi-

yaret eden Rektörümüz ve 
beraberindeki heyet, Üni-
versitemizde gerçekleşti-
rilen yatırımlar ve gelecek 
dönemlerdeki hedefleri 
hakkında bilgiler verdi. İli-
mizin gelişimine de katkılar 
sunacak projeleri olduğun-
dan bahseden Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, yeni 
dönemde milletvekillerimi-
ze çalışmalarında başarılar 
diledi.
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Yükseköğretim Kuru-
lu (YÖK) tarafından 6 
Temmuz 2018 tarihin-

de yayınlanan yüksek öğre-
tim kurumlarının 15 Tem-
muz sonrası darbe ile ilgili 
etkinliklerinin yer aldığı “15 
Temmuz ve Türk Yükseköğ-
retimi” adlı kitapta Üniver-
sitemiz darbeler konusunda 
en fazla etkinlik düzenleyen 
Üniversite oldu. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “Millet 
İradesinin Üzerinde Hiçbir 
Güç Yoktur” ön sözüyle baş-
layan kitapta Üniversitemiz 
etkinlikleri 6 sayfa ile yer 
aldı. “Demokrasi Yolunda 
Her Mücadelede Biz Varız” 
başlığı ile verilen etkin-
liklerimiz YÖK listesinde 
zirvede yer aldı. 18 Diriliş 
Konferansı gerçekleştiren 
Üniversitemiz, Uluslararası 
Darbe Sempozyumları ile 
büyük ses getirdi. 

Kamuoyunda darbe ve dar-
beye karşı direnişiyle ta-
nınan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, darbe sonucu 
şehit edilmiş bir başbaka-
nın adını taşıyan Üniver-
sitenin Rektörü olmanın 
ayrıca sorumluluk gerektir-

diğini ve bu sorumluluğun 
çok ağır olduğunu ifade 
etmişti. Rektörümüz Prof. 
Dr. Bircan, “Darbeler konu-
sunda bir söz söylenecekse, 
akademik bir çalışma yapı-
lacaksa bunu Aydın Adnan 
Menderes  Üniversitesi söy-
lemelidir.” diyerek Demokra-
si Şehidimiz Adnan Mende-
res’i yâd etti. 

“Adnan Menderes’in 
Adına Layık Bir Hale 
Getir”

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ın göre-
ve ilk başladığı yıllarda 
 Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kendisine 
“Üniversiteyi Adnan Men-
deres’in adına yakışır hale 
getir.” dediğini anımsatarak 
“Üniversite olarak yaptı-
ğımız tüm çalışmalarda 
merhum Adnan Menderes’e 
layık olmak için elimizden 
gelenin en iyisini yapıyoruz 
ve yapmaya devam ede-
ceğiz. Bu konuda bizler-
den desteğini esirgemeyen 
başta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a ve 
YÖK Başkanımız Prof. Dr. 
Yekta Saraç’a teşekkür edi-
yorum.” dedi.

Üniversitemiz 
YÖK listesinde zirvede
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ADÜ Teknokent’ten ''Dijital 
Üniversite'' önerisi

ADÜ Teknokentte faa-
liyet gösteren “Leve-
rage” Yazılım Bilişim 

Danışmanlık Limited Şirke-
ti, 5 Temmuz 2018 tarihin-
de ‘ADÜTEK’ Yerleşkesinde 
kahvaltı organizasyonuyla 
‘Dijital Üniversite’ konu baş-
lıklı sunum gerçekleştirdi.

Etkinlitte, Rektörümüz ve 
Teknokent Yönetim Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. Cavit 
Bircan başta olmak üzere 
Rektör Yardımlarımız ve Yö-
netim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, 
Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. 
Halil Kırnak, Genel Sekreter 
V. Dr. Öğretim Üyesi Mus-
tafa Aslan, Teknokent Ge-
nel Müdürü Doç. Dr. Cemal 
İyem,  Genel Müdür Yardım-
cısı Doç. Dr. Adem Karakaş, 
Teknokent Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Üniversitemiz Yapı 
İşleri Daire Başkanı Kamer-
tap Cırık, firma yetkilileri 

Akın Çalışkan ve Dr. Öğretim 
Üyesi Elif Çalışkan yer aldı.

Kahvaltının ardından, Firma 
yetkilileri Akın Çalışkan ve 
Dr. Öğretim Üyesi Elif Çalış-
kan ‘Dijital Üniversite’ proje 
sunumlarını gerçekleştirdi.

“Dijital Üniversite”

Üniversitelerde aidiyet duy-
gusu ve kurumsal hafızanın 

oluşturulması için dijital 
üniversitelerin ne derece 
önemli olduğuna vurgu ya-
pılan sunumda, ‘’ADÜ’lü ol-
mak ayrıcalıktır.’’  sloganı ile 
yola çıkılacak proje öneri-
sinde öğrenci bilgi sistemi, 
yoğunluk haritası, rotalama 
yerleşim yeri planlama gibi 
Türkiye’de ilk olacak proje 
anlatıldı.  Günümüz dün-
yasında, donanımı iyi olan, 
akademik açıdan kendini 
geliştirmiş ve nitelikli ürün-

ler üretenlerin daha ileride 
olduklarına işaret edilen 
sunumda,  nitelikli insan 
gücünün ürettiğimiz ürün-
lere de yansıması gerektiği 
vurgulandı. 

“Teknokentimiz 
İddialı Projelere 
İmza Atacak”

Teknokent alanında faaliyet 
gösteren firmaların ülkemiz 
ekonomisine ciddi katma 
değer sağlayacağını ve ça-
lışmaların tüm hızıyla de-
vam edeceğini ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, “Adnan Menderes 
Üniversitesi olarak bu tarz 
yazılımsal projelerin ihtiyaç 
odaklı hareket edildiğinde 
başarılı sonuçlar vereceği-
ni ve Üniversitemize katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz.” 
dedi. Daha sonra Teknokent 
alanında incelemelerde bu-
lunan Rektörümüz Prof.Dr. 
Bircan, Ülkemizde yazılım 
anlamında ciddi eksiklik-
lerin olduğunu belirterek, 
ADÜ Teknokentin bu alan-
daki boşluğu dolduracağını 
sözlerine ekledi.
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Rektörümüz POMEM Mezuniyet Törenine 
katıldı

Aydın Polis Meslek 
Eğitim Merkezi’nin 
(POMEM) 21. dönem 

mezunlarının kep atma ve 
yemin töreni 19 Temmuz 
2018 tarihinde Polis Meslek 
Eğitim Merkezi’nin bahçe-
sinde gerçekleştirildi.

Törene; Aydın Valisi Yavuz 
Selim Köşger, Aydın Cum-
huriyet Başsavcısı Kasım 
Tüten,  Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, İl Emniyet Mü-
dürü Rahmi Baştuğ, Aydın 
İl Jandarma Komutan Vekili 
Albay Süleyman Gürz,  ku-
rum müdürleri, siyasi parti 
ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ile aileler katıl-
dı.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başla-
yan törende konuşan Aydın 
Valisi Yavuz Selim Köşger, 
“Polis devletin güçlü yüzü, 
vatandaşın yasal işlerini ya-
parken güven kaynağı, top-
lumun huzuru ve suçluların 

da korkulu rüyası devletimi-
zin çelik bir pençesidir.” dedi.  
Sözlerini sürdüren Vali Köş-
ger, “Emniyet Teşkilatımız 
15 Temmuz hain girişimin-
de devletimizin yanında yer 
almış, canla başla mücadele 
ederek, hain teşebbüsün ba-
şarısızlıkla sonuçlanmasını 
sağlamıştır.” dedi.

Aydın Polis Meslek Eğitim 
Merkezi Müdürü Şinasi Dur, 

“Tarihi ve kutlu bir güne 
tanıklık etmekteyiz. Bugün 
454 öğrencimizi 65 ilimize 
uğurlamak üzere bir arada 
olmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz.” dedi. Dur; “ Mezun 
öğrencilere, devlet nişanı-
nızı tamamladınız ve edece-
ğiniz yeminle devletle nikâ-
hınız kıyılacaktır, bugünden 
itibaren sizler Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin yılmaz 
ve yorulmaz sadakatli birer 

koruyucusu olacaksınız.” di-
yerek görevlerinde başarılar 
diledi.

Dönem birincisi olan Gök-
han Keskin ise ettikleri ye-
mine sadık kalıp yüreği sev-
gi dolu genç polisler olarak 
vatan topraklarında devlete 
ve millete en iyi şekilde hiz-
met etmek için çalışacakla-
rını ifade ederken,  yaş kü-
tüğüne plaket çakmasının 
ardından okulu dereceyle 
bitiren ilk 10 öğrenciye 
diplomaları ve hediyeleri 
protokol üyelerince takdim 
edildi.

Dereceye giren öğrenciye 
hediye plaketini veren Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can, “Onurlu bir mesleği icra 
edeceksiniz. Devletimize, 
milletimize hayırlı neferler 
olmanızı temenni ederim.” 
diyerek mezuniyetin hayırlı 
olmasını diledi.

Öğrenciler, yemin töreninin 
ardından kep atarak ailele-
riyle sevinçlerini paylaştı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Konya Gıda ve Ta-
rım Üniversitesi Rektör V. 
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş’ü, 
5 Temmuz 2018 tarihinde 
makamında ağırladı.

Ziyarette, Rektör Yardımcı-
larımız Prof. Dr. Recai Tunca, 
Prof. Dr. Halil Kırnak, Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı ve Genel 
Sekreter V. Prof. Dr. Hasan 
Kürşat Güleş yer aldı.

Gündemin değerlendirildiği 
ziyaret, iyi dilek temennileri 
ve karşılıklı hediye takdi-
miyle sona erdi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörünü ağırladık

Aydınspor 1923 Yönetimi Rektörümüzü 
ziyaret etti

Aydınspor 1923 yöne-
timi, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ı 18 

Temmuz 2018 tarihinde ma-
kamında ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig’de şam-
piyonluk hedefiyle ile sezona 
başlayacak olan Aydınspor 
1923’de, gerçekleştirilen 
kongre sonrası yeni başkan 
Hüsamettin Artan ve yöneti-
mi nezaket ziyaretlerine de-
vam ediyor. Aydınspor 1923 
yönetimi, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ı makamın-
da ziyaret ederek Aydınspor 
1923’ün tüm Aydınlıların 
takımı olduğunu ifade edip 
Aydınspor 1923 için destek 
istedi. 

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rektö-

rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
ilimizin yüzü olan Aydınspor 
1923’ün desteklenmesinin 
elzem olduğunu dile geti-
rerek “Elimizi hep birlikte 

taşın altına koyacağız.” diye 
konuştu.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Törün Özer’in de hazır bu-

lunduğu ziyarette Hüsamet-
tin Artan ve yönetimi, Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’a 
isminin yazılı olduğu forma 
ve çiçek takdim etti.
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İletişim Fakültesinden uluslararası başarı

Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi, bu yıl 94 
ülkeden 8 bin 106 

başvuru ile rekor sayıda 
katılım sağlanan Adobe 
Design Achivements Awar-
ds (ADAA2018) Uluslarara-
sı Öğrenci Yarışması’nda, 2 
belgesel film ile yarı finale 
kalmayı başardı. 

Türkiye’deki farklı üniversi-
telerin iletişim fakültelerin-
den yalnızca 7 belgeselin 
yarı finale kalmayı başardığı 
yarışmada, İletişim Fakülte-

mizin yarı finale 2 iş ile kal-
ması büyük sevinç yarattı.  
Sanat, tasarım, medya ve 
iletişim alanlarında dünya 
genelinden ilgili üniversi-
te öğrencilerinin katıldığı 
bu yarışma, dünyanın en 
saygın yarışmalarından biri 
olarak biliniyor.  Yarı fina-
le kalmanın bile büyük bir 
başarı olarak değerlendi-
rildiği yarışmada,  Ülkemiz 
sadece 7 çalışma ile temsil 
ediliyor ve bu 7 çalışmanın 
2 tanesi Üniversitemiz İle-
tişim Fakültesi tarafından 
gerçekleştirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Pelin Er-
dal Aytekin’in danışmanlığı 
ile hazırlanan Bayram Kü-
çük ’ün “Yarım Asır” adlı kısa 
belgeseli ile Mustafa Apay-
dın ve Uğur Duymuş ’un ha-

zırladığı “Nesin Matematik 
Köyü” kısa belgeseli yarı 
finale kaldı.   Böylelikle Üni-
versitemiz İletişim Fakülte-
si, adını 2 işle birden ulusla-
rarası arenada duyurdu.

Üniversitemizin ilk olarak 
2016 yılında yoğun bir talep 
ile başlattığı “ ADÜ Çocuk 
Üniversitesi” projesi,  üçün-
cü yılını tamamlamanın 
mutluluğunu yaşıyor.  2018 
yılının ikinci dönem mezu-
niyet töreni 13 Temmuz’da 
Aydın İli Stratejik Planlama 
ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) 
Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Törene; Çocuk 
Üniversitesi Koordinatörü 
ve Genel Sekreter V.  Dr. Öğ-
retim Üyesi Mustafa Aslan, 
Tıp Fakültesi Dekan Yar-

dımcısı Doç. Dr. Özlem Erel,  
program sorumluları Ömer 
Kaya, Sümeyra Eryılmaz ve 
mezun öğrencilerimizin ai-
leleri katıldı.

Öğrencilerin mutluluğunu 
paylaştığını belirterek ko-
nuşmasına başlayan Genel 
Sekreter V. Dr. Öğretim Üye-
si Mustafa Aslan, “Çocuklar 
geleceğimizdir. Gelecek-
lerine dair, mesleki açıdan 
fikir edinmelerine yardımcı 
olabilmenin sevincini yaşı-
yoruz. Bir çocuğun normal 

hayatta karşılaşamayacağı 
deneyimleri, gözlemleri ve 
deneyleri Çocuk Üniversi-
tesi ile gerek laboratuvar 
ortamında gerekse gezip 
araştırarak öğrenme fırsa-
tını yakalayan çocuklarımız, 
Üniversitemizin akademis-
yenleri ile birebir ders ya-
pıyor. İki haftalık süreçte 
çocuklarımızdaki farklılığı, 
mesleklere bakış açılarını 
olumlu yönde genişletti-
ğimizi aileleri olarak fark 
etmişsinizdir. Çocuk Üni-
versitesi kapsamında han-

gi meslek seçilirse seçilsin,  
çocuğumuza, o mesleğin 
inceliklerini eğlendirerek, 
aktivitelerle, öğreten akade-
misyenlerimize de teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

Çocuklar, diplomalarını Dr. 
Öğretim Üyesi Mustafa As-
lan ve Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Özlem 
Erel’den aldı. Neşeli anların 
yaşandığı kep atma töreni,  
pasta kesiminin ardından 
toplu fotoğraf çekimiyle son 
buldu.

Çocuk Üniversitesi ikinci dönem 
mezunlarını verdi
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Utangaçlık ve pazarlama araştırmaları üzerine çalışmalar yürüten Pamukkale Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu ile Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan Aydın, Türkiye’nin utangaçlık harita-
sını çıkardılar. Doktora tez çalışması kapsamında yürütülen araştırmada, aynı zamanda, Türkiye’deki 
utangaç tüketicilerin, satın alma karar verme tarzları da ortaya konuldu. Araştırmanın psikoloji ko-
nusundaki danışmanı ise Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hülya Şahin Baltacı oldu.

Utangaçlık küçük yaşlarda 
olumsuz deneyimlerle ka-
zanılmaktadır. Utangaçlık 
özellikle ileri yaşlarda bi-
reylerin sosyal yaşantısını 
olumsuz etkilemektedir. 
Çoğu insan utangaç oldu-
ğunun farkında bile değil. 
Bazılarımız ise utangaç 
olduğunu gizlemektedir. 
Peki ülkemizde utangaçlık 
ne durumda? Utangaçlı-
ğın farklı kültürlerde farklı 

şekillerde ortaya çıktığını 
gösteren birçok araştırma 
mevcut. Utangaçlık ko-
nusuyla ilgili uluslararası 
alanda çok sayıda bilimsel 
çalışma bulunmaktadır. Batı 
kültüründe utangaçlık, aşıl-
ması gereken psikolojik bir 
problem olarak görüldü-
ğünden tüketici davranışları 
açısından hemen hemen hiç 
ele alınmamıştır. Ancak bu 
kadar önemli bir konu, Doğu 

kültürünün ağırlıkta olduğu 
toplumlar için son derece 
önemlidir. Doğu kültüründe 
utangaçlık sanki bireylerde 
bulunması gereken bir me-
ziyetmiş gibi algılanmakta-
dır. 

Bölgesel anlamda Türk tü-
keticilerin utangaçlık profili 
hakkında hiçbir bilginin ol-
mayışı ve utangaçlık eğilimi 
gösteren tüketicilere na-

sıl davranılacağı hakkında 
başvurulacak bir kaynağın 
bulunmayışı, bu çalışmayı 
gerekli kılmıştır. Uzun ve 
zahmetli çalışmalar neti-
cesinde Utangaç Tüketici 
Ölçeğini geliştiren Haşıloğ-
lu ve Aydın, aynı zamanda 
hem Türkiye’nin Utangaçlık 
Haritasını hem de utangaç 
tüketicilerin karar verme 
tarzlarını ortaya çıkarmayı 
başardılar. 

Türkiye’nin 
utangaçlık haritası 
çıkarıldı
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Bu araştırma neticesinde 
utangaç tüketiciler hak-
kında çok çarpıcı sonuçla-
ra ulaşılmıştır. Türkiye’deki 
utangaç tüketicilerin marka 
odaklı bir yaklaşım benim-
sedikleri saptanmıştır. Bu-
nunla beraber Türkiye’deki 
utangaç tüketicilerin satın 
alma karar verme sürecinde 
çeşit karmaşası yaşadıkları 
tespit edilmiştir. Aynı za-
manda utangaç tüketicile-
rin haz odaklı tüketimden 
mümkün olduğunca kaçın-

dıkları ortaya konulmuştur.
 
Elde edilen sonuçların, 
özellikle ayakkabı ve giyim 
gibi perakende mağazala-
rına utangaç tüketici odak-
lı pazarlama stratejileri 
üretmelerine yardımcı ola-
caktır. Örneğin satış perso-
nellerinin mağazaya giren 
tüketicinin hemen başın-
da belirmesi, sürekli öneri 
yağmurunda bulunması ve 
iletişimde mesafeyi koru-
mamaları müşteri kaybına 

neden olabilmektedir. Aşa-
ğıda Türkiye’nin Utangaçlık 
Haritası verilmiştir. Çalış-
manın en can alıcı sonuç-
larından biri ise haritadan 
görüleceği üzere Türkiye’nin 
batısından doğusuna doğru 
gidildikçe utangaçlık düze-
yinin artmasıdır. Bu doğrul-
tuda, Türkiye’nin en utangaç 
bölgesinin %37’lik utan-
gaçlık düzeyiyle Doğu Ka-
radeniz olduğu, en az utan-
gaç bölgesinin ise %24,75 
utangaçlık düzeyiyle Batı 
Marmara olduğu saptan-
mıştır. Türkiye Utangaçlık 

Haritasında yer alan böl-
geler, TÜİK Düzey 1’e göre 
düzenlenmiştir ve 12 bölge-
den oluşmaktadır. 

1.Doğu
Karadeniz: %37
(Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, 
Artvin ve Gümüşhane)

2.Kuzeydoğu
 Anadolu: %35
(Erzincan, Bayburt, Erzurum, 
Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı)

Öğr. Gör. Dr.
Oğuzhan Aydın
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3.Orta 
Anadolu: %33,75
(Sivas, Yozgat, Kırıkkale, 
Kırşehir, Nevşehir, Niğde, 
Aksaray, Kayseri) 

4.Güneydoğu 
Anadolu: %33
(Gaziantep, Kilis, Adıyaman, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, 
Batman, Siirt, Şırnak)
5.Batı
Anadolu: %32,25
(Ankara, Konya, Karaman)

6.Ortadoğu 
Anadolu: %31,25
(Malatya, Elazığ, Tunceli, Bin-
göl, Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

7. Batı 
Karadeniz: %31
(Zonguldak, Bartın, Karabük, 
Kastamonu, Çankırı, Çorum, 
Sinop, Samsun, Amasya, 
Tokat)

8.Akdeniz
/Batı Akdeniz: %29,71 
Doğu Akdeniz: %33,5
(Hatay, Osmaniye, 
Kahramanmaraş, Adana, 
Mersin, Antalya, Isparta, 
Burdur)
 
9. Ege: %29,25
(İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, 

Denizli, Kütahya, Uşak, 
Afyon)
10. İstanbul: %29

11. Doğu
Marmara: %27,25
(Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ya-
lova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, 
Bolu)

12. Batı
Marmara: %24,75
(Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Çanakkale, Balıkesir)

Dr. Oğuzhan Aydın teze iliş-
kin yaptığı açıklamada şun-
ları söyledi: 

Batı kültüründe utangaçlık, 
bireyin üstesinden gelme-
si gereken psikolojik bir 
problem olarak görülüyor. 
Doğu kültüründe ise utan-
gaçlık, sanki bireylerde bu-
lunması gereken bir mezi-
yetmiş gibi algılanıyor. Bu 
bakış açısından olsa gerek 
utangaçlık, batı kültüründe 
tüketici davranışları açısın-
dan hemen hemen hiç ele 
alınmamış. Türkiye’de ise 
durum oldukça farklı. Türki-
ye’de mahcubiyet, utanma, 
çekingenlik gibi duygulara 
sahip olmak güzel ahlakın 
bir göstergesi gibi yorum-
lanıyor.

Aslında utangaçlık düzeyi-
nin doğudan batıya doğuya 
gidildikçe düşmesi bizim 
açımızdan son derce çarpıcı 
bir sonuç. Çıkan bu sonucu 
tek bir değişkene bağlamak 
oldukça zor. Bu bulgunun 
değerlendirilmesini sosyo-
loglara bırakmak daha doğ-
ru olacak gibi. Fakat şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim ki 
Türkiye Batı ve Doğu kül-
türünün ahenkle buluştuğu 
eşsiz bir ülke. Utangaçlık 
düzeyinin batıya doğru gi-

dildikçe düşmesi batılılaş-
mayla ilişkili olabilir. Eği-
tim düzeyi, gelir seviyesi, 
bölgenin gelişmişlik düzeyi, 
sosyo-kültürel birikim ve 
sosyo-ekonomik yapı gibi 
son derece önemli değiş-
kenlerin ayrı ayrı utangaç-
lıkla beraber ele alınması 
gerekir.

Dr. Oğuzhan Aydın’ın Dok-
tora Tez Çalışması, ulusal 
ve yerel basında da oldukça 
geniş yer buldu.

Öğr. Gör. Dr.
Oğuzhan Aydın

Prof. Dr.
Selçuk Burak Haşıloğlu
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DOSYA

ADÜ 
Organ Nakli Merkezi 
ilk üçü hedefliyor

Üniversitemiz organ 
naklinde merkez 
haline geldi

Bölgeye hitap eden ve ger-
çekleştirdiği operasyonlar-
la ülke genelinde tanınan 
Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi, organ 
nakli konusunda gerçekleş-
tirdiği başarılı ameliyatlarla 
hastalarımıza umut ışığı ol-
maya devam ediyor. Bölge-
de karaciğer nakli yapabilen 
5 klinikten biri, böbrek nakli 
alanında ise 7 klinikten biri 
olan ve uluslararası stan-
dartlarda gerçekleştirilen 
nakillerle tüm bölgeye 

hizmet eden Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi, organ 
naklinde merkez haline gel-
di. Organ nakli konusunda 
yapılan yatırımların mey-
vesini vermeye başladığını 
dile getiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, “ Organ 
naklinin Üniversitemizde 
gerçekleştirilmesiyle göğ-
sümüz kabardı. Daha önce, 
çevre illerde bir şeyler yapı-
lır daha sonra bizde gerçek-
leştirilirdi. Şimdi organ nak-
li bizde gerçekleştirildikten 
sonra çevre illerde gerçek-
leştiriliyor. Hatta bu konu-
da onlara yardımda dahi 
bulunduk. Maide Suresinin 
32. Ayetinde geçen ‘Her kim 
bir insanın hayatını kurta-

İlk organ naklini, Türkiye’de ilk organ naklini gerçek-
leştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın da katılımıyla 
16 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştiren Üniversite-
miz Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 2 yıl içerisin-
de en fazla nakil yapan ilk 3 kamu hastanesinden 
biri olmayı hedefliyor. Kadavra ve canlıdan nakil 
olmak üzere art arda ve aynı gün hem böbrek hem 
karaciğer naklini gerçekleştirebilen genç ve dina-
mik akademik kadroya sahip Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Organ Nakil Merkezi, organ nakli sonrası 
hasta bakımı konusunda uzman sağlık personeli ile 
dünya standartlarında hizmet sunuyor. Multidisip-
liner yaklaşımıyla başarılı operasyonlara imza atan 
Organ Nakil Merkezi, kısa sürede 11 böbrek nakli 
5 karaciğer nakli olmak üzere 16 nakli başarıyla 
gerçekleştirerek nakil sayısını yükseltmeyi ve 2 yıl 
içerisinde ülke genelinde en fazla nakil yapan kamu 
hastanelerinden biri olmayı amaçlıyor. 

ӏ Mahmut KARAKELLE
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rırsa sanki bütün insanların 
hayatını kurtarmış gibi olur.” 
emrini düstur edindik.  Her 
geçen yıl sayısı artan organ 
nakli hastalarına şifa olup 
dertlerine derman olabil-
mek ve sağlığına kavuştur-
mak bizim görevimizdir. Bu 
görev doğrultusunda eli-
mizden gelenin en iyisini 
yapmaya devam edeceğiz.” 
diye konuştu.

 “Yedi aylık dönemde 
hedeflerimizi aştık”

Türkiye’de 70 bin hemodi-
yaliz hastası olduğunu ve 
bu hastaların 22 bininin 
kayıtlı böbrek nakli bekledi-
ğini ifade eden Üniversite-
miz Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi İç Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Yavuz Yeniçerioğlu, İli-
mizde yaklaşık 300 hasta-
nın böbrek nakli beklediğini 
ifade etti. Üniversitemizin 
7 ay önce başlattığı organ 
naklinin bölgeye yeni bir 
soluk getireceğini vurgula-
yan Prof. Dr. Yeniçerioğlu, “ 
Hastanemizde şu ana kadar 
16 nakil gerçekleştirdik. Bu 
rakam 7 aylık bir dönemde 
beklentilerimizin üzerinde 
bir hızdır. Zamana bağlı ola-
rak sistemimizin oturmasını, 
organ bağışını arttırmayı 
ve buna bağlı olarak nakil 
sayımızı arttırmayı hedefli-
yoruz. Böbrek nakli zorlu bir 
süreçtir. Nakil kesin tedavi 
yöntemi olmakla beraber 
bazı hastalarımızda cerrahi 
ve ilaç kullanımı ile ilgili sı-
kıntılar olabiliyor. Nakil, bu 
sebeplerden dolayı birden 
çok disiplinin eş güdüm-
lü çalışmasını gerektiriyor. 
Canlıdan nakilde en büyük 
hedefimiz vericinin hiçbir 
zarar görmemesidir. Na-

kil yapılan hastamızın da 
sağlıklı bir şekilde hayatını 
devam ettirmesidir.” diye ko-
nuştu.

“Canlıdan nakille 
birlikte karaciğer 
naklini iki katına 
çıkaracağız”

Organ Nakli Kliniğinin faali-
yete geçmesinin adından şu 
ana kadar 5 hastaya karaci-
ğer naklettiklerini belirten 
Karaciğer Nakli Sorumlusu 
Dr. Öğretim Üyesi Erdem Ba-
rış Cartı, gerçekleştirdikleri 
tüm nakillerin kadavradan 
nakil yoluyla yapıldığını ve 
çok kısa bir süre sonra can-
lıdan nakle başlayarak nakil 
sayısını ilk etapta iki katına 
çıkarmayı hedeflediklerini 
söyledi. Karaciğerin kendini 
yenileyebilen bir organımız 
olmasından dolayı, karaci-
ğer yetmezliği bulunan has-
taya yakınlarından alınan 
karaciğerin nakledilmesini 
canlıdan nakil olarak tanım-
layan Cartı, “ Hastanemiz-
deki karaciğer yetmezliği 
bulunan hastamıza kendi 
yakınlarından karaciğerin 
sağ tarafını veya çocuksa 

donörden karaciğerin sol 
tarafını yetmezlik hastasına 
nakledeceğiz.  Kadavradan 
başladığımız nakillerimize 
canlıdan nakli de ekleyerek 
nakil sayımızı yükselteceğiz. 
Önceliğimiz 2 yıl sonra bu işi 
yapan Türkiye’deki en güçlü 
kamu hastanelerinden biri 
olmaktır. Bunu başarabile-
cek güçlü bir akademik kad-
romuz var. Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan bu alanda 
bizlere büyük destek verdi. 
Kendisinin bu alanda bizler-
den daha istekli olduğunu 
düşünüyorum. Yönetimin 
desteği ile bizlere sunulan 
imkânlar, bilgi ve tecrübey-
le birleşince önümüzdeki 
hedeflere ulaşmamız sade-
ce zaman meselesidir.” diye 
konuştu. 

Dr. Öğretim Üyesi 
Erdem Barış Cartı

Prof. Dr.
Yavuz Yeniçerioğlu



ADÜ HABER    TEMMUZ 2018 16

DOSYA

“Hastanenin 
saygınlığı artacak”

Üniversitemiz Hastanesinde 
gerçekleştirilen organ nakli 
ile birlikte Üniversitemi-
zin saygınlığının artacağını 
söyleyen Dr. Öğretim Üyesi 
Erdem Barış Cartı, her ba-
şarının kurumların imajına 
katkı sağladığını vurguladı. 
Türkiye’de karaciğer nakli 
yapabilen 41 merkez ol-
duğunu ve bunlardan 25 
tanesinin kamu hastanesi 
olduğunu ifade eden Cartı, 
Üniversitemizin de bu 25 
kamu hastanesinden biri 
olduğunun altını çizdi. Car-
tı, “İnanıyorum ki kısa bir 
zaman sonra Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, kaliteli öğrenci-
yi kendisine çekecektir. Bu 
durum kurumun başarısı 
ve imajıyla ilgilidir. Kaliteli 
öğrenciyle birlikte eğitimin 
de kalitesi artacaktır. Birçok 
cerrah uzmanlık sonrası eği-
tim için buraya gelecek. Bu-
rada gelişerek büyüyeceğiz. 

Bunun yanında Üniversite-
mizin gerek İlimize gerek 
Ülkemize sağladığı katma 
değer artacak ve vatandaş-
larımıza sağlanan hizmet 
de artacaktır. Hastanemiz 
rağbet edilen ve adından 

söz ettiren bir kurum ola-
caktır.” diye konuştu. 

“Organ nakliyle 
hastanemiz çıtasını 
yükseltti”

Üniversitemizde organ nakli 
için hazırlıkların yıllar önce 
düşünülmesine rağmen res-
mi adımların 2014 yılı so-
nunda ve 2015 yılı başında 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan ile atılmaya başlan-
dığını dile getiren Böbrek 
Nakli Sorumlu Uzmanı Dr. 
Öğretim Üyesi Eyüp Murat 
Yılmaz, Hastanemizin Or-
gan Nakli Ruhsatını alarak 
çıtasını yükselttiğini ifade 
etti. Yılmaz, “Üniversite-
miz Uygulama ve Araştır-
ma Hastanesi’nde peşi sıra 
gerçekleştirdiğimiz başarılı 
operasyonlar, Üniversitemi-
zin saygınlığını arttırırken 
personelimizin özgüveni-
ne de katkı sağladı. Organ 
nakli sadece cerrahi bir 
operasyon olarak düşünül-
memelidir. Nakil dendiğin-
de akıllara sadece ameliyat 
gelir. Hâlbuki nakil,  ame-
liyatla birlikte laboratuvar, 
görüntüleme üniteleri, ame-
liyathane, yoğun bakım ile 
yatan hasta katlarının ortak 
çalışması ve kalitesi ile ele 
alınır. Nakilde birçok disip-

Organ Nakli Ekibi
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lin devreye girer ve kendi 
alanıyla ilgili katkı sağlar.” 
diye konuştu. 

“Kronik böbrek 
yetmezliğinin en 
etkili tedavisi böbrek 
naklidir”

Kronik böbrek yetmezliği, 
böbreklerin işlevlerini ye-
rine getirememesi anla-
mına geldiğini anlatan Dr. 
Öğretim Üyesi Eyüp Murat 
Yılmaz, kronik böbrek yet-
mezliğinin günümüzde bili-
nen tek tedavisinin böbrek 
nakli olduğunu ifade etti. 
Kronik böbrek yetmezliği 
hastalarının bir kısmı diya-
liz seçeneğini kullandığını 
fakat bu seçeneğin birtakım 
zorlukları olduğunu belirten 
Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Mu-
rat Yılmaz, “Diyaliz, böbrek 

fonksiyonlarının sadece bir 
kısmını yerine getirebildiği 
için böbrek nakline alterna-
tif olarak düşünülmemelidir. 
Üstelik diyalizdeki hastalar 
için katı diyetler uygulanır. 
Su kısıtlaması, seyahat en-
geli, sosyal hayattan soyut-
lanma, iş veya eğitimden 
geri kalma, çocuk hastalar-
da gelişme geriliği gibi bir-
çok olumsuz yönleri vardır. 
Diyaliz böbreklerin yerine 
getirdiği görevlerin çoğunu 
yerine getiremez. Bu yüz-
den diyaliz hastaları yoğun 
olarak ilaç kullanmak zo-
rundadır. Böbrek nakli olan 
hastaların ise diyalizdeki 
hastalara oranla yaşam ka-
liteleri ve süreleri çok daha 
iyidir. Hastalar, başarılı  bir 
böbrek nakli ve ameliyat 
sonrası takip ile sağlıklı bi-
reyler olarak hayatlarını sür-
dürebilmektedir.

“Ülkemizde organ 
bağışı istenilen 
düzeyde değil”

Ülkemiz organ ve doku ba-
ğışı konusunda maalesef 
istenilen düzeyde değil. 
Organ ve Doku Nakli Ko-
ordinatörlüğü olarak en 
büyük görevimiz insanlara 
organ bağışı ve beyin ölü-
mü hakkında doğru bilgi-

leri vererek organ ve doku 
bağışını arttırmaktır. Koor-
dinatörlük olarak bizim her 
yere ulaşmamız pek müm-
kün olmuyor. Daha önceki 
yıllarda öğrencilerimizle 
birlikte açtığımız stantlar-
da iki günde 193 bağışa 
ulaştığımız olmuştu. Buna 
benzer çalışmaları Rektör 
Hocamızın desteğiyle ya-
pabileceğimize inanıyorum. 
İlk etapta Tıp Fakültesi, 
Hemşirelik Fakültesi gibi 
sağlık alanında eğitim ve-
ren okullarımızdaki gönül-
lü öğrencilerden oluşan bir 
topluluk kurarak daha önce 
ulaşılmamış mecralara ula-
şıp organ bağışının önemini 
anlatabiliriz. Topluluk çalış-
masıyla birlikte organ bağı-
şı sayısı aratacak ve doğal 
olarak nakil sayımız yükse-
lecektir. Bununla beraber 
Üniversitemiz ve Hastane-
miz saygınlık kazanırken 
Koordinatörlük olarak bizler 
nihai hedeflerimize ulaşmış 
olacağız.

Organ ve Doku 
Koordinatörlüğü Organ 
Bağışına Dikkat Çekti

Dilek Acar / Organ ve 
Doku Nakli Koordinatörü 
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“İşe kendi 
organlarımızı 
bağışlayarak 
başladık”

Bizler mesleğimiz gereği 
bu işlerin içinde olduğu-
muzdan organ naklinin ne 
kadar hayati bir öneme 
sahip olduğunu biliyoruz. 
Organ bağışı, hayatımızın 
birer parçası oldu. Stantlar-
da anlatmanın yanı sıra ka-
tıldığımız düğün, mevlit vb. 
toplu ortamlarda da organ 
bağışını anlatıyoruz. Karaci-
ğer yetmezliğiyle mücadele 
edip zor günler geçiren has-

talarımıza moral vermek ve 
onların heyecanlı bekleyiş-
lerine ortak olmak tarif edi-
lemez bir duygu. Buradan 
yola çıkarak organ bağışına 
önce kendimizden ve aile-
lerimizden başladık. Kendi 
ailelerimize anlatırken bile 
birtakım zorluklar yaşadık. 
Tüm zorluklarına rağmen 
insanlara doğru bilgileri ak-
tardıktan sonra ikna olduk-
larını gözlemledik. Bizler 
bu yüzden topluluk kuralım 
daha çok kişi ile daha çok 
insana ulaşalım istiyoruz. 
Geçtiğimiz aylarda Üniver-
sitemiz Dergisinde bir haber 
okumuştum “ ADÜ Kan Bağı-
şında Lider” diye. Haberden 
Üniversitemizin Kızılay’a en 
fazla kan bağışlayan Üni-
versite olduğunu öğrendim 
ve Kızılay Topluluğu’nun 
çalışmalarını takip ettim. 
Bu başarıda Topluluğun ça-
lışmaları inkâr edilemez. 
Bizler de “Organ Bağışı” ile 
ilgili topluluk kurulmasını 
istiyoruz. Bu vesile ile, hem 
çekirdekten yetişme duyarlı 
bir nesil gelişirken hem de 
kitlelere ulaşacak gönüllü 
birer nefer yetiştirmiş ola-
cağız. 

Necla Olçum / Karaciğer 
Nakli Sorumlusu

“Organ satın 
alınamaz, sadece 
bağışlanır”

Yaklaşık 16 yıldır çalıştığım 
diyaliz kliniklerinde diyaliz 
hastalarının yaşam kalitesi-
nin nasıl olumsuz etkilendi-
ğini gördüm. Nakil ünitemiz 
açıldığında bizleri önemli 
görevler bekliyordu. Ama-
cımız hem organ bağışını 
artırmak, hem de nakil için 
uygun hastaları sistemimize 

kaydetmek ve böbrek nakli 
olabilecek tüm hastaları-
mıza böbrek naklinin öne-
mini anlatmaktır.  7 ayda 
112 hasta değerlendirdik ve 
sistemimize 80 hasta kay-
dettik. Sistemimize ne kadar 
çok hasta kaydı yaparsak o 
kadar çok nakil yapabiliriz. 
Her yapılan nakille birlikte 
bir hastamıza daha özgür 
bir yaşam sunmuş oluyo-
ruz. Bu da büyük bir ekiple 
mümkündü ve bunu hep 
birlikte başardık. En büyük 
başarı ise en acılı anında 
organ bağışında bulunan 
duyarlı ailelerin başarısıdır. 
Hasta olmadan hastanın 
halinden anlayıp organları-
mızı bağışlamalıyız.  Tokken 
acın halinden,  sağlıklıyken 
hastanın halinden anladığı-
mızda ancak insan olabiliriz. 
Herkese organ bağışında 
bulunmasını öneriyorum. 
İnsanlar organ yetmezliğiy-
le karşılaşınca tüm servetini 
bağışlayıp nakil olmak ister 
ama organ satın alınamaz 
sadece bağışlanır. 

Özgül Özbek / Böbrek 
Nakli Sorumlusu
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“Gençlerimize 
tavsiyem alkol ve 
sigaradan uzak 
durmaları”

Aydın merkezde yaşıyorum. 
49 yaşındayım. Aydın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
(ADÜ) dışında birçok yere 
başvurdum. Burası oldu. İyi 
ki de burası oldu. 6 ay bo-

yunca bir gün iyileşeceğim 
umuduyla yaşadım. 6 ayın 
sonunda uygun organ bu-
lundu. ADÜ yetkilileri beni 
aradığında gece yarısı saat 
02.30 civarıydı. Kendimi 
rüyada zannettim. Hemen 
Hastaneye geldim ve nakil 
gerçekleşti. Nakilden sonra-
ki yoğun bakım döneminde 
gerek personelin gerek dok-
torların yakın ilgisi, moral 
ve motivasyonumuzu yük-
sek tutmaları beni çok mut-
lu etti. Burada bizlere aile-
lerimizden daha iyi baktılar. 
Onlardan Allah razı olsun. 
Emeği geçen herkese yapı-
labilecek en güzel duaları 
ediyorum. Karaciğer nakli 
ile hayata tekrar dönmüş 
biri olarak gençlerimize en 
büyük tavsiyem alkol ve 
sigaradan uzak bir yaşam 
sürmeleridir. Bir daha alkol 
kullanmayı aklımın ucun-
dan bile geçirmiyorum.

Osman Esen

Kamuran Aktaş 

“Tekrar hayata 
dönmek tarif 
edilemez bir duygu”

Aydın’ın Didim İlçesinde ya-
şıyorum. 2 yıl önce karaciğer 
rahatsızlığı geçirdim ve 2 
yıl boyunca her gün ölümü 
bekledim. Bu süre zarfında 

gitmedik hastane bırakma-
dım, hayat standardım sıfıra 
düştü. Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesi Uygulama 
ve Araştırma Hastanesiyle 
yolum kesişinceye kadar 
hayattan umudumu kesmiş 
halde yaşıyordum. Geçirdi-
ğim bir iç kanama sonucu 
sevk edildiğim Üniversite 
Hastanesi, yaşama tekrar tu-
tunabilmem için bana umut 
ışığı oldu. Karaciğer Nak-
li Sorumlusu Dr. Öğretim 
Üyesi Erdem Barış Cartı ile 
tanışmam hayatımın dönüm 
noktası oldu. Uygun organ 
bulunduğundaki sevincimi 
anlatamam. Üniversite’de 
ilk karaciğer nakli bana ya-
pıldı. Tekrar hayata dönmek 
tarif edilemez bir duygu. 
Rektörden hizmetlisine ka-
dar emeği geçen herkese 
teşekkür ederim.

Organ nakli sonrası 
hayata merhaba diyen 
hastalar
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“Organ bağışının 
önemini başımıza 
gelince anladık”

Yaklaşık 7 yıldır tedavi gö-
rüyorum ve bunun 4 yılı 
diyalize girerek geçti. Ha-
yatta kalabilmek ve hayata 
tutunabilmek için diyalize 
girmek zorundasınız. Diya-
liz, biz böbrek hastaları için 
yaşam makinesi fakat so-
nuç itibariyle vücudunuza 
yabancı bir madde giriyor. 

Bundan rahatsızlık duyu-
yorsunuz. Makineye bağımlı 
olduğunuzun farkındasınız. 
Diyalize bağlı olmak yaşa-
mınızın her alanında kendi-
ni hissettirir. Sosyal hayatı-
nız yok denecek kadar azdır. 
Çok sevdiğiniz bir arkada-
şınızın düğününe gittiniz 
gözünüz kol saatinizdedir. 
Düğünün en heyecanlı ye-
rinde diyalize girmem ge-
rekiyor diyerek ayrılırsınız. 
Yaşam kalitesi de düşüyor. 
Yaptığınız hiçbir şeyden tat 
alamıyorsunuz. Diyaliz sizi 
belli bir yere kadar götüre-
cek bunun farkındasınız, tek 
umudunuz ise organ nakli. 
Maalesef Ülkemizde organ 
bağışı istenilen düzeyde de-
ğil. Başımıza gelince anladık 
organ bağışının önemini. 
Ben bağışlanan bir organla 
hayata döndüm ve annemle 
birlikte tüm organlarımızı 
bağışladık. Umarım bu ya-
zıyı okuyan herkeste organ 
bağışı konusunda farkında-
lık oluşur.

Nihal Aydın 

“Her gün 
şükrediyorum”

Baygınlık ve halsizlik gibi 
şikâyetlerle gittiğim hasta-
nelerden ADÜ Hastanesine 
sevk edildim. Bana burada 
kronik böbrek yetmezliği 
tanısı konuldu. Şimdi 29 
yaşındayım. O zamanlar bi-
raz daha gençtim ve fazla 

önemsememiştim. 3 - 4 yıl 
sonra diyalize başladığım-
da işin ciddiyetinin farkına 
vardım.  Bir süre tedavi gör-
dükten sonra hemodiyalize 
başladım. Daha sonra ev 
 diyalizi ile devam eden sü-
reç organ nakline kadar de-
vam etti. 2010 yılından beri 
ADÜ Hastanesi ile birlik-
teyim 2 - 3 tane üniversite 
gezdim başka hocalarla gö-
rüştüm ama burası benim 
için daha iyiydi. Bu Hasta-
neden çok memnunum ve 
buna şükrediyorum. Organ 
bağışı konusunda, bütün 
bireylerin bilgilendirilmesi 
gerekiyor. Örneğin bunun 
dini boyutu var, bunun ya-
nında tıbbi boyutu da var. 
Bu yüzden iyi bilgilendiril-
mediğimiz için kaçıyoruz 
organ bağışından. Herkesin 
organ bağışına sıcak bak-
masını istiyorum. 

Salih Bircan 
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“Annem bana ikinci 
kez hayat verdi”

Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Organ 
Nakli Kliniği ilk organ nakli-
ni bana yaptı. Türkiye’nin ilk 
organ naklini gerçekleştiren 
Prof. Dr. Mehmet Haberal 
nakil sırasında yanımız-
daydı ve nakil öncesinde 
annemle ve benle bir süre 

sohbet ederek motivasyo-
numuzu yükseltti.  29 ya-
şındayım ve yaklaşık 6 ay 
boyunca diyalize girdim. An-
nem bana böbreğini vererek 
ikinci kez hayat verdi. Tekrar 
sağlığıma kavuştuğum için 
ne kadar şükretsem azdır. 
Hastane personeli bizimle 
çok ilgilendi. Doktorlardan 
hizmetlisine kadar profes-
yonel bir sağlık hizmeti 
sunmanın yanı sıra bu Has-
tanede gördüğüm en güzel 
şey personelle aranızda 
kardeş ilişkisi olması. Bura-
da geçirdiğim günleri unut-
mam mümkün değil. Nakil 
öncesi ve sonrası bizimle 
çok ilgilendiler. Onlara ne 
kadar teşekkür etsem azdır. 
Böbrek yetmezliği ile organ 
bağışının önemini anladım. 
Bu konuda artık duyarlı bir 
bireyim. İnsanlarımız sapa 
sağlam organlarıyla bu 
hayattan göçüp gidiyorlar 
hâlbuki o organlarla birçok 
insana hayat verebilirler. 

Murat Mutun

“ADÜ ile yollarımız 
kesiştikten sonra 
hayatım değişti”

Üç yıldır karaciğer yetmezli-
ği ile mücadele ediyordum. 
Haftada iki gün vücudum-
dan sıvı alınıyordu. Yürüye-
miyordum ayağa kalkacak 
halim yoktu. Elim, ayağım, 
karnım şişiyordu. Bir günde 
vücudumdan 15 litre sıvı 
alındı. Organ nakli olana 
kadar çok zorluklar çektim. 
Aydın Adnan Menderes Üni-

versitesi Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi ile yolları-
mızın kesişmesinden sonra 
hayatımda her şey değişti. 
ADÜ Hastanesine başvuru 
yaptıktan bir ay sonra uy-
gun organ bulundu.  Tekrar 
hayata dönmenin mutlulu-
ğu tarif edilemez. Nakil olalı 
2 ay geçti. Hayatım A dan 
Z’ye değişti. Hiçbir şey yiyip 
içemiyordum şimdi her şeyi 
yiyip içiyorum. Hiç kimseye 
ihtiyaç duymadan işlerimi 
halledebiliyorum. Daha ön-
celeri organ bağışı konu-
sunda bir fikrim yoktu. Nakil 
olduktan sonra hem ben 
hem de aile bireylerimiz 
organ bağışının ne demek 
olduğunu öğrendik. En kısa 
sürede ben de organlarımı 
bağışlamayı düşünüyorum. 
Bu tesisleri hizmete sokan 
ve taşın altına elini kim koy-
duysa Allah onlardan razı 
olsun.  Allah devletimize 
milletimize zeval vermesin. 
Bu imkânlar olmasaydı bel-
ki de şimdiye hayatta olma-
yacaktım. 

Seyithan Gürtürk
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ÜNİVERSİTEMİZDEN

ADÜ tanıtımda kendi 
rekorunu kırdı

Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2017 – 2018 Akademik Yılında, yurt genelinde 37 
üniversite tanıtım etkinliğine katılarak 34 olan önceki rekorunu kırdı.

Üniversitemiz tanıtım etkin-
likleri kapsamında; 2013-
2014 yılında 6, 2014-2015 
yılında 7, 2015-2016 yılında 
15 fuara katılırken; 2016-
2017 yılında katıldığı 34 
fuarda yaklaşık 600 bin öğ-
renciye ulaştı. 2017-2018  
yılı itibariyle Türkiye gene-
linde 37 fuara katılarak ülke 
genelinde birçok vakıf üni-
versitesini de geride bıraktı. 
Ayrıca 2017 – 2018 eğitim 
öğretim yılında daha önce 
gidilmemiş illerde tanıtım 
faaliyetleri sürdürüldü.

Üniversitemizi ziyaret ede-
rek, öğrencilerine Aydın 
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Adnan Menderes Üniver-
sitesini tanıtmak isteyen 
okulları da kabul eden Üni-
versitemiz, yurdun dört bir 
yanından gelen 168 liseyi 
de kampüste ağırlayarak, 
kampüste yaşam, öğren-
cilere sağlanan imkânlar, 
sosyal faaliyetler ile Fakülte 
ve Meslek Yüksekokulların 
sahip olduğu fiziki ve sosyal 
imkanları da yerinde tanıttı.

YÖK işaret etti, ADÜ 
gerçekleştirdi…

Özellikle sınavsız geçişin 
kalkmasıyla tanıtımın çok 
büyük değer kazandığını 
vurgulayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, YÖK Başka-
nı Yekta Saraç’ın sözlerine 
atıfta bulunarak  “Yükseköğ-
retim Kurumu Başkanımızın 
bir talimatı oldu. Artık dev-
let üniversitelerinin de vakıf 
üniversiteleri gibi kendilerini 
tanıtması gerektiğini vurgu-
ladı. Bizde bu talimatla bera-
ber tanıtım faaliyetlerimize 
hız verdik. Bununla birlikte 
geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 
birçok üniversitesinin en 
büyük sorunlarının başında 
gelen boş kontenjan sıkıntı-
sını Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi diğer üniversi-
teler kadar yoğun yaşamadı. 
Her yıl artarak devam eden 
bir büyümeyi en iyi şekilde 
yönetmeye çalışıyoruz. Bu 
konuda ADÜ Yönetiminin Yö-

netim anlayışının merkezin-
de her zaman öğrenci vardır. 
Biz onlar için elimizden ge-
len tüm imkanları seferber 
ettik. Biliyoruz ki yarınımı-
zın teminatı gençlerimizdir. 
Bu yıl üniversitemize 13 bin 
706 öğrenci daha kabul ede-
ceğiz. ADÜ Türkiye’nin en çok 
tercih edilen 8. Üniversitesi 
oldu, öğrenci memnuniyet 
anketlerinde 176 üniversite 
arasında 17. Sırada kendisine 
yer buldu. 25. Kuruluş yılı-
mızı kutladığımız 2017’de 
ADÜ yükseköğretim camia-
sında var olan prestijine yeni 
değerler kattı ve 2018’de 
de büyümesini sürdürecek. 
Teknokent ve öğrencilerimiz 
için gerçekleştirdiğimiz her 
türlü yatırım Üniversitemizi 
daha yukarılara taşıyacak. 
Bu konuda emeği geçen tüm 
akademik ve idari personeli-
mize bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.

2017-2018 yılı 
tanıtımda yeni zirve!

Türkiye’nin dört bir tara-
fında ülkenin önde gelen 
yükseköğretim tanıtım gu-
ruplarının gerçekleştirdiği 
tanıtım organizasyonlarına 
katılan üniversitemiz kurul-
duğu tarihten bu yana tanı-
tım anlamında 37 fuarla en 
çok fuara katıldığı yılı geri-
de bıraktı. 2017-2018 yılı, 
Üniversitemizin tanıtım ça-
lışmalarında zirve olurken, 
1 ila 3 gün süren periyotlar 
halinde gerçekleşen fuar-
larda, ülkemizin çeşitli böl-
gelerinde yaklaşık 800 bin 
öğrenciye ulaşıldı. Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Sorumlusu Mertcan Çelik 
koordinatörlüğünde gerçek-
leşen fuarlarda 8 personel 
ile Üniversitemizi ve Aydın’ı 
tanıtırken; kampüste yaşam 
ile ilgili merak edilenler öğ-
rencilere anlatıldı. 

Ülkemizin en büyük 
eğitim fuarlarına ev 
sahipliği yapıyoruz, 
yenileri yolda… 

Türkiye’nin en büyük eği-
tim fuarcısı Boyut Grup 

bünyesinde hizmet veren 
“EDUCATURK” ile iki yıldır 
Aydın’da hem ülkenin önde 
gelen üniversitelerini hem 
de Aydın’da yükseköğreti-
me geçiş yapacak öğrenci-
leri ağırlayan üniversitemiz, 
önümüzdeki yıl farklı fuar 
etkinliklerine de ev sahipli-
ği yaparak bu yelpazeyi ge-
nişletecek. Geçtiğimiz yıl ilk 
defa Türkiye’nin en önemli 
20 üniversitesini ağırlaya-
rak başlattığımız tanıtım or-
ganizasyonları kapsamında 
bu yıl da 18 farklı üniversi-
teyi kampusumuzda ağırla-
dık. 2 yıldır yaklaşık 25 bin 
öğrencinin gezdiği EDUCA-
TURK AYDIN Yükseköğretim 
Tanıtım Fuarında Üniversi-
temiz ve Boyut Grup, Aydınlı 
öğrencilere LYS öncesinde 
önemli bir hizmet sunmuş 
oldu.

Online fuarlarla 
sürekli öğrencilerin 
yanındayız

Aynı zamanda birçok online 
fuara da katılan Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 
öğrencilerin Üniversitemiz 
ve bölümlerimiz hakkında-
ki sorularını online olarak 
anında cevaplayarak öğren-
cilerin doğru tercih yapma-
sına olanak sağlıyor.
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SAĞLIK

Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Kalp sağlığımızı 
korumak elimizde

Prof. Dr. Ceyhan, Modern tıb-
bın gelişimi ile kalp sağlığı-
nın daha iyi anlaşılması, tanı 
yöntemlerindeki gelişmeler 
ve tedavi edici yöntemler-
deki ilerlemelere rağmen 
dünyada ve Türkiye’de ölüm 
nedenlerinin başında hala 
kalp ve damar hastalıkları 
geldiğini belirtti. “Hiper-
tansiyon, yüksek kolesterol, 
ailede kalp hastalığı öykü-
sü, şeker hastalığı ve sigara 
kullanımı kalp sağlığını teh-
dit eden başlıca risk faktör-
leridir.” sözleriyle risk faktör-
lerine dikkat çekti.

Sigara kullanımının, kalp 
hastalıklarına, inmeye (felç), 
akciğer hastalıklarına ve 
çeşitli kanserlere neden ol-
duğunu aktaran Ceyhan, “Si-
garayı bırakmak sadece kalp 

krizi değil kanser ve akciğer 
hastalıkları riskinizi de dü-
şürür. Sigarayı bırakmanın 
etkileri hızlıca görülür. Bir-
kaç yıl içerisinde sağlığınızı 
daha önce hiç sigara içme-
miş kişilerle aynı noktaya 
getirebilirsiniz.” dedi.

Kan basıncının (tansiyon) 
sıkı kontrol altında tutul-
ması gerektiğini vurgulayan 
Ceyhan, “Yüksek tansiyon 
çoğu zaman bulgu göster-
mez, bu yüzden de “sessiz 
katil” olarak adlandırılır. Kan 
basıncınızı sağlıklı bir sevi-
yede tutmak için düzenli öl-
çüm yaparak takip edilmeli, 
tuz ve alkolün bulunmadığı 
ya da kısıtlandığı, kan ba-
sıncını yükseltmeyen bir 
beslenme biçimine geçil-
melidir. Gerektiğinde tansi-

yonu kontrol altına alacak 
ilaçlarda doktor tarafından 
reçete edilebilir, kalp sağ-
lığını korumak için düzenli 
olarak ilaçlarınızı kullanıl-
malıdır.” sözleriyle kan ba-
sıncını kontrol altında tut-
manın önemini ve yapılması 
gerekenleri paylaştı. 

Kolesterolün kontrol atında 
tutulması gerektiğine dik-
kat çeken Ceyhan, “İki tip 
kolesterol vardır: iyi huylu 
(HDL) ve kötü huylu (LDL). 
Yüksek seviyede kötü koles-
terol kalp damarlarını tıka-
yabilir, bu da kalp krizine yol 
açabilir. Doymuş yağ içeren 
gıdaları, kırmızı eti, yağlı süt 
ürünlerini daha az tüketip 
bitkisel yağ, taze sebze ve 
meyve, tam tahıllar, işlen-
memiş gıdalar tercih edilir-

Kardiyoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ceyhun 
Ceyhan kalp ve 
damar hastalıkları 
ile mücadelenin 
en etkin ve en 
ekonomik yolunun, 
halkın bu hastalığa 
karşı uyarılması ve 
bilinçlendirilmesi 
olduğuna vurgu 
yaparak kalp 
sağlığının nasıl 
korunması gerektiği 
hakkında dergimize 
bilgi verdi.
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se damarlarınızı da korumuş 
olursunuz. Doktorunuza 
başvurarak kolesterol sevi-
yesini ölçtürmek ve gereki-
yorsa diyetin yanı sıra ilaç 
kullanılmalıdır.” Sözleriyle 
kolestrolü kontrol altından 
tutmanın gerekliliğini pay-
laştı.

Şeker hastalarında kan şe-
keri kontrol altında tutul-
ması gerektiğini paylaşan 
Ceyhan, “Diyabet kalp krizi 
ve felç riskinizi üç katı arttı-
rır. Kandaki şeker seviyenizi 
kontrol altında tutmak özel-
likle kalp ve böbrek sağlı-
ğınız için önemlidir. Tedavi 
edilmeyen diyabet körlüğe, 
sinirlerde hassasiyet kaybı-
na ve pek çok başka sağlık 
sorununa yol açabilir. Eg-
zersiz, diyet, düzenli doktor 
kontrolü ve ilaç kullanımı 
ile şeker hastalığı kontrol 
altında tutulabilir.” dedi.

Ceyhan, “Fazla kilo kalbini-
ze ciddi zararlar verebilir. 

Özellikle göbek çevresinde 
yağlanma yüksek tansiyon, 
diyabet ve kalp krizi riskinin 
habercisidir. Vereceğiniz her 
bir kilo kalp sağlığınızı daha 
iyiye götürmek için fayda 
sağlayacaktır.” sözleriyle 
kiloların sağlığa etkisini 
paylaştı ve “Spor salonu-
na yazılmak ya da maraton 
koşmak zorunda değilsiniz. 
Asansör yerine merdivenleri 
kullanmak, arabanızı uzak 
bir yere park edip biraz yü-
rümek ya da öğlen tatillerini 
yürüyüş yapmak için değer-
lendirmek gibi ufak adım-
larla başlayarak daha aktif 
bir yaşam tarzı oluşturabi-
lirsiniz. Zaman içerisinde 
her akşam 30 dakika yürü-
yüş yapmayı alışkanlık edi-
nebilirseniz çok faydasını 
göreceksiniz. Sağlığınız uy-
gunsa aktif yaşamı haftada 
toplam 300 dakikalık egzer-
siz ile destekleyebilirsiniz.” 
sözleriyle aktif yaşam için 
yapılabilecekleri aktardı.

Sağlıklı beslenme, hazır gı-
dalar yerine taze besinlerin 
tercih edilmesi, aşırı tuz kul-
lanımının önüne geçilmesi, 
düzenli sağlık kontrolleri, 
kan değerlerine dikkat edil-
mesi kalp sağlığını koruma 
tedbirleri arasında oldu-
ğunu ayrıca hayata karşı 
iyimser olmak, aile ve çevre 
ile kaliteli zaman geçirmek, 
uyku düzenini kontrol al-
tında tutmanın da önemli 

olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Ceyhun Ceyhan, “40 yaş 
üzeri kadın ve erkekler yıl-
da bir kez kardiyolojik check 
up’dan geçmelidir. Kişi; ai-
lesel olarak kalp hastalık-
ları açısından taşıdığı risk 
faktörleri  şeker hastalığı  
tansiyon ve kolesterol gibi 
eşlik eden diğer hastalıklara 
göre check up programları-
na alınmalıdır.” tavsiyesiyle 
sözlerine son verdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Kanser Sebepleri konulu 
“Hasta Okulu”, 6 Temmuz 
2018 tarihinde Aydın İli 
Stratejik Planlama ve Yeni-
lik Merkezi (AİSYEM) Top-
lantı Salonu’nda gerçekleşti
Radyasyon Onkolojisi Ana 
Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 
Nural Öztürk’ün kanser se-
bepleri, korunma yolları ve 
belirtileri hakkında bilgi 
verdiği programa, Hastane-
miz Müdür Yardımcısı Filiz 
Görsen, personelimiz, öğ-
renciler ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Nural Öztürk, 
kanseri,  anormal hücrelerin 
kontrolsüz olarak çoğalma-
ları ve yayılmaları sonucu 
meydana gelen kötü huylu 
tümörler olarak tanımladı 

ve kanserin değiştirilebilir, 
değiştirilemez olmak üze-
re nedenleri hakkında bilgi 
verdi.

Değiştirilemeyen  nedenleri; 
yaş, ırk, cinsiyet, genetik yat-

kınlık, değiştirilebilir neden-
leri ise; çevresel faktörler, 
zararlı alışkanlıklar, beslen-
me alışkanlıkları, enfeksiyöz 
ajanlar, kimyasal karsino-
jenler olarak belirten Öz-
türk, bunlara bağlı oluşan 

kanser çeşitlerini paylaştı.
Kanser belirtileri hakkında 
ayrıntılı bilgi veren Öztürk, 
kanserde erken tanının öne-
mine vurgu yaptı ve kanser-
den korunma yollarını pay-
laşarak sunumuna son verdi.

Kanser Sebepleri Hasta Okulu gerçekleşti

 Halk Sağlığı Uzmanları 
Derneği (HASUDER) adına 
gerçekleştirilen “Sağlıkta 
Araştırma Yöntemleri Kursu” 
Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Halk Sağlığı Anabilim Da-
lı’nın talebi üzerine Erzurum 
İl Sağlık Müdürlüğü ve Ata-
türk Üniversitesi Rektörlüğü 

ev sahipliğinde Üniversitemiz 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
tarafından Erzurum İl Sağlık 
Müdürlüğü Yıldızkent Eğitim 
Salonu’nda 10 - 12 Temmuz 
2018 tarihlerinde gerçekleş-
tirildi. 

Kursun açılışına Atatürk Üni-

versitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Fuat Gündoğdu,  Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın 
Levent, Atatürk Üniversitesi 
Araştırma Hastanesi Başheki-
mi Prof. Dr. Fatih Albayrak ile 
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 
Halk Sağlığı Daire Başkanı Dr. 
Özgür Çelebi katıldı.

Sağlıkta Araştırma Kursu, 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
tarafından Prof. Dr. Pınar 
Okyay koordinatörlüğünde 
2013 yılından beri sürdürül-
mekte olan beş günlük Sağ-
lıkta Araştırma Kursunun 
üç günlük kısa formu ola-
rak düzenlendi. Kurs, sağlık 
alanında araştırma yapan 
herkes için sağlık araştır-
malarında gerekli temel 
kavramlar, araştırma tipleri, 
araştırma ve yayın süreç-
leri ile araştırmada gerekli 
istatistik bilgi ve becerisini 
kazandırmaya yönelik ger-
çekleşti.

Kursta eğitici olarak Prof. 
Dr. Erdal Beşer, Prof. Dr. Pı-
nar Okyay ve Prof. Dr. Filiz 
Abacıgil ile yardımcı eğitici 
olarak Araş. Gör. Dr. Ferhat 
Yıldız görev aldı.

Üniversitemiz Erzurum’da Sağlıkta Araştırma Yöntemleri 
Kursu verdi 
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 “Tütünle ilgili Sağlık So-
runları Nedir?” konulu Has-
ta Okulu, 13 Temmuz 2018 
tarihinde AİSYEM Toplantı 
Salonunda gerçekleşti

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Polatlı’nın tütünle ilgi-
li sağlık sorunları hakkında 
bilgi verdiği programa, Has-
tanemiz Müdür Yardımcıları 
Arzu Karakaş Demir ve Filiz 
Görsen, personel, öğrenciler 
ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Polatlı, tü-

tün kullanımın önlenebilir 
hastalık ve ölüm nedenleri-
nin başında geldiğini belir-
terek başladığı sunumunda;  
sigaraya bağlı ölüm oranla-
rı, sigaranın toplumsal etki-
leri, tütünün yol açtığı sağlık 
sorunları ve sigara içindeki 
kimyasal maddeler hakkın-
da bilgi verdi.

Prof. Dr. Mehmet Polatlı’nın, 
sigaraya bağlı sağlık sorun-
ları ve kişiye etkileri hak-
kında ayrıntılı bilgi verdiği 
program soru-cevap bölü-
mü ile sona erdi.

Tütünle ilgili Hasta Okulu gerçekleşti

 Aydın Valiliği ile Üniver-
sitemizin birlikte yürüt-
mekte olduğu proje kapsa-
mında çekilen fotoğraflar, 
Azerbaycan’ın başkenti Ba-
kü’de Abşeron Sanat Gale-
risinde 9 - 14 Temmuz ta-
rihlerinde sergilendi. 

Polonya’nın Krakow şeh-
rinde Temmuz 2017’ de 
gerçekleştirilen UNESCO 

41. Dünya Miras Komitesi 
Toplantısında, Aphrodisias 
Antik Kenti’nin  UNESCO 
Dünya Miras Listesine 
kaydedilmesine karar ve-
rilmişti. Vali Yavuz Selim 
Köşger başkanlığında 4 
Ocak 2018 tarihinde Ku-
şadası’nda gerçekleştirilen 
turizm sektör toplantısın-
da ilimizin turizm sorun-
ları konuşulurken 2017 

yılında UNESCO Dünya Mi-
rası listesine giren Aphro-
disias ön plana çıkarılarak 
2018’in Aydın’da Aphro-
disias yılı olmasına karar 
verildi.  

Bu kararın ardından çalış-
malarını sürdüren Aydın 
Valiliği ve Üniversitemiz 
birçok çalışma yaptı. Bu ça-
lışmalardan biri de İletişim 

Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Onur 
Tatar tarafından  Aphro-
disias’ın farklı tekniklerle 
çekilen fotoğraflarının yurt 
dışında sergilenmesiydi.  
Işıkla boyama tekniği gibi 
birçok özel teknikle çeki-
len ve 15 fotoğraftan olu-
şan çalışmalar, Bakü’nün 
en eski yerleşkesi İçerişe-
hir’de bulunan Abşeron Sa-
nat Galerisi’nde sergilendi.

Aphrodisias sınırları aştı
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
FATMA DİLAN GÜVENÇ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ARŞ.GÖR.
AHU SİMLE DEĞERLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM İŞ EĞİTİMİ ANASANAT DALI DR.ÖĞR.ÜYESİ
BURCU ÖZDEN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ ARŞ.GÖR.
SİBEL OSMAN TIP FAKÜLTESİ TIBİ PATOLOJİ ARŞ.GÖR.

MUSTAFA ONER UZUN DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI DOÇENT

ARZU TANIŞ ÖZÇELİK EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF EĞİTİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ
CEREN DEMİROK DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK HALK MÜZİĞİ ANASANAT DALI ÖĞR.GÖR.
ALİ ALU AYDINSAĞLIK HİZMETLERİ MYO TIBBİ DOKÜMANTASYON PROG. ÖĞR.GÖR.
BELGİN BAĞIRLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ
ADEM ÖZÇELİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DR.ÖĞR.ÜYESİ
MERYEM NAKİBOĞLU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DR.ÖĞR.ÜYESİ
HÜLYA UZUN DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ ANASAT DALI DR.ÖĞR.ÜYESİ
SELİN ERİNAL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ARŞ.GÖR.
MEHMET BOZDAĞ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
İNCİ ÖZTÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEDODONTİ ARŞ.GÖR.
MELTEM TUNA TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
SEMİH ÇELEBİ NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROG. ÖĞR.GÖR.
EMİNE ERTÜRK ŞAHİN BUHARKENT MYO ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİ PROG. ÖĞR.GÖR.
EMEL TUĞRUL HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK ESASLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ
DİLEK AÇIKGÖZ KAYA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ GEOMETRİ DR.ÖĞR.ÜYESİ
DİLAN TÜYSÜZ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM DR.ÖĞR.ÜYESİ
NEJLA BİÇER AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO DİYALİZ PROG. ÖĞR.GÖR.
HÜSEYİN YILDIRIM BUHARKENT MYO - HİZMETLİ (Ş)
MURAT AKDAĞ KÜTÜPHANE VE DOK. D.BAŞK. - TEKNİSYEN YARDIMCISI
MERVE UYSAL SAĞ.KÜL. VE SPOR D. BAŞK. - ÖĞRETMEN

Atananlar2018
Haziran

              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
NURGÜL ÖZDEMİR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO DR.ÖĞR.ÜYESİ NAKİL
RAMAZAN KOLCU UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE İSTİFA
FAZİLE EFEHAN AYDIN SAĞLIK HİZM.MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NAKİL

Ayrılanlar2018
Haziran

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