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Sevgili Okurlar,
Bu ay da her ay olduğu gibi oldukça yoğun bir tempo ile çalıştık. Ülkemizin değerlerinin farkındalığı ile hayata geçirdiğimiz tüm projelerde
en büyük destekçimiz hem siyasilerimiz hem de ilimizin ileri gelenleriydi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’la
ilimize ziyareti sırasında görüşme fırsatı bulurken Kültür ve Turizm
Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ettik. Amacımız Üniversitemizin ve ilimizin gelişmesi yönünde atılan her adıma
öncülük etmek, katkıda bulunmak.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleyen 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne de
katılarak Üniversitemizi gururla temsil ettik.
Üniversitemiz çeşitli etkinliklere her ay olduğu gibi bu ay da sahne
oldu. Bunlardan biri de Üniversitemiz ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, siyasal iletişimin duayenlerini bir
araya getiren uluslararası “Teori ve Pratikte Siyasal İletişim: Batı Dışı
Yaklaşımlar Sempozyumu”ydu. Sempozyumda AK Parti Grup Başkanı,
Ankara Milletvekili Sayın Naci Bostancı’nın konuşmacı olarak yer aldığı özel bir oturum da gerçekleştirildi.
Aydın Türk Ocakları tarafından dost ve kardeş ülke Azerbaycan Halk
Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Bilgi
Şöleni” de gerçekleştirdiğimiz bir diğer etkinlikti. Güzel bir dostluk havasında geçen törende Azerbaycanlı konuklarımızla kucaklaştık. Üniversitemizin ev sahipliğiyle düzenlenen bir diğer etkinlik Uluslararası
Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi’ydi. Ülkemizin geleceği için en önemli
sektörler arasında yer alan tarım sektörünü enine boyuna tartıştığımız
kongrede, çevre sağlığını da masaya yatırdık.
Üniversitemiz gerek yönetim ekibi, gerek akademisyenleri gerekse öğrencileri ile büyük ve tek yürek olarak atmaya devam edecek. Sevgi
ve saygıyla üretmek ve durmaksızın çalışmak için çıktığımız bu yolda
desteğiniz en büyük gücümüz. Sevgi ve saygılarımla.

ADÜ Teknokent TÜBİTAK
yarışmasında bölge birincisi oldu

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör
EKİM 2018 ADÜ HABER
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Siyasal iletişimin duayenleri
Üniversitemizde buluştu

Ü

niversitemiz ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, siyasal iletişimin
duayenlerini bir araya getiren uluslararası “Teori ve Pratikte Siyasal İletişim: Batı Dışı Yaklaşımlar
Sempozyumu”nun açılış töreni, 12 Ekim 2018 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Üniversitemiz ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
iş birliğiyle düzenlenen, siyasal iletişimin duayenlerini
bir araya getiren uluslararası “Teori ve Pratikte Siyasal
İletişim: Batı Dışı Yaklaşımlar Sempozyumu”nun açılış
töreni, 12 Ekim 2018 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Açılış törenine, Aydın Valisi
Yavuz Selim Köşger, Aydın
Milletvekilleri Mustafa Sa-
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vaş, Metin Yavuz ve Rıza
Posacı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan
Topaloğlu, Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Recai
Tunca, Prof. Dr. Törün Özer,
Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel
Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi
Mustafa Aslan, iletişim alanında çalışmalar yürüten
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hasan Topaloğlu
Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Açılış konuşmasına Sempozyumun Aydın Adnan
Menderes ve Saraybosna
Üniversiteleri arasındaki
bağları kuvvetlendirmesi
açısından önem taşıdığını belirterek başlayan
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, Türkiye’de siyasal
katılım oranının yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Dr.
Bircan “Ülkemizde yapılan
seçimlerde katılım oranı
%90’ı geçiyor. Her vatandaşımızın siyaset hakkında mutlaka bir fikri vardır.
Halkımız, gündemi medya
aracılığıyla takip eder, sadece Türkiye siyasetini değil, dünya siyasetini de bilir.”
diyerek medyanın toplumlara yön veren önemli bir araç
olduğunu belirtti.
Uluslararası
Saraybosna
Üniversitesinin tanıtım filminin gösteriminin ardından Saraybosna Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı
Hasan Topaloğlu; “Rahmetli
Aliya İzzetbegoviç’in şehri
Saraybosna’dan, Şehit Adnan Menderes’in şehrine
selamlar getirdim!” diyerek
konuşmasına başladı. İzzetbegoviç ve Menderes’in

fikirlerinin bu tür sempozyumlarda konuşulacak konulara yol gösterici olması
temennisinde bulunan Topaloğlu, “İletişimin temeli
sözdür. İnsanın en önemli
vasfı konuşarak iletişim kurmaktır. Sözün hakikati ne
kadar sağlamsa, varlığı ve
gücü de o kadar sağlamdır.”
diyerek konuşmasını sonlandırdı.
AK Parti Aydın Milletvekili ve Turizm Komisyonu
Başkan Vekili Metin Yavuz
konuşmasında 15 Temmuz
gecesini hatırlatarak, darbe

girişiminin milli birlik ve
beraberlik olgusunu daha
da sağlamlaştırdığını söyledi. Yavuz ‘Toplumsal hareketleri yönlendiren siyasal
iletişim ne kadar güçlü olursa, milli birlik ve beraberlik ruhu da o kadar sağlam
olur.” diyerek Sempozyumda
emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.
Avrupa’nın Türkiye hakkındaki propagandasına tepkisini belirterek sözlerine
başlayan Aydın Valisi Yavuz
Selim Köşger “Avrupa’nın
geçmişinden bugüne tari-

hine baktığımız zaman kan,
işgal, ölümden başka bir
birikimi olmadığını görürüz.
Şu anda medya üzerinden
Ülkemiz hakkında gerçek
dışı kara bir propaganda
yapılıyor.” diyerek sahip olduğumuz milli mücadele
ruhundan söz etti.

Sempozyumun özel
oturumunda Naci
Bostancı’yı konuk ettik
Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen moderatörlüğünü Rektörümüz Prof.
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Dr. Cavit Bircan’ın yaptığı,
AK Parti Grup Başkanı, Ankara Milletvekili Naci Bostancı’nın konuşmacı olarak
yer aldığı ‘Sempozyum Özel
Oturumu’ katılımcıların beğenisini topladı.
Günümüzde iletişim kaynaklarının biçim değiştirdiğini özellikle toplumu yönlendirmede sosyal medya
araçlarının etkili olduğunu
söyleyerek sözlerine başlayan Rektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan, siyasal iletişimin gelişimi açısından
da kitle iletişim araçlarının yaygınlığının önemine
vurgu yaptı. Bircan, iletişimci ve siyasetçi kişiliği
ile tanınan Prof. Dr. Naci
Bostancı’yı Üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk
duyduğunu ifade etti.
Kitle iletişim araçlarını,
insanları ortak bir duygu
etrafında toplaması açısından önemli bulduğunu söyleyerek sözlerine başlayan
AK Parti Grup Başkanı Prof.
Dr. Naci Bostancı, “Uzun yıllar önce vatan kavramının
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ve milliyetçi duyguların
oluşmasında
gazetelerin
etkisi büyüktü. Gazetelerden sonra radyolar kolektif
bir bilinç yaratılması açısından önemli rol oynadı.
Günümüzde de kitle iletişim araçları siyasal iletişimin vazgeçilmez bir unsuru
olarak önemini korumaktadır.” dedi.
Siyasilerin en önemli göre-

vinin; birbirinden farklı çıkar ilişkilerine sahip grupları, ortak çıkarlar etrafında
toplayabilmek için ikna etmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bostancı, partilerinin bu konuya önem
verdiğini söyledi. Bostancı
“2002’de iktidar olmamızda o dönemin sosyo-ekonomik durumunun katkısı
büyüktü. Partimiz, yaşanan
ekonomik travmanın ardın-

dan umutsuzluktan umut
çıkarmaya çalışan bir dil
ve tavır ortaya koymuştur.”
dedi. AK Partinin 16 yıldır
tek başına iktidar kalışının
tesadüf olmadığını belirten Bostancı, niceliksel
birikimler, niteliksel sıçramalar yaratabilir sözünden
hareketle, yıllardır yapılan
yatırımların sonucu olarak
halkın birinci partisi olduklarını söyledi.

Siyasal iletişim alanında
karizmatik liderlerin insanlar üzerindeki etkisinin
yadsınamaz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bostancı,
Max Weber’in karizmatik
otorite kavramından örnekler verdi. Karizmatik liderin,
insanların tek başına yaşadıkları çaresizlikleri, grup
olarak aşmalarına yardımcı
olduğunu ifade eden Bostancı, liderin olağanüstü

durumlarda verdiği kararların önemine işaret etti.

bu sınırlılıkları belirlemektir.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Naci Bostancı, bireylerin sınırsız özgürlüğünün söz konusu olmadığını
söyleyerek “Irmağın ırmak
olabilmesi için iki sınırı
olması lazım. Kamunun insanla olan ilişkilerinde de
sınırlar vardır. Önemli olan
otorite ve özgürlükler arasındaki ibre nerede olacak,

Batı medeniyetinin temellerinde kan, gözyaşı ve kölelik olduğunu kabul eden
Prof. Dr. Naci Bostancı, insanları acımasızca köleleştiren bir çarkın içinde
Batı’nın medeni olduğunu
dayatmasının ironiden başka bir şey olmadığını ifade
etti.
Oturumun sonunda katılımcıların sorularını da
yanıtlayan Prof. Dr. Naci
Bostancı’ya Üniversitemiz
hediyeleri,
Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan tarafından takdim edildi.

Sempozyum
oturumlar ve bildiri
sunumlarıyla devam
etti
Gün boyunca düzenlenen
5 oturumda temelde bir
ikna süreci olarak değerlendirilen ve tanımlanması oldukça zor kavramların başında gelen “Siyasal

İletişim” konusu, alanında
uzman birçok milletvekili,
akademisyen ve gazeteci
tarafından masaya yatırıldı. Düzenlenen oturumlarla
Prof. Dr. Suat Gezgin, Prof.
Dr. Süleyman İrvan, Prof.
Dr. İrfan Erdoğan, Prof. Dr.
Serdar Öztürk, Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer, 27. Dönem
Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Şanlıurfa Milletvekili
Mehmet Ali Cevheri, Star
Gazetesi Yazarı Cem Küçük,
Gazeteci Yazar Fatin Dağıstanlı ve uluslararası akademisyenler, siyasal iletişim
konusuna tüm yönleriyle
açıklık getirdi.
Sempozyumun ikinci gününde; Siyasal Olaylar, Siyasal Semboller, Siyasal Aktörler, Politik Teori, Kamuoyu,
Medya Teorileri, Siyasal İletişim, Siyasal Reklam, Sendikal Kriz ve Halkla İlişkiler,
Dijital Siyaset ile Katılımın
Değişen Kimliği ve Dili, Kamuoyu Araştırmaları, Sosyal
Medya, Toplumsal Hareketler, Darbeler, Uluslararası
İlişkiler konu başlıklarında
bildiriler sunuldu.
EKİM 2018 ADÜ HABER
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Rektörümüz Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nda Akademik Açılış Töreni’ne
katıldı

R

ektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan ve beraberindeki heyet, 3
Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle
Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) himayesinde
gerçekleştirilen 2018-2019
Yükseköğretim Akademik
Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen törene, tüm
üniversite
rektörlerinin
yanı sıra ilgili bakanlar,
ilgili kurum başkanları,
büyükelçiler, devlet protokolünden birçok kişi ile
üniversiteleri
temsilen

6

ADÜ HABER EKİM 2018

akademisyen ve öğrenciler
olmak üzere yaklaşık 2 bin
kişi katıldı.
Yeni akademik yılın tüm
akademisyenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını
dile getirerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ülkemizdeki
eğitimin kalitesini arttırma
noktasında üniversitelere
önemli görevler düştüğünü vurgulayarak bu doğrultuda büyük bir teknoloji
hamlesi başlatmak istediklerini ifade etti. Üniversitelerin tamamında kariyer
merkezleri
kurulacağını
belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Üniversite öğrencilerine okula girdikleri

ilk yıldan itibaren kariyerleri konusunda rehberlik
edecek bu merkezler, reel
sektörle iş birliği halinde faaliyet gösterecektir.”
dedi. Erdoğan ayrıca kredi
burs miktarını gelecek yıldan itibaren artıracaklarını, burs miktarının lisansta
500, yüksek lisansta 1000,
doktorada 1500 liraya
yükseleceğini kaydetti.
Törende konuşan YÖK
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, dünyanın hızla değiştiğine, teknoloji ve finans
dalgalarıyla
şekillenen
yeni bir dünya düzeninin
kurulduğuna değindi. Prof.
Dr. Saraç, “Bu seneki başlığımız üniversitelerimizde
dijital çağa ayak uydurmak

için yeni bir dönüşüm ve
bununla ilgili olarak bilgiye ulaşımda dünya üniversitelerinin de çalışmalarını
dikkate alarak ‘açık erişim’
çalışmaları olacak. Bütün
öğrencilerimizin belli bir
düzeyde dijital okuryazarlığı olsun istiyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği imkanları yükseköğretimin pek
çok alanında kullanmayı
ve dijitalleşmenin gücünü
toplumun her katmanına
eriştirmeyi
planlıyoruz.”
dedi.
Akademik Açılış Töreni’nin
sonunda
Yükseköğretim tarihinin ilk akademi
ödülleri olan “YÖK Üstün
Başarı Ödülleri” ikinci kez
sahiplerini buldu.

Rektörümüz Kültür ve Turizm
Bakanlığında temaslarda bulundu

R

ektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 2018-2019
Yükseköğretim Akademik
Yılı Açılış Töreni için gittiği
Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.
Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy’u makamında ziyaret eden Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan ve Genel
Sekreter Vekilimiz Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan

Üniversitemizin Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile yapabileceği iş birlikleri hakkında
konuştu.
Üniversitemizde kısa bir
süre sonra faaliyete geçecek olan kütüphane binamız
hakkında Bakan Mehmet
Nuri Ersoy’a bilgiler veren
Prof. Dr. Bircan, son derece
modern ve içerik bakımından zengin bir kütüphane
inşa ettiklerini dile getirerek kütüphanenin tüm bölgeye hizmet edeceğini ifade
etti.

Pamuk Yetiştiriciliğinde Akıllı Tarım
Uygulaması için protokol imzalandı

Ü

niversitemiz Mühendislik Fakültesi Dr.
Öğr. Üyesi Mahmut
Sinecen’in yaptığı “Pamuk
Yetiştiriciliğinde Akıllı Tarım Uygulaması” başlıklı
proje için S.S. Tariş Pamuk
ve Yağlı Tohumlar Tarım
Satış Kooperatifleri Birliği,
Aydın İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Üniversitemiz Rektörlüğü arasında
23 Ekim 2018 tarihinde protokol imzalandı.
Protokol imza törenine;
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Recai Tunca
ve Prof. Dr. Halil Kırnak, Aydın Tarım İl Müdürü Ahmet
Ökdem, S.S. Tariş Pamuk

ve Yağlı Tohumlar Tarım
Satış Kooperatifleri Birliği
Yönetim Kurulu adına Ahmet Ertürk, Tarımsal Araştırmalar, Politikalar Genel
Müdürlüğü adına Nazilli
Pamuk Araştırma Enstitüsü
Müdürü Koray Şimşek, Mü-

dürlüklerde çalışan AR-GE
personelleri ve proje ekibi
öğretim elemanları katıldı.
Nazilli Pamuk Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğüne ait
pilot uygulama bölgesinde
yürütülecek olan, pamuk

yetiştiriciliğini
etkileyen
önemli etkenler üzerine
oluşturulan AR-GE Projesi
kapsamında S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 100.000 TL’lik bütçe ile
proje finansmanını üstlendi.
EKİM 2018 ADÜ HABER
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Bakan Selçuk Aydın’da temaslarda
bulundu

A

ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk,
bir dizi temaslarda bulunmak için 18 Ekim 2018 tarihinde baba memleketi Aydın’ı ziyaret etti.
Çıldır Hava Limanı’nda yöresel kıyafetli minik efeler
tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, “Aydın
şehrimize hizmet etmek
için buradayım.” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk, Aydın Valisi Yavuz
Selim Köşger, Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç,
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan ve il protokolü tarafından karşılandı.
Çıldır Hava Limanı’ndaki
karşılama töreninin ardından Aydın Valiliğine geçen
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Bakan Selçuk, şeref defterini imzaladıktan sonra
Valilik makamında basına
açıklamalarda
bulundu.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan ile Valilik makamın-

da bir süre sohbet eden
Selçuk,
Rektörümüzden
Üniversitemiz hakkında bilgiler aldı. Bakan Selçuk’un
Aydın’a gelişinden duyduğu
memnuniyeti ifade eden

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin Ülkemizin sayılı üniversitelerinden biri haline geldiğini
vurguladı.

Üniversitemizde Azerbaycan'ın 100.
Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Ü

niversitemiz ve Aydın
Türk Ocakları tarafından dost ve kardeş
ülke Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş
Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Bilgi Şöleni” adlı
etkinliğin açılışı, 19 Ekim
2018 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinlik öncesi Türk Ocakları Genel Başkanı Prof Dr.
Mehmet Öz ve Aydın Türk
Ocakları Başkanı Dr. Eyüp
Doyran, Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Halil Kırnak ve Germencik
Meslek Yüksekokulu (MYO)
Müdürü Doç. Dr. Mustafa
Sürmen katıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, dost ve kardeş ülke
Azerbaycan’ın 100. kuruluş
yıldönümünü
kutlayarak
böyle bir etkinliğin Üniversitemizde
gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türk

Ocakları Genel Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Öz, kendilerine gösterdikleri ilgiden
ve ev sahipliğinden dolayı
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan’a teşekkür etti.
Ziyaretin ardından başlayan etkinliğe Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil
Kırnak, Türk Ocakları Genel
Başkanı Prof Dr. Mehmet
Öz, Germencik MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Sürmen,
Aydın Türk Ocakları Başkanı
Dr. Eyüp Doyran, davetliler
ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşunun ardından

Türkiye ve Azerbaycan Milli Marşlarının okunmasıyla
başlayan etkinliğin açılış
konuşmasını yapan Aydın
Türk Ocakları Başkanı Dr.
Eyüp Doyran, tek millet iki
devlet anlayışının Azerbaycan’ın kurulduğu 1918
yılında başladığını söyledi. Azerbaycan’ın kurucusu
Mehmet Emin Resulzade
hakkında da bilgiler veren Dr. Doyran, böylesine
önemli bir konunun Üniversite ortamında konuşuluyor
olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Rektör Yardımcımız Prof.

Dr. Halil Kırnak ise dost ve
kardeş ülke Azerbaycan’ın
sevincinin sevincimiz üzüntüsünün ise üzüntümüz
olduğunu söyleyerek gerek ülke içi sorunlarımızda
gerek uluslararası sorunlarımızda Azerbaycan’ın her
zaman yanımızda olduğunu
vurguladı. Sözlerini sürdüren Prof. Dr. Kırnak, “Dağlık
Karabağ’da yaşanan ‘Hocalı
Katliamı’nın acısını yüreklerimizde hissettik. Şehitlerimizi buradan rahmetle
anıyoruz.” dedi.
Prof. Dr. Kırnak’ın konuşmalarının ardından Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü
Müzik Eğitimi Ana Bilim
Dalı öğrencileri Azerbaycan ezgilerini seslendirdi.
Azerbaycan halk oyunlarının da sergilendiği gösteri
katılımcılardan büyük alkış
topladı. Müzik dinletisi ve
halk oyunları gösterisinin
ardından Dr. Doyran, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Başkanı Doç. Dr. İrade Abbasova ve öğrencilere çiçek
verdi.
EKİM 2018 ADÜ HABER
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Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günü
büyük ilgi topladı

Ü

niversitemiz öğrenci
toplulukları tarafından düzenlenen “Öğrenci Toplulukları Tanıtım
Günü”, 17 Ekim 2018 tarihinde Tralleis Meydanı’nda
gerçekleşti.
Topluluk üyelerinin çeşitli
etkinliklerle görsel şölen
yaşattığı ve 71 topluluğun
katıldığı etkinliğe, Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan,
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
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Halil Kırnak, Genel Sekreter
V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, idari personel ve
çok sayıda öğrenci katıldı.
Öğrenci toplulukları stantlarını gezen Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan, topluluklar hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerin etkinliklerini
ilgiyle izleyen Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan “Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ailesi her geçen
yıl yeni öğrencilerle daha
da büyüyor. Dolayısıyla yeni

üyelerimiz kültürel zenginliklerini de beraberinde
getiriyor. Öğrencilerimizin
kültürel ve kişisel gelişimleri açısından toplulukların
katkısının büyük olduğuna
inanıyorum.” diye konuştu.
Bir süre öğrencilerle vakit geçirerek sohbet eden

Rektörümüz Prof.Dr. Cavit
Bircan, etkinlikten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
öğrencilere teşekkür etti.
Etkinlikte ADÜ Anka Havacılık Topluluğu’nun paraşüt
gösterisi beğeni toplarken;
program,
toplulukların
çeşitli etkinlikleriyle gün
boyu devam etti.

EKİM 2018 ADÜ HABER
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Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık
Kongresi’ne ilgi büyüktü

Ü

niversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen
‘Uluslararası
Tarım,
Çevre ve Sağlık Kongresi’
açılış töreni 26 Ekim 2018
tarihinde Atatürk Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti.
Açılış töreninde, Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör
Yardımcılarımız Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Halil
Kırnak, Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. E. Didem Evci Kiraz, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cafer Turgut, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Serdal Öğüt,
ülkemizde ve yurt dışında
tarım, çevre ve sağlık alanında önemli çalışmalar yapmış değerli akademisyenler
ile öğrenciler katıldı.
Dünyayı kirleten tek canlının insanoğlu olduğunu ve
bu duruma bir an önce tedbirler alınması gerektiğini
vurgulayarak konuşmasına
başlayan Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan “Geleceğimiz büyük tehdit altında, tarımda bilinçsizce kullanılan
kimyasal ilaçlar havayı, suyu,

toprağımızı kirletiyor. Dolayısıyla kirlenen çevre, insan
sağlığı açısından büyük risk
oluşturuyor. Bu kongrenin
genel amacı bu riskleri konuşmak, çözüm yolları üretmek ve topraklarımızdan
nasıl daha sağlıklı faydalanabileceğimiz sorusuna
cevap aramaktadır.” dedi.
Prof. Dr. Bircan, kendisinin
de katıldığı Danimarka’nın
başkenti Kopenhag’da gerçekleşen Dünya Gıda Zirve-

si’nden bilgileri de katılımcılarla paylaşarak kongrenin
düzenlenmesinde
emeği
geçenlere teşekkür etti.
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer
Turgut; sağlıklı tarımın, çevreye ve insana; sağlıklı çevrenin, dünyaya ve gelecek
nesillere etkilerini dile getirerek, konferansın verimli

geçmesini temenni etti.
Üniversitemizde Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın kurulduğunu belirterek konuşmasına başlayan Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. E.
Didem Evci Kiraz, Dünya ve
Türkiye çapında yapılan
araştırmalardan yola çıkarak kullanılan kimyasalların insan sağlığı üzerindeki
olumsuz sonuçlarını anlattı.
Aydın ilinde kurumlarla iş
birliği içinde yürütülen çalışmalara da değinen Prof.
Dr. Kiraz, multidisipliner bir
yaklaşımla bilgilendirmelerinin devam ettiğini belirtti.
Programda
Üniversitemiz
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdal Öğüt’ün saz eşliğinde
Aşık Mahsuni ve Yunus Emre’den seslendirdiği eserler
beğeni topladı.
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Üniversitemiz yeni bir iş birliği
protokolü daha imzaladı

Ü

niversitemizce düzenlenen ve Aydın’da faaliyet gösteren firmalarla Mühendislik Fakültesi
öğrencilerinin uygulamalı
eğitimini öngören (İntörn
Mühendislik) imza protokolü, 18 Ekim 2018 tarihinde
Üniversitemiz Senato Salonu’nda gerçekleşti.
Protokole, Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcımız ve aynı zamanda
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak,
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü Tunay Çoban ile İlimizin gıda, inşaat ve makine
sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı.
Etkinlikte yaptığı konuşmada Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, İntörn Mühendislik
uygulamasının Ülkemizde
sadece birkaç üniversitede hayata geçirildiğini dile
getirerek bu uygulamayla
Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin pratik eğitimlerini saha eğitimleri ile

pekiştireceğini söyledi. Prof.
Dr. Bircan “Bu projeyle öğrencilerimiz, bir dönem eğitimlerini İlimizin önde gelen sanayicilerinden alacak.
Çalışkan öğrencilerimizin
ödüllendirildiği bir sistem
olarak düşündüğümüz protokol, zamanla Mühendislik
Fakültesinin diğer bölümlerine de uygulanacak. Bununla beraber öğrencilerimiz
saha deneyimlerini akademisyenlerimizin denetiminde gerçekleştirecek. Umarım
bu protokol Ülkemize, İlimize ve Üniversitemize hayırlı
olur.” dedi.
Rektör Yardımcımız ve Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Halil Kırnak, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin zorunlu staj gördüklerini
fakat bu protokolün stajla bir ilgisinin olmadığını
vurgulayarak, öğrencilerin
yarım dönemlik eğitimlerini firmalardan alacağını ve
notlarının bir kısmını firmaların vereceğini belirtti. Öte
yandan bu proje kapsamında öğrencilere Yükseköğre-

tim Kurulu tarafından asgari
ücretin 3 te 1’i oranında ücret ödeneceğinin altını çizen
Prof. Dr. Kırnak, “ Bu proje
yeni bir uygulama olup ilerleyen zamanlarda Elektrik –
Elektronik ve
Bilgisayar
Mühendisliği Bölümlerimizi
de projeye dahil edeceğiz.
Öğrencilerimizin daha donanımlı ve alanında yetkin
mühendisler olabilmesi için
elimizden gelen tüm gayreti
göstereceğiz.” diye konuştu.
Firma yetkililerinin proje
kapsamındaki sorularını ya-

nıtlayan Rektörümüz, Üniversitemizde ilk defa bu kadar fazla sayıda sanayici ve
iş dünyası temsilcisini ağırladıklarını vurguladı. Firma
yetkilileri de protokolden
duydukları
memnuniyeti
ifade ederek sahada çalışacak nitelikli mühendislere
ihtiyaç duyduklarını anlattı.
Konuşmaların
ardından
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, firmalarla tek tek
İntörn Mühendislik Protokolünü imzaladı. Etkinlik toplu
fotoğraf çekimiyle sona erdi.

EKİM 2018 ADÜ HABER
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Hayata tutunduğu
üniversiteye
birincilikle yerleşti
Aydın Doğum Evi’nde 14 Kasım 1999 yılında
dünyaya gelip Üniversitemiz Uygulama ve
Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek hayata
tutunan prematüre bebek Mehmet Zahit Özdemir Üniversitemiz Tıp Fakültesine birincilikle yerleşti.
Lisans Yerleştirme Sınavı
sonuçlarına göre Üniversitemiz Tıp Fakültesine birincilikle yerleşen “Özdemir
Bebek” ailesi kadar hayata
tutunmasını sağlayan Üni-
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versitemiz Tıp Fakültesi
Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi ve Neonatoloji (Yeni
Doğan) Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Münevver Kaynak
Türkmen ve ekibini de gururlandırdı.
Tıp Fakültesini kazanan
öğrencilere yönelik düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme
Töreni” esnasında Özdemir
ailesinin Prof. Dr. Münevver
Kaynak Türkmen’i tanımasının ardından başlayan
diyalog Prof. Dr. Kaynak
Türkmen’in de “ Özdemir Bebek’i” hatırlaması ile tarih,
bir anda 1999 yılının Kasım
ayına gitti. Bu özel günlerin

yâd edilmesinin ardından
gururlandığını dile getiren
Prof. Dr. Türkmen, Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan
ile birlikte Mehmet Zahit
Özdemir’e “ Beyaz Önlüğü”
giydirerek okul ve meslek
yaşamında başarılar diledi.

Rektörümüz Özdemir’i
makamına davet etti
Beyaz Önlük Giyme Töreni’nin ardından Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan tarafın-

dan makamında kabul edilen Mehmet Zahit Özdemir,
mucizevi bir şekilde hayata
tutunmasını ve yaşam hikâyesini Rektörümüze anlattı.
Üniversitemizin kendisi için
ayrı bir yeri olduğunu anlatan Özdemir, Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki
doktor ve hemşirelerin kendisini yaşatmak için büyük
özveride
bulunduklarını
ailesinden dinleyerek büyüdüğü ifade etti. Bu durumun doktorluk mesleğine
ısınmasını sağladığını ve
bu mesleği seçmesindeki
temel faktörlerden biri olduğunu belirten Özdemir, “
Tıp Fakültesini bir an önce
bitirerek hayata tutunmamı
sağlayan doktorlar gibi ben
de şifa bekleyen hastalara
umut olmak istiyorum. Bu
Üniversite’de yabancılık çekeceğimi hiç düşünmüyorum. Burası benim ilk evim.
Hayata tutunmamı sağlayan
akademisyenlerden
ders
alacak olmamdan dolayı çok
mutluyum” diye konuştu.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, tarih ve zaman kavramları içinde Mehmet Zahit
Özdemir ile Üniversitemizin

yollarının kesişmesinin tevafuk olduğunu ve hayırlara
vesile olacağına inandığını
söyleyerek Özdemir’e eğitim
hayatında başarılar diledi.

Özdemir, Prof. Dr.
Türkmen ve ekibini
ziyaret etti
Beyaz Önlük Giyme Töreni’nin ardından Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitesi’nde
Prof. Dr. Türkmen ve ekibini
annesi Fazilet Özdemir ile
ziyaret eden Mehmet Zahit
Özdemir, prematüre olarak
dünyaya geldiğini ve bu
süreçte ailesinden, Prof. Dr.
Türkmen ve ekibinin verdikleri mücadeleyi dinleyerek
büyüdüğünü söyledi. Ziyarette o dönem yoğun bakım
hemşiresi olarak görev yapan Hafize Efe, İfaket Meşealan, Funda Güler ve Fadime
Uzun da yer alarak duygularını dile getirdi. Duygu dolu
anların yaşandığı ziyarette o
dönemde kurulma aşamasını tamamlayan Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma
Hastanesi Yeni Doğan Yoğun
Bakım Ünitesi’nde 2 kuvöz
bir solunum cihazıyla verilen mücadeleler anlatıldı.

“Özdemir bebek gurur
kaynağımız oldu”
Özdemir Bebeği tanıyınca
yaşadığı heyecanı ve gururu
tarif etmenin imkânsız olduğunu dile getiren Prof. Dr.
Münevver Kaynak Türkmen,
“ Özdemir bebek bizim ünitelerimizin kuruluş aşamasındaki yatan hastalarımız-

dan biri olması nedeniyle
önemlidir. Hafızalarımızda
kalmasının bir nedeni de
budur. Bizim 133. hastamız
ve 1 kilo 720 gram olarak
dünyaya gelmiş prematüre bebeklerimizden biridir.
Geleneksel olarak düzenlediğimiz “Prematüre Günleri” etkinliğimize “Özdemir
Bebek” olarak katılması için

EKİM 2018 ADÜ HABER
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davet ettik. Mehmet Zahit
artık tüm prematüre doğan
çocuklar için rol model olacak.” diye konuştu.

“İki kuvöz bir solunum
cihazıyla işe başladık”
Üniversitemiz Yeni Doğan
Yoğun Bakım Ünitesi’nin kuruluş aşamasında iki kuvöz
bir solunum cihazıyla işe
başladığını dile getiren Prof.
Dr. Türkmen, “ Adana’dan buraya Yardımcı Doçent olarak
gelmiştim. Gençtim ve çok
heyecanlıydım. Hocalarımdan biri bana bilimsel çalışma yapmak istiyorsan iki
kuvöz bir solunum cihazı
yeter demişti ve dediği gibi
de oldu. Ben bunu bilerek
Aydın’a geldim. Küçük bir
odada onlarca bebeğin yaşam savaşını kazanmasını
sağlarken bir yandan da bilimsel çalışmalarımızı yaptık.Yeni Doğan Yoğun Bakım
Ünitesi 6 kuvöz ve 2 solunum cihazıyla daha geniş
bir odaya taşındığı sırada
“Özdemir Bebek” ile yollarımız kesişti.

“Özdemir bebeği
karşımızda görünce
geldiğimiz noktayı da
gördük”
Kurulum aşamasını tamamlamasının ardından hızla
gelişerek bugün dünya standartlarında hizmet veren bir
klinik haline geldiklerini
ifade eden Prof. Dr. Türkmen,
“Mehmet Zahit Özdemir’i
karşımızda görünce kuruluş
aşamasındaki zorluklardan
bugünkü geldiğimiz noktayı gördük.” dedi. Sözlerini
sürdüren Prof. Dr. Türkmen,
prematüre bebeklerin hayata tutunup büyümesi ve
daha sonra karşılarına çıkmalarıyla kendi geçmişleri-
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ni gördüklerini ifade ederek
“Bebeklerimiz yaşam savaşını kazanıp büyürken bizim
de bilgi birikimlerimiz arttı
ve bilimsel çalışmalar yapabildik. Onlar büyürken bizler
de geliştik. Şu anda 30 yataklı kliniğimiz dünya standartlarındadır.
Parmakla
gösterilecek noktaya gelen
Mehmet Zahit gibi bebeklerimiz, bir yandan bizleri gururlandırırken diğer yandan
prematüre bebeğinin geleceğiyle ilgili endişelenen aileler için de moral kaynağı
oluyor.” diye konuştu.

“Yoğun bakımcı olmak
çok zor”
Meslekte 41, Yenidoğan Bebek Uzmanlığında 20 doldurduğunu ifade eden Prof.
Dr. Türkmen, yoğun bakımcı
olmanın gerek hemşireler
gerekse doktorlar için zorluklarına dikkat çekti. Gerektiğinde 24 saat bebeklerin başında geçirdiklerini ve
her an bebekleri kaybetme
endişesiyle
yaşadıklarını
anlatan Türkmen, küçük bir

hatanın bütün emekleri,
bütün umutları yok edebileceğini vurguladı. Prof. Dr.
Türkmen, “ Hemşire arkadaşlarla konuşurken dikkat
etmeleri gereken konuları
sürekli tekrarlardım. Burada
hataya çok fazla yer yok. En
küçük hatada bile o bebekler bir yıldız gibi elimizden
kayabilir. Bu bebekler kristal
bir biblo gibidir. Onları sıkıca tutmanız gerekir. İşte tüm
bu zorluklar içerisinde hayata tutunan bir bebek yıllar
sonra karşınıza çıktığında
ah işte o emeklere değdi diyorsunuz. Bir bebeği kaybettiğimizde etkisini günlerce
haftalarca üzerimizden atamadığımız zamanlar oluyor.”
diye konuştu.

“Tıp Fakültemize
birincilikle yerleşmesiyle
gururlandık”
Üniversitemiz Uygulama ve
Araştırma Hastanesi Pediatri Kliniğinde 1997 yılında
göreve başlayan Hemşire
Funda Güler “Özdemir bebek” ile yollarının Kasım

1999 yılında kesiştiğini
anlatarak “Yenidoğan ve
Pediatri Kliniği hemşireleri
olarak amacımız bebekleri
yaşatmanın ötesinde onları
en iyi şekilde yaşatmaktı.
Hocalarımızın titizliğine ve
bebeklerin enerjisine güvenerek çalışmalarımızı büyük
bir özenle yapardık. Mehmet
Zahit Özdemir Hastanemizde yaşam savaşını kazanmış binlerce bebekten biri.
Onun Tıp Fakültemize birincilikle yerleşmesi bizleri de
gururlandırdı. ”

“Kucağımıza alıp
annesine teslim ettik
boyumuzu geçmiş
olarak geri döndü”
Üniversitemiz
Uygulama
ve Araştırma Hastanesi
Yeni Doğan Yoğun Bakım
Ünitesi’nde 1996 yılından
beri görev yapan Hemşire Fadime Uzun, o dönemi
anlatırken aslında kuruluş
aşamasını tamamlamış bir
hastanenin gelişim sürecini
de anlattı. Uzun “Mehmet
Zahit Özdemir hastanemize

geldiğinde henüz kuruluşumuzu tamamlamış 2 kuvöz
bir solunum cihazından 6
kuvöz 2 solunum cihazına
çıkmıştık. Şimdi dünya standartlarında bir kliniğimiz var.
Mehmet’in annesini ara sıra
görür konuşurduk. Mehmet’i
hastanemizden taburcu ettikten sonra hiç görmedim.
Şimdi bakıyorum kucağımıza alıp ailesine teslim ettiğimiz bebek boyumuzu geçmiş olarak geri döndü.”

“Başarının sırrı sevgidir”
Yeni Doğan Yoğun Bakım
Kliniği Sorumlu Hemşiresi
İfaket Meşealan, olanakların
günümüze göre kısıtlı olduğu o dönemlerde hastaları
sağlıklarına
kavuşturabilmek için daha fazla emek
verildiğini anımsatarak o
dönemde “Özdemir Bebek’in
ailesinin meşakkatli ve
umutlu bir bekleyiş içerisinde kendilerinden haber beklediğini ifade etti. Gerçekten
bugün “Özdemir Bebek’i”
Mehmet Zahit Özdemir
olarak karşımızda görebiliyorsak bu ailesinin ve Yeni
Doğan Yoğun Bakım Ünitesi
çalışanlarının özverileriyle
olmuştur. Başarının sırrı sevgiden geçiyor. Bizler işimizi
sevdik. Aileler de evlatlarını.
Mehmet Zahit gibi nice bebeklerimizi yaşatabildiğimiz
için çok mutluyum. Onların
büyüyüp böyle bir yerlere
gelebilmesi en az aileleri
kadar bizleri de mutlu ediyor.”

“Geri dönüşler bizlerin
motivasyonunu
yükseltiyor”
Yeni Doğan Yoğun Bakım
Kliniği’nde 1997 yılında göreve başlayan Hemşire Hafize Efe, bugüne kadar kaç

bebeği hayata döndürdüklerini dahi hatırlamadıklarını ifade ederek “Onların
büyüyerek tekrar karşımıza
çıkması ve onları iyi bir yerlerde görmek bizlerin moral
ve motivasyonunu arttırıyor.”
dedi. Sözlerini sürdüren Efe,
“Özdemir Bebek ve ailesini
bu klinikten sağlığına kavuşturarak uğurladık ve yıllar sonra Mehmet Zahit Özdemir olarak Üniversitemize
birincilikle yerleşmesi bizleri gururlandırdı. Bu karşılaşmadan dolayı gerçekten çok
mutluyum. Kendi evladımız
gibi sevindik. Allah başarılarını daim etsin.”

“ADÜ’ye vefa borcumuz
var”
En zor anlarında Üniversitemiz Hastanesi’nin yanlarında olduğunu belirten
anne Fazilet Özdemir, “ Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma
Hastanesi Yeni Doğan Yoğun
Bakım Ünitesi’nde gerek Münevver Hoca gerek hemşireler bizimle çok ilgilendiler.
Zorlu süreçlerden geçtik.
Allaha şükür bugünleri de
gördük. Mehmet’in bu günlerini görebildiğim için çok
mutluyum. Münevver Hoca
ve ekibine ne kadar çok teşekkür etsem azdır. O zorlu
günlerden bugünlere geldik. Mehmet, Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi’ne birincilikle yerleşti. Bu bizleri
mutlu ettiği kadar üzerinde
emeği olan hocalarımızı ve
klinik çalışanlarını da mutlu
etti. Şimdi Mehmet, hayata
tutunmasını sağlayan akademisyenlerden ders alacak. ADÜ’ye vefa borcumuz
var. Mehmet’in ileride iyi bir
doktor olarak vefa borcunu
en iyi şekilde ödeyeceğini
umuyorum.”
EKİM 2018 ADÜ HABER
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Doç. Dr. Ceren Günel
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

İşitme
kayıplarının

teşhisinde ilk altı
ay çok önemli
Yendioğan işitme taramasını, işitme kaybının tanısı
için ileri testlere gereksinim duyan bebeklerin
belirlenmesinde ilk adımdır. Doğumdan 3
yaşına kadar olan süre, çocuklarda konuşma ve
dil gelişimi açısından kritik dönemdir. İşitme
taraması yapılmadığı takdirde işitme kaybının tanı
yaşı gecikecek, bu da konuşma ve dil gelişimini
olumsuz yönde etkileyecektir. 6 aydan önce tanı
konup rehabilitasyona başlanmış çocuklarda dil
ve konuşma gelişimi yaşıtlarına yakın gelişme
gösterirken, geç kalınmış çocukların yaşıtlarını
yakalaması mümkün değildir.
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U

lusal
Yenidoğan
İşitme Taramasının
Hedefleri; her yenidoğanın işitme taramasını yapmak, işitme kaybını
belirleyip tanısını koymak,
rehabilitasyonuna en erken
dönemde başlamak, tarama
programı kapsamındaki bebeklerin ilk 1 ayda tarama
testlerinin, ilk 3 ay içinde
tanı testlerinin tamamlanması, 6. aya kadar da tanı
sonrası cihazlama, rehabilitasyonlarına başlanmasıdır.
İşitme taramasıyla işitme
kaybı tanısı çok erken yaş-

ta konabilir ve bebeklere
küçük yaşta işitme cihazı
takılabilir.
Bebeğin ve kendinizin sağlığı için test işlemi sırasında mikroptan korunma
çok önemlidir. Hastanenin
uyarılarına uyulması, testten önce ve sonra ellerin
yıkanması, mümkün olan
durumlarda eldiven giyilmesi, test araç gereçlerinin
ve parçalarının hastanenin
enfeksiyon kontrol komitesi
direktifleri uyarınca temizlenmesi ve korunması

çok önemlidir. Ayrıca işitme
dışında farklı sağlık problemleri olan bebeklerde,
bebeğin fazla hareket ettirilmemesi gerekebileceği
unutulmamalı, bu gibi durumlarda sağlık personellerinden yardım istenebilir.

Tarama için hazırlık
Bebeği işitme taramasına
hazırlarken; tok olduğuna,
altının temiz olduğuna, rahat olduğuna, sessiz veya
uykuda olduğuna dikkat
edilmesi gerekir.
Bebek
uyuyorsa, rahatsa tarama
daha başarılı olur. Bebeğin
sessiz kalması ve cihazlara dokunmaması açısından,
bebeğin sarılması da yarar
sağlayabilir. Yenidoğan işitme tarama yöntemleri, otoakustik emisyon (OAE) ve
otomatik işitsel beyin sapı
cevapları (O-ABR)’dır.
Riskli bebeklerin taranması
Bazı durumlar, çocuklarda
işitme kaybı meydana gelmesi açısından risk faktörü
taşr. Bu risk faktörleri doğumda (konjenital) olabileceği gibi erken çocukluk
döneminde ya da çocukluk
döneminde (geç başlangıçlı
veya progresif işitme kaybı)
ortaya çıkabilir. Günel, Yenidoğan işitme taramasını
geçmiş olsa bile bazı tıbbi
durumlarla doğan, tedavi
gören, fiziksel malformasyonları / anomalileri olan
veya geç dönemde işitme
kaybı /progresif işitme kaybı olma olasılığı olan bebekler olabilir. Yenidoğan
yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerde işitme kaybı
için risk faktörü olabileceği
gibi sağlıklı yenidoğan olup
herhangi bir tıbbi müdahale
gerektirmemiş bebeklerde

de risk işitme kaybı riski
olabilir (ailede işitme kaybı öyküsü gibi). Ailelerin,
çocuklarında işitme kaybı
için risk faktörü olabileceğinin farkında olmaları ve
referans merkez tarafından
periyodik takipleri ile ilgili
yönlendirmenin yapılması
gereklidir. Ebeveynlerde ve
kardeşlerde işitme kaybının
mutlak risk faktörü olduğunu özellikle vurgulamak
gerekir.
Annenin hamilelik sırasında toksoplazma, rubella,
CMV-Sitomegalovirüs, Herpes, Sifilis geçirmesi, eğer
bebek/çocuk
Prematüre
doğduysa (<37 hafta), düşük
doğum ağırlığına sahip olması (<1500gr), 5 günden
daha fazla YDYBÜ’de kalması, 10 gün veya daha fazla solunum desteği alması,
7 gün veya daha fazla ototoksik ilaç kullanması, kranyofasyonel anomaliler, hiperbillirubinemi, bakteriyel
menenjit, bir makine yardımıyla kanın vücut dışında
oksijendirilmesi(Extracorpeal membran oxigenation
(ECMO), progressif işitme
kaybı ile birliktelik gösteren sendromik hastalıklar
(Usher gibi) risk faktörleri
arasındadır.
Kulak kepçesi, kulak kanalı, Ear tag (kulakta et beni),
Ear pit (kulak kepçesi önünde delik), temporal kemik
anomalileri
durumlarını
kranyofasyal
anomalidir.
Risk faktörü olan bebeklerin, ister Yeni Doğan Yoğun
Bakım Ünitesi’nde kalmış
olsun isterse sağlıklı yenidoğan olsun, takibi farklıdır.
Bebek, hastanede yapılan
taramadan geçmiş bile olsa
referans merkez tarafından
takip edilmesi gerekir.
EKİM 2018 ADÜ HABER
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SAĞLIK
Haifif Seslere Dikkat
Otoakustik
emisyonları,
normal kulakların ürettiği
ve kulak kanalında ölçülen
hafif seslerdir. İşitme kayıplarında Otoakustik Emilasyon genellikle gözlenmez.
Verilen uyarana cevaben iç
kulaktan gelen “yansıma”
olarak da tarif edilebilir. Bu
yansıma, kulak kanalındaki
mikrofon aracılığıyla kaydedilir ve bilgisayar çözümlemesiyle ayrıştırılarak geçti
ya da kaldı şeklinde bilgisayar ekranına yansıtılır.
Bebeğin doğumunu takip
eden ilk saatlerde tarama
yapmak hatalı sonuç verebilir. Çünkü bebeğin kulak
kanalının amniyotik sıvı
ile dolu olabilir. 12-18 saat
sonra test etmek daha sağlıklı olur. İlk testten kalan
bebeklere, ikinci testin en
erken önceki testten 4-6
saat sonra yapılması gerekir. Test sırasında probun
çıkması, çok fazla ortam gürültüsünün olması, bebeğin
hareketli olması, ağlıyor ya
da hızlıca emiyor olması,
probun tıkalı olması durumlarında bebek testen kalmışsa testin hemen tekrar
edilebilir.
Amaç her bebeğin test sonucunun “geçti” olmasını
sağlamaktır. Sonuç “geçti”
olana kadar testi tekrarlamaktan kaçınılması gerekir.
İşitme kaybı olan bir bebek,
arka arkaya teste tabi tutulduğu zaman hatalı olarak
testi geçmiş görünebilir.
Arka arkaya taramanın zaman veya ekonomik bakımdan bir yararı yoktur.

Otomatize İşitsel
Beyinsapı Cevabı (O- ABR)
Otomatize İşitsel Beyinsapı
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Cevabı; işitme yollarından
kaydedilen cevap olarak
tanımlanabilir. Bebeğin başına yerleştirilen elektrotlardan kayıt yapılır. İşitme
kaybının varlığı halinde genellikle yanıt elde edilmez.
Kulağa verilen ses uyaranına karşı, işitme sinirinin
oluşturduğu elektriksel cevabın kayıt edilmesidir. Bebeğin kulak kanalına veya
kulağına yerleştirilen kulaklıklarla ölçülür.
ABR testi için, doğum sonrası 12-18 saat beklemenin
kulağın kurumasına , verniksin atılmasına olanak verir.
Çeşitli sebeplerle tarama
yapmak için 12-18 saat beklemek mümkün olmayabilir,
bebek testten geçemezse,
2. tarama testini bebek taburcu olmadan yapmak gereklidir. Daha iyi sonuç elde
etmek için iki test arasında
en az 4-6 saat süre olması
önerilmektedir.

İşitme Testleri Öncesi
Hazırlıklar
Günel, İşitme testlerinin,
mümkünse test edilecek bebeğin annesinin bulunduğu
ve uygulanan testi izleyebildiği bir ortamda gerçek-

leştirilir. Tarama testi için
en uygun zamanlamanın,
bebeğin emzirilmesi veya
karnının doyurulmasından
sonraki yarım ile 1 saatlik
süredir. Bebeklere herhangi
bir ilaç uygulanmadan, doğal uykusunda teste tabi tutulduğunu, test edilecek bebeklerin testin yapılmasının
öncesinde dış kulak yolunda
sıvının olup olmadığı anlaşılarak, varsa test öncesinde
ince pamuk parçasıyla temizlenmeye çalışılır, testleri
yapacak kişinin uygulamadan önce ellerini yıkaması
gerekir.
Dış kulak, orta kulak veya
iç kulak kökenli bir işitme
kaybı mevcutsa, test yapılan
ortam gürültülü ise, bebek
ağlıyor veya hareket ediyorsa, Dış kulak kanalı kan,
verniks veya sıvı ile doluysa,
elektrot yerleri iyi temizlenmemişse, dış kulak kanalı
kollabe olmuşsa, tarama
ABR kulaklığı iyi yerleştirilmemişse, elektrotlar yanlış
bağlanmışsa bebekler tarama ABR
testinden
kalab i l i r.

Yeni Doğan Yoğun Bakım
Ünitesi bebeklerinde işitme kaybı riski ya da işitmede değişikliğin daha fazla
olması nedeniyle bu bebekler taramadan geçse bile
işitmelerinin takip edilmesi
gerekir. Hem aileyi hem de
doktoru bu konuda bilgilendirmek gerekir.
Eğer bebeğin sonucu ikinci kez de “şüpheli” olursa
mümkün olan en kısa sürede testlerin tamamlanması
için yönlendirilen kurumlara gidilmesi ve testlerin
eksiksiz yaptırılması gerekir. Mümkün olduğunca
en erken dönemde işitme
kaybının tespit edilmesinin
çocukların normal konuşma
ve lisan gelişimi için oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır.

EKİM 2018 ADÜ HABER
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ÖĞRENCİ

Sınav kaygısını
yenmek mümkün
Ah şu

Röportaj | Şeyda
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KANKURDAN

Öğrencinin tatlı belasıdır Sınavlar… Ne onla ne de onsuz dedikleri, uykusuz gecelerin tek sorumlusu,
Üniversite yıllarının olmazsa olmazıdır adeta…
Her öğrencinin olmasa da
büyük bir çoğunluğun sınav
öncesinde ve sınav anında
yaşaması muhtemel kaygı
halini konunun uzmanına
sorduk. Sizler için Eğitim
Fakültesi Öğretim Görevlimiz Hasan Can Oktaylar ile
sınav kaygısı ve sınav stresiyle başa çıkmanın yöntemlerini ele aldık. Stresle
baş etme yöntemlerini siz-
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ler için derledik.
Kaygı, sık görülen ruhsal sorunlardan birisidir. Kaygının
fazlası ve azı kötüdür. Fakat
insanlarda belirli bir düzeyde bulunması gereken bir
duygu durumudur. Aşırı ya
da düşük kaygı bireyin günlük yaşamını etkiler, aile ve
sosyal yaşamı etkiler, performansı düşürür. Normal

kaygı ise bireyin hedeflerine
ulaştırmak için uyanık tutan
olumlu bir duygu durumudur. Kaygı, bireyin korku verici ya da tehdit durumunda
girmiş olduğu fizyolojik,
duygusal ve bireysel özelliklerdeki tepki durumudur.
Oktaylar kaygının üç boyutlu olduğundan bahsederek
boyutlarının fizyolojik, duy-

gusal ve bilişsel yönlerini
anlattı.

Fizyolojik yönü
Yorgunluk ve uykusuzluk,
Baş dönmesi ve çarpıntı, titreme ve terleme, mide bulantısı ve kusma, karın kasılmaları, ishal, vücutta ağrılar,
kalp çarpıntısı, deride renk
değiştirme, sıcak basması

Duygusal yönü
Huzursuzluk, panik, sinirlilik, uyumsuzluk, içe kapanma, sosyal uyumsuzluk,
ağlama, kontrolü yitirme,
çaresizlik ve endişe

•

Başaramayacağım biliyorum,

•

Sınav kötü geçecek,

•

Bu kadar konu nasıl bitecek,

•

Kimsenin yüzüne bakamam

Bilişsel (Zihinsel) yönü
Odaklanamama, okuduğunu anlayamama, dikkat
eksikliği, unutkanlık, “sınav
kaynağı nasıl oluşur, gerçekçi olursan kişilik yapısı,
bireyin sınava yüklediği
anlam (ölüm-kalım savaşı, kişisel değerinin sınav
sonucuna bağlanması, sınav
sonrası olup bitecekler)” ile
ilgili düşünceler, anne baba
isteği, çevre baskısı.

Sınav kaygısı anında
ortaya çıkan düşünceler
nelerdir ?
Oktaylar, her öğrencinin sınav kaygısı yaşadığını ve bu
dönemlerde belirli düşüncelere kapıldığını söyledi.
•

Hiçbir şey bilmiyorum,

•

Bu gidişler çok saçma,

•

Sınava hazır değilim,

•

Bildiklerimi unutuyorum,

Sınav Kaygısıyla Baş
Etme Yöntemleri Nelerdir?

1) Düşünce yapısını değiştirme, başaracağına inanmak için;
Elimden geleni yapacağım
Telafisi var
Dünyanın sonu değil
Farkı seçeneklere yönelirim
Daha fazla çalışmalıyım
2) Anne-baba ve sosyal
çevre ile ilgili istekler kurma
3) Düzenli ve planlı çalışma: Her öğrenci ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara
yönelmeli ve bu doğrultuda
potansiyelini en doğru yansıtacak kadar çalışmalı. Çalışmayı programlı yapmalı
ve uygun öğrenme becerileri ile çalışılmalı.
4) Spor ve hareketlilik

5) Entelektüel
gelişim:
Uygun zamanlarda tiyatro,
sinema, kitap okuma, müzik
dinleme
6) Yemek yeme ve uyku düzenine dikkat etme
Sınav Anında Ne Yapmalı?
Olumsuz otomatik düşüncelere karşı alternatif olumlu
düşünceler geliştirilebilir.
Kolaydan zora doğru sorular
cevaplanabilir.
Kaygıyı azaltmaya yönelik,
gevşeme, odaklanma, doğru
ve kontrollü nefes alma, dik
oturma vb. teknikler kullanılabilir.

Aileler Nelere Dikkat
Etmeli ?
Sınav kaygısının oluşumunda ve engellenmesinde
ailelerin rolü son derece
önemli.
Aileler çocuklarının sınırlılarının farkında olmalı, çocuğa güven ve sorumluluk
vermeli, sınavla ilgili konuşmalarda özenli davranmalı,
baskı duygusu oluşturacak
iletilerden uzak durmalı, sınav için cesaretlendirilmeli,
çocuktaki olumlu düşünceleri geliştirmeli, çocuğunu
koşulsuz sevmeli.

HASAN CAN OKTAYLAR

KİMDİR ?
Hasan Can Oktaylar, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesinden mezun oldu.
1992-1996 yılları arasında
Sanayi Bakanlığında pedagog olarak görev yaptı. 1996
yılından itibaren Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi
olarak görev yapmaktadır.
Türkiye’de sınav sistemleri,
sınavlara hazırlık konularında araştırmaları ve kitapları
bulunmaktadır. Halen Adnan
Menderes Üniversitesi Vakfı
(ADVAK) yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.
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Mühendislik Fakültesi öğrencileri oryantasyon
programında buluştu
Mühendislik Fakültesi
hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen
oryantasyon programı, 2
Ekim 2018 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde
gerçekleşti.
Programa; Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Törün Özer, Mühendislik Fakültesi dekan yardımcıları,
öğretim üyeleri, aileler ve
öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasında Fakültenin olanaklarından bahseden Rektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan, Mühendislik
Fakültesi ve laboratuvarlarına yapılan yatırımlar
hakkında bilgi verdi. Rektörümüz Prof. Dr. Bircan,
“ Mühendislik Fakültesi
kısa bir süre içinde dünya

standartlarında bir laboratuvara sahip olacaktır. Mühendislik
Fakültemizden
eğitim alarak yetişen sizler,
uluslararası alanda rekabet
edebilen bireyler olacaksınız. Bizler Üniversite olarak
yeni ve farklı fikirlere açığız.
Bu hususta en küçük sorununuzda hocalarınıza ve
bizlere ulaşabilmeniz için
kapılarımız sonuna kadar
açıktır. Bugün diplomasıyla gurur duyacağınız ADÜ
ailesinin bir ferdi oldunuz.
Üniversitemize hepiniz hoş
geldiniz.” diyerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Rektörümüzün
ardından
konuşma yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Halil Kırnak, öğrencilerin
üniversite sınavı gibi hiç
de kolay olmayan bir sınavı başararak geldiklerini
anımsatarak öğrencilerden
üniversiteye hazırlık süre-

cinde gösterdikleri performansı ve disiplini devam
ettirmelerini istedi. Prof. Dr.
Kırnak, “Fakültemizde çift
ana dal ve yan dal programları aktif olarak kullanılabilmektedir, şartları yerine getirmeniz koşuluyla çift ana
dal yapabileceksiniz. Boş
zamanlarınızı da etkin ve
verimli bir şekilde değerlendirebilir, Üniversitemizin
spor ve kültürel etkinlik-

lerden faydalanabilirsiniz.”
diye konuştu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Halil Kırnak’ın konuşmalarının ardından Mühendislik
Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih
Mehmet Yılmaz, Üniversitemizin olanaklarını, yurt
imkanlarını ve sosyal faaliyetlerini içeren bir sunum
yaptı.

Hemşirelik Fakültesi öğrencileri oryantasyon
programında buluştu
Üniversitemiz Hemşirelik
Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Oryantasyon Programı, 10 Ekim 2018 tarihinde
Atatürk Kongre Merkezi

Miletos Salonu’nda gerçekleşti.
Programa, Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil Kır-

nak, Hemşirelik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. E. Didem
Evci Kiraz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ,
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ferda Akar,
Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürü Ökkeş Demir, İl
Göç İdaresi Müdürü Soner
Koç, dekan yardımcıları,
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, 26 yıllık
bir Üniversitenin Rektörü
olarak son 4 yıldır bu kuru-
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ma hizmet etmekten büyük
keyif aldığını dile getirerek
öğrencilerin Üniversitemizi
ve Hemşirelik Fakültesini
tercih ettikleri için şanslı
olduklarını ifade etti.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Evci Kiraz,
öğrencilerin güzel bir okula
ve güzel bir şehre geldiklerini ifade ederek Aydın
ilinin yaşanılacak bir şehir
olduğunu ifade etti. Prof. Dr.
Kiraz, Hemşirelik Fakültesinin temel amacının mesleğini seven insan yetiştirmek
olduğunu vurguladı.

Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni
gerçekleşti
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü sınıf
öğrencileri için mesleğe
hazırlık kapsamında düzenlenen Beyaz Önlük Giyme
Töreni, 4 Ekim 2018 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi
Maiandros Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinliğe; Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Diş
Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Törün Özer, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Halil
Kırnak, Aydın Diş Hekimleri
Odası Başkanı Dr. Günhan
Eskicioğlu, Diş Hekimliği
Fakültesi akademik ve idari
personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Programda yaptığı konuşmada, Rektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan, öncelikli olarak
Üniversitemizi tercih eden
tüm öğrencilere hoş geldiniz diyerek Diş Hekimliği
Fakültesini tercih etmenin
ve diş hekimliğinin önemini
vurguladı ve Diş Hekimliği
Fakültesi’nin yeni binasına
kısa süre sonra kavuşacağını müjdeledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer, Diş
Hekimliği Fakültesinin bugünkü geldiği noktayı özetleyerek, “Öğrencilerimizi bugünün teknolojisiyle değil
geleceğin teknolojisiyle yetiştiriyoruz. Bugün yaptıklarımız dün yaptıklarımızdan
iyi olmalı, yarın yapacaklarımız bugün yaptıklarımızdan
iyi olmalı.” diye konuştu.
Diş hekimliği mesleğinin
çok zor ve meşakkatli bir
meslek olduğunu ve bununla beraber çok özel bir meslek olduğunu vurgulayan
Aydın Diş Hekimleri Odası

Tıp Öğrencileri Topluluğu
farkındalığı arttırmayı
hedefliyor

Başkanı Dr. Günhan Eskicioğlu ise, tüm meslektaşlarının en ufak sıkıntılarında
yanlarında olmaya özen
gösterdiklerini söyledi.
Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Emine Çelebi, konuşmasında yetişmelerinde büyük emeği geçen
başta aileleri olmak üzere
tüm öğretim üyelerine teşekkür ederek, çıtayı daima
daha yukarı taşıyacaklarını
söyledi.
Konuşmaların
ardından
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, dönem birincisi Dilara Güneş’e takdir belgesi-

Üniversitemiz Tıp Öğrencileri Topluluğu tarafından düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği, 20 Ekim
2018 tarihinde gerçekleşti.
Topluluğun, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan KETEM (Kanser Erken Teşhis
Tarama ve Eğitim Merkezi)
ve Halk Sağlığı Müdürlüğü
ile ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, topluluk üyeleri tarafından yaklaşık 500
vatandaşa meme kanseriyle

ni vererek beyaz önlüğünü
giydirdi. Prof. Dr. Halil Kırnak, dönem ikincisi Şeyma
Kurtuluş’a, Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Günhan Eskicioğlu ise dönem
üçüncüsü Eda Odabaş’a belgesini vererek beyaz önlüklerini giydirdi.
Öğrencilerin beyaz önlük
giymelerinin ardından Prof.
Dr. Törün Özer öğrencilere
Diş Hekimliği Yemini ettirdi. Etkinlik, Diş Hekimliği
Fakültesi öğretim elemanlarının öğrencilerle hatıra
fotoğrafı çektirmesi ile son
buldu.

ilgili bilgi verildi. Topluluk
üyeleri Ege Üniversitesi’nin
KETEM ile yaptığı ortak bir
çalışmadan yola çıkarak bu
etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek “Araştırmalar
kırsal kesimdeki ileri evre
kanser oranının şehir merkezindekilere göre %20 daha
fazla olduğunu ortaya koydu. Biz de etkinliklerimizle
kırsal kesimde yaşayanların
konu ile ilgili farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz.”
dedi.
EKİM 2018 ADÜ HABER
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Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencileri oryantasyon
programında buluştu
Üniversitemiz Koçarlı
Meslek Yüksekokulu birinci
sınıf öğrencilerine yönelik
düzenlenen
oryantasyon
programı, 26 Eylül 2018
tarihinde Güney Kampüs’te
bulunan Ömer Faruk Durdu
Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Programa Koçarlı Meslek
Yüksekokulu akademik ve
idari personelinin yanı sıra
birinci sınıf öğrencileri katıldı.
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör.
Dr. Ahmet Engin Tüzün’ün
açılış konuşması ile başlayan programda Tüzün, Üniversitenin ve Koçarlı Meslek
Yüksekokulunun olanaklarından bahsederek tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğr. Gör. Orhan İlksoy Bostancıoğlu’nun sunumu ile
devam eden programda, öğrenciler bölümler hakkında
bilgilendirilirken, yurt içi ve
yurt dışı eğitim olanakları
ayrıntılı olarak ele alındı.
Akademik personeli öğrencilere tanıtan Bostancıoğ-

lu, “Her türlü sorununuzda
danışman hocalarınıza ulaşabilirsiniz. En güzel oryantasyon bu okuldan edineceğiniz kazanımlarla kendinizi
geliştirmeniz ve hayatınıza
yön vermeniz olacaktır.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Oryantasyon programının
sonunda program danışman hocalarının eşliğinde
kampüsü gezen öğrencilere,
sosyal olanaklar ve uygulama alanları hakkında bilgiler verildi.

Kamacı’nın nezaretinde gerçekleşen geziye 25 öğrenci
katıldı.

öğrenciler D-Marin İdari
İşler Amiri Oğuzhan Demirtaş’tan Marina hakkında
bilgiler aldı. Daha sonra bot
ile Marina alanında kısa bir
deniz turu yapan öğrenciler
işletmeciliğin sırlarını öğrenirken keyifli anlar yaşadı.

Didim MYO’dan teknik gezi

Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerin yat işletmeciliğini
yerinde görmelerini sağlamak amacıyla D-Marin’e 19
Ekim 2018 tarihinde teknik
gezi düzenledi.
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Didim MYO, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
öğrencileri ve öğretim elemanları Didim’de bulunan
D-Marin tesislerini ziyaret etti. Didim MYO Müdür
Yardımcısı Öğr. Gör. Evrim
Kamacı ve Öğr. Gör. Hasan

Yat ve Marina İşletmeciliği
dersi kapsamında gerçekleşen gezide öğle yemeğinin
ardından Marina’yı gezen

Üniversitemizde gıdada bilgi kirliliğine dikkat çekildi
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından
düzenlenen
“Gerçeklerin
Işığında Gıdada Kirletilen
Bilgiler Üniversite Konferansları” adlı bilgilendirme
toplantısı, 24 Ekim 2018
tarihinde Atatürk Kongre
Merkezi Miletos Salonu’nda
gerçekleşti.
Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği
(MÜMSAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Metin Yurdagül ve
Derneğin Genel Koordinatörü Ebru Akdağ’ın konuşmacı
olarak yer aldığı programa,
Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Margarin ve içeriğinden yağ
çeşitlerine,
dondurulmuş
gıdalardan hazır çorbaların
yapımına kadar birçok alanda doğru bilinen yanlışlara
dikkat çekilen bilgilendirme
toplantısında gıda mühendisliği ve diyetisyenlikle
ilgisi olmayan değişik meslek gruplarının endüstriyel
gıdalara savaş açtıkları anlatıldı. Gerek medya gerek
sosyal medya fenomenlerinin gıda sektöründe spekülasyonlar yaptığını ifade
eden Gıda Mühendisi ve
MÜMSAD Genel Koordinatörü Ebru Akdağ, 18. yüzyıldan günümüze ortalama
insan ömrünün iki katından
fazla arttığına işaret ederek
günümüzde bazı kesimlerce

endüstriyel gıdaların günah
keçisi ilan edilmesinin tezatlığını vurguladı.
Programın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan

Yurdagül ve Akdağ’a Mühendislik Fakültesi Dekan
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi
Fatih Mehmet Yılmaz teşekkür belgesi ve Üniversitemiz
hediye paketini verdi.

El Sırtından Koroner Anjiyografi Aydın’da gerçekleştirildi
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim
Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cemil
Zencir, Aydın’da ilk defa el
sırtından koroner anjiyog-

rafi işlemini gerçekleştirdi.
69 yaşındaki Meral Dülger’in göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye baş-

vurduğunu
hastada
hipertansiyon ve şeker
hastalığı olduğu için titiz
bir kardiyak değerlendirme yapıldığını belirten Dr.
Öğr. Üyesi Zencir, “Efor testinin pozitif olması üzerine
el sırtından koroner anjiyografi işlemi yaptık. Kalbi besleyen atardamarları
net olarak değerlendirdik,
damarının açık olduğunu
saptadık. Hastamızın ilaç
tedavisini
düzenleyerek
aynı gün taburcu ettik.”
sözleriyle hastaya uygulanan işlem hakkında bilgi
verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Cemil Zencir,
“El bileğinden yapılan koroner anjiyografi işlemine
göre el sırtından (enfiye
kutusundan) yapılan koroner anjiyografi, daha kolay
hissetme ve girişim, daha
az nöropati (sinir hasarı),
kanama ve işlem sonrası
daha az bası gereksinimi
gibi kolaylıklar sunmaktadır.
Dünyada popüler
olan bu giriş tekniğini ilk
kez Aydın’ da Üniversitemiz Hastanesinde başarıyla
gerçekleştirdik.” sözleriyle
işlemin önemine dikkat
çekti.

Ftr Muayene Atlası yayımlandı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur’un editörlüğünü yapmış olduğu
“Ftr Muayene Atlası” isimli kitap yayımlandı.
İçinde 126 muayene videosu bulunduran kitap, bu özelliği ile tıp alanında yayımlanan kitaplar arasında ilk olma
özelliğini taşıyor.
EKİM 2018 ADÜ HABER
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Üniversitemizden iş sağlığı ve güvenliği alanında bir
hizmet daha
Üniversitemiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
arasında yapılan protokol
ile elliden az çalışanı olan
az tehlikeli işyerlerinde
“İşveren veya İşveren Vekili
Tarafından Yürütülecek İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi”, Uzaktan
Eğitim Merkezimiz (ADÜZEM) üzerinden gerçekleştirilecek.
İşyerlerinde İşveren veya
İşveren Vekili Tarafından
Yürütülecek İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetleri Eğitimi, Yönetmelik çerçevesinde, Bakanlık ile protokol
yapan ve yetkilendirilen
eğitim kuruluşları tarafından verilecek. Bu eğitimi

verecek öncü kurumlardan olan Üniversitemiz, iki
aşamadan oluşan sertifika
programına uzaktan veya
yüz yüze eğitime katılarak
başarılı olunması halinde, “İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetlerinin Yürütümüne
İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım
Hakkı Belgesi” düzenleyecek.
Üniversitemizce düzenlenecek olan “Sınava Katılım
Hakkı Belgesi” ile 81 ilde
sınav merkezi olan yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek sınava katılma hakkı kazanarak sınavda
100 puan üzerinden 50 ve
üzeri puan alınması halinde, “İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetlerinin Yürütümüne

İlişkin İşveren veya İşveren
Vekili Eğitimi Tamamlama
Belgesi” alınabilecek.
Sınavda başarılı olunması
halinde, 50’den az çalışanı
olan az tehlikeli işyerlerinde İSG hizmetlerini yürütme yetkisine sahip oluna-

bilecek. Sadece işverenlere,
işveren vekillerine ya da
işyerinde çalışanlara yönelik düzenlenecek eğitim ve
belgelendirme ile işveren,
işveren vekili veya çalışan
olduğunu
belgeleyenler
için, 18 yaş üstü olma dışında hiçbir şart aranmayacak.

TÜBİTAK’tan destek alan proje sayısı 10’a yükseldi
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji
Bölümü öğrencileri tarafından 2018 yılı içerisinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) sunularak destek alan
proje sayısı 10’a yükseldi.
Dr. Öğretim Üyesi Emre Se-
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vindik ve Dr. Öğretim Üyesi
Hüseyin Uysal danışmanlığında TÜBİTAK’a sunulan 5
proje desteklenmeye değer
görüldü.
Desteklenmeye hak kazanan
projeler ise şöyle: Şeyma
Orhan’ın
yürütücülüğünü

yaptığı ‘Çörekotu (Nigella
sativa) Bitkisinde Melezleme Sonrası Embriyo Kültürü Tekniğinin Geliştirilmesi’.
Zehra Tuncer’in yürütücülüğünü yaptığı Hasret Kayır’ın
araştırmacı olduğu ‘Sarımsak
(Allium sativum L.) Bitkisinin İn-Vitro Uyum Yeteneği-

nin Belirlenmesi’. Kemalcan
Okan’nın
yürütücülüğünü
yaptığı ‘Ege Bölgesinde Yayılış Gösteren Defne (Laurus
nobilis L.) Popülasyonlarinin
Kloroplast (cpDNA) trnL İntron ve trnL-F Sekanslarına
Dayalı Genetik İlişkilerinin
Belirlenmesi’. Serkan Caner’in yürütücülüğünü yaptığı ‘Aydın İlinde Yayılış Gösteren Vıtex agnus-castus L.
(Verbenaceae) Popülasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin
Belirlenmesi’. Gaye Zeynep
Canbolat’ın yürütücülüğünü
yaptığı İlayda İrem Moral’ın
araştırmacı olduğu ‘Ege Bölgesinde Yayılış Gösteren Citrus L. (Rutaceae) Cinsine Ait
Türlerin Kloroplast (cpDNA)
psbA-trnH Sekanslarına Dayalı Moleküler Sistematik
Analizi’.

TÜBİTAK Köşk Bilim Şenliği’ne destek verdi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı
kapsamında Üniversitemiz
Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Köşk Mesleki
-Teknik Anadolu Lisesi tarafından projelendirilen ve
TÜBİTAK tarafından kabul
edilip desteklenen “Köşk Bilim Şenliği” 2 - 4 Ekim 2018
tarihlerinde Köşk ilçesinde
gerçekleştirildi.
Köşk Recep Tayyip Erdoğan
Meydanı’nda
düzenlenen
açılış törenine, 59. Dönem
Kültür ve Turizm Bakanı
Atilla Koç, Köşk Kaymakamı
Serdar Kaya, İl Milli Eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Köşk
MYO Müdürü Ayşe Demet
Karaman, daire müdürleri,
öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasında bilimin önemine değinen Kültür ve Turizm eski Bakanı
Atilla Koç, gençlerin bilim
ve teknoloji ile iç içe yetişmesinin önemini vurgulayarak projede emeği geçen
tüm paydaşlara, öğrencilere teşekkür etti ve tüm
stantları gezerek atölye liderlerinden bilgi aldı.
Bilime, teknolojiye, sanata karşı olumlu tutum geliştirmek, üreten bir nesil
yetiştirmek, bilimi tabana
yaymak gibi amaçlar gözetilerek oluşturulan “Köşk
Bilimle Şenleniyor” projesinde Köşk MYO öğretim
üyeleri ve Köşk ilçesindeki
Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı öğretim kurumlarındaki öğretmenler tarafından hazırlanan yaklaşık 55
etkinlik gerçekleştirildi.
Disiplinler arası bir yakla-

şımla düzenlenen ve öğrencinin fen ve matematik
derslerinde öğrendiklerini
günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla
oluşmuş bir yaklaşım olan
STEM etkinliklerine halkın
da ilgisi yoğundu. Etkinlik kapsamında sanatsal,
gezici müze faaliyetleri,

eğlenceli bilim deneyleri,
astronomi gözlem evleri,
gıda, tarım atölyeleri ve
seminerler gerçekleştirildi.
Aynı zamanda öğrenciler,
birçok aktiviteyi, atölye liderleri eşliğinde kendileri
test etme fırsatı bularak
öğrendikleri bilgilerin gerçek yaşamdaki işleyişini
öğrendi.

Üniversitemizin ortak olduğu uluslararası bir proje daha
başarıyla sonuçlandı
Üniversitemiz ile İngiltere Southampton Üniversitesinin birlikte yürüttüğü,
uluslararası boyutta British
Council, Newton Institutıonal Links Funding tarafından, ulusal boyutta Aydın
Ticaret Borsası ve Aydın
Ticaret Odası tarafından
desteklenen, “Sustainable
Entrepreneurship in Ecotourism: Evidence from
South Aegean Region of
Turkey / Ekoturizmde Sürdürülebilir Girişimcilik: Güney Ege Bölgesi’nden Kanıtlar” konulu proje başarıyla
tamamlandı.
Güney Ege Bölgesinde, eko-

turizm alanında yapılan ilk
uluslararası çalışma olması nedeniyle önem taşıyan
projenin
yürütücülüğü,
Southampton Üniversitesi
Dekan Yardımcısı Prof. Dr.
Mine Karataş Özkan’ın liderliğinde, Southampton
Üniversitesinden Doç. Dr.
Pelin Demirel, Dr. Shahnaz
İbrahim ve Emir Özeren tarafından üstlenildi. Projeye,
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Renan Tunalıoğlu, Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ferit Çobanoğlu
ve Dr. Öğretim Üyesi Birsen
Kırım ile Köşk Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. A.

Demet Karaman ve Öğretim
Görevlisi İsmail Bölük de
destek verdi.
Projenin yayınlanan sonuç

raporunda bölgede Ekoturizm - Girişimcilik konusundaki son durum ortaya
konularak eksiklikler tespit
edildi.
EKİM 2018 ADÜ HABER
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Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da proje eğitimleri başladı
Üniversitemiz Söke Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen
“Paramedik Eğitiminde Teoriden Pratiğe Bütünsel Yaklaşım” isimli BAP Alt Yapı
Projesinin eğitimleri, 1617 Ekim 2018 tarihlerinde
Söke İşletme Fakültesi binasında başladı.
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
eğitmeni Erdal Tek tarafından ‘Temel Yaşam Desteği
Uygulamaları, Temel EKG
ve Ritm Tanıma’ ana başlıklarından oluşan ilk aşama
proje eğitimleri, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) İlk ve Acil
Yardım Programı örgün ve
ikinci öğretim 2. sınıf öğrencilerine verildi.
Proje eğitiminin açılışında
konuşan Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç.
Dr. Emine Gerçek, hastane
öncesi acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin mesleki donanımının önemine dikkat çekerek,

alt yapı projesi sayesinde
teorik bilgilerin uygulamaya nasıl sistematik bir
şekilde aktarılacağına dair
önemli adımlar atılacağını
belirtti. Gerçek, eğitimlerin

ikinci ayağının da kasım ayı
içerisinde gerçekleşeceğini,
bu eğitimlerin öğrenciler
için meslek hayatlarında
önemli bir yol gösterici olacağını vurguladı. Proje ile

aynı zamanda güçlü bir laboratuvar alt yapısına sahip
olduklarını belirten Gerçek,
öğrencilere verilen desteğin
önemini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

ADÜ Teknokent TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi
oldu
ADÜ Teknokent, TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu) düzenlediği Girişimcilik
ve Yenilikçilik Yarışmasında
Bölge birincisi oldu.
ADÜ Teknokent, ön lisans ve
lisans öğrencileri arasında
girişimcilik ve yenilikçilik
konularına yönelik farkındalığı arttırmak ve çeşitli
alanlarda iş fikri olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun
ortamı hazırlamak amacıyla
düzenlenen yarışmada, Ege
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Bölgesi’nden 809 başvurudan, önce ilk 50’ye ardından
da 50 girişimci arasından ilk
sıraya yerleşti.
Teknokent Genel Müdürü
Doç. Dr. Cemal İyem ADÜ
Teknokent’te ön kuluçka
bölümünde bulunan öğrencilerimizden Enes Demirel
ve Canberk Hayretdağ’ın
“Daily Career 24” isimli çalışmaları ile TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmasında Ege Bölge Birincisi
olduklarını ifade ederek başarılarının devamını diledi.
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ATANAN AYRILANLAR

Eylül
2018
ATANANLAR

Atananlar
BİRİMİ

ANA BİLİM DALI

UNVANI

ZAFER YAŞLICA
GÜLİSTAN BARCA ÖNEN
BİLGİN DEMİR
TUĞBA DOĞANÇ

TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ

AİLE HEKİMLİĞİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
İÇ HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞ.VE HAST.

ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.

SALİH DANIŞMAN

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDODONTİ

ARŞ.GÖR.

MEHMET BÖLÜKBAŞ
BÜLENT ÖZSOY
MENDERES AKDAĞ
ÖZGE BOLAMA AVCI
NADİR SAVAŞ ÖTER

AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ
KARACASU MYO

İKTİSAT TEORİSİ
HAYVAN BES.VE BESL.HASTALIKLARI
RADYO-SİNEMA VE TV.
MUHASEBE VE FİNANSMAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
ÖĞR.GÖR.

GÜNSELİ DUMAN

DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞR.GÖR.

MUHAMMET NİMET ÇAVUŞ

DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞR.GÖR.

KUTLUHAN DEMİR

ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞR.GÖR.

ŞULE YURDAGÜL ÖZSOY
ZEYNEP GÜNEŞ
HÜDAYİ YILMAZ
MUHSİN ÖZDEMİR
MURAT TELLİ
NURAN AYSUL
ÇĞDEM KILIÇASLAN
FERİŞTAH SÖNMEZ

VETERİNER FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
NAZİLLİ İİBF

VETERİNERLİK PATOLOJİSİ
İÇ HASTALIKLARI
MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ
PEYZAJ TASARIMI
MUHASEBE VE FİNANSMAN

Eylül
2018
AYRILANLAR
GONCA GÜNGÖROĞLU
TUĞRUL TURAL
HAKAN MARAL
HAKAN ULU
MİMBAY YAŞAR
BİLGE BANU TAŞDEMİR
GÜLLÜ DEMİR
MEHMET SİYAMİ ATICI
EZEL SERT
SATILMIŞ OKAN METİN

PROFESÖR
PROFESÖR
PROFESÖR
PROFESÖR
PROFESÖR
PROFESÖR
PROFESÖR
PROFESÖR

Ayrılanlar
BİRİMİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD.(MERKEZ)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİK
SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU

UNVANI
PROFESÖR
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
HEMŞİRE
TEKNİSYEN
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
MEMUR

NEDENİ
EMEKLİ
NAKİL
NAKİL
NAKİL
NAKİL
NAKİL
İSTİFA
EMEKLİLİK
NAKİL
NAKİL

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