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Sevgili Arkadaşlar,

ADÜ HABER Dergisinin yeni bir sayısını daha sizlere sunmaktan mut-
luluk duyuyoruz. Bu ay Üniversitemiz açısından yine yoğun bir tem-
po ile geçti. Gerek yönetim ekibimiz, gerek akademisyenlerimiz gerek 
idari personelimiz gerekse öğrencilerimiz açısından oldukça verimli 
geçen bu ay pek çok etkinliğe gururla imza attık.

Bu ay Üniversitemiz önemli bir konuğu ağırladı. AK Parti Genel Başkan 
Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Üniversitemizde bir konferans verdi. 
İlimizde faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Memur-Sen 
Aydın Şubesi ve İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şubesinin düzenlediği 
“Yeni Dünyada Türkiye’nin Gücü” konferansında Prof. Dr. Kurtulmuş, ya-
kın tarihimizde yaşanmış siyasal olaylardan darbelere, ülkemiz coğraf-
yasının bizlere yüklediği misyondan İMF reçetelerine, ekonomik savaş-
tan, bilim, sanayii ve teknolojinin önemine kadar geniş bir yelpazede 
konuştu. Konferansta İlimiz Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger ile Aydın 
Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı bizleri yalnız bırakmadı.

İlimizi ziyaret ederek ilimizdeki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları 
ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati 
ile de bu ay içerisinde bir araya gelme fırsatı bulduk. İlimizin gelişmesi 
ve büyümesi yolunda atılan her adımda biz de varız. 

Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen U23 Dünya Grekoromen 
Güreş Şampiyonası’nda Milli Güreşçimiz Cengiz Arslan’ın şampiyon 
olması, aynı şampiyonada öğrencimiz Fatih Cengiz’in bronz madalya 
alması bizlere büyük gurur yaşattı. Emeklerimizin boşa çıkmadığını 
görmek, yetiştirdiğimiz gençlerin sadece bizim ve ailelerinin değil tüm 
ülkenin göğsünü kabartacağını bilmek bizleri sonsuz mutlu ediyor.

Üniversitemiz çağı yakalamakla kalmıyor, ülkemizin, ilimizin gelişmesi 
ve yeni nesillerin donanımlı birer dünya vatandaşı olarak yetişmesi 
yolunda çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Gücümüz desteğinizden 
geliyor. Sevgiyle kalın. Saygılarımla. 

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör

Diş hekimlerimiz uluslararası 
kongrede buluştu

21
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Prof. Dr. Numan Kurtulmuş 
Üniversitemizde konferans verdi

Etkinlik öncesi İlimizde çe-
şitli ziyaretlerde bulunarak 
Sivil Toplum Kuruluşla-
rı ile bir araya gelen Prof. 
Dr. Numan Kurtulmuş, bir 
dizi temaslarda bulundu. İl 
merkezindeki temaslarının 
ardından Üniversitemize 
gelen Prof. Dr. Kurtulmuş, 
yakın tarihimizde yaşanmış 
siyasal olaylardan darbe-
lere, ülkemiz coğrafyasının 
bizlere yüklediği misyondan 

İMF reçetelerine, ekonomik 
savaştan, bilim, sanayii ve 
teknolojinin önemine kadar 
geniş bir yelpazede konfe-
rans verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen konferansa; 
İlimiz Valisi Yavuz Selim 
Köşger, Aydın Milletvekilleri 
Metin Yavuz ve Rıza Posacı,  
Rektör Yardımcılarımız Prof. 

Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Tö-
rün Özer, Prof. Dr. Halil Kır-
nak, Genel Sekreterimiz Dr. 
Öğr. Üyesi Mustafa Aslan, İl 
protokolü, öğrenciler ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasından sonra 
konuşmasına başlayan AK 
Parti Genel Başkan Vekilli 
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
‘Yeni Dünyada Türkiye’nin 

Gücü’ konferansında ülkemi-
zin dünya konjonktüründeki 
yerini ve önemini anlattı. 

“Demokrasinin beşiği 
olan Aydın’da sizlerle 
beraber olmaktan 
gurur duyuyorum”

Demokrasinin beşiği ve 
Ege’nin incisi olarak nitelen-
dirdiği Aydın’da Demokrasi 

İlimizde faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Memur-Sen Aydın Şubesi ve İlim Yayma 
Cemiyeti Aydın Şubesinin düzenlediği ve konuşmacı olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. 

Numan Kurtulmuş’un katıldığı  ‘Yeni Dünyada Türkiye’nin Gücü’ konferansı, 15 Kasım 2018 tarihinde 
Üniversitemiz Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda gerçekleşti.
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Şehidi Adnan Menderes’in 
adını taşıyan bir Üniversite-
de olmaktan duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Prof. Dr. 
Kurtulmuş, konuşmasına 
merhum başbakan Adnan 
Menderes’i yâd ederek baş-
ladı. Menderes’in ezan şe-
hidi olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Kurtulmuş, “ Adnan 
Menderes çok farklı siyasal 
özellikleri olan bir liderdi. 
Özellikle demokrasinin kök-
leşmesi için mücadele etti 
ve bunun bedelini kendi ca-
nıyla ödedi. İktidara geldik-
ten sonra ilk iş olarak ezanı 
aslına çevirdi. Milleti kökle-
rinden koparmak isteyenle-
rin Adnan Menderes’i idam 
etmelerinin en büyük sebebi 
O’nun milleti kökleriyle ye-
niden buluşturmasıdır.” diye 
konuşarak ezanın aslına 
çevrilmesiyle ilgili babasın-

dan dinlediği anısını anlattı.

“Türkiye güçlü olmak 
mecburiyetindedir”

Türkiye’nin Ekonomik, Tek-
nolojik, Bilim- Sanayi ve 
Toplumsal Birliktelik alanla-
rında güçlü olması gerekti-
ğinin altını çizen Kurtulmuş, 
“ Türkiye,  teknolojide, eko-
nomide, bilimde ve sanayi-
de bir çok atılımlar yapıyor. 
Dünya ile rekabet edebile-
ceğimiz markalarımız var. 
Dünyanın 17’nci büyük eko-
nomisi haline geldik. Ancak 
bunun yetmediğini daha da 
ileri gitmek mecburiyetin-
de olduğumuzu belirtmek 
isterim. Ekonomide güçlü 
olmak bizim gibi iddialı ül-
keler için elzemdir. Toplum-
sal birlikteliğimiz her daim 
parçalanmak istenmektedir. 
Sağ – sol diye bölündük, 
alevi sunni diye bölünüyo-
ruz. Türk – Kürt diye bölü-
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nüyoruz, bu oyunlara geçit 
vermemeliyiz. 28 Şubat dö-
neminde teflerle camilere 
giren Aczimendileri gör-
dük. Atatürk heykeline sal-
dıran çarşaflıyı da gördük. 
Artık bu oyunlara karnımız 
tok. Kimse bu memleketin 
ortak değerleri üzerinden 
provokasyon yapmasın. 
Bu millet nasıl manevi 
değerlerine sahip çıkıyor-
sa Çanakkale ve Kurtuluş 
Savaşı’nın destansı kahra-

manları olan başta Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm değerlerine sahip çı-
kacaktır. Aramıza sokulan 
nifak tohumlarını kaldıra-
rak güçlü olmak mecburi-
yetindeyiz. ” 

“Türkiye çivisi çıkmış 
dünyanın orta 
noktasındadır”

Türkiye’nin, Balkanlar, Kaf-

kaslar ve Ortadoğu gibi 
dünyanın en hareketli 
coğrafyasında yer aldığını 
ifade eden Kurtulmuş, Tür-
kiye’yi bu coğrafyanın kilit 
taşına benzetti. Kilit taşı-
nın yerinden çekilmesiyle 
yapının komple yıkılacağı-
nı anlatan Kurtulmuş, Tür-
kiye’nin sağlam ve güçlü 
olmasının sadece Anadolu 
coğrafyası için değil yakın 
coğrafyamızın da barış ve 
huzur içinde yaşayabilme-

sinin teminatı olduğunu 
vurguladı.

“Soğuk Savaş 
Döneminden Türkiye 
de nasibini aldı”

Soğuk Savaş Dönemi’nden 
en çok etkilenen ülkelerin 
başında Türkiye’nin geldiği-
ne işaret eden Kurtulmuş, “ 
Bu dönemde Üniversiteler 
Sağ-Sol çatışmasının mer-
kezi konumuna getirilmiş 
ve 80 öncesinde yaklaşık 5 
bin gencimiz toprağın altı-
na girmiştir. 90’lı yıllarda ise 
“Yeni Dünya Düzeni” dediler 
fakat bu düzen geldiğimiz 
noktada tam bir düzensiz-
liktir. Bu düzensizlik dünya-
da yeni çatışma bölgeleri çı-
karmış, yeni savaş türleriyle 
dünya karşı karşıya kalmış-
tır. Vekalet savaşları dedi-
ğimiz, terör örgütleri kulla-
nılarak bölgenin bir şekilde 
yeniden dizayn edildiği bir 
döneme girdik. Vekalet sa-
vaşlarının ardından ticaret 
savaşları, ekonomik savaşlar 
yeni savaşlar olarak gelişe-
cektir. Önümüzdeki yıllarda 
dünyayı meşgul edecek ko-
nular bunlardır.” dedi.
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“Türkiye’nin üzerine 
büyük sorumluluklar 
düşüyor”

Dünya’nın birçok sorunla bo-
ğuştuğunu dile getiren Kur-
tulmuş,  “ Dünyanın sadece 
0,7’si toplam zenginliğin yüz-
de 45’ine sahip, dünya nüfu-
sunun yüzde 70’i ise zenginli-
ğin sadece yüzde 3’üne sahip. 
Böylesine adaletsiz bir dünya 
devam edemez. Dünya sorun-
lar yumağı olarak, göç olarak, 
iç savaş olarak karşımıza çı-
kıyor. İşgaller ve çatışmalar, 
dünyayı içinde yaşanılamaz 
duruma getiriyor. Böylesine 
sorunlu bir dünyada Türki-
ye’ye büyük sorumluluklar 
düşüyor. İşte bu yüzden “Dün-
ya Beş’ten Büyüktür” diyoruz. 
5 büyük ülkenin iki dudağı 
arasında bu dünya şekillene-
mez.” şeklinde konuştu.

“Dünyada yeni bir sese 
yeni bir soluğa yeni bir 
paradigmaya ihtiyaç 
var”

Kurtulmuş, İsrail’in elin-
deki tüm imkanları kul-

lanarak 14 -15 yaşındaki 
Filistinli çocukları keskin 
nişancılarla şehit ettikle-
rini ifade ederek dünyanın 
sürdürülebilir olmaktan 
çıktığını belirterek “ Adalet-
sizliğin hüküm sürdüğü bu 
dünyada yeni bir sese, yeni 
bir soluğa ve yeni bir para-
digmaya ihtiyaç vardır. Bunu 
ortaya koyabilecek ülkele-
rin başında da belki de tek 
ülke olarak Türkiye geliyor. 
Bunu tarihsel birikimimiz 
dolayısıyla söylüyorum. Eli-
mizde imkanlar olduğu için 
söylüyorum.  Doğu’nun ve 
Batı’nın beşiği olduğumuz 
için söylüyorum. Zengin 
Kuzey’in ve fakir Güney’in 
tam ortasında olduğumuz 
için söylüyorum. Yeni dün-
yada eğer bir düzen, adalet, 
barışa dayalı dünya sistemi 
tesis edilecekse yeni bir söz 
söylemek lazım. Bunu söy-
leyecek olan da bu ülkenin 
evlatlarıdır.” diye konuştu

Prof. Dr. Numan Kurtul-
muş’un öncesinde konuşan 
Valimiz Yavuz Selim Köşger, 
hem tarihsel anlamda hem 
de coğrafya anlamında bu 

milletin hinterlandında ne-
ler yapıldığının altını çize-
rek tarihin hiçbir evresinde 
devletsiz kalmayan bu mil-
letin hiç kimseye zulmet-
mediğini söyledi.

TÜGVA İl Temsilcisi Sefa Şık 
ise yaptığı konuşmada, Ülke 
genelinde gençliğe hizmet 
etmek için çalıştıklarını 
ifade ederek yeni dünyada 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan öncülüğünde 
tarihsel misyonu daha da 
ileri götürmek için ellerin-

den geleni yapacaklarını 
söyledi.

Konuşmaların ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, personelimiz Engin 
Birsoy’un yaptığı zeytin dalı 
figürü ve Tin Suresi’nden 
ayetlerin olduğu tabloyu 
Prof. Dr. Kurtulmuş’a hediye 
etti.  Etkinlik, hediyelerin 
takdim edilmesinin ardın-
dan toplu fotoğraf çekimiy-
le sona erdi.

Soldan Sağa: Prof. Dr. Recai Tunca, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aslan, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Prof. Dr. Törün Özer 
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Pilot Tesis Proje Tanıtım Toplantısı 
gerçekleşti

Üniversitemiz Köşk 
Meslek Yüksekokulu 
(MYO), Köşk Kayma-

kamlığı, Köşk Belediyesi ve 
Kültür ve Turizm eski Baka-
nı Atilla Koç’un destekleriy-
le kurulacak olan gıda işle-
me pilot tesisi proje tanıtım 
toplantısı, 14 Kasım 2018 
tarihinde Polat Makina Te-
sisleri’nde gerçekleşti.

Toplantıya, Kültür ve Turizm 
eski Bakanı Atilla Koç’un 
yanı sıra Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Köşk Kaymakamı Serdar 
Kaya, Köşk Belediye Başka-
nı Rıfat Kadri Kılınç, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, Polat Makina San 
ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Polat, Pro-
je Ekibi; Köşk MYO Müdürü 
Doç. Dr. Demet Karaman, 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Nurhan Günay, Doç. Dr. Dilek 
Keskin, Dr. Öğretim Üyesi 
Hüseyin Nail Akgül katıldı. 

Proje hakkında bilgiler ve-
ren Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, gıda işleme 

alanında faaliyet gösteren 
işletmelerin AR-GE faaliyet-
lerini gerçekleştirebilecek-
leri, Köşk MYO öğrencileri 
başta olmak üzere tüm öğ-
rencilerin uygulama yapabi-
leceği örnek bir tesis oluş-
turacaklarını söyledi.

Polat Makina Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Po-
lat kurulacak olan tesisin 

uygulama laboratuvarları 
hakkında detaylı bilgiler 
verirken, “Bu tesis bölgede 
tek olacak ve ürünlerin ka-
liteli bir şekilde işlenmesi 
için çalışmalar yapılacak. 
Bu alanda eğitim gören öğ-
renciler pratik yaparak sek-
törde söz sahibi olabilecek.” 
dedi.

Kültür ve Turizm eski Ba-

kanı Atilla Koç 1200 m2’lik 
alana kurulacak olan tesisin, 
bölgemizdeki zeytinin iş-
lenmesi noktasında önemli 
katkıları olacağını belirte-
rek Üniversitemiz öğrenci-
lerine ve bölgemize hayırlı 
olmasını temenni etti.

Pilot tesisin, 2019 yılında 
faaliyete geçmesi planlanı-
yor.
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Rektörümüz iş dünyası toplantısına 
katıldı

İş dünyası ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla bir araya 
gelen Hazine ve Maliye 

Bakan Yardımcısı Nured-
din Nebati’nin konuşmacı 
olarak katıldığı “Türkiye 
Ekonomisi Kazanımlar ve 
Dengelenme Süreci” konulu 
konferans, 19 Kasım 2018 
tarihinde Aydın Ticaret Bor-
sası Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın da katıldığı top-
lantıda açılış konuşmasını 
yapan Aydın Valisi Yavuz 
Selim Köşger; hükümeti 
temsilen Bakan Yardım-
cısının ilimize teşrifinden 
dolayı duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Vali Köşger, 
“Merkez yönetimin, taşrala-
rın en kılcal noktalarına ka-
dar nüfuz ederek, problem-
leri en ince detayına kadar 
değerlendirerek kararlar al-
dığını görmekteyiz. Burada 

bir araya gelişimiz de bu-
nun bir göstergesidir.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı Nureddin Neba-
ti iş dünyasının Türkiye’nin 
geleceği için önemli bir 
yapı taşı olduğunu belirte-

rek “İş dünyasına katkılar 
sunan çok değerli girişim-
cilerimiz var. Onların sorun-
larına hızlı hareket ederek 
çözümler bulmamız gere-
kiyor. Özellikle yerelde olu-
şan aksaklıkların merkezi 
idare aracılığıyla çözülebil-

mesi noktasında elimizden 
gelenin en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz.” dedi.

Toplantı iş dünyasının so-
runlarının dinlenmesi ve 
çözüm önerileriyle sona 
erdi.
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Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenle-
nen 23 Yaş Altı Dünya Grekoromen Güreş 
Şampiyonasında, Üniversitemiz Spor Bi-
limleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmen-
liği Bölümü öğrencileri Cengiz Arslan ve 
Fatih Cengiz müsabakalara ADÜ damgası-
nı vurdu.  Her branştan birçok milli sporcu-
yu bünyesine alan Spor Bilimleri Fakülte-
miz, alt yapı olanakları ve alanında uzman 
akademisyenleriyle gerek dünya gerek 
Avrupa şampiyonalarında elde edilen ma-
dalyalarla şampiyonların okulu olduğunu 
tescilledi.

İki Cengiz 
şampiyonadan iki 
madalya ile döndü

U23 Dünya Grekoromen 
Güreş Şampiyonası’nda 72 
kiloda mindere çıkan öğren-
cimiz Milli Güreşçi Cengiz 
Arslan, finalde karşılaştığı 
Avrupa Şampiyonu rakibi 
Gürcü Ramaz Zoidze’yi 2 - 
1 yenerek altın madalyayı 
kazandı. İstanbul’da 4 – 10 
Haziran 2018 tarihlerin-
de gerçekleşen Dünya U23 
Grekoromen Güreş Şampi-
yonası’nda finalde kaybet-
tiği Gürcü rakibinden rö-

vanşı alarak altın madalya 
kazanan Arslan, Türkiye’nin 
göğsünü kabarttı. Öte yan-
dan 77 kiloda mindere çıkan 
Fatih Cengiz, İsveçli rakibi 
Khalid Kerchiyev’i 5-1 yene-
rek bronz madalyanın sahibi 
oldu.

Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan 
şampiyonları 
makamında ağırladı

Şampiyonanın ardından 
Üniversitemize dönen Dün-
ya Şampiyonu Cengiz Arslan 
ve bronz madalya kazanan 

| Mahmut KARAKELLE

Dünya U 23 Güreş 
Şampiyonası’na
ADÜ damgasını vurdu

Dünya U 23 Güreş 
Şampiyonası’na
ADÜ damgasını vurdu
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Fatih Cengiz’i makamında 
kabul eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Üniversite-
mizden yetişerek ülkemizi 
gururlandıran ve bayrağımı-
zı uluslararası arenada dal-
galandıran öğrencilerimizi 
tebrik ederek başarılarının 
devamını diledi. 
Spor Bilimleri Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Savaş 
Duman’ın da katıldığı ziya-
rette Milli güreşçilerle bir 
süre sohbet eden Rektörü-
müz Prof. Dr. Bircan, spor-
culara madalyalarını tekrar 
takarak genç güreşçilerden 
hedeflerini yüksek tutup ül-
kemizi daha büyük organi-
zasyonlarda başarıyla temsil 
etmelerini diledi.

Cumhurbaşkanı ile 
Gençlik ve Spor Bakanı 
tebrik etti 

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, U23 Dünya 
Grekoromen Güreş Şampi-
yonası’nda altın madalya ka-
zanan sporcu Cengiz Arslan’ı 
tebrik etti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başarılı sporcuyu tebrik et-
mesinin ardından Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Ka-

sapoğlu da cengiz Arslan’a 
tebrik mesajı gönderdi. Ba-
kan Kasapoğlu, tebrik mesa-
jında şu cümlelere yer verdi.
“Tebrikler Cengiz!
U23 Dünya Güreş Şampiyo-
nası’nda grekoromen stil 72 
kiloda altın madalya kaza-
narak bizleri gururlandıran 
milli güreşçimiz Cengiz Ars-
lan’ı kutluyorum.”

“Hedefim olimpiyat 
şampiyonluğu”

Hedefini olimpiyat şampi-
yonluğu olarak belirlediğini 
ifade eden Cengiz Arslan, 
Ülkemizi daha büyük orga-
nizasyonlarda temsil etmek 
istediğini vurguladı. Sözle-
rini sürdüren Arslan, “Gre-
koromen stilde U23 Dünya 
Şampiyonu olmak benim 
için tarifi imkânsız bir duy-
gu.  Aldığım dereceden dola-
yı çok mutlu ve huzurluyum. 
Hocalarıma, arkadaşlarıma, 
sevenlerime ve benim için 
dua eden herkese çok teşek-
kür ediyorum. Hocalarımın 
üzerimde çok emeği var. Gü-
reş benim için bir meslekten 
daha ötesi. Güreşi meslek 
olarak görmüyorum. Güreş, 
benim için hep bir heves, 

hep bir heyecandı. Bir işi 
severek yaparsanız o yaptı-
ğınız şey meslek olmaktan 
çıkar yaşam biçiminiz olur. 
Güreş te benim için spor ve 
meslek olmanın ötesinde bir 
yaşam biçimidir. Bana emek 
verenlerin emeğini boşa 
çıkarmadığım için çok mut-
luyum. Kazandığım ödülleri 
ülkeme armağan ediyorum. 

Her sporcu gibi benim de 
hedefim olimpiyatlarda mü-
cadele etmektir. Olimpiyat-
tan önce Dünya ve Avrupa 
şampiyonaları var. U23, bü-
yükler ve A takım gibi 3 tane 
takım şansım var. İnşallah 
önümüzdeki yılı en iyi şekil-
de değerlendireceğim. Çok 
şükür yaşıma göre iyi oldu-
ğumu düşünüyorum. Allah 

Cengiz Arslan Fatih Cengiz
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ÜNİVERSİTEMİZDEN
nasip ederse olimpiyatları 
da göreceğim.” 

“Bayrağı orada taşımak 
çok gurur verici”

Bir ülkeyi temsil ederek bir 
yerlerde mücadele etme-
nin önemini anlatan Arslan, 
“Milli sporcular olarak bizler 
bir ülkenin bayrağını guru-
runu, onurunu temsil edi-
yoruz. Bu nedenle mindere 
çıkmadan önce duamı ede-
rim. Bu maçtan önce de dua-
mı ettim Allah’ım utandırma 
dedim. İlk kez Dünya Şampi-
yonu oldum. Bayrağı orada 
taşımak çok gurur vericiydi. 
Bu benim için çok farklı bir 
duygu oldu. Rabbim emek 
veren herkese bu duyguyu 
yaşamayı nasip etsin.” diye 
konuştu.

“Kendimi bildim bileli 
güreşiyorum”

Dünyaya gelir gelmez ken-
dini güreş sporuyla iç içe 
bulduğunu ifade eden U23 

Dünya Grekoromen Güreş 
Şampiyonası üçüncüsü Fa-
tih Cengiz, hem anne hem 
de baba tarafından güreşçi 
bir aileden geldiğini ifade 
etti. Güreşçi bir aileden gel-
mesinin bu sporu yapma-
sındaki en büyük etken ol-
duğunu dile getiren Cengiz, 
“ Anne tarafından Dedem, 
baba tarafından da Amcam 
güreşçiydi. Onların da etki-
siyle 7 yaşında antrenman-
lara başladım. 10 yaşında 
artık minderdeydim. Artık 
güreş benim için bir hayat 
felsefesidir. 

“Bu güne kadar birçok 
başarı kazandım”

Ankara’da profesyonel ola-
rak güreş yapmaya başla-
dıktan sonra birçok başarı 
kazandığını belirten Cengiz, 
bu başarıları şöyle sıraladı. 
“2012 yılında Yıldızlar ka-
tegorisinde 2., 2017 yılında 
Büyükler Kategorisinde 3.,  
U23 Dünya Şampiyonluğu, 
U23 Avrupa ve Dünya üçün-
cülüğü kazandım. Bu başarı-

ları kazanırken aklımda hep 
babam vardı. Girdiğim tüm 
müsabakalarda onu onere 
etek için mücadele ettim. 
Bununla beraber bir ülkeyi, 
bir bayrağı temsil etmenin 
verdiği hazzı parayla satın 
alamazsınız. Gelecekle ilgili 
hedefim bugün olduğumdan 
daha iyi bir noktaya gelebil-
mek.” 

“Güreş dışında hobilerim 
var”

Güreş dışında Latin dansla-
rına ilgi duyduğunu belirten 
Cengiz, Salsa ve Bachata 
yaptığını, bununla beraber 
Keman ve Klarnet gibi ens-
trümanları çalabildiğini ifa-
de ederek dünya klasiklerini 
okumayı sevdiğini söyledi.
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SAĞLIK

Prof. Dr. Sezen Karaca ÖZKISACIK
ADÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Yenidoğanda 
İntestinal Atrezi 
(Bağırsak Gelişmemesi)

Hamilelik sırasında 
yapılan ultrason-
larda bağırsaklar-

da genişleme başlarsa bu 
durumun varlığından şüp-
helenilir, ancak bu durum 
hiçbir zaman kesin tanı 
değildir. Kesin tanı ancak 
bebek doğduktan sonra 
konulabilmektedir. Bebek 
doğduktan sonra karnı şiş-
meye ve kusmaya başlar. 
Kusması ilk olarak aldığı 
anne sütü ya da mama içe-
rikli iken, daha sonra safra 
içerikli bir hal alır. Bağır-
sağın gelişmemiş olan kıs-

mından daha aşağıya geçiş 
olmadığı için, bu bebekler-
de kaka çıkışı da olmamak-
tadır. 

Karın filminde bağırsak tı-
kanıklığı ile ilgili bulgular 
saptanırsa, opaklı bağırsak 
filmleri (renkli film) çekilir. 
Bu filmlerle tıkanıklığın 
tam seviyesi belirlenemez, 
ancak bu duruma neden 
olabilecek diğer hastalık-
ların olup olmadığı anla-
şılabilir. Jejunoileal atrezi 
olan bebeklerde ek anor-
malikler nadiren görülür. 

İnce bağırsaklar jejunum ve ileum olmak üzere iki 
kısımdan oluşmaktadır. Hamilelik sırasında bebeğin 
ince bağırsağına giden kan akımı kesildiğinde bu 
damarın beslediği bağırsak kısmı gelişemez ve kör 
olarak sonlanır. Bu durum “intestinal atrezi” olarak 
adlandırılmaktadır. Dört farklı tipi mevcuttur; tipI’de 
bağırsağın içi bir zarla kapalı iken tip IV'te çok 
sayıda atrezik kısım vardır. Hangi tip olursa olsun 
bağırsağın gelişemeyen bu kısmının daha aşağısına 
geçiş olmaz ve kör sonlanan bağırsak kısmında 
bebeğin bütün bağırsak içeriği birikmeye başlar. 
Kısa süre içerisinde de bebek safra içerikli kusmaya 
başlar. 
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Ancak genel tarama amacı 
ile karın ultrasonu ve kalp 
ekosu yapılması gereklidir.

Hangi tipi olursa olsun 
bağırsak atrezilerinde te-
davi cerrahidir. Bebeğin 
beslenmesi mümkün ol-
madığı için ağızdan mama 
alımı kesilir. Karın şişliğini 
rahatlatmak için burundan 
ya da ağızdan mideye takı-
lan bir drenaj tüpü ile mi-
dedeki şişkinlik rahatlatılır. 
Bebek beslenemediği için 
damar yolu açılarak da-
mardan serum ve protein, 
yağ gibi temel besin mad-
deleri verilmeye başlanır. 

Kesin tedavi cerrahidir. Ame-
liyat hazırlığı için enfeksi-
yon riskine karşı damardan 
antibiyotikler başlanır. Ame-
liyat sırasında ucu kapalı 
sonlanan bağırsak kısımları 
çıkarılarak bağırsak devam-
lılığını sağlamak için ba-
ğırsak birleştirici ameliyat 

(anastomoz) yapılır. Ameli-
yat sonrasında bebek yapı-
lan anastomoz iyileşene ve 
bağırsak hareketleri tekrar 
geri gelene kadara damar-
dan serum ile beslenir. Dış-
kılama en erken 7-10 günde 
başlar, bebeğin burnundan 
mideye yerleştirilen sonda 
çıkartılır ve az az beslenme 
başlanır. Bebeğin karın şişli-
ği olmazsa ve dışkılama ra-
hatlarsa beslenmeler arttı-
rılarak günler içinde serum 
sonlandırılır ve tamamen 
anne sütü ya da mama ile 
beslenmeye geçilir. 

Hastanemizde de tarafımız-
ca bu özellikli yenidoğan 
ameliyatları yapılabilmek-
tedir. Sadece bağırsak geli-
şim bozuklukları değil, diğer 
birçok yenidoğan konjeni-
tal anomalileri tarafımızca 
opere edilebilmekte ve ol-
dukça iyi sonuçlar elde edil-
mektedir. 

ğırsak birleştirici ameliyat 
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ÖĞRENCİ

Sosyal Çalışmacılar Toplu-
luğu ilk etkinliğini Türkiye 
Bağımlılıkla Mücadele Eği-
timleri kapsamında, ‘Uyuş-
turucu Madde Bağımlılığı 
Eğitimi’ ve ‘Otizim Eylem 
Planı Eğitimi’ni  Nazilli İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesinde gerçekleştirdi. Top-
luluk bir diğer etkinliğinde, 
Aydın Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Müdürü Seyfi 

Bozçelik, Aile ve Çalışma 
Bakanlığı Aile Formatörü 
Şengül Yiğit ve 110 gönüllü 
ile birlikte Aydın Çocuk Ev-
leri Sitesini renklendirdi. Et-
kinlik oldukça renkli görün-
tülere sahne oldu. Topluluk 
üyeleri son olarak “Torbada 
Senin de Çöpün Olsun” slo-
ganıyla yola çıkıp okulları-
nı temizledikleri etkinlik-
te, farkındalık oluşturmayı 

amaçladıklarını ifade etti.

Maskesiz Gülücükler Top-
luluğu, 2-8 Kasım Lösemili 
Çocuklar Haftası etkinlikle-
ri kapsamında Atatürk Kent 
Meydanı ve Üniversitemiz 
Merkez Kafeteryası önün-
de maske takma etkinliği 
gerçekleştirdi. Maske takan 
kişilerin hassasiyetlerine 
yönelik farkındalık oluştur-

mak amacıyla düzenlenen 
etkinlikte lösemi hastalığı 
hakkında doğru bilinen yan-
lışlar anlatıldı.

Tiyatro Topluluğu ve Sos-
yolojik Açılımlar Toplulu-
ğu’nun farklı zamanlarda 
gerçekleştirdiği huzurevi 
ziyaretleri, yaşlılar tarafın-
dan memnuniyetle karşıla-
nırken; etkinliklerin, kuşak-

Öğrenci
Toplulukları
etkinlikleri devam ediyor

Üniversitemiz öğrenci toplulukları, düzenledikleri etkinliklerle yeni eğitim öğretim yılına hızlı bir başlangıç 
yaptı. Üniversitemizde aktif olarak çalışmalarını yürüten topluluklar, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk 
projeleriyle toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.
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ların birbiriyle kaynaşması 
ve kuşaklararası sağlıklı ile-
tişimin oluşması açısından 
önem taşıdığı belirtildi.

PDR, Biyoloji, Müzik ve Ar-
keoloji Topluluğu’nun or-
taklaşa düzenlediği ‘Tralleis 
Doğa Yürüşü’ etkinliği, Tral-
leis Antik kentine yapılan 
yürüyüş ile başlarken, Arke-
oloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Murat Çekilmez’in 
Tralleis Antik kenti hakkında 
verdiği bilgilerle sona erdi. 

Engelsiz Yaşam ve Sinema 
Topluluğu film gösterimle-

rine başlarken, Kariyer Gün-
leri Topluluğu üyeleri de 
Buharkent Mesire alanında 
piknik etkinliği düzenledi. 
Çeşitli oyunlarla renkle-
nen etkinlikte doğa ile iç 
içe olan öğrenciler keyifli 
zaman geçirdi. Topluluk yö-
netimi etkinlik sonunda en 
kısa zamanda tekrar bir ara-
ya geleceklerini belirtti.

Tıp Öğrencileri Topluluğu 
Karacasu ilçesindeki 2 ayrı 
ilkokulda 9 Kasım 2018 
tarihinde öğrencilere halk 
arasında şeker hastalığı 
olarak bilinen ‘Diyabet’ hak-

kında bilgiler verdi. Dünya 
Diyabet Günü kapsamında 
düzenlenen eğitimde, 37 tıp 
fakültesi öğrencisi, 450’ye 
yakın öğrenciye ulaştı. Şe-
ker hastalığının çocuk yaşta 
çok sık ortaya çıktığına dik-
kat çekip farkındalık oluş-
turmayı amaçlayan topluluk 
üyeleri, öğrencilerle oyunlar 
oynayarak onların doktor 
korkularını yenmeye ve ha-
yallerine ışık tutmaya çalıştı.

Tıp Öğrencileri Toplulu-
ğu’nun bir diğer etkinliği, 
Afrodisias Antik Kenti’ne dü-
zenlenen kültürel gezi oldu. 

Topluluk, bir ilki gerçekleş-
tirerek, Odeon Amfi Tiyatro-
su’nda 12 -18 Kasım Dünya 
Antibiyotik Farkındalık Haf-
tası kapsamında ‘Aktivite 
Planlama ve Antimikrobiyal 
Direnç Çalıştayı’ düzenledi. 

Özgün Düşünce Topluluğu, 
7-9 Kasım 2018 tarihinde 
düzenledikleri etkinlikle köy 
okulları için kitap topladı. 
Merkez Kampüste kurulan 
kitap standını, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan da zi-
yaret etti.
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ÖĞRENCİ

Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci 
Topluluğu öğrencileri, 2 Kasım 2018 
tarihinde Merkez Kampüste yapımı 
yeni tamamlanan bisiklet yollarında 
test sürüşü gerçekleştirdi.

Başlangıç noktasında öğrencilerle 
hatıra fotoğrafı çektiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan; bisiklet yolla-
rını araç trafiğinden ayıracaklarını 
söyleyerek “Büyük özveriyle kısa za-
manda faaliyete geçirdiğimiz yolla-
rımız kampüsümüzdeki trafik akışını 

daha düzenli 
hale getire-
cek. Özellikle 
bisiklet yolla-
rının yapımıyla 
Aydın’da bir ilki 
gerçekleştirdik. 
Aydın halkına 
ve tüm öğrenci-
lerimize hayırlı 
uğurlu olsun.” 
dedi.

Bisiklet yolları
öğrencilerimizle 
renklendi

lerimize hayırlı 
uğurlu olsun.” 
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Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
Topluluk Tanıtım Gününde, topluluk-
lara yeni üyeler eklenirken topluluk 
üyeleri ile yeni üyeler düzenlenen 
çeşitli organizasyonlarla bir araya 
gelerek kaynaştı. 

Üniversitemizin aktif toplulukların-
dan PDR (Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik), Arkeoloji Topluluğu, Sos-
yolojik Açılımlar Topluluğu, ADÜ Bi-
limsel Araştırmalar Topluluğu, Genç 
Liderler Topluluğu, Maskesiz Gülü-
cükler Topluluğu ve Engelsiz Yaşam 

Topluluğu, Ekim ayı-
nın son haftasında 
yeni üyeleriyle bir 
araya geldi. 

Tanışmanın ardın-
dan yeni üyeler-
le yıl içerisinde 
yapacakları etkinlikler ko-
nusunda fikir alışverişinde bulunan 
topluluklar, daha fazla üye kazanarak 
yapacakları organizasyonların daha 
fazla ses getirmesini amaçladıklarını 
iletti.

Topluluklar
yeni üyeleriyle tanıştı

yapacakları etkinlikler ko-
nusunda fikir alışverişinde bulunan 
topluluklar, daha fazla üye kazanarak 
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ebediyete intikali-
nin 80’inci yılı münasebe-
tiyle Üniversitemiz Fasıl 
Topluluğunca düzenlenen 
“Ata’mız ve Fasıl” konu baş-
lıklı konser 8 Kasım 2018 

tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Miletos Salonu’n-
da gerçekleşti.

Etkinliğe Vali Yardımcısı 
Ömer Faruk Günay, aka-
demik ve idari personelin 

yanı sıra çok sayıda sanat-
sever yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk’ün en sevdiği Türk 
Müziği eserlerinin fasıl 
formatında seslendirildiği 
konser büyük ilgi gördü.  

Fasıl Topluluğu Danışma-
nı Öğr. Gör. Olcay Yılmaz 
yönetiminde 9 kişiden 
oluşan koro, 2 perdede 
toplam 18 seçkin eseri,-
dinleyicilerin beğenisine 
sundu.

 Organ Bağışı Haftası do-
layısıyla Hastanemiz Organ 
ve Doku Nakli Koordina-
törlüğü ekibi tarafından, 
14 Kasım 2018 tarihinde 
Atabey Kolejinde öğrenci-
leri ve çalışanları bilinç-
lendirmek ve farkındalığı 
arttırmak amacıyla eğitim 
düzenlendi.

Organ ve Doku Nakli Koor-
dinatörü Dilek Acar gerçek-
leştirdiği sunumda, organ 
nakli, organ bağışı çeşitleri, 
organ bağışının önemi, Tür-
kiye’de organ bağışı, Hasta-
nemizde organ nakli, organ 
bağışını etkileyen faktörler 
konularında bilgi verdi.

Organ yetmezliği ya da kay-

bı nedeni ile yaşamı tehdit 
altında olan bireylerin ha-
yatlarını kurtarmanın, ya-
şam sürelerini ve kalitesini 
arttırmanın organ nakli ile 
mümkün olabildiğini akta-
ran Acar, “Organ nakli, vü-
cutta görevini yapamayan 
bir organın yerine canlı bir 
vericiden veya ölüden alı-
nan sağlam organın nakle-

dilmesi işlemidir.” sözleriy-
le organ naklini tanımladı.

Hastanemizde ilk organ 
nakli ameliyatının Aralık 
2017’de böbrek ve kara-
ciğer nakilleriyle gerçek-
leştiğini belirten Acar, şu 
an aktif olarak organ nakli 
işlemlerinin devam ettiğini 
aktardı.

Eğitim sonunda, okul mü-
dürü ve bağış yapmak is-
teyen öğretmenlerin bağış 
işlemleri gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Sercan Cin’in 
Organ ve Doku Nakli Koor-
dinatörü Dilek Acar ve Or-
gan ve Doku Nakli Koordi-
natörlüğü Hemşiresi Necla 
Olçum’a plaket takdimi ile 
etkinlik sona erdi.

Atamızı sevdiği şarkılarla andık 

 “Organ Bağışı ve Farkındalık” eğitimi verildi
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 Üniversitemiz Uluslarara-
sı İlişkiler Koordinatörlüğü 
(UİK) tarafından düzenle-
nen “Homecoming” adlı, 
2017-2018 akademik yılın-
da Erasmus+ öğrenci deği-
şim programına katılan öğ-
renciler için organize edilen 
etkinlik, 12 Ekim 2018 tari-
hinde Eğitim Fakültesi Top-
lantı Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğe UİK Direktörü Öğr. 
Gör. Öncel Sencerman, UİK 
personeli Funda Başaran, 
Zeynep Çetin, Claire Kılınç, 
Emre Dinçer, Selin Çelikbaş 
ve 2017-2018 Akademik Yı-
lında Erasmus+ programına 
katılan öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşma-
sını yapan Öğr. Gör. Zeynep 
Çetin, öğrencilerin Erasmus 
Programında büyük dene-
yim kazandıklarından bah-
sederek sunum yapmak ve 
deneyimlerini paylaşmak 
isteyen öğrencileri sahneye 
davet etti.

Birleşik Krallık’ta gerçek-
leştirdiği staj deneyimi-
ni anlatan Afgan uyruklu 

Marouf Rashidi, staj yeri 
bulabilmek için firmalara 
yüzlerce e-posta gönder-
diğini, sonuçta bir kurum-
dan kabul aldığını, staj yeri 
ararken öğrencilerin sabırlı 
olması gerektiğini belirtti. 
Erasmus programının kişi-
sel gelişimine büyük katkı 
sağladığını söyleyen Ma-
rouf, Erasmus programının 
harika bir deneyim oldu-
ğunu, hayal bile edemedi-
ği işleri başardığı için çok 
mutlu olduğunu söyledi.

Daha sonra sunumunu yap-
mak üzere Beslenme ve Di-
yetetik öğrencisi Mizgin De-
mir söz aldı ve Polonya’da 
gerçekleştirdiği Erasmus 
Öğrenim ve Staj deneyimini 
anlattı. Erasmus programıy-
la farklı ülkelerden farklı 
insanlarla tanıştığını, farklı 
bakış açılarının kişisel ge-
lişimine katkıda bulundu-
ğunu söyleyen Demir, Eras-
mus öğrenim hareketliliği 
sırasında tanıştığı arkadaşı 
vasıtasıyla “couchsurfing” 
hizmetinden faydalandığını 

belirtti.

Öğrenci sunumlarından 
sonra söz alan Uluslarara-
sı İlişkiler Koordinatörlüğü 
Direktörü Öncel Sencerman, 
etkinliğe katılan tüm öğren-
cilere teşekkür ederek, Eras-
mus Hareketliliğine katılan 
öğrencilerden ve gittikleri 
kurumlardan olumlu dö-
nütler aldıklarını ve bu du-
rumun kendilerini oldukça 
mutlu ettiğini belirtti.

 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi tarafından, 2018 yılı 
Temel İş Sağlığı ve Güven-
liği Eğitimleri, 23 Ekim - 6 
Kasım 2018 tarihleri ara-
sında gerçekleşti.

Dört oturumda gerçekle-
şen eğitimler; İş Güvenli-
ği Uzmanları Emine Tunç, 
Dursun Bayrav, Durmuş 
Samet, İş Yeri Hekimi Mus-
tafa Yılmaz ve Sivil Savun-

ma Amiri Hasan Alp tara-
fından verildi.

Eğitimler sonunda; yapı-
lan ön test ve son testler 
ile eğitimin etkinliği de-
ğerlendirilerek, sınavdan 
geçer not alan çalışanla-
rımıza katılım sertifikaları 
verileceği, geçer not ala-
mayan personellere ise 
eğitim tekrarı yapılacağı 
belirtildi.

Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı Öğrencileri için 
oryantasyon programı düzenlendi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri gerçekleşti
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 Aydın İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve UNİLOOK Türki-
ye iş birliği ile düzenlenen 
“Üniversite Tanıtım Günleri” 
etkinliği 1 Kasım 2018 tari-
hinde Aydın Lisesi Spor Sa-
lonunda gerçekleşti.

Etkinliğe, Aydın Valisi Yavuz 
Selim Köşger, İl Milli Eğitim 
Müdürü Bilal Yılmaz Çan-
dıroğlu, Aydın Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Murat Yılmaz, 
kurum müdürleri, üniversite 
temsileri ve öğrenciler ka-
tıldı.

Basın ve Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü personeli tarafın-
dan yapılan tanıtımda Vali 
Yavuz Selim Köşger’e ve Ay-
dın’daki lise öğrencilerine 
Üniversitemiz ve bölümleri-
miz hakkında ayrıntılı bilgi-
ler verildi

Saygı Duruşu ve İstiklal Mar-
şı’yla başlayan programda 
açılış konuşmasını yapan 
UNİLOOK Türkiye Temsilcisi 
Caner Işkın, “Fuarımızda 26 

devlet ve vakıf üniversitesi 
bulunuyor. Öğrencilerimizin 
gelecekle ilgili kaygılarını 
önlemek ve doğru tercih ya-
pabilmelerini sağlamak için 
buradayız. Öğrencilerimize 
şimdiden başarılar dilerim.” 
ifadelerini kullandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü 
Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise 
konuşmasında “Biz eğitim-
de yeni bir gündem oluş-
turmayı önemsiyoruz, eğer 
öğretmenler olarak sizde 

gündemi değiştirebilirseniz, 
eğitimdeki başarıda o dere-
ce artacaktır. Hemen hemen 
her gün bir etkinlik içerisin-
de olmaya gayret ediyoruz. 
Tabi bunun içerisinde üni-
versite tanıtım ve kariyer 
günlerinin de bizim için ayrı 
bir önemi var. Bu çocukla-
rın her anlamda eğitim ve 
öğretim noktasında kendi-
lerini geliştirmeleri, kişilik 
ve kariyer olarak iyi yerler-
de olmaları bizim için çok 
önem arz ediyor, Bunu ya-

pabilmeleri içinde bu tür et-
kinlere katılmaları ve doğru 
tercih yapmaları önemlidir” 
diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ay-
dın Valisi Yavuz Selim Köş-
ger ve protokol üyeleri fuar 
açılış kurdelesini keserek, 
Aydın Yüksel Yalova Güzel 
Sanatlar Lisesi öğrencileri-
nin müzik dinletisi eşliğinde 
stantları gezerek üniversite-
ler ve bölümler hakkında 
bilgi aldı.

 Üniversitemiz Kadın So-
runları Araştırma Merkezi 
ve Aydin Aile ve Sosyal Po-
litikalar İl Müdürlüğü’nün 
birlikte düzenlediği kadına 
yönelik şiddete karşı aka-

demik ve sivil toplum kuru-
luşlarını bir araya getirmek 
amaçlı toplantı 27 Ekim 
2018 tarihinde ADÜ Resto-
randa gerçekleşti.

Toplantıya Aydın Valisi Ya-
vuz Selim Köşger’in eşi 
Fatma Köşger, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın eşi 
Öğr. Gör. Hatice Bircan, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Politika-

lar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, 
Üniversitemiz Kadın So-
runları Araştırma Merkezi 
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi 
Meryem Eken ve sivil top-
lum örgütleri temsilcileri 
katıldı.

Toplantıda, kadın sorunları 
ve kadına yönelik şiddete 
karşı çözüm sürecinde de 
öncülük yapacak projeler 
hakkında görüş alışverişin-
de bulunulurken, Bu soru-
nun sivil toplum kuruluş-
ları ve üniversitenin el ele 
çalışarak üstesinden geli-
nebileceği toplantıda dile 
getirildi.

Üniversitemizde kadına yönelik şiddet konuşuldu

İlimiz öğrencilerine Üniversitemizi tanıttık
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 “14 Kasım Diyabet Günü” 
dolayısıyla Çocuk Endok-
rinolojisi Bilim Dalı tara-
fından düzenlenen etkinlik 
Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Öğre-
tim Üyeleri Bloğu Seminer 
Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan Doç. Dr. Tolga Ünü-
var, insülinin bulunmasıyla 
gelişen tedaviler hakkında 
bilgi vererek, diyabetli ya-

şamda egzersiz, diyet, eği-
tim ve insülinin önemini 
anlattı.

Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Dr. 
Öğretim Üyesi Bekir Dağlı 
Pediatri dallarının önemine 
vurgu yaparken, Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ayşe Fahriye Tosun, genetik 
yatkınlık, çevresel faktör-
ler ve beslenme bozukluğu 

etmenlerinin, TİP 1 diyabet 
hasta sayısının giderek art-
tığını, tedavinin zorlaştığını 
belirtti. Prof. Dr. Tosun sağ-
lıklı ve uzun bir yaşam için 
hekim ve diyetisyenlerin 
önerilerine uyarak diyete 
dikkat edilmesi gerektiğini 
aktardı. 

Doç. Dr. Ahmet Anık, pank-
reastaki hasar ile vücudun 
insülin üretememesi duru-
munda diyabetin oluştu-

ğunu belirterek “Otoimmün 
hastalıklardan diyabetin 
100 yıla dayanmayan bir te-
davide geldiği noktayı gö-
rüyorsunuz. Kullandığımız 
insülinleri iyileştirmek için 
çalışmalar devam ediyor ve 
pompa teknolojisi giderek 
ilerliyor.” dedi. Hekime danı-
şılmadan alternatif bir teda-
vi denenmemesi önerisinde 
bulunan Doç. Dr. Anık, “Di-
yabeti ne kadar sağlıklı yö-
netirsek, hemşire, diyetisyen 
ve hekim ile uyum içerisin-
de olunursa gelecek yıllar 
bize o kadar parlak görü-
nüyor. Hepinize sağlıklı bir 
hayat diliyorum. Ekip olarak 
koşullar ne olursa olsun her 
daim yanınızda olacağımızı 
unutmamanızı istiyorum.” 
sözleriyle konuşmasına son 
verdi.

Konuşmaların ardından ger-
çekleşen illüzyon gösterisi 
çocuklar tarafından büyük 
beğeni toplarken, bowling 
ve oyun alanında da çocuk-
lar doyasıya eğlendi.

Etkinlik diyabetli çocukla-
rın ara öğün beslenmesi ile 
sona erdi.

14 Kasım Diyabet Günü etkinliği gerçekleşti

 İzmir Büyükşehir Belediye-
sinin 3. Uluslararası Engel-
sizmir Kongresi kapsamında 
düzenlediği ‘EN-GEL-LE-ME’ 
konulu uluslararası kısa film 
yarışmasında, Üniversitemiz 
İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bö-
lümü öğrencilerinden Cavit 
Karşal ve Uğur Duymuş’un 
yönetmenliğini yaptığı “SEN 
isterSEN” adlı kısa film, ikin-
cilik ödülünü kazandı.  

Engellilerin yaşam kalitesi-
ni arttırmak, engelli hakla-

rına dikkat çekmek için 1-3 
Kasım 2018 tarihleri arasın-
da ‘Engelsiz Üretim Model-
leri ve İstihdam’ temasıyla 
düzenlenen 3. Uluslararası 
Engelsizmir Kongresi’nde, 
21 filmin başvurduğu kısa 
film yarışmasında ikincilik 
ödülünün sahibi İletişim 
Fakültesi öğrencilerimiz 
oldu. Ödül töreni 1 Kasım 
2018 tarihinde gerçekleşir-
ken, öğrencilerimiz, Fakül-
telerine kazandırdıkları bu 
anlamlı ödül için duydukları 
memnuniyeti ifade etti.

İletişim Fakültesi öğrencimiz ikincilik ödülü aldı
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 Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 
Eren Taşyürek’in yönetmen-
liğini yaptığı “Sarı Zeybek’in 
İzinde” adlı kısa film Sel-
çuk Üniversitesi (SÜ) İleti-
şim Fakültesi tarafından 5 
10Kasım 2018 tarihlerinde 
düzenlenen 18. Uluslarara-
sı Kısa-Ca Öğrenci Filmleri 
Festivali Belgesel dalında 
birincilik ödülüne layık gö-
rüldü.

İlimizin Efe kültürünü konu 
edinen Eren Taşyürek’in yö-
netmenliğini ve İletişim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ha-
lim Esen’in danışmanlığını 
üstlendiği “Sarı Zeybek’in 

İzinde” adlı film, 18. Ulusla-
rarası Kısa-Ca Film Festivali 
Belgesel Dalında birincilik 
ödülünü kazandı. Genç yö-
netmen Taşyürek, konuyla 

ilgili yaptığı açıklamada 
daha önce de yarışmalara 
katılıp derece aldıklarını 
ifade ederek “18. Kısa-Ca 
Film Festivali’nden birinci-

likle döndüğümüz için çok 
mutluyum. Çalışmalarımız-
da bizlere destek olan her-
kese teşekkür ederim” diye 
konuştu.

“Sarı Zeybek’in İzinde” birincilik ödülüne layık görüldü

 Üniversitemiz Söke Sağ-
lık Yüksekokulunun da pay-
daşları arasında bulunduğu, 
Söke Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı (SYVD), Söke Eğitim 
Vakfı (SÖKEV), Aydın Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdür-
lüğü ve Söke İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğünce destek-
lenen kısa adı SÖKADA olan 
Söke Kuşaklararası Dayanış-
mayı Arttırma Projesi’nin et-
kinlikleri Ekim ayı itibariyle 
başladı.

Çocuk, genç ve yaşlıları bir 

araya getirerek, kuşaklara-
rası dayanışmayı güçlendir-
mek amacıyla oluşturulan 
projenin, anne babalar başta 
olmak üzere, yaşlılar, eği-
timciler ve alanda çalışan 
uzmanların ilgisini çekerek 
küresel farkındalık oluştur-
ması hedefleniyor. Bu amaç 
doğrultusunda proje ekibi, 
10-12 yaş grubu çocuklar, 
18-25 yaş grubu üniversite 
öğrencileri ile 65 yaş ve üstü 
sağlıklı yaşlılardan oluşuyor.
Proje kapsamında 18 Ekim 
2018 tarihinde SÖKADA 
paydaşları ve 3 kuşak tem-

silcilerini bir araya getiren 
bir tanışma toplantısı dü-
zenlendi. Söke Kaymakamı 
Tahsin Kurtbeyoğlu düzen-
lenen tanışma toplantısında 
yaptığı açıklamada, “Bu proje 
ile, farklı yaş kuşağında bu-
lunan bireylerin iletişimini 
güçlendirerek, toplumsal 
dayanışma, saygı, sevgi ve 
hoşgörünün yaygınlaştırıl-
ması için bir duyarlılık oluş-
turmayı hedefliyoruz. Projeyi 
hazırlayarak hayata geçiren 
herkesi kutluyorum.” dedi. 
Toplantı sonunda; çocuk, 
genç ve yaşlıların birlikte 

kaliteli zaman geçirmelerine 
ilişkin planlanan ilk aktivite-
nin sinema etkinliği olması 
kararlaştırıldı.

Üç Kuşak Sinemada 
Buluştu

İlköğretim ve üniversite öğ-
rencileri ile yaşlıların bir 
araya geldiği sinema etkin-
liği 2 Kasım 2018 tarihinde 
düzenlendi. Üç kuşağın bir-
likte “Bizim Köyün Şarkısı” 
sinema filmini izlediği etkin-
likte, katılımcılar; projenin 
gerçekleşmesine katkı su-
nan Söke Kaymakamı Tahsin 
Kurtbeyoğlu’na, Söke Sağlık 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Rahşan Çevik Akyıl’a ve Ege 
Yükselen Eğitim Kurumları 
Özel Söke Amerikan Kültür 
Koleji Kurucusu ve Müdürü 
Ömer Yavaş’a desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.

Proje faaliyetleri http://so-
kada09.blogspot.com/ adre-
sinden takip edilebilir.

Üniversitemiz SÖKADA projesine destek veriyor
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 Üniversitemiz Fen Edebi-
yat Fakültesi Arkeoloji Bö-
lümü ile Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi işbirliği ile düzen-
lenen “Harita ve Jeoinfor-
masyon Teknolojilerinin 
Kullanımı” adlı seminer 22 
– 24 Ekim 2018 tarihlerin-
de Atatürk Kongre Merke-
zi’nde gerçekleşti

Etkinliğe konuşmacı olarak 
Fen Edebiyat Fakültesi Ar-
keoloji Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Engin Akdeniz, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri 
Odası İzmir Şube Başka-
nı Özhan Kaynarca, Gebze 
Teknik Üniversitesi Harita 
Mühendisliği Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Arif 
Çağdaş Aydınoğlu, Anadolu 
Üniversitesi Yer ve Uzay Bi-
limleri Enstitüsü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Uğur Avdan, 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Harita Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Tarık Türk, Akdeniz Üniver-
sitesi Uzay Bilimleri ve Tek-
nolojileri Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Nusret Demir ve Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Ha-
rita Müh. Bölümü Öğr. Gör. 
Dr. Taylan Öcalan katıldı. 

Seminerde, Harita ve jeoin-

formasyon teknolojilerinin, 
arkeolojik alanların tespiti, 
detaylı plan ve rölöveleri-
nin 3 boyutlu olarak üre-
tilmesi ve modellenmesi, 
tüm planların bilgi siste-
mine dönüştürülmesi gibi 
konularda etkin ve yararlı 
sonuçlar verdiği anlatıldı. 
Bu teknolojiler, yapay uy-
dulara dayalı konumlama 
sistemleri (GNSS), fotogra-
metri ve uzaktan algılama 
teknolojileri, lazer tarama 
teknolojisi (LİDAR), Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri (CBS), 
yersel klasik ölçme sen-
sörleri ve İnsansız Hava 
Aracı (İHA) sistemlerinden 
zaman, maliyet, doğruluk, 

işgücü, modelleme ve gör-
selleştirme ölçütleri açı-
sından yararlandığı konu-
şuldu.

Katılımcılara konuşmacılar 
tarafından verilen teorik 
eğitimle birlikte 23 Ekim 
2018 tarihinde Arkeoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. En-
gin Akdeniz tarafından yü-
rütülen Manisa ilinin Ak-
hisar ilçesindeki Thyateira 
antik kenti kazı alanında 
insansız hava aracı kulla-
nılarak uygulamalı eğitim 
verildi. Kazı alanında son 
teknolojik gelişmeler ışı-
ğında lazer tarama tek-
nolojisi ve insansız hava 

araçlarının sistemleri ko-
nusunda eğitim verildi. 

Eğitimlerin 24 Ekim 2018 
tarihindeki son gününde 
ise Thyateira antik kenti 
kazı alanında insansız hava 
aracı kullanılarak elde edi-
len verilerin bilgisayar or-
tamında değerlendirilmesi 
yapılarak bu kapsamda İn-
sansız Hava Aracı ile elde 
edilen veriler, nokta bulutu 
ve Orto – Görüntü ile bir-
likte sayısal yüzey model-
leri oluşturuldu.

Eğitim sonucunda tüm ka-
tılımcılara eğitim sertifika-
sı verildi. 

Üniversitemizde harita ve jeoinformasyon teknolojileri 
konuşuldu
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 29 Ekim Sedef Hastalığı 
Farkındalık Günü dolayı-
sıyla Sedef Hastalığı Hasta 
Okulu, 25 Ekim 2017 tari-
hinde Hastanemiz Seminer 
Salonu’nda gerçekleşti.

Deri ve Zührevi Hastalıklar 

Anabilim Dalı Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Neslihan Şendur, 
tarafından sedef hastalı-
ğının özellikleri, tedavileri, 
yapılması gerekenler konu-
sunda bilgi verildi. 

Prof. Dr. Neslihan Şendur, 

sedef hastalığını özellikle 
diz ve dirseklerde, saçlı de-
ride beyaz renkli kabuklar 
ile seyreden bir deri hasta-
lığı olarak tanımladı ve “Se-
def hastalığı,  hayat boyu 
devam eder. Nedeni üzerin-
de tartışmalar hala devam 

etmektedir. İmmunolojik, 
genetik özellikleri olan bu-
laşıcı olmayan bir deri has-
talığıdır. Yaşam boyu devam 
etmesine rağmen hastalık 
iyilik hali yani derinin tü-
müyle iyileştiği dönemler 
ve bazen de şikayetlerin 
artmasının görüldüğü dö-
nemler ile seyreder.  Kişile-
rin yaşam kalitesini bozan, 
ancak tedaviler ile kontrol 
altına alınabilen sedef has-
talığı tüm dünyada görülen 
bir hastalıktır.” diye konuştu.

Düzenli olarak devam ede-
cek Sedef Hastalığı Hasta 
Okulu’nun bir sonraki top-
lantısı, 27 Aralık 2018 tari-
hinde gerçekleşecek.

Sedef Hastalığı Hasta Okulu gerçekleşti

 Üniversitemiz Söke Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulunun ‘Paramedik Eği-
timinde Teorikten Pratiğe 
Bütünsel Yaklaşım’ adlı pro-
je etkinlikleri kapsamında 
düzenlediği ‘Acil Durumla-
rın Yönetiminde Psikolojik 
Adaptasyon’ isimli konfe-
rans 1 Kasım 2018 tarihinde  
gerçekleşti.

Üniversitemiz Fen Edebiyat 
Fakültesi Psikoloji Bölümü 
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
Şakiroğlu’nun konuşmacı 
olarak katıldığı konferansa, 
Söke Sağlık Hizmetleri MYO 
İlk ve Acil Yardım Programı 
ve Ameliyathane Hizmetleri 
Teknikerliği Programı örgün 
ve ikinci öğretim öğrencile-
ri ile öğretim elemanları ve 
idari personel de katıldı. 

Alanında birçok makale, ki-
tap ve ödülü bulunan Dr. 

Öğretim Üyesi Mehmet Şa-
kiroğlu doktora tezini de 
gerçekleştirdiği acil durum-
lar ve afet yönetimi alanın-
da sahip olduğu kapsamlı 
bilgi ve deneyimlerini öğ-
rencilere etkili sunum tek-
nikleriyle aktardı. Terapist 
kimliğinin yanı sıra, deprem 
psikolojisi ile deneysel, va-
roluşçu felsefe konusunda 

teorik çalışmalardaki bilgi-
lerini de aktaran Şakiroğlu,  
deprem gibi acil durumlar 
yaşandığında hem sağlık 
personelinin hem de olayı 
yaşayan bireylerin duruma 
nasıl psikolojik adaptasyon 
gösterebileceklerini anlattı. 
Mizah yeteneği ile de tanı-
nan Şakiroğlu, etkin ve mes-
lek odaklı öğretim yaklaşımı 

ile öğrencilerin farklı, yarar-
lı, deneyim dolu dakikalar 
geçirmelerini sağladı.

Etkinlik Söke Sağlık Hizmet-
leri MYO Müdürü Doç. Dr. 
Emine Gerçek’in Dr. Öğretim 
Üyesi Mehmet Şakiroğlu’na 
teşekkür plaketi takdimi ve 
toplu fotoğraf çekimi ile son 
buldu.

Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da proje eğitimleri devam 
ediyor
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 Üniversitemiz ve Vestel 
arasında Kamu – Sana-
yi işbirliğini geliştirmek 
amacı ile Manisa’da bu-
lunan Vestel Beyaz Eşya 

Fabrikasında 25 Ekim 
2018 tarihinde Üniver-
sitemiz Mühendislik Fa-
kültesi öğretim üyeleri 
ve Vestel’den yetkililerin 

katıldığı AR-GE toplantısı 
gerçekleşti. 

Üniversitemiz öğrencileri-
nin 2018 yılı Nisan ayında 
Vestel Beyaz Eşya Fabri-
kasına ziyareti ve 2018 
Mayıs ayında Vestel Beyaz 
Eşya Genel Müdürü Erdal 
Haspolat’ın “Akıllı ürünler, 
Akıllı Fabrikalar” isimli 
konferansı ile gelişen iliş-
kiler, Kamu Sanayi İşbirliği 
kapsamında Üniversitemiz 
ve Vestel Beyaz Eşya ara-
sında AR-GE çalışmalarına 
zemin hazırladı. 

Bu çerçevede yapılan top-
lantıya, Mühendislik Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Fatih 

Mehmet Yılmaz ve Maki-
ne Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yunus Çerçi, Buzdolabı 
Fabrikaları AR-GE Müdürü 
Hasan Uğur, Vestel Beyaz 
Eşya Teknoloji Geliştirme 
Departmanı Müdürü Tur-
gay Büyük, Pişirici Cihazlar 
Fabrikası AR-GE Yöneticisi 
Fatih Arslan katıldı.

Toplantıda Vestel Beyaz 
Eşya Tesislerinde Beyaz 
Eşya ürünlerinde yapıla-
cak AR-GE çalışmaları ko-
nusunda görüşmeler ger-
çekleşirken Üniversitemiz 
ile birlikte yapılacak soğu-
tucu ve pişirici ürün grup-
ları konusunda çalışmala-
ra başlama kararı alındı.

Üniversitemiz ve Vestel arasında AR-GE toplantısı gerçekleşti

“En İyi Araştırma Bildirisi Ödülü” öğretim üyemizin oldu

 Üniversitemiz Spor Bi-
limleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ber-
fin Serdil Örs, 31 Ekim - 3 
Kasım 2018 tarihleri ara-
sında Antalya’da düzenle-
nen 16. Uluslararası Spor 
Bilimleri Kongresi’nde 

“Hareket ve Antrenman 
Bilimleri” kategorisinde 
en iyi araştırma bildiri-
si ödülüne “Dingin Göz 
Süresi ve Motor Ustalık: 
Basketbolda Serbest Atış” 
başlıklı çalışması ile layık 
görüldü.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemiz ev sahip-
liğinde İl Sağlık Müdürlü-
ğü tarafından düzenlenen 
2018 Yılı Verimlilik Uy-
gulamaları Bilgilendirme 
Toplantısı’nın açılış töreni, 
22 Kasım 2018 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’n-
de gerçekleşti. 

Program öncesinde Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can; Kamu Hastaneleri Ge-
nel Müdürü Prof. Dr. Rahmi 
Kılıç, İl Sağlık Müdürü Dr. 
Fevzi Yavuz Yılmaz ve be-
raberindeki heyeti maka-
mında ağırladı.

Çok sayıda sağlık çalışa-
nının katılım gösterdiği 
etkinlikte, sağlığın 2002 
yılından bu yana göster-
diği değişim ve dönüşüm 
sürecini belirterek konuş-
masına başlayan Aydın İl 
Sağlık Müdürü Dr. Fevzi 
Yavuz Yılmaz “Dağınık olan 
sağlık sisteminin toparlan-
masını ve vatandaşa kali-
teli bir şekilde ulaşmasını 
sağlayarak birçok ülkeye 
rol model olacak bir iş 
başarmış durumdayız. He-

deflerimizin birinci basa-
mağını bitirdik. İkinci ba-
samağında bu hizmetlerin 
kalitesini daha fazla nasıl 
yükseltebiliriz bunları tar-
tışacağız. Bu tür etkinlik-
ler hedeflediğimiz kalite-
ye ulaşmamız açısından 
önem arz etmektedir.’ dedi.

Göreve başladığı ilk gün-
den itibaren sağlık alanın-
da yaptıkları yatırımlarla 
Üniversite Hastanesini ter-
cih edilen kaliteli bir böl-
ge hastanesi haline getir-
diklerini söyleyen Prof. Dr. 

Cavit Bircan, “Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesinde 
göreve başladığımda Has-
tanemizin 9.6 Milyon TL 
cirosu vardı. Şu an ciromuz 
21 Milyon TL’yi geçti. Genç 
bir kadroyla yola çıktık. 
Misyonumuz yenilikçi atı-
lımlar yapmaktı. Kimsenin 
olamaz dediğini yaptık ve 
çok ciddi tasarruflar sağla-
dık. Uygulama ve Araştırma 
Hastanemizin sağlık ala-
nında kalitesini yükselttik. 
Hastanemizi son sistem ci-
hazlar ve birimlerle buluş-
turduk.” dedi. Uzun zaman-

dır beklenen, hastanelerin 
malzeme ihtiyaçlarının 
topluca ve ucuza alına-
bileceği,  “Sağlık Marketi”  
uygulamasının faaliyete 
geçeceğine değinen Rek-
törümüz, bu konuda duy-
duğu memnuniyeti dile 
getirdi. Etkinliğin verimli 
geçmesini temenni eden 
Prof. Dr. Bircan, konuşma-
sını katılımcılara teşekkür-
lerini sunarak sonlandırdı.

Üniversitelerin eğitim faa-
liyetlerinin yanı sıra, mal-
zeme ve araç gereçlerin 
tedarikinden de sorumlu 
olduğunu ifade eden Kamu 
Hastaneleri Genel Müdürü 
Prof. Dr. Rahmi Kılıç, artık 
söz konusu araç gereçlerin 
daha ucuza, toplu bir şekil-
de, Devlet Malzeme Ofisin-
den temin edilebileceğini 
söyledi. Hastanelerde ön-
celiğin hastalar olduğunu 
belirten Prof. Dr. Kılıç,  “24 
saat hastalara fedakarlık-
la kaliteli hizmet vermeye 
çalışan sağlık personelle-
rimizi unutmadık. Sağlık 
çalışanlarının şartlarını 
iyileştirmek adına çalış-
malarımız olacaktır.” diye-
rek konuşmasını sonlan-
dırdı.

Üniversitemizde sağlıkta kalite konuşuldu
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 Üniversitemiz Diş Hekim-
liği Fakültesi tarafından 
düzenlenen Uluslararası 
Meandros Diş Hekimliği 
Kongresi, 23-25 Kasım 2018 
tarihlerinde Kuşadası’nda 
gerçekleşti.

Kongreye; Üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı ve aynı 
zamanda Diş Hekimliği Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Törün 
Özer, Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Işıl Sönmez, Fakülte Öğ-
retim Üyeleri Prof. Şamil Ak-
yıl, Prof. Dr. Senem Yiğit Özer, 
Dr. Öğretim Görevlisi Hasan 
Onur Şimşek, akademik ve 
idari personelin yanı sıra, 
çeşitli illerden ve üniversi-
telerden gelen diş hekimleri 
katıldı.

Müzik dinletisi ve ardından 
izletilen hazırlık videosuyla 

başlayan Kongre, Üniversi-
temiz Rektör Yardımcısı ve 
Kongre Başkanı Prof. Dr. Tö-
rün Özer’in açılış konuşma-
sıyla devam etti.

Kongreye yoğun bir katı-
lımın olduğunu belirterek 
konuşmasına başlayan Prof. 
Dr. Törün Özer; Kongrenin 
gerçekleşmesinde emeği 
geçen tüm kurum ve kişilere 
teşekkür etti.  Prof. Dr. Özer 
“Bugün burada 275 katılım-
cıyı ağırlıyoruz. Dünya Diş 
Hekimliği Haftası’nda bu 
etkinliği düzenlemekten do-
layı ayrıca memnuniyetimi 
belirtmek isterim. Günün so-
nunda Güney Ege Kalkınma 
Ajansı (GEKA)’nın destekle-
riyle açtığımız İnternatio-
nal Dent Care (IDC) gezisini 
gerçekleştireceğiz.” dedi ve 
Diş Hekimliği Fakültesinin 

kurulum sürecini ve kongre 
hazırlık aşamalarını anlattı.

Konuşmanın ardından Üni-
versitemiz öğretim üyeleri-
nin hazırladığı Taş Mozaik 
Sergisi’nin açılışı yapılırken, 
etkinlik, Prof. Dr. Hakan Bilge 
Şen’in “Ağrı” konulu sunumu 

ve Dr. Öğr. Üyesi Behiç Alp 
Aytekin’in “Sosyal Medyada 
Görünürlük” sunumu ile de-
vam etti.

Program; İnternational Dent 
Care (IDC) gezisi, sözel bildi-
ri oturumları ve çeşitli akti-
vitelerle son buldu.

Diş hekimlerimiz uluslararası kongrede buluştu

Geleneksel Prematüre Günü gerçekleşti
 Üniversitemiz Uygulama 

ve Araştırma Hastanesince 
düzenlenen Geleneksel Pre-
matüre Günü etkinliğinin 
sekizincisi, 16 Kasım 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.

Etkinlikte; Dekan Yardımcı-
sı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Dağ-
lı, Doç. Dr. Yusuf Kurtulmuş, 
öğretim üyelerimizin yanı 
sıra prematüre bebek sahibi 

aileler ve bebekler bulundu.
Üniversitemiz Tıp Fakülte-
si Çocuk Neonatoloji Bilim 
Dalı Başkanı ve Yenidoğan 
Ünitesi Sorumlu Hekimi 
Prof. Dr. Münevver Kaynak 
Türkmen, 8. kez Dünya Pre-
matüre Bebek Günü etkin-
liğinde bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtti ve “Anne karnında 
37. haftayı tamamlamadan 
dünyaya gelen bebeklere 

prematüre diyoruz. Bu be-
beklerimiz 23 haftadan 37 
haftaya kadar olan süreyi 
kapsamaktadır.  Dünyada 
ve ülkemizde her 100 be-
bekten 12’si, neredeyse 10 
bebekten 1’i dünyaya erken 
doğmakta.  Dünyaya erken 
gelen bu bebeklerin Yeni-
doğan uzmanları tarafın-
dan izlenmesi ve Yenidoğan 
eğitimi almış hemşireler 
tarafından bakılması son 
derece önemlidir. ” sözleriy-
le Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitelerinin önemine dikkat 
çekti. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalık-
ları Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun, 
“Bugün prematüre doğan 
bebeklerin farklı sorumlu-
lukları olduğu konusunda 
toplumu bilgilendirmek,  

farkındalığı arttırmak için 
oldukça önemli bir gün. Bu 
bebeklerin yaşama tutun-
maları, sağlıklı ve en az ha-
sarla hayata devam etmele-
ri için uyum içinde çalışan 
bir ekibimiz var.” şeklinde 
konuştu.

Bu yıl Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesini birincilikle kaza-
nan Mehmet Zait Özdemir, 
prematüre bir bebek olarak 
dünyaya geldiğini, hayata 
tutunmasının Prof. Dr. Mü-
nevver Kaynak Türkmen ve 
ekibinin katkılarıyla oldu-
ğunu belirtti. 

Etkinlik, Prof. Dr. Münevver 
Kaynak Türkmen’in prema-
türe çocuklar ve aileleriyle 
birlikte günün anısına ha-
zırlanan pastayı kesmesiyle 
sona erdi. 
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
KUBİLAY GÜÇLÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANALİTİK KİMYA PROFESÖR

ERDİNÇ VURAL GERMENCİK YAMANTÜRKMYO ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ ÖĞR.GÖR.

MERT İSTEK AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA ÖĞR.GÖR.

SONGÜL ERDOĞAN VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

ALİCAN TAŞÇIOĞLU ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.

AYÇA TUZCU TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA DR.ÖĞR.ÜYESİ

CEM SELİM TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

SERKAN ÖZDEMİR YENİPAZAR MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ÖĞR.GÖR.

HİLAL DEMİRPENÇE KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU MEYVE VE SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.

ESRA ÖRENLİLİ YAYLAGÜL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME BİLİMLERİ DR.ÖĞR.ÜYESİ

HİLAL YÜCEYILMAZ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON DR.ÖĞR.ÜYESİ

ESRA DİLŞAT BAYRAK TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

FATİH SEZGİN TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ARŞ.GÖR.

İFFET MERVE UÇAR TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

ÖMER UZUN YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.BAŞK. - MÜHENDİS

MAHKÜM NAMUSLU PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI - HİZMETLİ (Ş)

ŞERİFE DİLEK GÖKÇINAR SAĞ.KÜL. VE SPOR D.BAŞK. - ÖĞRETMEN

MEŞGURE AKGÜL AYDIN SAĞLIK HİZM. MYO - HİZMETLİ (Ş)

BESER ALAN SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU - HİZMETLİ (Ş)

YÜKSEL MAHLEÇ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU - HİZMETLİ (Ş)

Atananlar2018
Ekim

              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
YASEMİN KARA TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
FATİH NOYAN TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
MUSTAFA DEMİR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PROFESÖR EMEKLİ
HANİFE YASEMİN MUMCU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DOÇENT NAKİL
ÇAĞDAŞ YALVAR TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
UFUK KESKİN TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
ÇAĞDAŞ GÜNDÜZ SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR.GÖR. NAKİL
CENGİZ KANKO NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞEF NAKİL
DİDEM KESER İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NAKİL
MURAT AKDAĞ KÜTÜPHANE VE DOK. DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN YARDIMCISI NAKİL

Ayrılanlar2018
Ekim

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




