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Aydın’da bir ilk gerçekleştirildi

REKTÖRÜMÜZDEN
Kıymetli ADÜ Haber okurları
Göreve başladığımız günden itibaren en büyük hedefimiz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni hak ettiği yere getirmek,
ismine yakışır şekilde üniversitemizi ve ilimizi temsil etmek
oldu. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve yaptığımız istişareler doğrultusunda şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, giderek artan bir
başarı ve güven endeksiyle yükseköğretimde bir marka olma
yolundadır.
Çok yakında Aydın kamuoyuyla da paylaşacağımız önemli
projelerle Aydın, tarımsal üretim ve bu sürecin planlanması
noktasında bambaşka bir yerde olacak. Bu müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim.
Geride bıraktığımız ayda 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Gününü birlikte yaşadık. Bir kez daha yaşananları ve
bunu sebeplerini gözden geçirerek millet iradesinin üzerine çıkmaya çalışan bu hain örgütü lanetledik. Kahraman
milletimiz sayesinde hainler amaçlarına ulaşamadılar. Bizlerin bu destanı nesilden nesile aktarması lazım.
15 Temmuz’da yüce milletimizin ortaya koyduğu milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak ve ileri taşımak için gerek akademik, gerekse sosyal sorumluluk projesi olarak üstümüze ne düşüyorsa fazlasını yapacağımızdan kimsenin
kuşkusu olmasın.
Milletimizin ortaya koyduğu bu dik duruşu Vatan Şairimiz Mehmet Akif, İstiklal Marşımızda bize bir uyarı gibi ifade
etmiş, milletimiz de bu azim ve kararlılıkla bu hain kalkışma karşısında gerekeni yapmıştır. Akif “ Arkadaş! Yurduma
alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın... Kim
bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.” Dizeleriyle bize o duruşu tarif etmiştir.
Bağımsızlığının 96. yılını kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğu günden bu yana ‘İddiası olan ülkeler’ arasında azim ve kararlıkla yükselişini sürdürmektedir. Ülkemizin ekonomik ve kültürel anlamda
yaşadığı her yükseliş, darbe girişimleriyle örselenmiş ve bunun maddi ve manevi bedeli milletimize ödettirilmiştir.
Geçmişte Demokrasi Şehidimiz Merhum Adnan Menderes’e sahip çıkamayanların hafızası bir refleks olarak bu kez
ülkesinin liderine ve demokrasisine sahip çıkmış ve bu demokrasi destanını yazmıştır.
Toplumsal güvendeki erozyon ve değerlerimizin kirletilmesinin toplumsal vicdanda açtığı yaraları yine topyekün,
birlik olarak kapatacağız. Bu konuda atılması gereken adımları diğer kamu birimleri gibi Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi de atmaktadır, yasal ve hukuki adımlar atılırken bir eğitim kurumu olarak üzerimize düşeni de yerine
getirme gayreti içinde olduğumuzu belirtmek isterim.
Genç Arkadaşlarım, sevgili mesai arkadaşlarım,
Milli birliğimize katkı sağlayan, milli şuurumuza hizmet eden sosyal ve kültürel hayatımızın ufkunu derinleştiren,
yeni medeniyet inşasında gerekli olan donanımı genç arkadaşlarımıza kazandırma çabamız hiçbir zaman bitmeyecek bir süreçtir. Ülkemizin büyük hedefleri doğrultusunda sorumluluğumuzun gereğini yapmak zorundayız. Biz
yetiştirdiğimiz öğrencilerimize ve onu yetiştiren ADÜ Ailesine güveniyoruz. Ecdadımızdan gelen ve ileri taşımak
yükümlülüğümüzün olduğu medeniyet mirasımızdan güç alarak, yorulmak bilmeden üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz
için çalışacağız, üreteceğiz…
Dünyanın yükselen değerlerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak, katkı sağlayacağız, geleceğe not düşeceğiz, bunu birlikte yapacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle, medeniyet yarışında koyacağımız katkının hiç bitmeyen heyecanıyla sizlere sevgi ve
saygılarımı sunuyorum. Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle de mübarek bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve
mutluluk dolu nice bayramlar temenni ediyorum.
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör
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15 Temmuz Şehitleri
etkinliklerle anıldı

A

ydın’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, 15
Temmuz darbe girişiminde şehit düşen kahramanlarımız anılarak Tellidede Mezarlığı’nda
dualar okunarak başladı.

Aydın Valisi Yavuz Selim
Köşger, Aydın Büyükşehir
Belediyesi Başkan V. Evrim
Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir ve
protokol üyelerinin katılım gösterdiği şehitlik ziyaretinde, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitlerin
kabirlerine 
çelenkler bırakıldı. Duaların ardından
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şehitlik defterini imzalayan
Aydın Valisi Yavuz Selim
Köşger şehitler için yaptığı
konuşmada, şehitlerimizin
kahramanlıklarının
şanlı
tarihimizde yer edeceğini
belirterek “Yeni nesiller sizleri daima minnet ve şükranla hatırlayacaktır. Minnet
size, şükran size, dua sizedir.
Ruhunuz şad olsun.” dedi.
Aydın Kent Meydanı’nda 15
Temmuz Fotoğraf Sergi-

si’nin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, sergiyi
gezdikten sonra 15 Temmuz
şehitleri için mevlit programına katıldılar.
15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü’nün akşam
etkinlikleri kapsamında, Valilik Binası önünde toplanan
halk, Adnan Menderes Bulvarı’ndan Atatürk Kent Meydanı’na yürüdü.

Programa, Aydın Valisi Yavuz
Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan V.
Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım
Tüten, Aydın Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu Başkanı Erhan
Yıldırım, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Efeler Kaymakamı Cemal
Şahin, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın İl
Jandarma Komutanı Albay

Mesut İnan, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet
Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Üniversitemiz Genel Sekreteri
Baki Aslantaş, Üniversitemiz
akademik ve idari personeli,
siyasi parti ve sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ile çok
sayıda vatandaş katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan tören,
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle
devam etti. Kur’an tilavetinin ardından konuşma yapan Aydın Valisi Yavuz Selim
Köşger, “Bugün Ay Yıldızlı
Bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar 5 vakit
okunmaya devam ediyorsa,
geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların
yolundan giden kahramanlarımıza borçluyuz.” dedi.
Vali Yavuz Selim Köşger’in
konuşmasının
ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabı,
kurulan dev ekranlardan
izletildi. 15 Temmuz Şehidi
Nedip Cengiz Eker’in tanıtım videosu izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Program, meydanda kurulan
dev ekranlardan 15 Temmuz
darbe girişimi gecesine ilişkin videoların sunumu ve
Aydın Sosyal Bilimler Lisesi
öğrencilerinin şiir dinletisi
ile sürdü.
Mehteran Takımı’nın marşlar söylediği programda,
Üniversitemiz Spor Bilimleri
Fakültesi Semazen Ekibi’ne
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Aytekin Kandemir neyiyle eşlik
etti.
Meydanda kurulan stantlarda vatandaşlara içecek ve
yemek ikramı yapıldı.
TEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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Üniversitemizde darbelerin
sosyo - ekonomik etkileri
konuşuldu

Ü

niversitemiz Aydın İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen “Darbelerin Sosyo - Ekonomik Etkileri ve
15 Temmuz Darbesi” paneli, 17 Temmuz 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda
gerçekleşti.

Etkinliğe Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Rektör V. Prof. Dr. Mehmet Aydın, Aydın İktisat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali
Sarılı, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda
davetli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinlik,
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Daire Başkanlığı ve Üniversitemizce hazırlanan 15

Temmuz Kahramanlık Destanı videolarının izlenmesiyle devam etti.
Moderatörlüğünü Üniversitemiz Aydın İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ahmet Can Bakkalcı’nın
yaptığı panele konuşmacı
olarak Aydın İktisat Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyeleri
Osman Nacak ve Ali Bilgenoğlu katıldı. Panelin açılış
konuşmasını yapan Rektör V.
Prof. Dr. Mehmet Aydın, dar-

belerin siyasi ve ekonomik
etkilerine dikkat çekerek 15
Temmuz Darbe Girişiminin
Türkiye’nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm
noktası olarak hafızalara
kazınacağını ifade etti.

“Türkiye’de siyasi hayat
darbelerle sınandı”
Konuşmasına Üniversitemizin 15 Temmuz Darbe Girişiminin 3. yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatarak

başlayan Prof. Dr. Mehmet
Aydın, Türkiye’de mevcut
siyasal hayatın darbelerle
sınandığını anlattı. Prof. Dr.
Aydın, “Darbelerle sınandığı yıllarda Türkiye’nin gerek
siyasal gerekse ekonomik
ve kültürel gelişimine büyük
bir ket vurulduğu, toplumsal
düzenin yerine kaosun hâkim olduğu dönemleri yaşadık. Ülkemiz her 10 yılda
bir darbelerle sınandı ve
ülkemizin gelişimi büyük
sekteye uğradı.” dedi.

“15 Temmuz gecesi
Türkiye için yeni bir
milattır”
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15 Temmuz gecesinde yaşananları bir milat olarak değerlendiren Prof. Dr.
Mehmet Aydın, 15 Temmuz
gecesinden itibaren ülkemizin çok ciddi bir sürece
girdiğine işaret etti. Prof. Dr.
Aydın, “Son 50 yılını askeri darbeler, siyasi krizler ve
ekonomik
mücadelelerle
boğuşarak geçiren bu milletin yaşadığı derin travmalar
sonucunda, 15 Temmuz toplumsal refleksi, yeni bir uyanışı beraberinde getirmiştir.
15 Temmuz artık Türkiye’nin
demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak
hafızalara kazınacaktır. Asil
Milletimiz bu darbe girişiminde tercihlerini demokrasiden, özgürlükten yana
ADÜ HABER TEMMUZ 2019

kullanarak, canı pahasına
sokaklara çıkıp darbeye karşı tek vücut bir duruş sergilemiştir.” diye konuştu.
Rektör V. Prof. Dr. Mehmet
Aydın’ın konuşmalarının ardından başlayan etkinlikte,
Doç. Dr. Ahmet Can Bakkalcı, Osmanlı’dan günümüze gerçekleşen darbelerin
sosyo - ekonomik yönlerine
açıklık getirdi. Patrona Halil
İsyanını esnafın, ekonomik
sebeplerle desteklediğini
ifade eden Doç. Dr. Bakkalcı,
halkın desteklemediği hiç
bir darbenin başarılı olamayacağını ve uzun süre ayakta kalamayacağını anlattı.
Darbe öncesi ekonomik kriz
yaşandığına dikkat çeken Dr.
Öğretim Üyesi Ali Bilgenoğlu, 1875 yılında gerçekleşen
Muharrem Kararnamesi’nin
1876’da Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle sonuçlandığını anlattı.
Cumhuriyet tarihinde ilk devalüasyonun 1958 yılında
gerçekleştiğinin ve hemen
ardından 1960 darbesinin,

24 Ocak 1980 kararlarının
ardından 12 Eylül Darbesi’nin yapıldığının altını çizen Bilgenoğlu, darbelerin
sosyo – ekonomik yönüne
dikkat çekti. Bilgenoğlu, 27
Mayıs 1960 tarihinde 594
dolar olan milli gelirimize
tekrar 1974 yılında ulaşabildiğimizi
vurgulayarak
ülkemiz açısından 14 yılın
kayıp olduğu söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Osman
Nacak ise 15 Temmuz darbe
girişimi’nin milletimizin; ülkesine, vatanına, toprağına,
iradesine sahip çıkma duygularını güçlendirdiğini ve
asıl gücün kaynağının kendisi olduğunu fark ettiğini
ifade etti. 15 Temmuz’un örgütlü toplum yapısına geçme bakımından bir milat olduğuna değinen Nacak, aynı

zamanda 15 Temmuz’dan
sonra kurumlarımızı gözden
geçirerek liyakat ve adaleti
esas almak gerektiğini sözlerine ekledi.
Etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan
panelistlere Vali Yardımcısı
Ömer Faruk Günay ve Rektör V. Prof. Dr. Mehmet Aydın
Teşekkür Belgelerini verdi.
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Ziraat Fakültesi Demokrasi
Yürüyüşü gerçekleştirdi

Ü

niversitemiz Ziraat Fakültesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri
kapsamında ‘Demokrasi Yürüyüşü’, 12 Temmuz
2019 tarihinde gerçekleşti.
Merhum Başbakan Adnan
Menderes’in baba ocağı
Çakırbeyli’ye
düzenlenen
‘Demokrasi
Yürüyüşü’ne
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu,
Öğretim Üyeleri, Aydın Sivil
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Toplum Platformu (ASTO)
üyeleri ve öğrenci toplulukları katıldı.

Omuz omuza
mücadelemize devam
edeceğiz
Ziraat Fakültesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü kapsamında

anlamlı bir etkinliğe imza
attığını kaydeden Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, katılımcılara teşekkür ederek; “15 Temmuz
2016 tarihinde alçakça bir
darbe girişiminde bulunan
vatan hainlerine karşı milletimiz kurtuluş mücadelesi
vererek millet iradesi ortaya koymuştur. Biz de burada
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak sorumluluğumuzun bilinciyle bir aradayız. Rabbim bize bir daha
böyle kara bir gün göstermesin. FETÖ terör örgütünü
de burada en üst düzeyde
kınıyorum. Üniversitemizde

de FETÖ ve PKK gibi terör
örgütlerinden
hiçbirinin
barındırılmayacağını buradan herkesin de bilmesini
özellikle istirham ediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Allah
devletimize ve milletimize
zeval vermesin. Omuz omuza mücadelemize devam
edeceğiz.” diye konuştu.

Bu ülkeyi savunmada
gösterilen kahramanlığın
onurunu yaşamaktayız
Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İbrahim Gençsoy-

lu, “15 Temmuz 2016‘nın
gecesinde, ülkemizi, milletimizi, Cumhuriyetimizi ve
bu ülkenin aydınlık geleceğini ortadan kaldırmaya çalışan FETÖcü vatan
hainleri, silahlarını millete
doğrultarak, kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlar, 250 vatandaşımızı şehit
etmiş 2196 vatandaşımızı
da yaralamışlardır. Bu gece,
ülkemiz tarihinin en karanlık, en acılı günlerinden biri
olmuştur. Ancak, yüce Türk
Milletinin cesareti, kararlı dik duruşuyla, sokakları
ve meydanları doldurarak,
tankların önüne yatarak,

bu kanlı darbe girişimini
önlemiştir. Bugün 250’nin
üzerinde şehit vermenin
üzüntüsünü yaşarken, diğer
taraftan bu ülkeyi savunmada gösterilen kahramanlığın
onurunu yaşamaktayız.” sözlerinin ardından vatandaş
ve eğitimci olarak vatanını,
ve milletini gönülden seven,
milli ve manevi değerlere
bağlı bireyler yetiştirmenin
önemini vurguladı.
Boydere’den başlayan yürüyüş, 5 kilometre sonra Çakırbeyli köy meydanındaki
Demokrasi Çınarı altında
sona erdi.

TEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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Söke 15 Temmuz demokrasi destanını
konuştu

Ü

niversitemiz
Söke
İşletme
Fakültesinin düzenlediği “15
Temmuz ve Türkiye’de Demokrasi” konulu panel, 12
Temmuz 2019 tarihinde
Söke’de gerçekleşti.
Panele; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Aydın,
Aydın Milletvekili Metin
Yavuz, Söke Kaymakamı
Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan,
Üniversitemiz Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut,
Söke Ticaret Odası Başkanı
Haluk Kutlay, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Nejat Sağel,
çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi,
akademisyenlerimiz ve vatandaşlarımız katıldı.
Açılış konuşmasını yapan
Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Mehmet Aydın yaptığı
konuşmada
Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in selam ve mesajını
iletti. Aydın, “ Adını Demokrasi Şehidi Adnan Menderes’ten alan bir eğitim kurumu olan Üniversitemizin,
demokrasiyi içselleştirmiş
nesiller yetiştirmek gibi
temel bir misyonu var. Bu
bilinç ve duyarlılık ile bir
plan programla yürüyoruz
ve yürüyeceğiz. Milletimizin birlik ve bütünlüğünün
hedef alındığı tarihimizin
en büyük ihanetlerinden
olan 15 Temmuz 2016’da
yapılan hain saldırıya en
büyük cevabı ‘Millet İradesi’ vermiştir. Milletine sahip

8

ADÜ HABER TEMMUZ 2019

çıkacak gençler yetiştirme hedefi ile 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
Günü Anma etkinlikleri kapsamında Üniversite
olarak bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz ve inanıyoruz ki vicdanı hür, aklı hür,
irfanı hür olarak yetiştirdiğimiz gençler ülkemizin
geleceği olacaktır.” şeklinde konuştu.
Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Neval Genç,
akademisyen olarak darbelere karşı olduklarını bunların tarihimizde kara bir
leke olduğunu, demokrasiye yapılan hiçbir saldırının
kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladığı konuşmasında, “Türkiye
demokrasi tarihi maalesef
her 10 yıl da bir darbelerle kesintiye uğramıştır. Bu
kalkınmamız önündeki en
temel engellerden biridir.
Ülkemizin geleceği ve refahı için birlik ve bütünlüğümüzün öneminin bilinciyle
bilimsel çalışmalarımıza

ağırlık vererek çalışmalıyız
ve bu ilkeleri yetiştireceğimiz gençlere empoze etmeliyiz.” dedi

toplum kuruluşları, basın
ve akademi mensuplarının
görev ve sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Dr. Metin Çelik konuşmasında, Türk milletinin 15
Temmuz da sağlam bir mücadele vererek demokrasi
savaşını kazandığını belirtti. Çelik, Avrupa ülkelerinin
bu süreçte reaksiyon göstermekte gecikmelerinin
ayrıca
değerlendirilmesi
gerektiğini, Türk Milletinin
ise canını ortaya koyarak
bağımsızlığı ve demokrasiyi savunmasının tüm dünyaya örnek teşkil edecek
düzeyde değerli bir durum
olduğunu ifade etti.

Arş. Görevlisi Ecem Buse
Sevinç “Etkili Yönetimde
Sosyal Medyanın Rolü” konusunda bilgiler verdiği
konuşmasında, “15 Temmuz’da vatandaşlarımızın
demokrasi
nöbetlerinde
gerçekleştirdikleri mücadelenin yanı sıra katılımcı
demokrasi adına, sosyal
medyada mecralarında yapılan etkileşim, bildirim
ve paylaşımlarla başarılı
bir savuşturma yapışmıştır.
15-19 Temmuz tarihlerinde
sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar incelenirse vatandaşın düşünceleri
ve sosyal medyanın gücü
gözükecektir. “dedi.

Dr. A. Bora Tarhan, Türk
siyasi hayatında demokratik sistem ve darbelerin
etkilerinden bahsettiği konuşmasında, ‘Demokratik
Pekişme’ kavramının gerçekleşmesi için tüm kurum
ve kuruluşlarımızda; siyasal, sosyal, ekonomik aktörler başta olmak üzere sivil

Panel aktif bir şekilde gerçekleşen soru-cevap ve
fikir paylaşımlarının ardından toplu fotoğraf çekimi
ile sona erdi.

Rektörümüz Söke’de STK’lar ile bir araya
geldi

R

ektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir, Söke’de faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) Söke’deki
Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarla ilgili
faaliyetleri değerlendirmek
üzere Söke Kaymakamlığı
Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.
Etkinliğe Aydın Milletvekili
Metin Yavuz, Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Söke Kaymakamı Tahsin
Kurtbeyoğlu, Söke İşletme
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Fatma Neval Genç, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk
Kutlay, Söke Ticaret Borsası
Başkanı Nejat Sağel, Söke
Genç İş Adamları Derneği
Başkanı Mehmet Yabancı ve
çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Söke’de bulunan Üniversitemize ait
tüm binaları kendisi yapan
Söke’nin STK kuruluşları ile
bir araya gelerek Mimarlık
ve Tasarım Fakültesi başta

olmak üzere yeni açılacak
bölümlerle öğrenci sayısının artmasını beklediklerini
ifade etti. Önceki yönetimler zamanında kapanan ve
merkeze çekilen okul ve
bölümler dolayısıyla Üniversitemize kırgın olan Sökeliler; gerçekleşen toplantı
ile akıllarına takılan soruları
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’e sorma fırsatı buldu.

“Sökelilerin emeği
karşılıksız kalmayacak”
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Söke’nin önemini biliyorum.
Sökelilerin Üniversitemiz

için yaptıkları yatırım ve
fedakârlıkların farkındayım.
Üniversitemizin bütün binalarını Sökeliler yapmış.
Allah sizlerden razı olsun.
İlçeye üniversite kazandırmak için Sökelilerin bu
kadar uğraşı ve emeği karşılıksız kalmayacak. Bize fırsat verin. Bir - bir buçuk yıl
sonra Söke’de tahmininizin
ötesinde gelişmeler olacak.
Mimarlık Fakültesi faaliyete
geçecek, İşletme Fakültesi
de doktora alma seviyesine
gelecek” dedi.

“Master planımız hazır”
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; fakülte, yüksekokul ve bölümler
açılırken açıldıkları yer ile
ilgili planların yapılmadığını ifade ederek “Her gelen
yönetim kafasına göre dağılım yapmış. Petrol istasyonları dahi açılırken, belirli bir
mesafede kurallarla belirlenir. Bölümler kurulacakları
yerin önemi ve önceliklerine göre belirlenmeli. Biz
master planımızı hazırladık.
Bundan sonra üniversitemizin fakülte ve bölümleri bu

plana göre açılacak” dedi.

“Üniversitemizi birlikte
ayağa kaldıralım”
Üniversitemizin marka olmasını istediklerini ve bunun da adımlarını atmaya
başladıklarının altını çizen
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; yeni
dönemin refakat dönemi
olacağını ifade ederek, “Üniversiteyi hep birlikte ayağa
kaldıracağız. Sizlerden gelecek talepler bizler için çok
önemli” dedi.

“Yeni bir sayfa açalım”
Rektör Aldemir; “Sinerji
oluşturmalıyız. Bize güç ve
destek verin. Geçmiş dönemleri geride bırakalım.
Yeni bir sayfa açıp, birbirimize güvenelim. İletişim
halinde olalım” diye konuştu. Toplantıda kısa zaman
içerisinde Sökelilerin bir komisyon oluşturarak açılması
beklenen bölümlerle ilgili
çalışma yapması ve yakın
zamanda Rektör Aldemir ile
yeniden bir araya gelmesi
kararı alındı.
TEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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“ADÜ GIDA” Aydın’ın “TORKU”su olacak

Ü

niversitemiz ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında 29
Temmuz 2019 tarihinde
Rektörlük Makamı’nda iş
birliği protokolü imzalandı
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir ile Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur
Çökmüş’ün gerçekleştirdikleri protokolle iki üniversite
arasındaki ilişkileri geliştirmek, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları
yürütmek, ortak AR-GE çalışmaları yapmak hedefleniyor.

“Konya ‘Torku’ modeline
benzer bir iktisadi
yapılanmayı ‘ADÜ Gıda’
markasıyla hizmete
sunmayı planlıyoruz”
Aydın’ın potansiyeli ve ürün
çeşitliliği bakımından tarımsal üretimin Türkiye’deki
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en önemli merkezlerinden
biri olduğunu ifade eden
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yerel
kalkınmanın, bölgede yüksek katma değer ve yenilik
odaklı tarımsal üretimin
arttırılması için projeler yürüttüklerini söyledi. Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir, “Aydın’ın bereketli toprakları
ile Üniversitemizin üretme
gücünü birleştirerek bölgesel bir üretim markası hedefindeyiz. Konya’nın yerel
kooperatif modeli Torku’ya
benzer bir yapılanmayı ‘ADÜ
Gıda’ markasıyla ilimizin ve
bölgemizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Bunu
gerçekleştirebilecek bilgi
ve güce sahibiz. Gerçekleştirmiş olduğumuz iş birliği
protokolüyle tarımla ilgili
bilgilerin paylaşılmasının
çok değerli olduğuna inanıyorum. İş birliği protokolümüz her iki üniversiteye de
hayırlı olsun.” dedi.

“Aydın halkına
hizmet etmek isteyen
Rektörümüzün yanındayız”
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş
yaptıkları
yatırımlardan
bahsederek, AR-GE projeleri
ile tarım ve gıda alanlarında kurum olarak aktif rol
aldıklarını belirtti. Prof. Dr.
Çökmüş, çiftçilere yönelik
düzenlenen eğitim programları ve tarım destekleri
ile bölgesel kalkınma adına çalıştıklarını, üretmenin
bir toplumun zenginliği olduğunu ifade etti. Çökmüş,
eğitim-öğretim ve bilimsel
çalışmaları kapsayan protokolün her iki kurum için

de hayırlı olmasını dileyerek ‘Konya Torku’ modelinin
benzerini ‘ADÜ Gıda’ markasıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde gerçekleştirme niyetinde olan
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’i kutluyorum. Bu konuda her türlü iş
birliğine açığız. Aydın halkına hizmet etmek isteyen
Rektörümüzün yanındayız.”
dedi.
Protokol kapsamında; Üniversitemiz adına uzman bir
heyet, önümüzdeki günlerde Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesine giderek incelemelerde bulunacak.

Devlet Nerede dedirtmeyeceğiz

İ

limizin 1. derece deprem
riski taşıyan bir coğrafya
üzerinde bulunması sebebiyle afetler konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına
öncülük etmek amacıyla
Üniversitemizde bir arama
kurtarma ekibinin kurulmasına karar verildi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in başkanlık
ettiği toplantıda; Arama ve
Kurtarma Dernekleri (AKDF)
Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki ve Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Murat Kent bulundu.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Üniversitemizde oluşturulması planlanan, kendisinin ve eşinin
de içinde bulunacağı ADÜ
Arama Kurtarma Ekibi’nin
yapacağı
çalışmaların;
eğitim, sosyal yardım, psiko-sosyal destek ekipleriyle,
yurt içinde afet öncesi, sırası
ve sonrasında afet bölgesinin en kısa zamanda normal
hayata dönmesini sağlamak
amacıyla yürütüleceğini ak-

tardı. Üniversitenin toplumla entegre çalışmalarına bir
yenisini daha eklemek istediklerini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, “Halkımıza afet ve
acil yardım durumlarında
devlet nerede dedirtmeyeceğiz” diyerek Üniversite
olarak projelerle topluma
destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

“İnsani yardım
önceliğimiz”
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “İnsani yardıma öncelik vererek her

türlü afet durumuna karşı
bilinçli ve hazırlıklı olmak,
afet durumlarının etkilerini
en hızlı şekilde atlatmak
için çalışmalar yürüteceğiz.
Bu kapsamda; Yangın ve
Acil Durum Merkezi kuracağız. Germencik Yamantürk
Meslek Yüksekokulumuzun
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ADÜ Arama
Kurtarma Ekibi’nin ana üstü
olarak
yapılandırılacak.”
dedi.

“Tatbikat ve saha
deneyimi olan bir topluluk
oluşturmayı amaçlıyoruz”
Yapılan planlama içerisinde
Afet Acil Durum Ekibi oluşturulurken ADÜSEM üzerinden sertifikasyon programı
geliştirilerek, internet aracılığıyla tüm kurumlara, ilgililere eğitim verileceğini
belirten Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
afet sonrası psiko-sosyal
destek verebilecek akademik ve idari personelimizi
bu ekibin içinde yer almaya
davet etti. Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,

aktif olarak çalışmalarını
yürüten öğrenci topluluklarımızın arasına, tatbikat
ve saha deneyimi olan ADÜ
Arama Kurtarma Topluluğunu dahil etmek istediklerini
de sözlerine ekledi.
Üniversitelerin şehrin; sosyal, kültürel ve bilimsel lokomotifi olması sebebiyle
Üniversiteyle iş birliği içinde olmak istediklerini belirten AKDF Başkan Yardımcısı
Veli Tiryaki ve AFAD Arama
Kurtarma Ekibi Sorumlusu
Murat Kent; Üniversite bünyesindeki tüm öğrencilere
ve ildeki kurumlara eğitimler düzenleyerek, afetler konusunda bilinçli bir toplum
oluşmasına öncülük etmek
istediklerini söylediler.

Kahramanlara er meydanı
AFAD, Kızılay ve AKDF ile
gerçekleştirilecek iş birliği
protokolleriyle kurulacak
ADÜ Arama Kurtarma Ekibi’ne katılmak isteyen akademik ve idari personelimiz
Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne müracaatlarını yapabilirler.
TEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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Kafkas Üniversitesi Rektöründen
Üniversitemize ziyaret

K

afkas
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, 30 Temmuz
2019 tarihinde Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret
etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Üniversitemizde yürüttükleri projeler
hakkında Prof. Dr. Hüsnü
Kapu’ya bilgiler verdi.
Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk

12

ADÜ HABER TEMMUZ 2019

Aldemir, ADÜ Gıda projesiyle ilgili fikirlerini paylaşarak ülkemizin en önemli
bal, et, süt ve süt ürünleri

üretim merkezlerinden biri
olan Kars ve çevresi hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretin ardından Rektö-

rümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Prof. Dr. Hüsnü
Kapu’ya Üniversitemiz hediye paketini verdi.

Rektörümüz Sümer Kampüsünü ziyaret etti

R

ektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve
Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim 1 Temmuz
2019 tarihinde Nazilli’de
bulunan Sümer Kampüsünü
ziyaret etti.

Sümer Kampüsü Koordinatörü ve Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay
Ercan Sepetcioğlu, Nazilli
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çağrı Köroğlu ve
müdür yardımcılarının eşlik
ettiği ziyarette, Sümerbank
Lojmanları, tiyatro-sinema
salonu, Gıdı Gıdı Treni, Ambarlar Bölgesi ve Sümer
Derslikleri gezildi ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Üniversitemizin tüm kampüsleriyle bir bütün olduğunu vurgulayan Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ Nazilli İlçemizde bulunan Sümer Kampüsü’nün
hazırladığımız master planı
doğrultusunda kısa süre

içerisinde çehresini değiştireceğiz. Nazilli halkıyla birlikte, Sümer Kampüsünü ve
Üniversitemizi layık olduğu
noktaya getireceğiz.” diye
konuştu.
Nazilli

Sağlık

Hizmetle-

ri Meslek Yüksekokulu’nda
drone çekimlerinin görüntüleri eşliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, bölgedeki okullar ile
ilgili neler yapılabileceği ve
gerçekleştirilmesi planlanan projeler görüşüldü.

ADÜ Teknokent müdürü Rektörümüzü ziyaret etti

A

ile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı
ve
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
himayelerinde düzenlenen
Engellilerde ve Yaşlılarda
Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda koordinatörlüğünü üstlendiği “EN-KOLAY”
uygulamasının üçüncülükle
ödüllendirilmesi
üzerine
ADÜ Teknokent AŞ Genel
Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem,
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’i 1 Temmuz
2019 tarihinde ziyaret etti.
Doç. Dr. Cemal İyem, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofisi himayelerinde, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda

Engellilerde ve Yaşlılarda
Dijital Dönüşüm Sempozyumu’nda kazandıkları başarı
ile Üniversitemizi temsil
etmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Doç. Dr.
İyem, ulusal çapta düzenlenen bir organizasyondan
ödülle dönmenin Üniversitemizin tanınırlığına katkı
sağlarken ADÜ Teknokentinin imajına da olumlu katkı
sağladığını ifade etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, başarılarından dolayı İyem’i tebrik
ederek, ulusal ve uluslararası alandan gerçekleşen
organizasyonlarda Üniversitemizi en iyi şekilde temsil
eden ADÜ ailesi bireylerine
kapılarının sonuna kadar
açık olduğunu ifade etti. Bu
tür organizasyonlara akademisyen ve öğrencilerimizin

katılımını önemsediklerini
belirten Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
bilimsel çalışma ve projelerin bu şekilde güçleneceğini, bu güç ile de milletine
fayda sağlayan gençler yetiştirme hedefinde olduklarını vurguladı.
Ödül kapsamında verilen

Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki öğrencilerin el
emekleri ile yaptıkları “Uzay
Yolu” isimli tabloyu Üniversitemiz Teknokent A.Ş.
Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e
takdim etti.
TEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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Geleneksel Basın Ödülleri Töreni
Üniversitemizde gerçekleşti

A

ydın Gazeteciler Cemiyeti
tarafından
(AGC) Üniversitemiz
ev sahipliğinde düzenlenen
“Basında Sansürün Kaldırılışının 111. Yılı Etkinlikleri ve
AGC Basın Ödülleri Töreni”
25 Temmuz 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi
Miletos Salonu’nda gerçekleşti.
Törene Vali Yardımcısı Ömer
Faruk Günay, Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve
Rıza Posacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim
Karakoz, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, kamu
kuruluşlarının il müdürleri,
akademik ve idari birim yöneticileri, basın mensupları
ve çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından
başlayan etkinlikte, İletişim
Fakültesi öğrencisi Eren
Taşyürek’in yönetmenliğini
yaptığı ve birçok dalda ödül
alan “Sarı Zeybeğin İzinde”
adlı belgesel film izlendi.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan AGC Başkanı Semra Şener, basında sansürün
kaldırılışının 111. yılında
yerel basının yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Şener,
“Basının her satırında memleketine hizmet edenler var.
Sesimizi duymazsanız, sesinizi duymazlar.” sözleriyle
yerel basına sahip çıkılması
gerektiğine işaret etti. Şener, yerel basının üretim
maliyetlerinin çok yüksek
olduğunu ifade ederek var
olabilmek için halkın des-
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teğine ihtiyaç duyduklarını
belirtti.
Aydın Vali Yardımcısı Ömer
Faruk Günay, medya mensuplarının basın bayramını kutlayarak “24 Temmuz
Basın Bayramı, idarecilerin
‘yaz kontrol edelim’ dedikleri noktadan, ‘yazdıklarını
özgürce yayınlayabilirsin’
durumuna ulaştıkları süreçtir. Basın özgürce yazmaya
ve yayınlamaya devam edecektir.” diyerek basın özgürlüğünün önemine dikkat
çekti. Vali Yardımcısı Günay,
yerel basının yaşadığı sıkıntıları Aydın milletvekillerinin dikkatine sundu.
Aydın Milletvekili Rıza Posacı ise yerel yönetimlerin
tüm kademelerinde bulunduğunu söyleyerek yerel
basının yaşadığı sıkıntıların
farkında olduklarını ve ilerleyen dönemlerde bununla
ilgili Türkiye Büyük Millet

Meclisi’nde çalışma yapacaklarını anlattı. Posacı, konuya ilişkin Cemiyet Başkanı’yla istişare edeceklerini
vurguladı.
Hızla gelişen günümüz dünyasında doğru bilgiye ulaşmada basın mensuplarının
meslek grupları arasındaki
yerini son derecede kıymetli bulduğunu ifade eden
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, kamu vicdanının sesi olabilmek gibi
hassas bir görev üstlenen
basının, gece gündüz demeden bu zor ve meşakkatli

görevi yerine getirmek için
sarf ettiği çabayı takdire şayan bulduğunu söyledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “İlimizin
kalkınmasında önemli katkılar sunan basın mensubu
arkadaşlarımın özveri içinde
yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla tarafsız gazetecilik
anlayışı çerçevesinde yerine
getireceklerine inancımız
tamdır. Biz de Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi olarak gerek Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğümüzle
gerekse talep halinde belir-

li konularda verdiğimiz beyanatlarla ilimizdeki medya
mensupları ile iletişimimizi
güncel tutmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi. Ödüle layık
görülen gazetecileri tebrik
eden Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir, Aydın halkının gören gözü
işiten kulağı oldukları için
tüm basın mensuplarına
şükranlarını sundu.
Yereldeki basın mensuplarının Aydın’ı ilgilendiren konularda yaptıkları haberlerle, ilimizle ilgili olumlu ve
olumsuz durumları üst mercilere ulaştırdıklarını ifade
eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim
Karakoz, yerel basının gelir
gider dengesinin korunmasında her bireyin sorumluluğu olduğunu söyledi.

“Yılın bilim adamı
ödülüyle aydın’a
yaşattığınız gurur için
teşekkür ederiz”
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in konuşmasının ardından AGC Başkanı

Semra Şener 2017 yılında
Yılın Bilim Adamı ödülünü
alarak Aydın’a büyük gurur
yaşattığı için Rektörümüze teşekkür ederek, vermiş
olduğu desteklerden dolayı kendisine plaket takdim
etti.
Basın özgürlüğünün önemine dikkat çeken Aydın Baro
Başkanı Av. Gökhan Bozkurt,
ülkemizin basın özgürlüğü
konusunda yol kat etmesi
gerektiğine işaret ederek,
Atatürk’ün “Basın milletin
müşterek sesidir.” sözüyle
konuşmasını sonlandırdı.
Muğla Gazeteciler Cemiyeti
(MGC) Başkanı ve Türkiye
Gazeteciler
Federasyonu
(TGF) Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Akbulut, yerel basının yaşadığı sorunlara dikkat çektiği konuşmasında,
basının halkın sesi olmaktan ziyade sahibinin sesi olduğunda, asıl işlevini yerine
getiremeyeceğini ifade etti.
Protokol konuşmalarının ardından AGC Başkanı Semra
Şener, basın ödüllerine başvuranlara katılım belgelerini ve jüri üyelerine teşekkür
belgelerini verdi.

Belgelerin verilmesinden
sonra başlayan ödül töreninde; Aydın Sarı, Süleyman
Kasım Şener, Bülent Çam,
İrfan Karasakal, Hüseyin Doğan, Metin Tetik, Bekir Aygül
ve Abdülkadir Turhan AGC
özel ödülüne; Fatma Yazıcı,
Kazım Yörükçe, Kıvanç Uğur
ve Murat Tan ise AGC Teşvik
ödülüne layık görüldü.
Basın Ödülleri kategorisinde, Yılın Köşe Yazısı ödülü,
“Önce Yastıklarımızı Ayırdılar” başlıklı yazıyla Asuman
Dokuzlu’ya, Yılın Görüntülü
Haberi ödülü, “3 Kez Gazi

Oldu, Her Seferinde Görevine Döndü” haberiyle Abdurrahman Fırat’a, Yılın Röportajı ödülü, “Aydınsporlular
Zaman Tüneline Girin, 52 Yıl
Öncesine Giriyoruz” yazısıyla Atilla Dağıstanlı’ya, Yılın
İnceleme ve Araştırma Yazısı ödülü “Aydınlı İlk Şoförler
ve Otomobiller” araştırmasıyla Mehmet Özçakır’a ve
Yılın Haberi ödülü “Öğrencilerin Yol Çilesi” haberiyle
Burhan Ceyhan’a verildi.
Etkinlik hatıra fotoğrafı çekiminin ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi.
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ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi işitme
engellilere “Umut” oldu

Ü

niversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sağlığına
kavuşan, doğuştan işitme
engelli dört yaşındaki Umut
Yılmaz ailesi ile birlikte 5
Temmuz 2019 tarihinde
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Umut’un
sağlık durumu ve tedavi
süreci hakkında bilgi aldığı
ziyarette, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca
Umut ile yakından ilgilenen
hayırsever işadamı Raif Cem
Bınışık Bey’e de Umut’un
zorlu tedavi sürecinde aldığı sorumluluk ve gösterdiği
hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
“Umut’un zorlu tedavi sürecini tamamlamasını bir
müjde olarak kabul edip,
sevincinizi
paylaşıyorum,
örnek davranışınızı takdir
ediyorum.” dedi.

“Hastanemizin il
sınırlarını aşarak tüm
bölgeye hizmet etmesi
bizleri gururlandırdı”
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde doğuştan
işitme engelli Umut Yılmaz’ın sağlığına kavuşmasının aynı zamanda Üniversitemizin kat ettiği mesafenin
de bir göstergesi olduğunu
ifade ederek, “Üniversitemiz Hastanesine yaptığımız yatırımlar meyvelerini,

16

ADÜ HABER TEMMUZ 2019

Muğla’nın Bodrum İlçesi yakınlarından gelerek Hastanemizde tedavi olan Umut
ile veriyor. Üniversitemiz
Hastanesi’nin il sınırlarının
dışına taşarak tüm bölgeye
hizmet etmesi bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki dönemlerde hastanemize yaptığımız yatırımları arttırarak
Umut gibi birçok hastamıza
şifa olmayı hedefliyoruz.”
şeklinde konuştu.
Umut’un tedavisinde desteklerini esirgemeyen Raif
Cem Bınışık, doğuştan sağır
prematüre bir bebek olarak
dünyaya gelen dört yaşındaki Umut Yılmaz’ın 1 Mart
2019 tarihinde, Üniversitemiz Hastanesi Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları Anabilim
Dalında Prof. Dr. Sema Başak başkanlığındaki cerrahi
ekip tarafından son teknoloji bionik kulak (koklear
implant) ameliyatının gerçekleştirildiğini belirterek,
Umut’un sağlık durumu ve
tedavi süreci hakkında bilgi
verdi.

“Umut’un yolunu açan
ADÜ Uygulama ve
Araştırma Hastanesidir”
Bodrum Yalıçiftlik Mahallesi’den 360 kilometre yol
gelerek doğru ve yerinde
yönlendirmeler ile tedavi
sürecini tamamladıklarını
belirten Bınışık, “ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinden çok memnun kaldık.
Gerekli teknik ve tedavileri
profesyonel bir şekilde sağladı. Umudun yolunu açan
ADÜ hastanesi hocalarıdır.
Ben burada çok modern bir

hastane ve sağlam bir ekipten bahsediyorum.” diyerek
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H.
Sema Başak, Doç. Dr. Musta-

fa Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Servet Akyüz, ameliyat sonrası
hastayı yalnız bırakmayan
implant ekibinden, kontrollerini yapan Osman Tığ ve
Odyolog Oğuz Akyol teşekkürlerini iletti.

“Mobil tarama hizmetleri
sağlanmalı”
Prematüre doğan çocuklarda sağırlık sendromunun
yaygın olduğunu bu sebeple de tarama testlerinin büyük önem taşıdığını aktaran
Bınışık, ailelerin doğru yönlendirilmesi gerektiğinin ve
uzak köylerde mesafe sebebiyle tanı ve tedavinin aksadığını belirterek, mobil tarama hizmetleri ile köylerde
taramalar
yapılabileceği
birçok işitme engelli çocuğun erken tanı ile sağlığına
kavuşabileceği önerisinde
bulundu ve sağlık ocaklarının erken tanı aşamasında
hassasiyet göstermesinin
vurguladı.

İlk duyduğu ses annesinin
sesiydi
Anne Feray Köse, Umut’un
tedavisinde emeği geçen
Üniversitemiz
Hastanesi

ekibine teşekkürlerini sunarak, “ Ne mutlu ki bana
artık oğlum duyuyor. Tedavisinde emeği geçen başta
Dr. Öğretim Üyesi Servet
Akyüz olmak üzere tüm ADÜ
Hastanesi ekibine teşekkür

ederim. Umut işitme engelli
çocuklara umut olsun. Aileler tedavi sürecinden korkmasın, uygun tedaviyle tüm
zorlukların aşabilirler.”
Umut ile oyunlar oynayan

Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, ziyaretin
sonunda Umut ile hatıra
fotoğrafı çektirdi ve başarılı
ve sağlıklı ömür sürmesini
diledi.
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Üniversitemiz ile Aydın Ekonomi Kulübü
arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

Ü

niversitemiz ile Aydın
Ekonomi Kulübü arasında “Yörük Ali Efe
Uluslararası Halk Kültürü
Araştırmaları Sempozyumu”
kapsamında gerçekleştirilen iş birliği protokolü 24
Temmuz 2019 tarihinde
Rektörlük Makamı’nda gerçekleşti.
Kuva-yi Milliye’nin 100.
Yılı münasebetiyle Kurtuluş Savaşı Kahramanı, Aydın ili ve Üniversitemiz için
önemli bir değer olan Yörük
Ali Efe markası ekseninde, geçmişten günümüze
Aydın yöresine ait somut
olan ve olmayan kültürel
mirasların araştırılmasının
ve kayıt altına alınarak korunmasının hedeflendiği,
28-30 Kasım 2019 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek
Yörük Ali Efe Uluslararası
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Halk Kültürü Sempozyumu
kapsamında, düzenlenen
protokol töreninde, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Ekonomi
Kulübü Başkanı Yıldıray
Servet Çınar ve Kulüp Üyeleri bulundu.

“Sempozyumun, toplumun
birlik ve beraberliğini
perçinleyeceğini
öngörüyoruz.”
” Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sempozyumun her yıl düzenlenerek gelenekselleşmesini
hedeflediklerini, bu sayede
Aydın yöresi hakkında çalışma yapan araştırmacıları
bir araya getirip disiplinler arası bilgi paylaşımı ile
yerelden evrensele doğru
ilerleyen bir kültür köprüsü
kurulmasının amaçlandığını belirtti. Rektörümüz Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir,
“ Genç kuşaklara ulaşmayı sağlayacak bu kültür
köprüsü ile aynı zamanda
halk kültürü temelinde bir
uzlaşı zemini oluşturarak,
toplumun birlik ve beraberliğinin de perçinleneceğini
öngörüyoruz.” dedi.
Üniversitemiz İle Aydın
Ekonomi Kulübü arasındaki

iş birliği yükümlülüklerinin
belirlendiği protokol töreninde; yapılacak çalışmalar
ve iş birliğinin ayrıntıları
görüşülürken, katılımcıların 11 Ekim 2019 tarihine
kadar Türkçe ve İngilizce
bildiri özetlerini yorukalisempozyum@gmail.com
adresine ulaştırarak sempozyuma katılabilecekleri
belirtildi.
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Cam Tavan sınırları aştı

Ü

niversitemiz yürütücülüğünde Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Kadın Yöneticiler
Cam Tavanı Kırıyor” (Breaking the Glass Ceiling for
Women Administrators) adlı
ERASMUS Yetişkin Eğitimi
Stratejik Ortaklık Projesi, 18
- 20 Eylül 2019 tarihlerinde
Çekya’nın başkenti Prag’da
gerçekleştirilecek paylaşım
etkinliğine seçildi.
18-20 Eylül 2019 tarihlerinde Prag’da gerçekleştirilecek olan etkinliğe
projeyi temsilen Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi
Sarpkaya ve Eğitim Bilimleri Öğretim Elemanı Arş.
Gör. Tahir Yılmaz katılacak.
Prag’da gerçekleştirilecek
etkinliğin ana teması ve
amacı, halihazırda devam
eden projelerin paylaşımı
ve yeni proje fikirlerinin
üretilmesini sağlamak ve bu
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yolla bilgi paylaşımı ve yeni
ortaklık girişimlerine imkan
sağlamak olarak ifade edildi. 2 gün sürecek etkinlikte
ERASMUS projelerinin tanıtımı, iyi örnek olarak seçilen
projelere ilişkin bilgilendirmeler, proje yönetimine yönelik paylaşımlar, çalıştaylar
ve proje fikirlerinin paylaşımı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Aydınlı kadın okul
yöneticileri cam tavanı
kırıyor
Projenin 3. Fikri Çıktısı olan
“Cam Tavan Mentorluk Eğitim Programı” kapsamında
ilimizdeki eğitim kurumlarında görev yapan kadın
yöneticilere yönelik düzenlenen “Cam Tavan Mentorluk Eğitimi” Üniversitemiz,
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Kültürel Gelişim Derneği koordinatörlüğünde, 9-11 Temmuz 2019
tarihinde Aydın My Kolej’de
gerçekleştirildi.

Üç gün süren eğitime, Aydın ve ilçelerindeki eğitim kurumlarında çalışan
kadın yöneticiler katıldı.
Mentorluk eğitiminde kadın yöneticilerin yöneticilik
becerilerini güçlendirmeye
ve mentorluk becerilerini
geliştirmeye yönelik bilgiler
paylaşıldı. Proje, kadın okul
yöneticilerinin, yönetici olmak ya da kariyerinde yükselmek konusunda diğer ka-

dın yöneticilere ya da kadın
öğretmenlere
mentorluk
yapması ve böylece kadınların önündeki cam tavan
engellerini kaldırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.
Eğitimler sonunda katılımcılara başarı belgelerinin verilmesinin ardından,
mentorluk sürecinde kullanabilecekleri ve proje kapsamında hazırlanan kitaplar hediye edildi. Projenin

bundan sonraki sürecinde
kadın yöneticiler sahaya
inerek mentorluk sürecini
gerçekleştirecek. Bu kapsamda ilerleyen dönemde
mentorluk izleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Mentorluk eğitimi kapsamında daha önceden Cam
Tavan Farkındalık Eğitimine katılan kadın yöneticiler arasından seçilen 65
yöneticiye projenin 3. Fikri
Çıktısı kapsamında Zaman
Yönetimi, Karar Verme ve
Problem Çözme, İletişim ve
Güdüleme, Yöneticilik Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet ve
Cam Tavan ve Mentorluk
Becerileri konularında eğitimler verilmişti.

Cam tavan 5. Ulusötesi
proje toplantısı portekiz’de
gerçekleştirildi
Aydın’da düzenlenen proje
açılış toplantısının ardından Almanya, İtalya ve İspanya’da
gerçekleştirilen
ulusötesi toplantıların beşincisi, 17-18 Temmuz 2019
tarihlerinde
Portekiz’in
Braga kentinde düzenlendi.
Toplantıya Üniversitemizden Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya,
Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya, Arş. Gör. Burcu Altun ve
Arş. Gör. Tahir Yılmaz proje
ekibini temsilen katıldı. İki
gün süren toplantıda öncelikle Nisan ayından bu yana
proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin değerlendirilmesi yapıldı. Bu

çerçevede projenin yönetim
süreci, bütçesi ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile ilgili
olarak ortaklar sunumlarını
paylaştılar ve paylaşımlar
üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Daha sonra
projenin 2. Fikri Çıktısı olan
Cam Tavan Eğitim Programının
gerçekleştirilme
sürecinin değerlendirilmesi yapıldı. Projenin 3. Fikri
çıktısı olan Cam Tavan Mentorluk Eğitimi kapsamında
gerçekleştirilen mentorluk
eğitimlerinin değerlendirilmesi yapılarak ilerleyen
süreçte gerçekleştirilecek
mentorluk sürecine ilişkin uygulamalar üzerinde
tartışmalar yürütüldü. Bu
kapsamda ilerleyen aylarda
proje ortağı ülkelerde, kadın

eğitim yöneticileri mentorluk çalışmaları yürütecek.
Projenin kapanış toplantısının Kasım 2019’da Proje
Yürütücüsü olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Aydın’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Aralık 2019’da sona erecek
projenin toplamda 7 ortağı
bulunuyor. Proje Yürütücüsü
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, diğer ortaklar ise
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın Kültürel Gelişim
Derneği, Education Mobility
Grid (Almanya), Bragamob
(Portekiz), CEIPES (İtalya) ve
AMICS (İspanya). İki yıl sürecek projenin toplam bütçesi
ise 170,240 Euro belirlendi.
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Üniversitemizde Sigarayı Bırakmak Artık Çok Daha Kolay

Sigarayı Bırak
Ömrünü Uzat
Haber: Zeynep Şule Yüksel – Mahmut Karakelle
ADÜ Haber Dergisi’nin 142. sayısı için hazırladığımız
ve Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Aile Hekimliği Anabilim Dalı’na bağlı Sigarayı
Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Okay
Başak ile yaptığımız röportaj, sigarayı bırakmak
isteyen tiryakilere umut ışığı olacak.
Sigara içmek hastalık, içen
de hastadır”

22

Sigara ve tütün kullanımı
dünyada önlenebilir ölüm
nedenlerinden en başında geliyor. Her yıl dünyada
yaklaşık 5 milyon insanın
sigara ve tütün kullanımına bağlı hastalıklardan
hayatını kaybettiği tahmin
ediliyor. Sigara ve tütün
kullanımının bu boyutuyla
sürmesi durumunda 2030
yılında dünyada 8 milyon
kişinin sigara ve tütün kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybedeceği
öngörülmesine
rağmen
gelişmiş ülkelerde sigara
içme oranları düşerken gelişmekte olan ülkelerde bu
oran artış eğilimi gösteriyor.
Sigara içmeyi hastalık sigaADÜ HABER TEMMUZ 2019

ra içeni de hasta olarak gördüklerini ifade eden Prof.
Dr. Okay Başak “Sigaraya
başlamanın önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin maliyeti, sigaraya dayalı
olarak oluşan hastalıklarla
mücadele konusunda harcanan emek ve parayla kıyaslanamayacak derecede
düşüktür.” diyerek içicilerin
sigarayı bırakmalarının sağlanması konusunda yapılan
çalışmaların önemine dikkat çekti.

Sigarasız bir toplum için
çalışmalar yürütüyorsunuz.
Sigarayı Bırakma
Polikliniği’ni tanıtır
mısınız?
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma

Hastanesi’nde Aile Hekimliği Anabilim Dalı’na bağlı
olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sigarayı Bırakma Polikliniğimiz yaklaşık 5
yıldır faaliyetlerini sürdürüyor ve son bir yıl içerisinde
Polikliniğimizi ruhsatlandırdık. Ruhsatlandırma, Sağlık
Bakanlığı’nın yaklaşık 7 - 8
yıldır uyguladığı bir yöntem.
Sigara bırakma polikliniği
açmak isteyen sağlık merkezlerinin belli koşulları
karşılaması isteniyor ve o
koşullar çerçevesinde ruhsat veriliyor. Ruhsat verilince de Tütün Bağımlılığı
Tedavi İzlem Sistemi’ne
(TÜBATİS) kayıt oluyoruz.
Bu kayıt, sigara bırakma tedavisinde kullandığımız bir
takım ilaçları hastalarımızın
ücretsiz temin edebilmelerini sağlıyor. Dolayısıyla şu

anda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir
polikliniğimiz var.

Sağlık Bakanlığı’ndan
ruhsat alabilmek için
hangi şartları taşımak
gerekiyor?
Sağlık merkezinin fiziki koşullarının yanı sıra mutlaka
bu konuda eğitim almış ve
Sağlık Bakanlığı’ndan sertifika almış hekim istiyorlar.
Sadece hekim olmak yetmiyor bununla ilgili kurslar, asgari sorumluluklar
var. Sonuçta sertifika alan
hekimler bu polikliniklerin
sorumlusu olabiliyor. Bu
çerçevede biz tabi ki poliklinik olarak hem sigarayı
bırakmak isteyen hastalara
yardımcı oluyoruz hem de

geleceğin aile hekimlerinin
burada eğitim alarak yetişmesine katkıda bulunuyoruz.

Ülkemizdeki sigara içme
oranı ve cinsiyete göre
dağılımı nasıl?
Ülkemizde sigaraya başlama yaşı giderek düşüyor. Bir
asistanımızın tez çalışması
olarak yaptığımız bir araştırmada, Aydın İlinde sigara
içme oranının %27 civarında olduğunu ve hastaların
ortalama 16 yaşında sigara
içmeye başladığını saptadık.
Erkekler sigaraya 14 - 1 5
yaşlarında kızlar ise 17 - 1 8
yaşlarında başlıyor. Aydın’da
saptadığımız durum Türkiye
geneline uymaktadır. Türkiye’de yetişkin nüfusta her
yüz kişiden 28’i sigara içiyor.
Kadınlardın yaklaşık yüzde
15’i erkeklerin yüzde 42’si
sigara içiyor. Erkeklerde sigara içme oranı kadınlara
göre daha yüksek. Sigara
içme oranları son yıllarda
sabitlenmiş gibi duruyor.
Artış da yok düşme de yok.

Araş.Gör.Dr. Gamze Ergül | Prof. Dr. Okay Başak | Araş.Gör.Dr. Ahmet Şengün
Sigarayı bırakma
konusunda hastalarınıza
nasıl yardımcı
oluyorsunuz?
Öncelikle sigara içenlere
hasta diyoruz. Gerçekten sigara bir davranış ve tedavi
edilmesi gereken olumsuz
bir davranıştır. Hastalarımız
bize ulaştıklarında yaklaşık 1 saatlik bir görüşme
yapıyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen hastalarımıza,
bizim daha çok motivas-

yonel görüşme dediğimiz
bir teknik kullanıyoruz. Bu
tekniği kullanarak hastalarımızı tanımaya çalışıyoruz.
Bu görüşmede hastamızın
sigarayla ilişkisini, sigara
içmesine yol açan nedenleri
ve hastanın sigarayı bırakmasının önündeki engelleri
ortaya koyuyoruz. Yaklaşık
40 - 45 dakika görüşme oluyor. 15 dakika kadar da bazı
tetkikler, ilaçların kullanım
tarihleri ile ilgili yaptığımız
çalışmalar sürüyor.

Motivasyonel
görüşmelerin hastaların
sigarayı bırakmaları
konusunda ne gibi etkileri
oluyor?
Yetişkin insanlar davranışlarını ya da alışkanlıklarını
kolay kolay değiştirmiyor.
Bu açıdan yardım mutlaka
önemlidir. Kendi kendine
herhangi bir yardım almadan bırakma oranları çok
düşük. Bu oran yüzde 6
- yüzde 7’yi geçmiyor. 100
kişiden 70’ i sigarayı bırakmayı düşünüyor, bırakmak
istiyor, kendi kendine bir

şeyler yapabilir miyim diye
çaba içine giriyor ama bunların kendi kendine bırakma oranı sadece yüzde 5 –
yüzde 6’yı geçmiyor. Biz bu
oranları değişik girişimlerle
yükseltebiliyoruz.
Başka
herhangi bir sağlık sorunu
nedeniyle bize gelmiş hastalarımıza sigarayı bırakmalarını tavsiye etmek bile,
sadece bu kadarlık basit
tavsiye bile yüzde 6 – yüzde
7 olan kendiliğinden bırakma oranını yüzde 10 – yüzde 12’lere yükseltiyor.

Sigarayı bırakmak isteyen
hastalar sizlere nasıl
ulaşıyor?
Üniversitemiz,
Uygulama
ve Araştırma Hastanesi’ndeki diğer polikliniklere
gelerek tedavi olan hastalarımız, kayıt bölgelerinde, sekreterlik bölgelerinde
ya da doğrudan poliklinik
bölgelerinde sigara bırakma polikliniğinin adını görerek bizlere ulaşabiliyor.
Diğer servislerden, özellikle
kanser olgularının, kronik
obstrüktif akciğer hastalığı
(KOAH) olgularının bakıldıTEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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ğı, tedavi edildiği onkoloji,
göğüs hastalıkları, kardiyoloji, vb. servislerden sigarayı
bırakması gereken hastalar
bize yönlendiriliyor. Tanıtım faaliyetlerimiz sonucunda bizlerin varlığını öğrenerek gelen hastalarımız
oluyor. Bununla beraber aslında bizleri mutlu eden bir
durum da var. Polikliniğimize gelerek sigarayı bırakmayı başaran hastalarımız
yakın çevrelerindeki hastalara bizi tavsiye ederek
bize yönlendiriyorlar. Has-
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ta sayımız arttıkça onların
bizlere yönlendirdiği hasta
sayısı da artıyor. Bir de Sağlık Bakanlığı’nın sigarayı
bırakmak isteyenlere yönelik oluşturduğu Alo 171 sigarayı bırakma hattı var. Bu
hat Türkiye geneline hizmet
veriyor. Sigarayı bırakmak
isteyenler bu hattı arayarak
yardım talebinde bulunuyor. Onlar da başvuru yapan
hastanın bulunduğu ildeki
en yakın sigarayı bırakma
polikliniğine yönlendiriyor.
Bu hat üzerinden bizlere

ulaşan hastalarımızın sayısı
oldukça fazla olup bu sayının ilerleyen zamanlarda
daha da artacağını düşünüyoruz.

Hastalar sigarayı
bırakmakta neden
zorlanıyor?
Sigarayı bırakma polikliniği olarak hastalarımızın
sigarayı bırakmaları için
mücadele ediyoruz. Bizim
müdahalelerimiz hastalarımızı belli bir noktaya kadar

götürür. Bu noktadan sonra
hastalarımız kesin bir irade
koymaları gerekiyor. Çünkü nikotin bağımlılığından
dolayı bırakma sürecinin
başlarında oldukça zorlanıyorlar. İçme krizleri gelebiliyor. Bunlarla baş etmeleri
için biz onlara yardımcı
oluyoruz. İlaçlarla ya da diğer yöntemlerle ama kendilerinin de burada sağlam
durmaları gerekiyor. Bunun
için bu kararlılığı önemsiyoruz. Sigara içenlerin bir
kısmı zevk almadığını söylüyor. “Tiksinerek içiyorum
ama yine de içiyorum, bırakamıyorum.” diyor. Aslında
her durumda işin sebebi
nikotindir. Nikotin zararı
yok gibi görünüyor ama bağımlılık yapıyor. Bağımlılık
yapınca da kişinin sigaranın içindeki tüm diğer zararlı maddeleri almasına
yol açıyor. Aslında hastalar
nikotinin yol açtığı bağımlılıkla baş etmekte zorlanıyor.
Hastalarımızın sigaraya karşı irade koyamadığını düşündüğü nokta nikotin bağımlılığıdır. Çünkü nikotin
vücudumuzda belli bir seviyenin altına inince bağımlılık merkezi nikotini istiyor.
Nikotin, aşırı sigara içme
isteği, huzursuzluk, sinir-

lilik, işine yoğunlaşamama,
baş ağrısı, uyku bozuklukları gibi bir takım belirtilerle kendini gösteriyor. Bu
belirtiler sonucu kişi çareyi
sigara yakmakta buluyor.
Hasta yeniden sigara yaktığında vücuduna yeniden
nikotin geliyor ve rahatlıyor.
Sigara hastanın beynindeki bağımlılık sistemini her
seferinde pekiştirdiği için
nikotine daha bağımlı hale
geliyor. Hastalar, böyle kısır
bir döngüye giriyor ve bu
kısır döngüden kurtulamıyor. Nikotin bağımlılığı sigara kullanmayı bıraktıktan
90 gün sonra sönüyor ama
daha sonra yeniden içilecek
olursa tekrar canlanıyor.

Hastalarınıza sigarayı
bıraktırmak için
hangi yöntemleri
kullanıyorsunuz?
Sigara bağımlılığı aslında birkaç boyutu olan bir
bağımlılıktır. Fiziksel yani
nikotin bağımlılığı boyutu
bunların dışında da sosyal,
ruhsal ve alışkanlık boyutları var. Kişiler sosyal ilişkiler içerisindeki alışkanlıklar
nedeniyle de sigara içebiliyorlar. Görüşmelerimiz
içerisinde hastayı sigara
içmeye yönelten davranışları ve sosyal ilişkilerini
öğreniyoruz. Öncelikle has-

tamız nasıl bir kişi? Sigarayla ilişkisi nedir? Sigaraya
ne zaman başlamış, nasıl
başlamış, niye içiyor? Daha
önce bırakmayı denemiş
mi? Denediyse neden başarılı olamamış? Niye yeniden
başlamış? Sorularıyla sigarayı bırakmanın önündeki
engelleri ortaya çıkarmaya
çalışıyoruz. Sigarayı bırakma konusunda ilaç tedavisi ile nikotin bağımlılığını
yenmeye çalışıyoruz.
İlaçlarla
hastalarımızın
yukarıda tarif ettiğimiz kısır döngüyü kırmalarına
yardımcı oluyoruz. Nikotin bantları var. İki tane de
hapımız var. Nikotin bandı
ile sigarayla alınan nikotini daha düşük dozlarda biz
veriyoruz. Bu yöntemle kişi
vücudunda nikotin kalmadığında ortaya çıkan belirtileri daha az hissediyor ve
nikotin bağımlılığıyla daha
kolay baş edebiliyor.
Bu yöntem, eşik değeri aşıp
beyindeki merkezi uyarmadığı için de bağımlılığı
pekiştirmiyor.
Beyindeki
bağımlılık yeni nikotinlerle
pekiştirilemez hale gelince
3 ay içerisinde o bağımlılık
sönüyor. İlaçlarla, özellikle ikili ilaç kullandığımızda
sigarayı bırakma oranında
yüzde 50’ye yaklaşabiliyoruz, yani her 2 kişiden biri

sigarayı bırakabiliyor.

Hastalarınızla hangi
zaman aralıklarında
görüşüyorsunuz?
Sigarayı bırakmak isteyen
hastalarımızla ilk bir ay her
hafta görüşüyoruz. İlk bir
aylık süreçte hastalarımızla
olabildiğince daha sık ve ilkine göre daha kısa sürelerle görüşüyoruz. Bu görüşme
aralarında da gerekirse telefonla da bağlantı kuruyoruz.
Hastamızın zorlandığı noktada bizi aramasını istiyoruz. Kriz geldiği zaman bizi
aramasını istiyoruz. O kriz
neden geliyor? Neden baş
edemiyor? Sorunu nedir?
Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunu birlikte nasıl aşabiliriz? Bunları konuşuyoruz ve bir şekilde hastanın o
krizi atlatıp sigara içmesini
önlüyoruz.
Haftalık görüşmelerimizde
de bunları yapıyoruz. Bir
ay geçince arayı biraz daha
açıyoruz. Hastamızı üçüncü ayın sonunda görüyoruz.
Daha sonra altıncı ayın sonunda ve birinci yılın sonunda görüyoruz. Hastamız
artık bir yıl hiç sigara içmediyse sigaradan kurtuldu
olarak kabul ediyoruz. Bu
süreçte hasta, her hangi bir
noktada tek bir sigara bile

içmiş olsa tekrar başa dönüyoruz. Her şey yeniden
başlıyor.

Sigarayı bırakma
konusunda aile
hekimlerine düşen
görevler nelerdir?
Hastalarımızın sigarayı bırakmasından itibaren 1 yılın dolmasıyla hastamızın
sigarayı bıraktığını kabul
ediyoruz. Bir yılın sonunda
her şey bitmiş olmuyor. Çünkü insanoğlunun hayatında
farklı olaylar olabiliyor ve
bu olaylarla baş edemiyor
olabiliyor ve yeniden sigaraya başlatabilecek durumlar ortaya çıkabiliyor.
Bu yüzden aile hekimlerine
düşen en önemli görev; sisteminde kayıtlı olan hastalarla daima iletişim halinde
olmasıdır. Hastaların her
gelişinde pekiştirme şeklinde sigara içmedikleri için
onları kutlayarak ara takviyeler yapmak gerekiyor. Bir
yılın sonunda tekrar başlamak nikotin bağımlılığından
kaynaklanmıyor. Kişi kendi
kafasından silerse ve farkına varırsa kolay kolay tekrar
başlamıyor. Aile hekimleri
hastaları sigarayı bıraktıktan sonra hastalarıyla ilişiğini kesmemeli ve hastalarıyla sürekli diyalog halinde
olmalıdır.

TEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına bağlı Kimya, Biyoloji Araştırma
Destek Grubu Danışma Kuruluna üye olarak seçilen Prof. Dr. Oğuz Türkozan:

“TÜBİTAK’a seçilmem bilimsel
bir tercihtir”
Mahmut Karakelle-Ebru Coşkun-Sevtap Tokkal
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından,
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına
bağlı Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu
Danışma Kuruluna üye olarak bir yıl süre ile seçildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Biyoloji
Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra aynı
Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek
lisans ve doktorasını tamamlayarak akademik
hayatına başlayan Prof. Dr. Türkozan, deniz
kaplumbağaları ve sürüngenler üzerine ulusal ve
uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Prof. Dr. Oğuz Türkozan

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
TÜBİTAK Araştırma Destek
Programları Başkanlığına
bağlı Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu Danışma
Kuruluna üye olarak seçilmesinin bilimsel bir tercih
olduğunu vurgulayan Prof.
Dr. Türkozan ile TÜBİTAK
Danışma Kuruluna seçilmesinin detaylarını konuştuk.
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TÜBİTAK tarafından
danışma kurulu
üyeliğine seçildiniz neler
hissediyorsunuz?
Bilim insanı olarak ülkemizin en büyük araştırma
kurumunun danışma kurulu üyeliğine seçilmekten

dolayı büyük bir mutluluk
duyuyorum.
TÜBİTAK’ta
çalışmak prestijli bir iştir.
Burada çalışmanın kişisel
gelişimime katkı sunacağını düşünüyorum. Ulusal ve
uluslararası birçok alanda
yürütülen çalışmalarda yer
aldım. Ülkemizde kamu ku-

rumları ve sivil toplum örgütleriyle ortak projelerde
yer aldım. TÜBİTAK’ta birçok
proje yürüttüm. İnsanın çalışmasının karşılığını alması
insanın moral değerlerini
yükseltiyor ve bu da benim
çalışma tempomu pozitif
yönde etkileyecektir.

TÜBİTAK’a nasıl
seçildiniz? Seçilme
sürecinde kıstaslar var
mıdır? Varsa nelerdir?
TÜBİTAK Danışma Kurulu
Üyeliğine başvuru yapılarak
alım yapılmıyor. Şu kadar
başvuru arasından seçildim
diyemiyorsunuz. TÜBİTAK,
kendi kriterleri doğrultusunda bir sıralama yapıyor.
Yaptığınız projeler, yazdığınız makaleler kriterler arasında olabilir. Sayıdan çok
içerikle ilgilendiklerini düşünüyorum. Bizde h faktörü
diye bir şey vardır. Makale
sayınızla atıf sayısı arasındaki ilişkiyi gösterir. Onu
da dikkate almış olabilirler.
Sonuçta tüm bu bilimsel faaliyetlerin bir bütün halinde
değerlendirildiğini düşünüyorum. Yıllarca TÜBİTAK’a
proje değerlendirmek için
de gittim. Oradaki bilgimiz
daha önceki değerlendirdiğimiz projeler hakkındaki
raporlarımız da bu kriterlerin içinde dikkate alınmış
olabilir. Türkiye’nin koruma
konularında canlı hafızasıyım diyebilirim. 1988 yılından beri çalışıyorum
hiç bırakmadım. Türkiye’de
kaplumbağa çalışmalarının
en başından beri içindeyim
tam 31 yıl olmuş. Tüm bu
anlattıklarım TÜBİTAK için
birer kriter olabilir.

TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliğine seçilmenizin
Üniversitemize bir katkısı
olacağını düşünüyor musunuz?
Üniversitemizin ve Biyoloji
Bölümünün tanınırlığı artacak. İnsanlar Biyoloji Bölümünde kimlerin olduğunu
merak edecek. Burada ne
iş yapıyorlar? Hangi projelerle uğraşıyorlar? Web
sayfası içinde bu ayrıntılara

mutlaka bakacaklar. Bunun
haricinde ümit ediyorum
ki bizim çalışmalarımız arkamızdan gelen gençlere
örnek olacak, çalışarak belli
bir yere gelinebileceğini görecekler.

TÜBİTAK’ta danışma
kurulu üyelerinin görevleri
nelerdir?
TÜBİTAK’ın farklı proje dönemleri var. Bu proje başvuruları yapıldığında bu
projeleri mevcut kriterler
doğrultusunda değerlendirmek üzere hakemler belirle-

niyor. Hakemler belirlenmesinin ardından belli bir süre
geçtikten sonra hakemlerle
Ankara’da bir panel düzenleniyor. Danışma kurulu
üyeleri, projeler hakkında
düzenlenen panellerin moderatörlüğünü üstleniyor.
Bununla beraber ihtiyaç duyulması halinde de bilgi ve
tecrübemizden yararlanmak
üzere zaman zaman Ankara’ya farklı toplantılara çağrılabiliyoruz.

Danışma kurulu
üyeliklerine aynı alandan
kaç kişi alınıyor?

Danışma Kurulu üyelerinin
sayısı bellidir. Biyoloji geniş
bir çalışma alanına sahip olduğu için alt dallarını temsil eden alanlara bir uzman
atanır. Ekoloji, Biyoçeşitlilik
ve Zooloji alanları da Türkiye’deki üniversiteler arasından yalnızca bir kişi ilgili
alana seçilir ve o kişi alanıyla ilgili çalışmaları yönetir.

Bilimsel çalışmalarınız
hakkında bilgi verir
misiniz?
Kaplumbağalar ve sürüngenler üzerine çalışmalar yürütüyorum. Açıkçası
ben bir arazi adamıyım. Bu
hayvanların yaşadığı, dünyanın her yeri benim laboratuvarımdır. Aslında ben
dünyanın en büyük laboratuvarında çalışmalarımı yürütüyorum. Deniz kaplumbağaları tam bir uzmanlık
alanımdır. Çalışmalarımın
içinde deniz kaplumbağaları, kara kaplumbağaları,
su kaplumbağaları hepsi
var. Benim alanım daha çok
biyoçeşitlilik ve koruma üstüne kuruludur. Sivil toplum
kuruluşlarına da yardımcı
oluyorum ve bazı konularda onlara eğitim de verdim.
Ulusal ve uluslararası birçok
kuruluşa danışmanlık yaptım. Birleşmiş Milletler toplantılarına katıldım.
TEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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ADÜSEM yabancı dil kursu düzenledi
Üniversitemiz Sürekli
Eğitim Merkezi (ADÜSEM ),
Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Didim Ticaret
Odası iş birliği ile düzenlediği yabancı dil kursu 10
Temmuz 2019 tarihinde Didim’de düzenlenen törenle
sona erdi.
Törene Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı,
ADÜSEM Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Nermin Koruklu,
Doç. Dr. Fatma Çakır, Öğr. Gör.
Muhammet Nimet Çavuş,
Didim Ticaret Odası Başkanı
Hilmi Erbaş ve Didim Ticaret Odası Başkan Yardımcısı
Hikmet Atilla katıldı. Tören

sonunda kursiyerlere sertifika verildi.
Didim Ticaret Odası Kültür

Merkezi’nde oluşturulan yabancı dil sınıfında gerçekleşen ve 3 ay süren İngilizce

eğitimi, Didim MYO Öğretim
Görevlisi Muhammet Nimet
Çavuş tarafından verildi.

Deney Hayvanları Kullanım Kursu tamamlandı

28

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) ile
Hayvan Deneyleri Yerel Etik
Kurulu (HADYEK) tarafından
düzenlenen Deney Hayvanları Kullanım Kursu Tıp Fakültesi Dersliği ile Deney
Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarında 19
- 28 Haziran 2019 tarihleri
arasında gerçekleşti.

lerini kapsayan Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
Eğitim Programına 48 araştırmacı katıldı. 7 öğretim
elemanının yer aldığı kursa
Tıp Fakültesinden 22, Veteriner Fakültesinden 13, Diş
Hekimliği Fakültesinden 1,
Fen - Edebiyat Fakültesinden 2 ve başka kurumlardan
3 araştırmacı katıldı.

Kemirgenler (Fare, Sıçan,
Kobay, Gerbil) ve Tavşan tür-

Kursta “Deney Hayvanları
Kullanım Sertifikası Eğitim

ADÜ HABER TEMMUZ 2019

Programına Dair Genelge”
ile belirtilen hususlara göre
40 saat teorik 35 saat da uygulama dersleri verildi.
Programda konuşan Rektör
Yardımcımız Prof.Dr. Ali Akyol, Üniversitemizce düzenlenen sertifika programı ile
araştırmacılarımızın daha
kaliteli projelere imza atacaklarını ifade etti.
Deney Hayvanları Kullanım

Sertifikası Eğitim Programı
kursuna katkı sağlayan bilim insanlarına Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Ali Akyol,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Erdem Ali Özkısacık ve
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Cavit Kum
tarafından teşekkür belgeleri verildi.
Deney Hayvanları Kullanım
Sertifikası Eğitim Programı
kursunu başarıyla bitiren
kursiyerlere
sertifikaları;
Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi
Dekanı Prof.Dr. Erdem Ali
Özkısacık, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.
Cavit Kum ile kursa katkı
sağlayan öğretim elemanları HADYEK Başkanı Prof.Dr.
Mehmet Dinçer Bilgin, HADYEK Başkan Yrd. Prof.Dr. Turhan Dost, Prof.Dr. Hümeyra
Ünsal, Doç. Dr. Evrim Dereli
Fidan, Doç. Dr. Cengiz Ünsal,
Öğr. Gör. Evrim Çevik ve Araş.
Gör. Dr. Ece Koç Yıldırım tarafından verildi.

Personelimize emeklilik töreni düzenlendi
2019 yılında emekli olan
Üniversitemiz personeline,
11 Temmuz 2019 tarihinde
emeklilik töreni düzenlendi.
Üniversitemiz Merkez Yemekhanede
gerçekleşen
emeklilik töreninde Genel
Sekreterimiz Baki Aslantaş,
kuruma aidiyet duygusu ile
gerçekleştirdikleri özverili
çalışmalardan dolayı personelimize teşekkür etti ve
bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve başarı diledi.
Genel Sekreterimiz Baki Aslantaş’ın, emekli personel-

lerimiz Atilla Metin, Aliye
Çolak, Ziya Öztürk, Bülent
Büyüktarakçı, Kemal Ungan,

Mustafa Akıncı, Gönül Bardakçı’ye teşekkür belgelerini sunduğu törende, per-

sonellerimiz ADÜ ailesinin
bireyi olmaktan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Ziraat Fakültemiz Koçarlı Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladı
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ile Koçarlı Belediyesi ikili işbirliği kapsamında
9 Temmuz 2019 tarihinde
peyzaj protokolü imzalandı. Protokole göre Peyzaj
Mimarlığı Bölümü öğretim
üyeleri, Koçarlı için peyzaj
projeleri hazırlayıp Koçarlı
Belediyesi’ne sunacak.
Koçarlı Belediyesi’nde düzenlenen protokol törenine
Belediye Başkanı Nedim

Kaplan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Çiğdem Kılıçaslan ve ekibi
katıldı.
Protokole Prof. Dr. Gençsoylu ve Prof. Dr. Kılıçaslan ile
imza atan Başkan Kaplan,
“Koçarlı’yı güzelleştirmek,
daha yaşanabilir ve tercih
edilir bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Bunu, Ziraat

Fakültesi ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün destekleriyle, sivil toplum kuruluşları
ve bürokrasinin de görüşlerini dikkate alarak başaracağız. Başarıya ulaştığımızda
Koçarlı’nın Aydın’ın en çok
konuşulan ilçesi olacağına
yürekten inanıyoruz. Bizlere
verdikleri desteklerden dolayı Dekanımız Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu’ya, Peyzaj
Mimarlığı Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kılıçaslan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Koçarlı halkına en iyi şekilde hizmet edeceklerini
kaydeden Dekan Prof. Dr.
İbrahim Gençsoylu, “Arkadaşlarımız Koçarlı’da bir altyapı oluşturdu, artık sahaya
inme zamanı geldi. Bundan
sonra Koçarlı’ya güzel bir
peyzaj mimarlığı sunmak
en büyük arzumuzdur. Diğer
belediyelerden de teklifler
gelmesi halinde kendilerine yardımcı olmaya hazırız.”
diye konuştu.

Prof. Dr. Çiğdem Kılıçaslan
ise Koçarlı’da ekip çalışması yapacaklarını belirterek,
“İşin uzmanı arkadaşlarımızla birlikte Koçarlı’nın
altyapısını ve mevcut durumunu saptıyoruz, ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Hedeflerimiz
doğrultusunda çeşitli aşamalardan oluşan projeler
üreteceğiz. Bu projeleri de
bu sene içinde tamamlayıp,
Belediyeye sunacağız. Belediyemiz de projelerin uygulamasına geçecektir.” dedi.
Prof. Dr. Çiğdem Kılıçaslan,
Doç. Dr. Bülent Deniz, Dr.
Öğr. Üyesi Özgür K. Aksoy
ve Dr. Derya Gülçin’in yer
aldığı proje ekibi, Koçarlı
ilçesinin kentsel gelişim sürecinin incelenmesi, kentsel
alan yeşil altyapısının haritalanması, kentsel alan ve
yakın çevresi yeşil alanları
bağlantılarının saptanması
ve Koçarlı Belediyesi, Koçarlı-İncirliova Karayolu Peyzaj
Uygulama Projesi konularında çalışmalar yürütecek.
TEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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ADÜ Hastanesi Yanık Ünitesi hastalara şifa oluyor
Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 5 yıl önce
kurulan Yanık Ünitesi’nde,
bugüne kadar tedavi gören
250 hasta şifa buldu. Yanık
Ünitesi’nde hastaların vücutlarında oluşan yanıklar
tedavi edilerek, bu hastaların hayata bağlanmalarına
yardımcı olunuyor.
Efeler ilçesinde yaşayan ve
2 yıldan beri meme kanseri
olduğu için tedavi gören Levin Balcı, almış olduğu radyoterapi sonrası vücudunda
oluşan 3.derece yanıklardan
Yanık Ünitesi’nde gördüğü
tedavi sonrası kurtuldu.
Arazide çıkan yangını söndürmeye çalışırken kolunda, yüzünde ve vücudunda
2. derecede yanıklar oluşan Ahmet Sırma, Hastanemizde geçirdiği 45 günlük
tedavi sürecinin ardından
sağlığına kavuştu.

Yanık Ünitesi Sorumlu Hekimi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi Ender
Ceylan, 5 yıl önce kurulan
Yanık Ünitesi’nde şimdiye
kadar 250 civarında hastanın şifa bulduğunu söyledi.
İleri derece yanıkların yanı
sıra kanser tedavisi gören
hastaların radyoterapi sonrası vücutlarında oluşan
yanıklarına da baktıklarını
belirten Ceylan “Hastanemiz bünyesinde kurulan
Yanık Ünitemiz, bir doktor,
5 asistan doktor ve 5 hemşire ile hastalara hizmet veriyor. Enfeksiyon riski olan
ve sıvı takviyesi yapılması
gereken hastalar burada tedavi görüyor. Yanık tedavisi
için başka illere sevk edilen
hastalar, artık Hastanemizde şifa buluyor.” dedi.
Kuşadası’nda 17 Temmuz
2005 tarihinde teröristlerin
bir minibüse koyduğu bombanın patlaması sonucu iki-

si turist 5 kişinin hayatını
kaybettiği olayda minibüs
içerisinde yer alan Akif Çallı,
yanarak ağır şekilde yaralandı. Aydın’da yanık ünitesi
olmadığı için başka illere
giden Çallı, üç yıl tedavi
gördükten sonra sağlığına
kavuştu. Oğlunun yaşadığı sıkıntıları başkalarının

yaşamaması için hastanemizde yanık ünitesinin kurulmasına destek sağlayan
hayırsever Ali Çallı, 400 bin
lira bağışta bulunarak Yanık
Ünitesi’nin tam donanımlı
hale getirilmesine olanak
sağladı. 2014 yılında hizmete giren Yanık Ünitesi’ne
Ali Çallı’nın ismi verilmişti.

Aydın’da bir ilk gerçekleştirildi
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Cemil Zencir,
Aydın’da ilk defa el bileği ulnar atardamarından koroner
ve renal anjiyografi işlemini
gerçekleştirdi.
Göğüs ağrısı ve kontrolsüz
hipertansiyon nedeniyle acil
servise başvuran hastaya el
bileğindeki radial atardamarın ince olması nedeniyle
unlar atardamarından koroner (kalp) ve renal (böbrek)
anjiyografi işlemi yapıldı. Aydın’da ilk defa uygulanan işlem hakkında bilgi veren Dr.
Öğr. Üyesi Cemil Zencir, koroner anjiyografi ve stent yerleştirme işleminde el bileği
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damarının kullanılmasının,
işlem sonrasında istenmeyen yan etkilerin azalmasını
sağlayan çok avantajlı bir
yöntem olduğunu söyledi. Dr.
Öğr. Üyesi Cemil Zencir, “El
bileğinden yapılan koroner
anjiyografi işleminde daha
kolay hissetme ve girişim,
daha az nöropati (sinir hasarı), kanama ve işlem sonrası
daha az bası gereksinimi gibi
kolaylıklar sunmaktadır. Hastalar işlemden sonra hemen
hareket edip- yatağa bağımlı
olmamaktadır. El bileğinden
yapılacak anjiyografi işlemi
için bir atardamarın daha
olması hem hasta hem de
doktor için seçenek oluşturmaktadır.”

Kalp damar cerrahisi kliniğinde cerrahi ile teknoloji buluştu
Üniversitemiz Uygulama
ve Araştırma Hastanesinde
Türkiye’de sayılı merkezde
uygulanan cerrahi ile teknolojinin birlikte uygulandığı
yöntem ile ameliyat gerçekleştirildi.
Ameliyat
Üniversitemiz
Tıp Fakültesi Uygulama ve
Araştırma Hastanesi Kalp
Damar Cerrahisi Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Berent
Dişcigil ve Dr. Öğretim Üyesi Selim Durmaz tarafından
gerçekleştirildi. Kalp Damar
Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berent Dişcigil
gerçekleştirilen ameliyatla
ilgili yaptığı açıklamada,
“Hastamız Cihan Afşar (57)
kalpten çıkan ana damarın
(aort) içten kısmi yırtılması
sonrası gelişen balonlaşma
(anevrizma) nedeniyle bir
yıl önce yine hastanemizde
aort damarının içine kapalı
yöntemle suni damar yerleştirilmek suretiyle ameliyat olmuştu. Takiplerinde
aort damarındaki balonlaşmanın beyine giden damarları da içine alacak şekilde

genişlediği saptandı. Balonlaşmanın yırtılma riski
olması nedeniyle ameliyat
kararı aldık.” diyerek hastanın durumu hakkında bilgi
verdi. Beyin damarlarını da
içermesi nedeniyle kapalı
teknik ile balonlaşan kısma
suni damar yerleştirilmesi
mümkün olmaması sebebiyle hastanın önce açık
ameliyata alındığını aktaran
Dişçigil, “İki aşamalı yapılan
ve cerrahi yöntemle teknolojiyi buluşturan (hibrid)
ameliyat teknikleri ile has-

tamızı yırtılmak üzere olan
aort damarındaki balonlaşmadan kurtarmış olduk.
Hastamız ameliyattan 2 gün
sonra ayağa kalktı. Dünyadaki en ileri kalp damar
merkezlerinde yapılabilen
bu ameliyatı Üniversite
Hastanemizde gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz,
gururluyuz.” dedi.
Dr. Öğretim Üyesi Selim
Durmaz, aort damarındaki balonlaşma ve yırtılma
riski ile ilgili olarak yaptığı

açıklamada şu uyarılarda
bulundu; “Aort damarında
ki balonlaşma ailesel olabileceği gibi yüksek tansiyon
hastalarında da yıllar içinde sessizce ilerleyerek ortaya çıkabilecek bir damar
hastalığıdır. Bu hastalıkta,
tansiyondaki ani yükselmelerin balonlaşan damarın
yırtılmasına yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle, aşırı
sıcak günlerde risk altında
olan bireylerin tansiyon ölçümlerini aksatmamalarını
öneriyorum.”

TÜBİTAK projesi ile yurt dışında çalışacaklar
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Arş. Gör. Dr. Derya
Yazgı Gülçin ve Arş. Gör. Dr.
Burak Erdem Algül kazandıkları “TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu” ile çalışmalarına
bir süre yurt dışında devam
etme hakkı elde ettiler.
Arş. Gör. Dr. Derya Yazgı Gülçin, TÜBİTAK bursu
kapsamında “Kentsel Yeşil
Alanların Karbon Tutma
Kapasitesinin Ölçülmesi ve
Kent Ekonomisine Sağladığı Katkının Belirlenmesi”

isimli projesi üzerindeki
çalışmalarını British Columbia Üniversitesi, Vancouver,
Kanada’ da 1 yıl süreyle sürdürecek.
Arş. Gör. Dr. Burak Erdem Algül ise TÜBİTAK bursu çerçevesinde “Red Chief Elma
çeşidinde 1-Mpc Uygulamalarının ve Farklı Depolama Sistemlerinin Muhafaza
Ömrü Üzerine Etkisi” isimli
araştırmasını yapmak üzere
Cornell Üniversitesi, Amerika’da 1 yıl süreyle çalışmasına devam edecek.
TEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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İlkokul öğrencileri saçlarını onkoloji hastaları için kestirdi
Aydın Ticaret Odası İlkokulu’nun minik öğrencileri,
Üniversitemiz
Uygulama
ve Araştırma Hastanesinde
yatan onkoloji hastaları için
öğretmen Feride Öztekin
başta olmak üzere öğretmenleri ve okul yönetimi
ile birlikte örnek bir çalışma
başlattı. Öğrenciler saçlarını onkoloji hastaları için
kestirdi ve onlara bir nebzede olsa umut olabilmek için
bağışladı.
Miniklerden alınan saçlar
Aydın Esnaf Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Selahittin
Çetindoğan’ın
vermiş olduğu destekle İzmir’e götürülerek peruk haline getirildi ve sonrasında
hastanemizde tedavi gören
onkoloji haslarına perukları
teslim edildi.

Onkoloji Bilim Dalı öğretim
üyeleri ve sağlık çalışanları
da yapılan çalışmanın tedavi gören ve saçlarını bu yüz-

den kaybeden insanlar için
ne kadar büyük bir önem
taşıdığının altını çizerek öncelikle büyük yürekli minik-

lere ve bunu hayata geçiren
herkese teşekkür etti.

Üniversitemizde SGK Bilgilendirme Semineri düzenlendi
Üniversitemiz idari personeline yönelik düzenlenen
“Sigortalı Stajyer Öğrenci
İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” konu
başlıklı seminer 11 Temmuz 2019 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.
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Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Genel
Sekreter Yardımcısı Erdal
Meşe, fakülte ve yüksekokul
sekreterlerinin yanı sıra çok
sayıda personel katıldı.
Aydın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personelleri
Pervin Ceyhan, Recep Akpınar, Özkan Özer, İhsan Şahin,

Ömer Konakçı kurumların
SGK ile ilgili tüm işlemlerine açıklık getirdi.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, sigorta işlemleri konusunda
kurumlar arasında farklı
uygulamaların söz konusu
olduğunu ifade erek seminerin personelimiz açısında
faydalı olacağını, ilerleyen
zamanlarda tekrar edilmesinin faydalı olacağını söyledi.
Seminerde, sigorta tescil
işlemleri, sigortalı olma, sigortalı sayılma, 5 bin 510
sayılı sigorta kanunu, kısmi
zamanlı öğrencilerin sigortalanması, hangi durumlarda işverene idari para
cezası kesilir ve iş kazaları
konularında bilgiler verildi.
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Zorunlu staj ve uygulama
dersleri sırasında oluşabilecek iş kazaları konusunda
da bilgiler veren konuşmacılar, kurumların bu durumda alması gereken önlemleri anlattı.
Seminerin ardından personelimizin sorularını yanıtlayan konuşmacılara Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Ali Akyol tarafından teşekkür belgesi verildi.
Etkinlik, öğleden sonra Genel Sekreter Baki Aslantaş
nezaretinde personelle istişare ile devam etti. Aslantaş SGK ile ilgili görevleri
yapan personelin işlerinin
zorluğuna dikkat çekerek bu
görevi yerine getirebilenlerin tüm görevleri yerine getirebileceğini söyledi.

Öğretim üyemizin projesini TÜBİTAK destekleyecek
Üniversitemiz Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Fen
– Edebiyat Fakültesi Fizik
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ethem Aktürk tarafından
yürütülecek “Bazı grafen
benzeri iki boyutlu MXene
malzemelerin neurotransmitter moleküller ve amino
asitler ile etkileşmelerinin
incelenmesi” başlıklı proje,
2018 yılı 1003 çağrısı kapsamında Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından
desteklenecek.
Bu program kapsamında
Üniversitemiz adına desteklenen tek proje olma özelliğine sahip proje ile grafen
benzeri iki boyutlu yeni nesil malzemeler sınıfından
olan hidrofilik özelliğe sahip
MXene malzemelerin küçük
biyolojik moleküllerin ve

bazı amino asitleri tutma
mekanizmasının kuantum
mekaniğine dayalı yöntemler kullanılarak anlaşılması
ve elektronik, manyetik ve
elektriksel iletkenlik özelliklerinin belirlenmesi sağlanacak. Bu etkileşmelerin
detaylarının ortaya çıkarılması ile biyomedikal alanda
biyosensör olarak görev yapabilecek “akıllı yüzeyler” in
elde edilmesine yarayacak
temel bilgiler literatüre kazandırılacak. Elde edilen sonuçlar biyolojik sistemlerin
özelliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek yeni
nesil sensörlerin tasarlanmasına katkı sağlayacak.
TÜBİTAK tarafından verilen
bilgiye göre “2018 yılında
açılan 40 adet 1003 çağrısı kapsamında 1. aşama için
önerilen 1577 adet proje
önerisinden 770’i 2. aşama

başvurusuna hak kazandı.
Bu projelerden 644’ü için 2.
aşama başvurusu yapılmıştır. Söz konusu proje önerilerinden de 512’si bilimsel
değerlendirmeye alındı. 512
projeden Prof. Dr. Ethem
Aktürk’ün yürütücülüğünü
yapacağı projenin de içinde
bulunduğu 74 adet projenin

desteklenmesine karar verilmiştir.
Projede Aktürk Araştırma
Grubu (ARG) ekibi ve Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Fizik Mühendisliği
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Arkın Olğar araştırmacı
olarak görev alacak.

Ziraat Fakültesi kurbanlık satışları devam ediyor
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi çayır ve meralarında
doğal ortamlarında yetişti-

rilen kurbanlıkların satışları
başladı. Yemlerinde sentetik
herhangi bir katkı olmaksızın beslenen ve tüm sağlık
kontrolleri Fakültemiz bünyesindeki veteriner hekimler tarafından yapılan kurbanlıklar, yaklaşan kurban
bayramı ile birlikte Aydın
halkının tercihine sunuldu.
Kurbanlık almak isteyen
vatandaşların, hayvanların
kulak küpe numarası üzerinden Fakültemiz Döner Sermaye mutemetliğine 150
TL kaparo yatırarak kurban-

lığını ayırabileceği bildirildi.
Fakülte tarafından, ayrılan
kurbanlıklarını almaya gelmeyen müşterilerin ödedikleri 150 TL kaparoları iade
edilmeyeceği ifade edilirken listede 2 Temmuz 2019
tarihli, ağırlıkları verilen
kurbanlıkların bedeli, ödemenin yapılacağı gün tekrar
tartılarak değişen ağırlığa
göre fiyatların yeniden tespit edileceği belirtildi.
Ayrılan hayvanlar için son
ödeme tarihinin 6 Ağustos

2019 olup Ziraat Fakültesi
Döner Sermaye veznesine
yatırılacağı kaydedildi. Bu
tarihe kadar bedeli yatırılmayan kurbanlıkların satın alınmaktan vazgeçilmiş
sayılacağından kaparoları
iade edilmeyecek.
Ayrıca fakülte bünyesinde
kurban bayramının 1.günü
kesim hizmeti verilecek. Bu
hizmetten yararlanmak isteyenlerin 70 lira karşılığında
sıra numarası almaları gerekiyor.

Kurbanlık hayvan ayırmak isteyenler için (Mesai saatleri içinde) iletişim numaramız
Mustafa Güçlü: 0 256 772 70 22-23 Cep: 0 505 954 8521
Güncel Satış bilgisi için; https://sites.google.com/adu.edu.tr/kurbanlik-listesi-2019/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

KDV hariç kilogram satış bedeli
ERKEK KUZU
25 TL/Kg

DİŞİ KUZU
24 TL/Kg

KOÇ
23 TL/Kg/

KOYUN
19 TL/Kg

ERKEK KEÇİ
25 TL/Kg

DİŞİ KEÇİ
19 TL/Kg
TEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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Uluslararası Projenin ikinci toplantısı Yunanistan’da
gerçekleşti
Üniversitemizin proje ortağı olduğu ERASMUS+ Programı 2018 Yılı Ana Eylem 2
Stratejik Ortaklıklar- Yetişkin
Eğitimi Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Çiftçilerin Dijital Becerilerinin
Geliştirilmesi” adlı projenin
2. Ulusötesi Toplantısı, 1617 Temmuz 2019 tarihleri
arasında proje ortaklarından
Aketh (Developmental Center of Thessaly) ev sahipliğinde Yunanistan’da gerçekleştirildi.
Aydın İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Projenin 2.
Ulusötesi Toplantısı’na Üniversitemizi temsilen Eğitim
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Taner

Arabacıoğlu ile Doç. Dr. Ersen Yazıcı katıldı.
İki gün süren toplantı, proje
ortaklarının gelişim raporlarının sunumları ile başlarken; projede gerçekleştirilen
faaliyetler, ilerleme raporu,
Türkiye Ulusal Ajansı uzmanlarının yerinde ziyareti
konularında bilgi paylaşımında bulunuldu. Projenin
ilk fikri çıktısı olarak belirlenen eğitim modülünün
hazırlanabilmesi için ihtiyaç
analizi sunumları gerçekleştirilerek proje ortağı ülkelerin mevcut durum raporları,
çiftçilerin dijital ihtiyaç analizleri-anket sonuçları çerçevesinde değerlendirildi. Eğitim modülü ve materyallerin
hazırlanması, açık eğitim

materyallerinin oluşturulması konusunda planlamalar yapıldı.
Toplantının ikinci gününde,
eğiticilerin eğitimi, projenin
uygulama kuralları, değerlendirme planı, proje web

sitesi konularında görev
paylaşımları ve genel değerlendirmeler gerçekleşti.
Proje ortağı 9 kurum ve kuruluştan toplam 16 katılımcıyla düzenlenen toplantı,
sertifikaların dağıtılmasıyla
sona erdi.

Ziraat Fakültemiz ve Pakistan Üniversitesi arasında iş
birliği görüşmeleri yapıldı
Pakistan Faisalabad Ziraat Üniversitesinde Mevlana
Değişim Programı’ndan sorumlu Doç. Dr. Zubair Aslam,
23 Temmuz 2019 tarihinde
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Mehmet Aydın’ı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette, Doç. Dr. Zubair Aslam ile birlikte Proje Tabanlı
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Uluslararası Değişim Programı kapsamında çalışmalar
yürütecek olan Namık Kemal
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk,
Öğr. Gör. Kayhan Yılmaz ve
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selçuk
Göçmez bulundu.
Bilime ve üretkenliğe her
zaman açık olduklarını belir-

ten Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Mehmet Aydın, Üniversite olarak bu noktada tüm
imkanların sağlanabileceğini söyledi. Ziyarette, Üniversitemiz ile Pakistan Faisalabad Ziraat Üniversitesi
arasında Mevlana Değişim
Programı ve Proje Tabanlı
Uluslararası Değişim Programı kapsamında imzalanacak

protokolün her iki Üniversite
arasındaki ilişkiyi güçlendireceği konuşuldu.
Anlaşma kapsamında Pakistan’da öğrenim gören
öğrencilerin ve faaliyete
katılan öğretim elemanlarının oldukça iyi şartlarda
ağırlandıklarını ifade eden
Namık Kemal Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk, Pakistan’da
kendi öğrencileri için sağlanan imkanları ve birlikte yürütecekleri projenin içeriğini
aktardı.
Ziyarette, Üniversitemiz ile
Pakistan Faisalabad Ziraat
Üniversitesi arasında imzalanacak protokol sonrasında,
Ziraat Fakültemiz Dr. Öğr.
Üyesi Selçuk Göçmez koordinatörlüğünde proje yürütüleceği konusu da görüşüldü.

ADÜ Teknokent’ten ön elemede birincilik
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
yürüttüğü ADÜ Teknokent’in
başarıları devam ediyor.
ADÜ Teknokent’ten Doç. Dr.
Emine Gerçek ile Ege Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dr.
Nurdan Akçay Didişen’in ortaklaşa yaptığı proje; Yaşar
Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen BİGG
Programı’nda 2. ön eleme
aşamasında birinci oldu.
TÜBİTAK’ın
girişimcilere
200.000 TL hibe desteği
sağladığı, BİGG Programı’nda 2. ön eleme aşamasında
birinci olan Doç. Dr. Emine
Gerçek ve Dr. Öğr. Üyesi Dr.
Nurdan Akçay Didişen, Ankara’da gerçekleşecek finale
katılmaya hak kazandı.

katılan yirmi beş girişimci
arasından 9 girişimcinin
seçildiği BİGG Programı’nda,
Üniversitemizden Mehmet
Aytar da finale gitmeye hak
kazandı.

İkinci ön eleme aşamasına

TÜBİTAK

BİGG

Programı

kapsamında, uygulayıcı kuruluş çağrısı ADÜ Teknokent
ve Yaşar Üniversitesi bünyesinde Mart 2019’dan itibaren, girişimci adaylarının
iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirmekte. Uygun bulunan iş fikirlerinin

ön kuluçkaya alınmasının
ardından, iş fikri doğrulama
süreçlerinden geçirilerek,
nitelikli iş planı hazırlama
ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme
hususunda
girişimcilere
destek sağlanıyor.

Öğretim Üyelerimizden Uluslararası yayın
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri,
uluslararası yayın organı
John Wiley & Sons tarafından 20 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan “Dünyada

Pamuk Üretimi” isimli kitabın “Türkiye ve Avrupa’da
Pamuk Üretimi” başlıklı bölümünde yer aldı.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitki-

leri Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hüseyin Başal öncülüğünde Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim
Gençsoylu, Tarla Bitkileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meh-

met Nedim Doğan ve Arş.
Gör. Hatice Kübra Gören
tarafından hazırlanan kitap,
Türkiye’nin pamuk üretimi
hakkında bilgiler vererek ülkemiz ve yakın coğrafyamızın pamuk üretiminin genel
çerçevesini çiziyor.
Öğretim üyelerimiz tarafından hazırlanan “Türkiye ve
Avrupa’da Pamuk Üretimi”
başlıklı bölümde, Ülkemizdeki pamuk üretiminin tarihçesi, yeni pamuk çeşitlerinin ıslahı, ekimi ve bakımı,
hastalık ve zararlılar, yabancı ot mücadelesi, pamuk
hasadı, depolanması ve çırçırlanması, organik pamuk
tarımı, tekstil sektörüne katkıları, Avrupa ülkelerindeki
pamuk üretimi konusunda
geniş bilgiler veriliyor.
TEMMUZ 2019 ADÜ HABER
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ATANAN AYRILANLAR

Haziran
2019
ATANANLAR

Atananlar
BİRİMİ

ANA BİLİM DALI

UNVANI

MELTEM YALIN UÇAR
MURAT AYDAŞ
SEVGİ ÖZSOY
MEHMET KOÇ
HACI MURAT ŞAHİN
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ
SONGÜL ÇİLDAĞ
MEHMET BURAK ÇİLDAĞ
VESİLE ALTINYAZAR
SELİN HACILARLIOĞLU
ÖMER SEVİM
FİGEN SEVİM KİLİMCİ
YÜKSEL AYDOĞAN
SAİME SEFEROĞLU
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ

EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
KLASİK ARKEOLOJİ
"DOĞUM, KADIN SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞ.
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
İÇ HASTALIKLARI
RADYOLOJİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ
HAYVAN BESLEME VE BESLENME HAST.
VETERİNERLİK ANATOMİSİ
TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ
TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİ BESLEME
PEYZAJ PLANLAMA

EMEL İPEK

DAVUTLAR MYO

MEMUR

BİLAL ÇALIŞLAR

DAVUTLAR MYO

HİZMETLİ

ALİ SARIER

KÖŞK MYO

HİZMETLİ

Haziran
2019
AYRILANLAR
AHMET YASİN
KEMAL CAN KARADİŞ
ÖZGE KEY ABDULLAYEV
ÇAĞRI ÇAYLI
SEVİM TORUN
SÜVEYBE OZAN
ŞANSER VURGUN
RIZA YILMAZ

DOÇENT
DOÇENT
PROFESÖR
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
PROFESÖR
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DOÇENT
DOÇENT

Ayrılanlar
BİRİMİ

TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU
SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

UNVANI
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ÖĞR.GÖR.
ÖĞR.GÖR.

NEDENİ
NAKLEN
NAKLEN
NAKLEN
NAKLEN
NAKLEN
DUS EĞİTİMİNİ TAMAMLADIĞINDAN
NAKLEN
İSTİFA

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