
http://obisnet.adu.edu


























mailto:aymes@adu.edu.tr

	Yeni Y›l› CoﬂkuylaKutlad›k2. sayfadaÖ€renci Kulüplerimiz aç›ld›2. sayfadaFoto€raf Yar›ﬂmas› sonuçland›5. sayfadaÜniversitemiz Hastanesi’neteﬂekkür plaketi verildi4. sayfadaÇine Meslek Yüksekokulu’nda
	ADÜ KULÜPLER GECES‹2Ö⁄RENC‹KULÜPLER‹M‹ZAÇILDIGülﬂah AYDINO⁄LUAyd›n M.Y.O-BTPAdnan Menderes Üniversitesi kulüplerbinas›n›n aç›l›ﬂ töreni yap›ld›.Program 11Aral›k 2003 Perﬂembe gü-nü saat 17:00’de, Ede
	3Prof. Dr. Muharrem ﬁENE€itim Fakültesi Dekan›‹nsan kiﬂili€inin yüzde 70 oran›nda, 0-6 yaﬂlar aras›nda  oluﬂtu€u art›k tart›ﬂ›lmayan bir gerçektir. Kiﬂili€in geriye kalan yüzde 30’lukk›sm›n›n da büyü
	4ÜN‹VERS‹TEM‹Z HASTAHANES‹NETEﬁEKKÜR PLAKET‹ VER‹LD‹Doç. Dr. Hadi YAﬁAAraﬂt›rma ve Uygulama Hastahanesi Baﬂhe-kimi V.Üniversite hastanemize, kimsesiz ve muhtaç-lara yap›lan hizmetler dolay›s›yla, Tür
	5ÇA⁄DAﬁLAﬁMADATIBB‹YEN‹N ROLÜ‹lknur CENG‹ZCumhuriyetimizin 80. Y›l› Etkinlikle-ri kapsam›nda, Üniversitemiz taraf›ndan 11Aral›k 2003 tarihinde saat 14.00’de, Türki-ye’nin Ça€daﬂlaﬂmas›nda T›bbiyenin 
	SOSYOLOJ‹ BÖLÜMÜ TEKN‹K GEZ‹S‹Yrd. Doç. Dr. Cevdet ÖZDEM‹R2Aral›k 2003 Sal› günü Fen-EdebiyatFakültesi Sosyoloji Bölümü ö€retim üyesiYrd. Doç. Dr. Hacer HARLAK rehberli€in-de dördüncü s›n›f ö€rencile
	7zey K›br›s Türk Cumhuriyetindeki  DenizKaplumba€alar› ile ilgili araﬂt›rmalar yap›l-d›. Bu projede ö€rencilerimizin tüm masraf-lar›,  Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Turizmve Çevre Bakanl›€› taraf›nda
	Hastan›n muayenesinde epigastriumabast›rmakla hafif a€r› oluﬂmas› d›ﬂ›nda pekbir bulgu yoktur.Ancak ülser hastal›€›n› di-€er hastal›klardan ay›rmak için iyi bir mu-ayene ﬂartt›r.Ayr›ca ülser kanam›ﬂ 
	ÜLSER T E D AV ‹ S ‹ :Peptik ülsergünümüzde büyük baﬂar›  ile tedavi edilebi-len hastal›klardan birisidir.Yeni bulunanilaçlarla bu hastalar›n hemen hemen tama-m› tedavi edilebildi€i için komplikasyon
	VOLEYBOLVE  HENTBOL’DEBAﬁARIAlparslan ERSOYVOLEYBOL8-12 ARALIK 2003 tarihleri aras›ndaIsparta Süleyman Demirel Üniversitesinde,Üniversite Sporlar› Federasyonunca düzen-lenen Üniversiteleraras› Voleyb
	11amfi 15 s›n›f ve idari birimlerden oluﬂan çokgeliﬂmiﬂ olanaklara sahip bir okul haline gel-di. Mobilya dekorasyon atölyesi olarak üni-versitemizin her çeﬂit ihtiyac›n› karﬂ›layabi-lecek düzeydeki i
	12Hangi dersler var?Bölümde büro eleman› olarak yetiﬂe-cek bir kiﬂinin ihtiyaç duyabilece€i bütüngereksinimleri karﬂ›lamak amac›yla birçokkonu ile ilgili temel e€itim verilmektedir.1-   Bilgisayar2- 
	13türlü fabrikada elektrik teknisyeni olarak gö-rev alabildikleri gibi kamu kuruluﬂlar›nda daiﬂ yapabilmektedirler.Ayr›ca kendi iﬂyerleri-ni açma yetkisine sahip olmaktad›rlar. Prog-ram ayn› zamanda 
	SAH‹B‹ :Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü€ü Ad›na Prof.Dr. Mustafa GÜRELYAYIN KURULU :Prof.Dr. Ergun ONUR, Prof.Dr. Hasan EREN, Prof.Dr. Orhan Ç‹LDA⁄D A N I ﬁ M AKURULU :P r o f . D r. Adnan ‹NCE,

