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Ö€r.Gör. Abdullah KIVRAK

E€itim Fakültesi

18 Mart Çanakkale Deniz Zafe-

ri’nin kutlamalar› çerçevesince Rek-

törlük ve E€itim Fakültesinin düzenle-

mifl oldu€u “Çanakkale Deniz Zaferi-

nin 89.Y›l›” konulu panel 18 Mart

2004 Perflembe günü saat 14’de Fakül-

temiz Konferans Salonunda gerçeklefl-

t iri ldi. Vali Yard›mc›s› Kenan ÖK-

TEN, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL, Rektör Yard›mc›lar› Prof. Dr. Ergün ONUR,

Prof. Dr. ‹smail TURGUT, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ersin KARAGÖZLER,

Sa€l›k Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Hulki BAfiAO⁄LU, Ayd›n Atatürkçü Düflünce

Derne€i Baflkan› Engin ARDIÇ, Üniversitemiz ö€retim elemanlar›, ö€renciler ve davetliler

dinleyici olarak kat›ld›lar.

Fakültemiz Dekan› Prof. Dr. Muharrem fiEN baflkal›€›ndaki panelde Yard. Doç. Dr. A.

Adnan ÖZTÜRK “Çanakkale Savafllar›” Londra Eski Kültür Ataflesi, Ayd›n Eski Milletvekili

Mustafa Kemal YILMAZ “Çanakkale Savafllar›na romantik duygusal ve fliirsel bir bak›fl”,

Yard. Doç. Dr. Safiye AKDEN‹Z “Türk ve Anzak Askerlerinin An›lar›nda Çanakkale Savafl›”

konular›nda konuflma yapt›. Panel sonunda konuflmac›lara Çanakkale Deniz Zaferinin 89.Y›l›

an›s›na plaket ve çiçek verildi.
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Ayhan ATIGAN

Bilgi ‹fllem Daire Baflkan›

16-19 Mart tarihlerinde, Ege Bölgesi Üniversiteleri organizasyonunda Genel Kurmay

Baflkanl›€›n›n deste€i ile “Çanakkale E€itim Gezisi” düzenlenmifltir. Çanakkale Savafllar›n›n

yap›ld›€› topraklar› görmek, flehitlikleri ve müzeleri ziyaret ederek, “18 Mart Çanakkale Deniz

Zaferi Etkinlikleri” ne kat›lmak amaçlar› ile yap›lan e€itim gezisine Üniversitemizden 10 ö€-

retim üyesi ile farkl› fakülte ve yüksekokullardan 40 ö€renci kat›lm›fl, ö€rencilerin tüm iafle be-

delleri Üniversitemiz Sa€l›k Kültür ve Spor Daire Baflkanl›€›nca sa€lanm›flt›r.

Kat›l›mc› ö€renci ve ö€retim üyeleri Deniz Kuvvetlerinin sa€lad›€› “TCG ‹skenderun”

adl› gemiye 16 Mart günü ‹zmir Liman›ndan binmifller, askeri bando eflli€inde törenle u€urla-

narak Çanakkale’ye do€ru yola ç›km›fllard›r. 17 Mart sabah› gün do€umunda tüm askeri perso-

nel ile kat›l›mc›lar gemi güvertesinde toplanm›fllar ve “Çanakkale fiehitleri Abidesi” ni selam-

layarak sayg› duruflunda bulunmufllard›r.

Sa€l›k, Kültür ve Spor’dan Haberler
10. sayfa



Çanakkale’ye giriflte yine askeri tören ile karfl›lanan kat›l›mc›lar, limanda haz›r bekletilen otobüsler ile Çanakkale Savafllar›n›n yap›l-

d›€› topraklar› görmek üzere yola ç›km›fllard›r. Gezi program› dahilinde 17 Mart günü; Çanakkale fiehitleri An›t›, 57. Alay fiehitli€i ve An›t›,

Conkbay›r› An›tlar›, Mehmet Çavufl An›t›, Onbafl› Seyit An›t›, Yahya Çavufl fiehitlik ve An›t›, Deniz Müzesi, Kabatepe Müzesi, Ar›burnu, Ki-

litbahir ve Seddülbahir gezilmifltir. 18 Mart günü “Çanakkale Deniz Zaferi Etkinlikleri” ne kat›lan ö€renci ve ö€retim üyeleri, ayn› gün ö€le-

den sonra Çimenlik Kalesini ve kale içinde yer alan Nusret May›n Gemisi’ni, Piri Reis Müzesini gezmifllerdir. 18 Mart günü 24’de “TCG ‹s-

kenderun” adl› gemi ile tekrar ‹zmir Liman›’na do€ru yola ç›kan kat›l›mc›lar gece boyunca gemi içinde yap›lan etkinliklerle duygu ve düflün-

celerini dile getirmifller, milli ve manevi duygular›n geliflmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ne zor flartlarda kuruldu€unun anlafl›lmas› için,

205.300 Türk flehit ve 252.000 yabanc›n›n kay›p verildi€i bu topraklar› her Türk vatandafl› ziyaret etmelidir.

Çanakkale fiehitleri An›t› Conkbay›r› An›t›
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‹sviçre Parlamentosu’nun alt kanad› Ulusal Konsey, 16 Aral›k 2003’de 67 aleyhte oya karfl› 107 oyla tarihi gerçeklere tamamen ters
düflen bir Ermeni soyk›r›m› karar› ald›. Son derece talihsiz ve yanl›fl bir ad›m oluflturan ‹sviçre Ulusal Konseyi’nin ald›€› bu karar› kabul edi-

lemez, yanl› ve çirkin bulmaktay›z. Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu olarak, ortaya ç›kan bu sonucun, tarihe, ‹sviçre Ulusu tarihinin
en utanç verici sayfalar›ndan biri olarak geçece€ine inanmaktay›z.

Bu karar, tarihi gerçeklerin insafs›zca çarp›t›lmas› ve bütün bir ulusun dayanaks›z iddialarla karalanmas› anlam›na gelmektedir. Türk

Ulusu, tarihin hiçbir döneminde soyk›r›m gibi bir insanl›k suçu ifllememifltir. Bu bak›mdan ulus olarak vicdan›m›z son derece rahatt›r.
Türkler, Anadolu’da Ermenilerle tarih boyunca birlikte yaflam›flt›r, yaflamaktad›r. Ancak, Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda Osmanl› ‹m-

paratorlu€u’nun Do€u bölgesindeki Ermeni unsurlar, d›fl güçlerin oyununa gelmifl ve kendi ülkelerine karfl› düflmanla iflbirli€ine giriflmek su-
retiyle ihanet etmifllerdir. Bununla da yetinmeyip, çok say›da insan› katletmifllerdir. Bunun üzerine do€udaki Ermenilerin savafl bölgesinden
baflka yerlere nakledilmeleri zorunlulu€u do€mufltur. Bu s›rada a€›r savafl koflullar›, salg›n hastal›k, kötü beslenme gibi etkenler tüm yöre hal-

k›na oldu€u gibi göçe tabi tutulan Ermenilere de zarar vermifltir. Ermenilerin büyük k›sm› ise yeni yerleflim bölgelerine salimen ulaflm›flt›r.
Di€er bir ifadeyle, Ermenilere yönelik ne bir soyk›r›m, ne de soyk›r›m emri vard›r. Bunun aksine yönelik iddialar maksatl›d›r ve temelden

yoksundur.
Türk Ulusu, Medeni Avrupa’n›n Yahudilere, Amerika Yerlilerine, Afrikal›lara yapt›klar› soyk›r›m› hiçbir ulusa asla yapmam›flt›r. Hat-

ta bu karar› alan ‹sviçre Avrupa’n›n ortas›nda Yahudilere soyk›r›m uygulayan Hitler Almanyas›n›n hazinedarl›€›n› yaparken 16. yy.’da oldu-

€u gibi Yahudilere Türk Ulusu bir s›€›nak olmufltur.
‹sviçre Ulusal Konseyi’nin ald›€› bu karar, ‹sviçre’nin bilinen tarafs›zl›€›na gölge düflürece€i gibi, ‹sviçre-Türkiye iliflkilerini zedele-

menin ötesinde, hiçbir etkisi olmayacakt›r.
Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu olarak, ‹sviçre Ulusal Meclisi  ve Hükümetini, bundan böyle sorumluluk içinde davranarak,

oluflan bu haks›z durumun giderilmesi konusunda, bütün imkanlar›n› kullanmas›n› zorunlu görmekteyiz. 

Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu Ad›na 

Prof. Dr. Mustafa GÜREL
REKTÖR

A D N A N  M E N D E R E S  Ü N ‹ V E R S ‹ T E S‹  S E N A T O S U N U N  
SÖ Z D E  “  E R M E N ‹  SO Y K I R I M ”  T A SA R I S I N I  T A N I M A Y A H A Z I R L A N A N

‹ SV ‹ Ç R E  P A R L A M E N T O S U N A K I N A M A B ‹ L D ‹ R ‹ S ‹
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P›nar BAfiPINAR 

Psikolog

Stres; içten ya da d›fltan gelen etkilerle duygu ve davran›fllarda ortaya ç›kan, rahats›z edici bir durum, bunal›m, gerginlik ve bundan

duyulan rahats›zl›k olarak adland›r›l›r. Otobüs beklemek, yiyecek ve gündelik eflyalardaki fiyat art›fllar›, kilo ile ilgili s›k›nt›lar, yap›lmas› ge-

reken çok fazla fleyin olmas›, eflyalar› kaybetme, vergiler, fiziksel görünüm … strese neden olabilecek baz› durumlard›r. Stres  yada depres-

yon ba€›fl›kl›k sistemini etkiler, bu yüzden daha çok hastalanabiliriz. Afl›r› stres insan› ifl göremeyecek duruma getirdi€i gibi ciddi t›bbi so-

runlar da yaratabilir. Ancak stresin olumlu yan› da vard›r.  Belirli  dozda stres  etkili bir iflleyifl gere€idir. Bu tür stres insanda büyümeyi, ge-

liflmeyi ve olgunlaflmay› sa€lar. Olumlu ve olumsuz stres aras›ndaki fark; kiflinin stres yaratan olay ya da ortam› nas›l alg›lad›€›na ve nas›l

bafla ç›kt›€›na ba€l›d›r.

Stresli olaylar› tehdit olarak görmek yerine yeni bir geliflim f›rsat› olarak görebilen kifliler stres düzeylerini azaltabilmektedirler. Çün-

kü  bafl›m›za gelen olumsuz olaylar kendimizi daha çok keflfetmemizi  ve yeni bafla ç›kma becerileri kazanmam›z› sa€lar. Fizyolojik yatk›n-

l›k, deneyimlerimiz, kiflilik özellikleri ve sosyal destek kaynaklar› strese gösterilen tepkiyi belirlemektedir. Stres durumunda insanlar genel

olarak savafl ya da kaç tepkisi vermektedirler.

‹nsanlar›n  stres durumunda gösterdi€i psikolojik ve fiziksel tepkilergenel olarak flunlard›r;

Ses yükseltme, baflkalar›na ba€›rma (yans›tma), yüz ifadesinde ve iliflkilerde gerginlik, a€lama, kalem k›rma gibi fiziksel fliddet hare-

ketleri, iflleri sert flekilde yapma, içe kapanma (sessiz kalma), homurdanma, kafein tüketme... 

Stres durumunda bireyin fark edebildi€i fizyolojik tepkiler ise flunlard›r:

• Nab›zda  ve terlemede art›fl

• Kas›lm›fl mide 

• Gergin kaslar

• H›zl› kalp at›fl› 

• Nefeste daralma

• Konsantrasyon güçlülü€ü

• Afl›r› tedirginlik 

• Duygular›n yo€unlaflmas›d›r.

Strese karfl› dayan›kl›l›€›m›z› artt›rman›n yollar›ndan baz›lar› flunlard›r:

• Egzersiz

• ‹yi beslenme 

• Psikoterapi (kiflinin kendini bulmas›na,beyin programlar›n› de€ifltirmesine yard›m eden heyecanl› bir yolculuk)

• Meditasyon, yoga, dua etmek, gevfleme yöntemleri

• Hedefleri yeniden düflünerek yaflam›n›za yeni bir düzen getirmek

• Kiflisel ve ifl yaflam›n›z› kendi istediklerinizi, özlediklerinizi yapmaya da zaman ay›racak biçimde yeniden düzenlemek 

• Kendinizi mutlu eden ,hofl gelen  fleyleri aramaya bafllamak

• Topluma yönelik kifliler haline gelmek ( bireysel ç›karlar›n d›fl›na ç›k›p di€er insanlara, arkadafllar›na yönelmeye, onlar› da düflün-

meye bafllamak)

Baflar› mutluluk getiriyor ; ancak  baflar›ya çok fazla odaklanmak  üzerimizde bask› kurmam›za neden olmaktad›r.  Baflar›ya  ulaflt›k-

tan sonra “Bofluna u€raflm›fl›m çok da önemli de€ilmifl” dememek için hedefleri iyi seçmek önemlidir.  Baflar›l› olmak için hayattan geri kal-

madan, hayat› ve istediklerinizi ertelemeden flimdi yapmak mutlulu€umuz için gereklidir. ‹fl d›fl›ndayken hâlâ iflimizdeki rolümüzü üstlen-

memek, di€er rollerimize de izin verebilmek önemlidir. Çünkü sadece çal›flan erkek  ya da kad›n de€il; anne, arkadafl, sevgili, efl, sporcu,

kardefl, çocuk... gibi di€er rollerimiz de vard›r.

Kiflinin kendiyle yapt›€› olumsuz içerikli konuflmalar zaman içinde otomatikleflir. Stresi azaltmak için kendimizle olan konuflma-

larda sert elefltirilere ve kendimize k›zmaya daha az yer vermeliyiz. Kendinizi hangi durumlarda ve ne kadar elefltirirsiniz? Gün içinde ken-

dinize kaç defa k›zars›n›z? Bunun yan›nda kendinizi ne kadar destekliyor, baflar›lar›n›zda kendinizi ne kadar ödüllendiriyorsunuz?  Bunlar›

lütfen kendinize sorun...

Genel olarak olaylar hakk›nda ise; “Olan oldu. Acaba de€ifltirmek için ne yapabilirim? E€er yapabilece€im bir fley yoksa de€ifltire-

meyece€im bu duruma nas›l uyum yapabilirim?” gibi bir tak›m olumlu konuflmalar bafla ç›kmak için yararl› olabilmektedirler.

Sa€l›€›n ve mutlulu€un  reçetesi size zevk veren, sizi  istek ve nefle ile dolduran  fleyleri  yapmak ve kendiniz olmakt›r.  Ne  kadar ken-

diniz oluyorsan›z o kadar sa€l›kl›s›n›z demektir.

S T R E S E  D ‹ K K A T ! . . .
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NEFROLOJ‹ KIfi OKULU BU SENE
KUfiADASI’NDA YAPILIYOR

Dr. Yavuz Yeniçerio€lu

Pamukkale Üniversitesi Nefroloji Bilim Dal›

Türk Nefroloji Derne€ince her y›l düzenlenmekte olan “Nefroloji K›fl Okulu” orga-

nizasyonunun üçüncüsü bu sene 15-18 Nisan 2004 tarihleri aras›nda Kufladas›’nda gerçek-

lefltirilecektir. Adnan Menderes Üniversitesi taraf›ndan lokal organizasyonu gerçeklefltiri-

lecek olan toplant›ya diyaliz ve temel nefroloji konular› ile ilgilenen pratisyen hekim, iç

hastal›klar› - Nefroloji uzman ve uzmanl›k ö€rencilerinden oluflmak üzere yaklafl›k 500 ki-

flinin kat›lmas› bekleniyor.

Aysel ALKIfi

Üniversitemiz ve ‹l Emniyet Müdür-

lü€ünün ortaklafla düzenledi€i “Uyuflturucu-

dan Korunma” konulu panel 23 Mart 2004

Sal› günü saat 14’de Üniversitemiz Spor ve

Kültür Salonunda gerçeklefl tirildi. Panele

Üniversitemizden Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Baflkan› Doç.Dr. Gülsen DE-

M‹R, T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal› Baflkanl›€›ndan Doç.Dr. Levent SEV‹NÇOK,

E€itim Fakültesi Psikolojik Dan›flma-Rehberlik Anabilim Dal› Baflkanl›€›ndan Ö€r.Gör.Dr.

Nermin KORUKLU ve Ayd›n ‹l Emniyet Müdürlü€ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar fiube-

sinden Bafl.Koms. Ahmet ERB‹Lpanelist olarak kat›ld›lar.

Ayd›n ve Üniversitemiz protokolü, Ayd›n Polis Meslek Yüksekokulu ö€rencileri,

Üniversitemiz personeli ve ö€rencilerinin yo€un ilgisinin oldu€u panelde “Uyuflturucu ve

Sosyal Çevre, Gençlik Sorunlar›n›n Çözümleri, Dan›flma ve Tedavi Yollar›, Gençlik Döne-

minin Geliflim Özellikleri ve Yaflanabilecek Sorunlar, Uyuflturucu Pazar› Olarak Türki-

ye’nin Konumu ve Uyuflturucunun Yasal Düzenlemeler ‹çindeki Yeri” bafll›kl› konular yer

ald›.

ÜN‹VERS‹TEM‹Z VE AYDIN ‹L EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü
GENÇL‹K ‹Ç‹N B‹R ARADAYDI

F EN EDEB ‹YAT FA K Ü L T ES‹ K ‹M YA BÖL ÜM Ü AY D I N
PL A ST‹K  T EK N‹K  GEZ‹S‹

Ö€r. Görv. Emin Y‹⁄‹T

Fen – Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Ayd›n ‹l Jandarma Bölge Komutanl›€›

ve Ayd›n Valili€i Mahalli ‹dareler Müdürlü€ü-

nün koordinesinde  “Bir köy belirlenmesi ve

buran›n örnek köy yap›lmas›”na iliflkin bir

proje bafllat›lm›flt›r. Türkiye’de farkl› illerde

de benzer uygulamalar› olan projenin, Ayd›n

aya€› halen devam etmektedir. Ayd›n’da mer-

keze ba€l› “K›z›lca Köy” ilgili projenin uygu-

lama alan› olarak seçilmifltir. Projede, K›z›lca

Köy’ün f iziki  kapasitesinin iyi leflti ri lmesi,

sosyo-ekonomik olanaklar›n gelifl tiril mesi,

kentlili€e iliflkin kültürün yerleflmesi hedef-

lenmektedir. Projenin uygulanmas› ile K›z›lca

Köy’deki mevcut kapasite, imar hizmetleri,

e€itim hizmetleri, sa€l›k hizmetleri, sosyo-

kültürel hizmetler vb. ile   desteklenmektedir.

Köyün fiziki yap›s› iyilefltirilirken, spor alan-

lar› oluflturulmakta, farkl› yafl gruplar›ndan ve

farkl› cinsiyetlerden olan bireylere, sa€l›€a,

e€itime, sosyal yaflama iliflkin bilgilendirme-

ler yap›lmakta, tar›msal üretim ve hayvanc›-

l›kla ilgili seminerler düzenlenmekte, yeflil

alanlar ve a€açland›r›lm›fl alanlar oluflturul-

maktad›r.

Projenin uygulanmas›nda Adnan Men-

deres Üniversitesi ve Ayd›n Belediyesi baflta

olmak üzere tüm ‹l Müdürlüklerinden destek

al›nmaktad›r. Yap›lan planlama ile tüm birim-

lerin hizmet alanlar› belirlenmifltir. 2004 y›l›

içerisinde tamamlanmas› düflünülen projenin,

Üniversitemiz ad›na koordinatörlü€ünü  Fen-

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Ö€retim

Görevlisi Emin Yi€it yürütmektedir.

Fen-Edebiyat Fakültesi, E€itim Fakül-

tesi, T›p Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Zira-

at Fakültesinden Üniversitemiz ö€retim ele-

manlar›, K›z›lca Köy’de konferans vermekte-

dirler.

Doç.Dr. Erdener KARADA⁄

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Fakültemiz Kimya Bölümü 3. ve 4. s›n›f ö€rencileri 25 Mart 2004 Perflembe günü

‹ncirliova Kardefl Köy’de bulunan, Ayd›n Plastik Ambalaj ve Bask›c›l›k Sanayi ve Ticaret

LTD.fiT‹. tesislerine teknik bir gezi düzenledi. Geziye yaklafl›k 50 ö€renci ve dört ö€retim

eleman› kat›ld›.

Bu gezide yüksek yo€unluklu polietilen (YYPE) kullan›larak üretilen ambalaj ve ta-

fl›ma amaçl› poflet, bask›l› poflet ve film polimerik ürünler ve yap›m› hakk›nda teknik bil-

giler al›nd›. Yerinde üretim koflullar› ile, teorik olarak derslerde sunulan bilgilerin prati€e

nas›l dönüfltü€ü hakk›nda bilgi edinildi.

AYDIN’DA ÖRNEK B‹R KÖY :
KIZILCA KÖY
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Osman U⁄UZ
Bas›n ve Halkla ‹liflkiler

Enformatik bölümünün merkez kampusta bulunan laboratuvar›, rektörlük
onay› ile yenilendi ve mevcut imkanlar›n üzerine daha yeni imkanlar eklendi. Ay-
n› anda 60 ö€rencinin ders ifllemesine imkan veren laboratuvar, projeksiyon gös-
terimi sayesinde ö€rencilerin dersleri an›nda uygulayarak kavramalar›n› sa€l›yor.

Bunlar›n yan› s›ra internet ba€lant›s›n›n da bulundu€u laboratuvar da sade-
ce kampusta okuyan ö€renciler de€il, farkl› yerlerdeki ö€rencilerde kampusa ge-
lerek derslerini bu laboratuvar da iflliyor. fiu ana kadar; Sa€l›k Yüksekokulu, Fen
Edebiyat Fakültesi, T›p Fakültesi, E€itim Fakültesi, Ayd›n Meslek Yüksekokulu
burada ders iflledi ve ifllemeye devam ediyor.

Bu laboratuvar da ders ifllenmesinin temel faydalar› da mevcut bilgisayarla-
r›n etkili kullan›lmas› ve kampus ortam›nda bulunmayan ö€rencilerin kampus or-
tam›n› görmesine vesile olmas›d›r.

A D Ü  S U L T A N H ‹ S A R  M Y O  T A R I M S A L
P A Z A R L A M A P R O G R A M I  A Ç I L D I

Ö€. Gör. E. Mennan YILDIRIM

Sultanhisar MYO

Üniversitemiz Rektörlü€ünün Sultanhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tar›msal Pazarlama Program› aç›lmas› konusundaki

teklifi, Yüksekö€retim Kurulu Baflkanl›€›n›n 12 fiubat 2004 tarihli Yürütme Kurulu toplant›s›nda incelenerek kabul edilmifltir.

Tar›msal ürün pazarlamas›nda bilgili, deneyimli, ürünü iyi tan›yan ve al›c› ile iyi iliflkiler kurabilecek nitelikli ara elemanlar›n ye-

tifltirilebilmesi amac›yla aç›lan Tar›msal Pazarlama program›n›n önümüzdeki y›ldan itibaren 50 ö€renciyle e€itime bafllamas› planlanmak-

tad›r.

Yard. Doç. Dr. Adil Adnan ÖZTÜRK
E€itim Fakültesi

Girifl

Çanakkale Marmara’y› Ege Denizi yolu ile Akdeniz’e ba€layan ve bunun k›y›s›ndaki en büyük flehrin ad›d›r. Bo€aza ad›n› veren

Çanakkale fiehri*, Gelibolu Yar›madas› ve Biga Yar›madas› üzerinde toplam 9.737 km2 lik bir alan› kapsar . Karadeniz ve Akdeniz’i bir-

birine ba€layan ‹stanbul ve Çanakkale Bo€azlar›, stratejik önemleri nedeniyle uluslararas› iliflkilerde her zaman etkili olmufl do€al deniz

ulafl›m yollar›d›r. Bu önemi nedeniyle tarih boyunca çeflitli savafllara sahne olmufltur. 20. yüzy›l›n birleflik kara ve deniz savafllar›n›n ilk

örne€i olan 1915 Çanakkale Savafllar›’n›n Türk ve Dünya Tarihi aç›s›ndan çok önemli sonuçlar› olmufltur.

Çanakkale Savafllar›

Çanakkale Savafllar›na yol açan geliflmeler, 1914 y›l›nda I. Dünya Savafl›’n›n ç›kmas›ndan sonra, Osmanl› Devleti’nin 4 A€ustos

1914’te tarafs›zl›€›n› ilan edip bo€azlar› kapatmas› ile bafllar.

10 A€ustos 1914’te Goeben ve Breslav adl› iki Alman gemisinin bo€azlardan girerek Osmanl› Devleti’ne s›€›nmas› üzerine ‹ngiliz

ve Frans›z donanmalar› Çanakkale Bo€az›’n› 22 A€ustos 1914’te ablukaya alm›fllard›. Daha abluka sürerken ad› geçen iki geminin Yavuz

ve Midilli ad› verilerek Osmanl› Donanmas›na kat›lmas›, ard›ndan Osmanl› Devleti’ni I. Dünya Savafl›na sokmas›, ‹tilaf Devletleri nez-

dinde bir gerginlik yaratm›fl ve Çanakkale Bo€az›’na bir sefer yap›lmas›n› gündeme getirmiflti. ‹ngiliz Bahriye Bakan› Winston Churchill

bo€azlara bir harekat›n yap›lmas› taraftar›yd›. Churchill’e göre: “Madem Türkiye iki harp gemisi yüzünden bu harbe girmifltir, birkaç harp

gemisinden ibaret bir filonun ‹stanbul önlerine gelmesi de harpten ç›kmas›na yetecektir.”

E N F O R M A T ‹ K  L A B O R A T U V A R I  Y E N ‹ L E N D ‹

Ç A N A K K A L E  S A V A fi L A R I

* Çanakkale Bo€az›na yabanc›lar ; Hellespontos, Bucca Romaniae, Strette della Romano, Brachium Saneti Georgii ve Dardenelles, Türkler; Ak

deniz Bo€az›, Kale-i Sultaniye Bo€az› ve Çanakkale Bo€az› ismini vermifllerdir. Genifl bilgi için Bkz. Birten Çelik, “ Çanakkale Savafl›’n›n

‹zmirBas›n›ndaki Yank›lar›”, ‹zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü ( Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi),

1992, s. 9., ‹slam Ansiklopedisi, “ Çanakkale Maddesi”, ( Yazan : Besim Darkot- M-C. fiehabeddin Tekinda€), Cilt: 3, ‹stanbul  MEB. Yay›nlar›

1963. Ss. 331-351.
2 S. B‹LBAfiAR, Çanakkale 1915, ‹stanbul : 2. Bask›, Ocak 1971, s.51.



Churchill’in bu fikrini savunanlar da vard›. Bunlar aras›nda Maliye Bakan› Lloyd George ve Savafl Kurulu Sekreteri Albay Hankey ba-

fl› çekiyordu. Öte yandan ‹tilaf Devletlerinin M›s›r’daki bask›s›n›n artmas›, zor durumda olan Ruslara ; Bo€azlar kapal› oldu€u için yeterli

yard›m yap›lamamas› bo€azlar›n önemini bir kat daha art›rm›flt›. Nitekim Rus Çar› Grand Dük Nicholas s›k s›k ‹ngilizlere mesaj gönderiyor

ve Bo€azlara düzenlenecek bir seferin Osmanl› Devleti’ni savafl d›fl› b›rakaca€›n› ayn› zamanda Kafkaslarda Türklere karfl› yap›lacak bir se-

ferin kendilerini rahatlataca€›n› belirtiyordu.  Nitekim Ruslar›n bu isteklerini dikkate alan ‹ngiltere Rusya’ya yard›m edece€ine dair söz ve-

rirken Osmanl› Ordusu’nu iyi tan›yan Amiral Fisher 3 Ocak 1915’te Deniz Bakan›’na dört maddelik bir plan sunar. Churchill’de, Bo€az›n

aç›l›p Rusya’ya yard›m ulaflt›r›lmas› hayaliyle Çanakkale Bo€az› giriflinde bekleyen ‹tilaf Donanmas› Filo Komutan› Visamiral Sackville Cor-

den’e bir mektup yollayarak ; (3 Ocak 1915) Çanakkale Bo€az›’n›n gemilerle geçilip geçilemeyece€ine dair bilgi ister. Corden verdi€i ce-

vapta Çanakkale Bo€az›’n›n denizden çok zor koflullar alt›nda zorlanarak geçilebilece€ini belirtir.  Uzun görüflmeler sonunda ‹ngiliz Hükü-

meti Savafl Komitesi Çanakkale Bo€az›’na denizden bir sald›r› yap›lmas›na karar vermiflti. ‹ngiliz Hükümetinin ald›€› bu karar, 18 Ocak

1915’de Fransa Hükümetine bildirilmifl ve onlar›nda bu karara kat›lmas› istenmifltir. Fransa kendisine yap›lan bu öneriyi be€enmedi€i gibi,

Çanakkale’ye denizden sald›r› yap›lmas›n›n imkans›z oldu€unu belirtir. Ancak Churchill, 27 Ocak 1915’te Fransa Deniz Bakan›na ikna edi-

ci bir mektup göndererek Fransa’n›n 31 Ocak 1915’te öneriyi kabul etmesini sa€lar.  Müttefikler uzun bir çal›flmadan sonra büyük bir donan-

ma haz›rlad›lar.

Müttefiklerin Çanakkale’ye sald›r› için haz›rlam›fl olduklar› donanma, flimdiye kadar Akdeniz’in görmüfl oldu€u en büyük deniz gücü

idi. ‹ngilizler bu deniz gücüne 14 z›rhl›, iki yar› diretnot, Lord Nelson ve Agamemnon ile ‹nflexile adl› kruvazör ve yeni yap›lan Queen Eli-

zabeth gemisi ile kat›l›yordu. Frans›zlar›n ise Amiral Guapratte komutas›nda dört z›rhl› ve yard›mc› gemileri vard›. Queen Elizabeth’deki 15

inçlik toplar ile di€er gemilerdeki 12 inçlik toplar Türklerin karadaki en güçlü silahlar›ndan kat kat daha üstündü. ‹ngilizler bu silahlarla Türk

topçular›n›n menzillerine girmeden rahatl›kla k›y›daki müstahkem mevkileri yerle bir edeceklerini san›yorlard›. Müttefik Donanma Komuta-

n› Amiral Carden, bayrak gemisi Queen Elizabeth’de, elindeki gemileri üç filoya ay›rm›flt›. Sald›r› üç bölüm olarak planlanm›flt›. ‹lkin uzun

menzilden karadaki mevziler bombalanacak bunu orta menzilden aç›lacak atefl izleyecekti. Son olarak da yak›n menzilden Türklerin Nusret

May›n Gemisi vas›tas›yla bo€aza döflemifl oldu€u may›nlar temizlenecekti. Nitekim ba€lafl›k ‹ngiliz ve Frans›z Donanmas›, ‹stanbul’a ulafla-

bilmek için donanmalar›yla Çanakkale Bo€az›n› açmak üzere 19 fiubat 1915’den 18 Mart 1915’e kadar sürecek olan deniz savafllar›n› bafl-

latm›fllard›.

19 fiubat 1915 günü sabah 9.15’de Amiral Carden yönetiminde aralar›nda ‹ngilizlerin ünlü z›rhl›s› Queen Elizabeth’in de bulundu€u

12 savafl gemisi Çanakkale Bo€az›n›n d›fl tabyalar›na karfl› sald›r›ya geçti. Ancak baflar›l› olamad›lar. Bunun üzerine 25 fiubat’ta tekrar sald›-

r›ya geçtiler. Bu sefer bo€azdan içeriye girmek isterlerken karaya da asker ç›karm›fllard›. Karaya ç›kan birlikler istihkamlardan baz›lar›n› tah-

rip etmifllerdi ama donanma sald›r›s› baflar›s›zl›€a u€ram›fl Agamemnon ve Gaulois z›rhl›lar› hasara u€ram›flt›. Bu sald›r›lar 26 fiubat’ta da

devam etti.

‹ngiliz ve Frans›z  Donanmas› yeni bir sald›r› için haz›rlan›rken, ‹stanbul’un tehlike alt›na düflmesi baflta ‹stanbul olmak üzere ‹zmir

ve di€er Anadolu flehirlerinde büyük heyecan yaratm›flt›. ‹stanbul’da olas› bir iflgale karfl›, hükümetin geçici olarak  Eskiflehir’e tafl›nmas›na

karar verilmifl ancak 18 Mart’ta kazan›lan büyük baflar›dan sonra tafl›nma düflüncesinden vazgeçilmifltir.

Öte yandan hasta olan Müttefik kuvvetlerin komutan› Amiral Carden’in** yerine göreve getirilen Koramiral Robeck’in önderli€inde

giriflilen sald›r›, Müttefik Devletlerin Bo€azlar› açmak için girifltikleri sald›r›lar›n en önemlisi idi. 18 Mart’ta sald›r›ya geçen Müttefik Kuv-

vetler, Türk kuvvetlerinin büyük direnci sayesinde amac›na ulaflamam›fl ve 16 gemiden 10‘unu kaybetmifller ve Çanakkale’nin sadece deniz-

den geçilemeyece€ini anlad›klar› için geri çekilmek zorunda kalm›fllard›. 18 Mart Çanakkale Zaferi olarak an›lan bu baflar›da Çanakkale Mev-

ki Komutan› Tüm General Cevat Çobanl›’n›n büyük pay› vard›. Bu nedenle kendisine “18 Mart Kahraman›” denilmifltir.

3 ÇEL‹K, A.g.e, s.56.
4 Alan MOOREHEAD, Gall›pol›, London :1965. s.47.
5 Çelik,A.g.e, s.59. 
6 19-25-26 ve 18 Mart 1915 tarihleri aras›nda yap›lan deniz savafllar›  için bkz. Yusuf Hikmet BAYUR, Türk ‹nkilab› Tarihi, (1914-1918 Genel Savafllar›)

Ankara:Cilt:111, K›s›m:2, TTKY. 1983, ss. 60-82, Çelik, Apt.ss.61-86
7 fierafettin TURAN, Türk Devrim Tarihi, (1.Kitap ‹mparatorlu€un Çöküflünden Ulusal Direnifle)  Ankara: Bilgi Yay›nevi, Kas›m 1991 s. 48, 
** Carden, Yemek yemiyor, geceleri  uyuyam›yor ve zaman zaman sinir krizleri geçiriyordu.
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Denizden ‹stanbul’a ulafl›p istediklerini yapamayacaklar›n› anlayan ‹ngiliz ve Frans›zlar  bu kez karayolunu denemek istemifllerdi. Za-

ten fiubat ay›nda ‹ngilizler M›s›r’daki  Yeni Zelanda ve Avustralyal› dominyon askerlerini alarma geçirmifllerdi. 10 Mart’ta Lord Kitchener

‹ngilizlerin 29. tümenine Do€u Akdeniz’deki görev yerine gitme emri vermiflti. Frans›zlar da Gelibolu’ya bir tümen asker gönderecekti. Böy-

lece Müttefikler 70 bin kadar kara askerini Çanakkale harekat›na, 18 Mart’ta ki baflar›s›z deniz sald›r›s›ndan önce katm›fl oluyordu . Mütte-

fikler uzun bir çal›flmadan sonra komutanl›€›n› General Hamilton’un yapt›€›, “Akdeniz Harekat Kuvveti” ad› alt›nda 70 bin kiflilik bir ordu

oluflturmufllard›. Daha sonra M›s›r ve Hindistan’dan getirilen ilave gruplarla bu say› daha da artt›.

‹tilaf Donanmas› 25 Nisan 1915’te üç ayr› bölgeye, Seddülbahir , Kumkale ve Ar›burnu’na ç›karma yapt›. Bu ç›kartma hareketi ile Ge-

libolu Yar›madas›’nda 19 Aral›k 1915’e kadar sürecek olan kara savafllar› bafllam›fl oldu. Gelibolu Yar›madas›’na yap›lacak ç›kartma hareka-

t› flu flekilde planlam›flt› ; karaya ç›kar›lacak birliklerden Anzak Kolordusu Karatepe ve Ar›burnu aras›na, 29. ‹ngiliz Tümeni, Deniz Piyade

Tümeni ve Tugay› Seddülbahir’in do€usundaki Marto Liman›’nda, ‹ngilizlerin ard›ndan 1. Frans›z tümeni ç›kar›lacakt›. Seddülbahir’e ç›ka-

r›lan askerlerden çok fley bekleniyordu. Haz›rlanan plana göre bunlar Bo€az yolunu açacaklard›. Di€er bir ç›kartma birli€i de Kumkale’ye

ç›kartma gösterisi yapacakt›. Ayr›ca ‹tilaf Devletleri Türk ordusunu yan›ltmak için Beflike Limanlar›na ve Saroz Körfezi k›y›s›na gösterme-

lik bir sald›r› harekat› yapacak ve böylece Türk kuvvetleri orada meflgul edilebilecek Ar›burnu ve Seddülbahir’de kiTürk birliklerine yard›m

ulaflmas›n› engelleyeceklerdi.

Seddülbahir’e ç›kartma yapan ‹tilaf Devletleri 28 Nisan’da yap›lan Birinci Kitre Savafl›’nda a€›r kay›plar verdiler. Buna ra€men ‹ngi-

lizler, 1 May›s’tan itibaren asker ç›kartmaya devam ettiler. 6 May›s’ta ‹tilaf Devletlerinin sald›r›yla bafllayan ‹kinci Kitre Savafl› Çanakkale

Savafllar› içerisinde en kanl› geçen taarruzlar›ndan biri olmufl ve sonuçlar›yla ‹ngiltere’de hükümet bunal›m›na yol açm›flt›r.

ÇANAKKALE SA VAfiLARI VE MUSTAFA KEMAL

Karadan Osmanl› baflkentine yürüyebileceklerini uman ‹tilaf Devletleri bu kez beklemedikleri bir savunma ve genç bir subay bulmufl-

lard›. Savafl bafllad›€›nda Sofya Ataflemiliteri olan Yarbay Mustafa Kemal, ›srarla cephede görev almak istemifl ve onun yo€un çal›flmalar› so-

nucu 20 Ocak 1915’te 19. Tümen Komutanl›€›na atanm›flt›r.  K›sa bir e€itimden sonra birli€i ile Gelibolu Yar›madas›ndaki savafllar› kat›l-

m›flt›. Anafartalar ve Conkbay›r› savafllar›nda bölgenin yaflamsal önemi oldu€unu anlayan Ar›burnu komutan› Mustafa Kemal düflman› bu

bölgeden uzaklaflt›rmak için, cephanesiz kald›klar› için düflman önünden kaçan askerleri, süngü taarruzuna kald›rarak düflman sald›r›s›n› en-

gellemifltir. Bu engellemede Mustafa Kemal’in, 8 May›s’ta emrinde bulunan 57. Alaya verdi€i tarihi emrin büyük etkisi olmufltu: “Size ben

taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimizi baflka kuvvetler ve baflka kumandanlar ala-

bilir...” Alay tamamen düflmana flehit oldu. Fakat düflman ç›kartmas› Anafartalar’da baflar›s›zl›kla sonuçland›. ‹ngiliz ve Frans›zlar›n daha

sonraki günlerde Ar›burnu ve Anafartalar’a yapt›klar› sald›r›larda bir sonuç vermemifl ve savafl 9 A€ustos’tan sonra bir “siper kavgas›”na dö-

nüflmüfltü. Bulunduklar› yerde siperlere girerek tutunmaya çal›flan ‹ngiliz ve Frans›zlar I. Dünya Savafl›’n›n di€er cephelerindeki gidifli bek-

lemeye bafllam›fllard›. Nihayet 19 Aral›k 1915’ten itibaren birliklerini çekmeye bafllayan ‹tilaf Devletleri, 1916 y›l›n›n ilk haftas›ndan itiba-

ren Gelibolu yar›madas›n› tümüyle boflaltm›fllard›.

19 fiubat 1915’te bafllayan ve 1916 y›l›n›n ilk aylar›na kadar süren Çanakkale Savafllar›nda taraflar a€›r kay›plara u€ram›fllard›r. An-

cak bu kay›plar konusunda araflt›r›c›lar›n birlik içinde olmad›klar› görülmektedir . fierafettin Turan taraflar›n kayb›n› flöyle vermektedir: “ ‹n-

gilizler ‘115.000’i ölü olmak üzere ‘205.000’; Frans›zlar ‘47.000’kifli kaybetmifllerdi. Türk kay›plar› da ’66.000’i flehit olarak ‘252.300’ü

bulmufltu.”

SONUÇ

‹tilaf Devletlerinin ‹stanbul’u alarak Osmanl› Devleti’ni savafl d›fl›na itmek ve müttefikleri olan Rusya’ya yard›m etmek amac›yla aç-

t›klar› Çanakkale Savafllar› ‹tilaf Devletlerinin yenilgisiyle sona erdi. Türk ordusu dünyan›n yenilmez san›lan donanma ve ordular›n›n yeni-

lece€ini gösterdi. Çanakkale Savafllar›n›n sonucu Rusya’ya gerekli olan yard›m gönderilemedi. Bu durum Rusya’n›n ekonomik, askeri ve si-

yasi yönden zor duruma düflmesine ve Rus Çarl›€›n›n y›k›lmas›nda önemli rol oynad›. Savafl s›ras›nda Mustafa Kemal Albayl›€a yükseldi.

Çanakkale’nin geçilmez oldu€u anlafl›ld›. ‹tilaf Devletlerinin Çanakkale’de yenilmesi üzerine I. Dünya Savafl› uzad›. Bunun sonucu olarak

yeni cepheler aç›ld› ve bir milyonun üzerinde insan öldü. Mustafa Kemal kendisine bas›nda uygulanan her türlü sansüre ra€men tan›nd›.

8 fi.TURAN, A.g.e., s. 48.
9 I.Dünya Savafl› Ansiklopedisi, Cilt : 1.,Ss. 405-406, Turan, A.g.e, s-48.

10 Erol ULUBELEN, Çanakkale Muhaberesi “The Story of the Great War”, ‹stanbul: Aykaç Kitabevi, 1967, s.24. 
11 Celal ER‹KAN, Çanakkale’de Türk Zaferi, Ankara: Türkiye ‹fl Bankas› Yay›n›, 1964 s.25
12 Ergün AYBARS, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, ‹zmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar› No : 32, 1984., s.74, Çelik, A.g.t,s.116.
13 Abdurrahman ÇAYCI, “Çanakkale ve Gelibolu Yar›madas›n›n Atatürk’ün Askeri Kariyerindeki Yeri”, Çanakkale Savafllar› Sebep ve Sonuçlar›

Uluslararas› Sempozyumu,(Çanakkale, 14-17 Mart 1990), Ankara: AKDYK (Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›) 1993, Ss.55-69.
14 AYBARS, A.g.e., s.75. 
15 Genifl bilgi için Bkz.; Turgut ÖZAKMAN, Vahdettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, ( yalanlar, yanl›fllar, yutturmacalar), 2. Bask›, Ankara : Bilgi

Yay›nevi, fiubat 1998, Ss. 98-100. 
16 fi. TURAN, A.g.e., s. 43., ( ÖZAKMAN, Bütün savafl boyunca, subay ve er, flehit olanlar›n say›s›n› 57.087, buna hastanede ölenleri de ilave ederek

verdi€i rakkam ise 76.000  kiflidir. A.g.e., s.99. Ayr›ca Çanakkale Savafllar› ile ilgili yap›lan polemikler için Bkz. A.g.e., Ss. 94-174.)
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Salih DEM‹RC‹

Da€c›l›k Kulübü Baflkan›

28 fiubat 2004 tarihinde Pafla Yaylas› e€itim t›rman›fl› 14 kat›-

l›mc› ile sabah saat 8.15’te Ayd›n’dan dolmufl vas›tas›yla hareket edi-

lerek bafllam›flt›r. Güneflli bir günde k›fl so€u€unun gölgede hissedildi-

€i da€lara var›fl›m›z 45 dakika sürdü. Otel bölgesinde faaliyet hakk›n-

da genel bir bilgi verildikten sonra araç yolundan güneydo€u istikame-

tinde t›rman›fl bafllad›. Bekledi€imizin tersine karlar erimifl sadece ka-

ya ve a€aç gölgelerinde küçük parçalar halinde kalm›flt›. Yaklafl›k 2

km. lik yol yürüyüflünden sonra 10 derecelik e€imde t›rman›fl bafllad›.

Bafllang›ç noktas›nda üzerimizde kalan bulutlar›n üzerine ç›kmaya

bafllam›flt›k. Bulutlar›n içerisinden geçerken görüfl mesafemiz gittikçe

azal›yor ve zaten serin olan havan›n biraz daha so€udu€unu hissedebi-

liyorduk. Zirveye yaklafl›yorduk, art›k hava bulutlu olmasa hemen üzerimizde kalan gözlem evini görebiliyorduk. Yaklafl›k bir saatlik yol-

du, önümüzde kalan. Ekip art›k iyice yorgun düflmüfl dinlenmeler art›k daha uzun tutulmaya bafllam›flt›. Birkaç kaya engelini de aflt›ktan

sonra zirve hemen önümüzdeydi. Art›k ulaflm›flt›k. Zirvede foto€raflar çekildikten sonra hava muhalefeti nedeniyle alelacele dönüfl yapmak

zorunda kald›k. Dönüfl yolu bu sefer da€›n e€iminden daha az oldu€undan dolay› kuzey bat› rotas›yd›, çok k›sa birkaç dinleniflten sonra ara-

c›n bekledi€i noktaya vard›k.

Art›k anlatabilece€imiz bir t›rman›fl›m›z daha olmufltu. “Dolu Dolu Yaflanan Bir Gün..........
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Doç. Dr. H. Meltem Sönmez

Ülkeler, gerekli ve do€ru bilimsel araflt›rmalar yapmad›klar› taktirde geliflemez hatta yaflayamazlar. Resmi tan›mlanmam›z “Ö€retim
Üyeleri” olsa da, as›l iflimiz araflt›rma yap›p bilgi üretmektir. E€itim-ö€retim (bilgilerimizin baflkalar›na aktar›lmas›) ve sa€l›k hizmetleri
(bilgilerimizin uygulanmas›) araflt›rma iflimizin ard›l sonuçlar›d›r diyebiliriz.

Bilim insanlar› olan bizler, t›p fakültesi 1. s›n›fta, k›sa süreli istatistik dersi alarak mezun olmaktay›z; Bilimsel araflt›rma yöntemleri
ile ilgili her hangi bir e€itim-ö€retim ise görmemekteyiz. Yani, as›l iflimizin yöntemleri konusunda noksanlar›m›z›n olabilmesi gayet do€al-
d›r.

Araflt›rma ve istatistik yöntemleri konusunda, ülkemiz içi ve d›fl›nda, yüksek matematiksel düzeyde bilim dallar› bulunmaktad›r. Fa-
kat her bir bilim insan›m›z›n, bu konular› matematiksel iliflkileri araflt›racak kadar bilmesi gerekmemektedir. Çünkü istatistiksel hesaplama-
lar› art›k bilgisayarlar yapmaktad›r. Bizim, ne zaman, hangi veriye hangi istatistiksel yöntemi uygulamam›z ve sonuçlar› nas›l yorumlama-
m›z gerekti€ini bilmemiz yeterlidir.

Bilim insan›m›z, tüm araflt›rmalar› için, yüksek matematiksel düzeydeki kurulufllara baflvurmamal›d›r da. Çünkü bir makale okurken
de, bir bilimsel bildiri dinlerken de, araflt›rma yöntemleri ve istatistik konular›n› yeterince bilmesi gereklidir.

Ülkemizde baz› t›p fakültelerinde biyoistatistik uzman› bulunmaktad›r. Fakat bu görevlilerin tüm di€er bilim insanlar›n›n ifllerine ye-
tiflmeleri düflünülemez. ‹statistik anabilim dallar› d›fl›ndaki bilim insanlar›n›n, bilimsel araflt›rma ve istatistik konular›nda kendilerini gelifl-
tirmelerini sa€layacak yeterli bir olanaklar› ve düzenleri ise yoktur. T›p fakültelerinde araflt›rma ve istatistik konular›na, t›p ö€retim üyesi
bilim insan› aç›s›ndan yaklafl›p, onlar›n, varsa noksanlar›n› saptay›p gidermeye çal›flan ve onlar›, yeniliklerden haberdar eden birimlerin ku-
rulmas›n›n yararl› olaca€› kan›s›nday›z.

Bir an önce de ciddi deneysel araflt›rmalar yapmak istiyoruz. Bu nedenlerle, biz, afla€›da, soy isim s›ras›na göre s›ralanm›fl bilim in-
sanlar›, ADNAN MENDERES ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹ DENEYSELARAfiTIRMA VE ‹STAT‹ST‹K ÇALIfiMA GURUBU’NU
(DENAR‹S) kurduk.

DENAR‹S, ADÜ T›p Fakültesinde kurulmuflsa da, Üniversitemizin tüm bilim insanlar›n›n ortak sorununa hitap etti€ini düflünüyoruz.
Bu nedenle DENAR‹S’e üyelik, üniversitemizin tüm bilim insanlar›na aç›kt›r. Say›n meslektafllar›m›z, flu a€ yöresinden DENAR‹S’i
inceleyebilir, izleyebilir ve üye olabilirler.

http://med.adu.edu.tr/denaris/

KURUCULAR (SOY ‹S‹M SIRASINA GÖRE):‹S‹M SOY ‹S‹M B‹L‹M DAL

Mustafa Birincio€lu (Farmakoloji AD.) Turhan Dost (Farmakoloji AD.) Harun Gürsoy (Çocuk Cerrahisi AD.)

Samet Kafkas (Kad›n ve Do€um AD.) ‹brahim Kurt (Anestezioloji AD) Alper Onbafl›l› (Kardiyoloji AD.)

H. Meltem Sönmez (‹ç Hastal›klar› AD.) Soner Yayc›o€lu (Beyin Cerrahisi AD.) Hasan Yüksel (Kad›n ve Do€um AD.)

A D Ü  T I P F A K Ü L T E S ‹  D E N E Y S E L A R A fi T I R M A
V E

‹ S T A T ‹ S T ‹ K  Ç A L I fi M A G U R U B U  K U R U L D U

http://med.adu.edu.tr/denaris/
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Onur Salih Karada€
Tiyatro Toplulu€u Baflkan›

27 Mart 2004 Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle  Tiyatro toplu-
lu€u olarak bir drama oyunu olan “A€z› Çiçekli Adam” isimli oyunu
sergileyerek bu günü hep birlikte kutlamak istedik. 

Tiyatro her zaman duygular›n, hayat hikayelerinin insanlarla
bütünleflerek paylafl›mlar› sa€layan bir sanat dal›d›r. ‹nsanlar›n hayal-
lerini, yaflam öykülerini içerir oyunlar›m›z, bir nevi hayat hikayeleri-
mizle canlan›r sahne. Yaflanan olaylarda bulur insan kendini , yaflanan
olaylard›r tiyatro ; hep bizleri, hep sizleri anlat›r sahnede sergilenen
bir drama veya bir komedi.

Oyunlar›m›zla duygular›m›z› düflüncelerimizi her zaman siz-
lerle paylaflmaktan onur duyuyoruz.

Volkan KAZ
Kültür- Sanat Toplulu€u Baflkan›

Toplulu€umuzun bu e€itim- ö€retim y›l›nda gerçeklefltirdi€i

ikinci geceyle yine birlikteydik. ‹lk etkinli€imizde fliirin güzelli€ini

vurgulamaya çal›flan toplulu€umuz bu kez de Ayd›n halk›yla Üniver-

site ö€rencilerini ayn› saflarda buluflturmay› amaç edinirken halk

oyunlar› ve türkülerle popüler kültüre karfl› olan tavr›n› bir kez daha

gözler önüne serme imkan›n› bulmufltur. Bunu baflarabildiysek ve siz-

lere türkü tad›nda bir gece yaflatabildiysek NE MUTLU B‹ZE...

T O PL U L U K L A R  B A fi K A N L A R  T O P L A N T I S I
Gülflah AYDINO⁄LU

26 Mart 2004 tarihinde Doç.Dr. Sema BAfiAK ve Topluluk Dan›flmanlar Temsilcisi Arafl.Gör. Murat YILMAZ’›n kat›l›m› ile ayl›k
“Ö€renci Topluluk Baflkanlar›” toplant›s› yap›lm›flt›r.

Doç. Dr. Sema BAfiAK ADÜ-GENÇ Merkez Müdürlük görevinden ayr›ld›€›n› ve yeni Müdürün Doç.Dr. Levent SEV‹NÇOK oldu-
€unu aç›klad›ktan sonra, baflkanlar›n bahar flenliklerinde yapmak istedikleri etkinlik programlar› görüflüldü. Bahar flenliklerinin resmi bir flen-
lik havas›ndan ç›kar›larak s›cak bir ortamda ve ö€renci merkezli bir etkinlik flekline dönüfltürülmesi görüflü benimsendi. Bu yönde afla€›da
belirtilen öneriler ele al›nd›.

1. Da€c›l›k Toplulu€unun önerisine göre Cuma günü flenlikler son bulduktan sonra ‹l Gençlik Spor Müdürlü€ü’nün katk›lar› ile Cu-
martesi ve Pazar günleri Pafla yaylas›nda 300 kiflilik bir “GENÇL‹K KAMPI” organizasyonu izninin al›nmas› için Rektörlük Makam›na arz
edilmesine karar verildi.

2.Günümüzde uyuflturucu maddelerin çok yay›lmas›ndan, ilkokullara kadar inmesinden ve gençlerin bilinçsizce bu tuzaklara düflme-
sinden rahats›z olan Topluluk ö€rencilerimiz “UYUfiTURUCUYLAMÜCADELE” konusunda etkin olmak istediklerini bildirmifllerdir. Bu
konuda bilgi sahibi Ö€retim Üyelerimizin ve Emniyet Teflkilat›n›n deste€ini alarak çal›flmaya bafllama konusunda ortak bak›fl aç›s›n› kabul
etmifllerdir.

T ‹ Y A T R O  T O P L U L U ⁄ U
“ A ⁄Z I  Ç ‹ Ç E K L ‹  A D A M ”

‹ S ‹ M L ‹  T ‹ Y A T R O  G Ö S T E R ‹ S ‹

K Ü L T Ü R - S A N AT T O P L U L U ⁄ U
H A L K  O Y U N L A R I  V E  H A L K
T Ü R K Ü L E R ‹  G Ö S T E R ‹ L E R ‹

Yard. Doç. Dr. Nursabah SARIKAVAKLI
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 4. s›n›f ö€rencileri Endüstriyel Kimya II der-
si kapsam›ndaki teknik gezi dizisinin ilkini 12 Mart 2004 Cuma günü gerçeklefltirdi. Bu ge-
zide ö€rencilerimize, derste anlat›lan çeflitli sanayi iflletmelerinin tan›t›lmas›, yap›lan ifllem
ve laboratuvar analizlerinin yerinde görülmesi ve incelenmesi amaçlanm›flt›r.

Yata€an Termik Santrali; Sanayi alan›nda baflka amaçla kullan›lamayan Mu€la Yata-
€an linyit havzas›ndaki düflük kalorili kömürün de€erlendirilmesi ve ulusal enerji sistemimi-
zin ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla 1975 y›l›nda yat›r›m program›na al›nm›fl olup, Polon-
ya Elektrim firmas› ve Türkiye Elektrik Kurumu aras›nda bafllat›lan çal›flmalar sonucunda
Polonya hükümeti yetkilileri ile Maliye Bakanl›€› aras›nda yap›lan anlaflma ile1980 y›l›nda
son safhaya getirilmifltir.

Yata€an Termik Santrali incelendi€inde teknik olarak;
• Kömür alma ve haz›rlama sistemi 
• Kül ve cüruf atma sistemi
• Buhar üretim sistemi 
• Türbin sistemi 
• Jeneratör sistemi
• fialt tesisleri 
• Su ön ar›tma sistemi
• Deminarilize su üretim sistemi 
• Su buhar çevrim sistemlerinden,

ve çevrede oluflabilecek sorunlar›n giderilmesi için kat› at›klar, s›v› at›klar, gaz at›klar ve ba-
ca gaz› desülfirizasyon tesislerinden oluflmaktad›r.

Bölümümüz ö€rencilerine Yata€an Termik Santrali hakk›nda genel bilgiler iflletmenin
iflleyifli ve laboratuvar analizleri teknik elemanlar taraf›ndan verilmifltir. Teknik gezi amac›-
na uygun flekilde gerçeklefltirilmifl olup, ö€rencilerimizin hem teknik hem de laboratuvar
analizleri bak›m›ndan bilgilenmesi aç›s›ndan yararl› olmufltur. Kimya bölümü 4. s›n›f ö€ren-
cilerimizin ders kapsam›nda yap›lan bu teknik gezileri dönem sonuna kadar farkl› iflletme-
lerde sürdürülecektir.

E N E R J ‹  Ü R E T ‹ M  A . fi . - YA T A ⁄ A N  T E R M ‹ K  S A N T R A L ‹ N E  T E K N ‹ K  G E Z ‹ S ‹
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Yard. Doç. Dr.  Suat ATEfiL‹ER
Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü olarak 06 Mart 2004 Cumartesi günü ‹zmir, Yamanlar Da€›’n›n kuzeybat› yamac›nda yer
alan Melanpagos Kutsal alan›na bir araflt›rma gezisi düzenlenmifltir.

Gezi Arkeoloji Bölümü ö€rencileri ile Yard.Doç. Dr. Suat Atefllier ve Emre Öncü’nün kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir. ‹lk gezimiz olan
Melanpagos araflt›rma gezisinde, M.Ö. 4. yüzy›l ortalar›nda  bir Pers gözlem karakoluna dönüfltü€ü gözlenmifltir. Türkiye’deki arkeoloji bö-
lümleri içinde en zengin antik kent Dia arflivine sahip olan Arkeoloji Bölümü bu vesileyle Dia arflivini geniflletme flans›n› bulmufltur. ‹kinci
gezimiz ise 20 Mart 2004 Cumartesi günü Didyma Apollon Tap›na€›’na ve tap›na€›n bat›s›nda yer alan Tek a€aç burnuna yap›lm›flt›r.

Alparslan ERSOY

Mart 2004 ay› içinde Üniversitemiz
Spor tak›mlar›, Üniversite Sporlar› Federas-
yonu etkinliklerine  kat›lm›flt›r.

BASTKETBOL
Üniversitemizin ev sahipli€ini yapt›-

€›,  Bayan Basketbol Tak›m›m›z›n da yer al-
d›€›, Üniversite Sporlar› Federasyonu Üni-
versiteleraras› B kategorisi Grup Birincilik-
leri 08-12 Mart 2004 tarihleri aras›nda Üni-
versitemiz ile Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü-
€ü Salonunda Bayanlarda 7, Erkeklerde 8
Üniversitenin kat›l›m› ile gerçekleflen turnu-
va sonunda dereceye giren Üniversiteler
afla€›dad›r.

BAYANLARDA
1. Celal Bayan Üniv.
2. Abant ‹zzet Baysal Üniv.
3. Selçuk Üniv.

ERKEKLERDE
1. Ege Üniv.

2. Selçuk Üniv.
3. Dicle Üniv.

Gruplar›nda ilk iki dereceyi elde eden Üniver-
siteler A Kategorisine Yükselme müsabakalar›-
na kat›lacaklard›r.

KROS
29 fiubat 2004 tarihinde Konya’da yap›-

lan Üniversiteleraras› Kros Türkiye Birincili-
€inde 22 üniversite aras›nda Bayan Kros tak›-
m›m›z tak›m halinde Türkiye 3.sü olmufltur.

HENTBOL
01-05 Mart 2004 tarihleri aras›nda Geb-

ze’de yap›lan Üniversiteleraras› Hentbol B Ka-
tegorisi Grup Birincili€ine kat›lan Üniversite-
miz Hentbol Bayan tak›m›, 5 Üniversitenin ka-
t›l›m› ile gerçekleflen ve  Tek devreli lig usulü-
ne göre oynanan müsabakalar sonunda grup
üçüncüsü olmufltur. Al›nan bu derece ile Tak›-
m›m›z önümüzdeki y›lda da B Kategorisinde
mücadele edecektir.

VOLEYBOL
08 – 12 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda Is-

parta’da yap›lan müsabakalar sonunda C Kate-
gorisi Grup birincisi olarak B Kategorisine
yükselen Üniversitemiz Voleybol Erkek tak›m›,
15-19 Mart 2004 tarihleri aras›nda Adana’da
yap›lan B kategorisi müsabakalar›na kat›lm›fl-
t›r. Yap›lan Müsabakalar sonunda önümüzdeki
y›lda da B Kategorisinde mücadele edecektir.

FUTBOL
22-26 Mart 2004 tarihleri  aras›nda

Bal›kesir’de dört üniversitenin kat›l›m› ile ya-
p›lan C Kategorisi  Grup müsabakalar›na kat›-
lan Üniversitemiz Futbol tak›m›, Tek devreli
lig usulüne göre yap›lan müsabakalar› farkl›
bir flekilde kazanarak gurup birincisi olmufl ve
önümüzdeki y›l B Kategorisinde  mücadele
edecektir.

ÜN‹VERS‹TEM‹Z SPOR
TAKIMLARININ N‹SAN 2004 AYI

‹Ç‹NDE YAPACA⁄I
MÜSABAKALAR

02-04 Nisan 2004 Manisa Badminton C
Kategorisi Bayan/Erkek

05-09 Nisan 2004 Malatya Salon Fut-
bolu Türkiye Birincili€i

15-18 Nisan 2004 ‹zmir Gürefl Türkiye
Birincili€i

18 Nisan 2004 Eskiflehir Orientering
Türkiye Birincili€i Bayan/Erkek

20-25 Nisan 2004 Manisa Tenis C Ka-
tegorisi Grup Birincili€i  Erkek

ÜN‹VERS‹TEM‹Z
SPOR TURNUVALARI

Üniversitemiz 9. Kültür, Sanat ve Spor
fienlikleri, Spor Turnuvalar› 29 Mart 2004
tarihinde yap›lan Futbol eleme maçlar› ile
bafllam›fl ol up, 12 Ni san 2004 tarihinde
yap›lacak müsabakalar ile devam edecek  ve
final maçlar›n›n 30 Nisan 2004’te yap›lmas›
ile son bulacakt›r.

Tak›m halinde ve bireysel olarak Fakül-
te ve Yüksekokullar›m›z›n kat›l›m› ile gerçek-
leflecek Spor Turnuvalar›;

1 – Futbol,
2 – Voleybol Bayan/Erkek
3 – Basketbol Bayan/Erkek
4 – Atletizm  Bayan/Erkek Ferdi
5 – Masa Tenisi Bayan/Erkek Ferdi
6 – Satranç Ferdi
7 – Tenis Bayan/Erkek Ferdi

(Ö€renci – Personel)

F E N - E D E B ‹ YA T F A K Ü L T E S ‹  A R K E O L O J ‹  B Ö L Ü M Ü N Ü N
M E L A N P A G O S  V E  T E K  A ⁄ A Ç  T A P I N A ⁄ I  A R A fi T I R M A G E Z ‹ S ‹

S A ⁄ L I K ,  K Ü L T Ü R  V E  S P O R ’ D A N  H A B E R L E R  



Yard.Doç.Dr. Mehmet BAfiARAN
Fen-Edebiyat Fakültesi

‹nsan›n sosyalleflmesi, iliflkileriyle gerçekleflir. Yaflam›m›z› baflkalar›yla olan iliflkilerle sürdürebiliriz. Bu iliflkileri sa€layan unsurlar
aras›nda bayramlar önemli yer tutar.

Bu bayramlar içinde Nevruz’un ayr› bir yeri vard›r; o da, evrensel bir içerik tafl›mas›d›r.
Dinsel bayramlar sadece bir dine; ulusal bayramlar da, sadece bir ulusa hitap ederken, Nevruz, toprak alt›ndaki canl›lar›n uykudan uya-

n›fllar›n›n, dirilifllerinin, k›saca baharla buluflmalar›n›n günüdür.
Yani Nevruz, insanl›€›n çevre bayram›d›r.

Çeflitli biçim ve yorumlarla kutlanan Nevruz, Farsça yeni (nev) ile gün (ruz) sözcüklerinden oluflmufl birleflik bir isimdir. Türk dünya-
s›nda Nevruz, Navruz, Novruz, Sultan-› Nevruz, Sultan-› Navr›z, Navrez, Ulust›n Ulu Küni, Ulusun Ulu Günü, Ergenekon, Bozkurt, ‹lkyaz
Yortusu, Yeni Gün, Yengi Kün, Yeni Y›l, Mart Dokuzu, Mereke, Is›akh Bayram›, Altay Ködürgeni, Bahar Bayram›, Yörük Bayram› gibi ad-
larla da an›lm›flt›r.

‹lkbaharla ilgili bu tören ve inan›fllar›n Sümerlerden bafllayarak, günümüze ulaflt›€› kabul edilmifltir. Çin kaynaklar›nda, M.Ö. III. bin
y›lda, Hunlar’›n 21 Mart tarihinde haz›r yemeklerle k›ra ç›kt›klar›n›, bahar flenlikleri yapt›klar› ve Göktürkler’in “her y›l Atalar ma€aras›nda
Gök Tanr› ve Yersulara kurbanlar vererek kutlama törenleri” yapt›klar›ndan söz edilmektedir. 21 Mart’›n ayn› zamanda Ergenekon'dan ç›k›fl
bayram› olarak da kutland›€›n› anlat›lm›flt›r.

Demir dövülmesi uygarl›€›n, atefl yak›lmas› ise ar›nman›n ve uyanman›n anlat›m› olmufltur.
Divanü Lügati’t-Türk’te, On ‹ki Hayvanl› Türk Takvimi’nde de y›lbafl› 21 Mart, yani Nevruz’dur. Nizamü’l-mülk, Selçuklu devlet ya-

flam›nda, Nevruz’u yeni y›l olarak kabul etmifl, vergileri bu günün toplamaya bafllam›flt›r.
Bu bayram Osmanl›larda da kutlanmaktayd›. 21 Mart tarihinde Ertu€rul Gazi’nin türbesi etraf›nda toplan›larak, çeflitli törenler yap›l-

m›fl ve buna Yörük Bayram› da denilmifltir. Ancak bu tören daha sonra II. Abdülhamit’in tahta ç›k›fl günü olan 19 A€ustos’a al›nm›flt›r. Os-
manl› Devleti kanunnamelerinde verginin ilk taksitinin al›nd›€› zaman olarak da Nevruz seçilmifltir. 17. yüzy›ldan itibaren de “Resm-i Nev-
ruziye” ad›yla yeni bir vergi konulmufltur.

Ayr›ca, Nevruz’da çeflitli devlet görevlileri padiflahlara Hediyye-i Nevruziye ad›yla donanm›fl atlar, k›ymetli tafllarla süslenmifl silah-
lar, pahal› kumafllar vermekte, bu da Nevruz Piflkesi ad›yla an›lm›flt›r. Ayd›n Vilayeti salnamelerinde ise Saruhan Sanca€›nda Mart’›n doku-
zunda yani 21 Mart’ta “Mesir törenleri” yap›ld›€› belirtilmifltir.

II. Meflrutiyet’le birlikte Türk Ocaklar›n›n öncülü€ünde Ergenekon, Nevruz Bayram› kutla-
malar› yayg›nlaflt›r›lm›fl ve iktidarda bulunan ‹ttihat ve Terakki Partisi, bu bayram›n devlet töreni
ile kutlanmas›n› sa€lam›flt›r.

Kurtulufl Savafl›'n›n karanl›k günlerinde de Mustafa Kemal Atatürk, ulusumuzu birlik ve be-
raberlik içinde tutmak, halk›n moralini yükseltmek için at yar›fllar›, gürefl gibi etkinliklerle birlikte
Nevruz gibi kutlamalar gerçekleflmesini sa€lam›flt›r. 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM aç›ld›ktan
sonra ilk Nevruz 21 Mart 1921 tarihinde kutlanm›fl, en görkemli Nevruz kutlamas› ise Büyük Ta-
arruz'a haz›rl›k yap›ld›€› günlerde 22 Mart 1922 tarihinde yap›lm›flt›r. Ö€renciler toplanarak halk›n
huzurunda spor gösterileri yapm›fl ve fliirler okumufltur. Mustafa Kemal Atatürk ise Ankara'daki
Sovyet Rusya, Azerbaycan, Afganistan ve Buhara elçileriyle birlikte büyük bir çad›rdan, gösterile-
ri izlemifltir.

Nevruz kutlamalar› geçmiflten bu güne Türkiye’de ve di€er Türk dünyas›nda yayg›n olarak kutlanmakta, ortak Nevruz gelenekleri olufl-
maktad›r.

Bunlar›n baz›lar›;
• Kainat›n yarat›l›fl› ve Ergenekon’dan ç›k›fl motifleriyle varolufl ve yeniden dirilifl anlat›lmakta,
• Demir dövme gelene€i oluflturulmakta,
• Y›lbafl› olarak takvimlere tafl›nmakta,
• Ev ev gezilerek bayramlaflma yap›lmakta,
• ‹leri gelenler ve halk aras›nda hediye al›fl verifli yap›lmakta,
• Çok çeflitli yemekler haz›rlanmaktad›r. Buna bir örnek sebzeli pilav yeme€idir. Sebze ve

yeflillikten amaç, kaderin yeniden yeflerip canlanmas› ve baht›n aç›lmas›, pilav›n beyazl›€›n›n ama-
c› ise ayd›nl›k ve mutluluk getirmesidir.

• Ev ve çevre temizli€i yap›lmakta, ateflten atlan›larak, temizlenme, ar›nma sa€lanmakta,
• Halk bir yere toplanarak, çeflitli oyunlar oynamakta,
• Nevruz günü do€an çocuklara Nevruz ad› verilmekte,
• Yumurtalar boyan›p çocuklara da€›t›lmakta,
• Darg›nlar bar›flarak k›rg›nl›klara son verilmektedir.
Sonuç olarak, Nevruz, ba€›ms›z ve özerk Türk Cumhuriyetlerinin yan› s›ra hemen hemen tüm Avrasya'da çok genifl bir co€rafyada kut-

lanmaktad›r. Türkiye'de de so€uk savafl tehlikesi sona erdikten ve Do€u bloku çöktükten sonra Nevruz Bayram›, yüksek bir düzeyde kutla-
n›lmaktad›r.

Bu bak›mdan da diyoruz ki: Nevruz, bahar bayram›d›r!
Ölümün ve can alman›n bayram› de€il, yeniden diriliflin ve canlanman›n bayram› olarak Nevruz, küreselleflen bir dünyada Avrasya'n›n

ortak bayram›d›r.
Nevruz Bayram›’n›n insanl›€a ve ülkemize kutlu olmas›n› diliyorum.

‹ N S A N L I ⁄ I N  D O ⁄ U fi  B A Y R A M I  N E V R U Z
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Okulumuz, 1974-1975 Ö€retim Y›l› bafl›nda Ege Üniversitesi ‹ktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ne ba€l› olarak ilk aflamada iki y›l-
l›k önlisans e€itim veren bir kurum olarak aç›lm›flt›r. 1977-1978 Ö€retim Y›l› bafl›nda ‹ktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nin ‹ktisat ve ‹fl-
letme olarak iki fakülteye bölünmesi üzerine ‹flletme Fakültesi’ne ba€lanarak ö€retim süresi dört y›la ç›kar›lm›fl ve ad› Turizm ve Otel ‹fllet-
mecili€i Yüksekokulu olarak de€ifltirilmifltir. 1982 y›l›nda ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ad›yla Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Ayd›n Tu-
rizm ‹flletmecili€i ve Otelcilik Yüksekokulu ad›yla ba€lanm›flt›r. Daha sonra 3 Temmuz 1992 tarihli 3837 Say›l› Kanunun ek 8/b maddesi ile
ad› bugünkü “Turizm ‹flletmecili€i ve Otelcilik Yüksekokulu” olarak de€ifltirilerek yeni kurulan Adnan Menderes Üniversitesi’ne ba€lanm›fl-
t›r.

1996-1997 Ö€retim Y›l› bafl›ndan itibaren de kademeli olarak Kufladas›’na tafl›nmaya bafllayan Yüksekokulumuz halen bütün s›n›fla-
r›yla birlikte Kufladas› ilçesi Candan Tarhan Bulvar› No:6’da bulunan binas›nda e€itim ve ö€retimine devam etmektedir. Ancak 90 dönüm-
lük arazi üzerinde kampus alan› için projelendirme çal›flmalar› sürmektedir. Okulumuzda 2003 – 2004 E€itim-Ö€retim Y›l›nda  29 ö€retim
eleman›, sekiz idari personel görev yapmaktad›r.

F‹Z‹K‹ MEKAN VE LABORATUVAR OLANAKLARI
Yüksekokulumuzun flu anda faaliyet gösterdi€i bina 5 katl› olup girifl kat›nda kütüphane,

kitap sat›fl bürosu, ö€renci iflleri bürosu ve Yüksekokul Sekreter odas›, 4. kat›nda yönetim ve ö€-
retim eleman› odalar›, 1., 2., 3. ve 5. katlar›nda ise biri bilgisayar laboratuvar› olan toplam se-
kiz derslik bulunmaktad›r. Ayr›ca, Yüksekokul binas›n›n yan›nda bulunan apartman›n girifl ka-
t›nda, ö€renci ve personelin yararlanabildi€i bir kafeterya hizmet vermektedir.

Materyal aç›s›ndan Yüksekokulumuzun olanaklar› oldukça iyidir. Yüksekokulumuzda ha-
len üç adet data projeksiyon cihaz›, befl adet tepegöz, bir adet episkop ve üç adet diz üstü bilgi-
sayar yer almaktad›r. Bu materyaller, derslerin görsel a€›rl›kl› ifllenmesine olanak sa€lamakta-
d›r.

Bilgisayar laboratuar›m›zda 25 bilgisayar, iki televizyon ve bir VCD, yabanc› dil ve di€er uygulamal› derslerde kullan›lmak üzere befl
derslikte televizyon ve bu dersliklerde video ve VCD cihazlar› da bulunmaktad›r.  Bilgisayar laboratuvar›m›zda kesintisiz internet ba€lant›s›
mevcuttur ve ö€rencilerimiz cumartesi günleri de bu hizmetten yararlanabilmektedirler.

Kütüphanemiz koleksiyonunda toplam 3.753 adet kitap bulunmaktad›r ve bu koleksiyona her geçen gün yenileri eklenmektedir. Kü-
tüphanemizi ö€renci ve akademik personelimiz kullanmamakta, Kufladas› halk› da zaman zaman bu hizmetten  yararlanmaktad›r. Kütüpha-
nemiz ayr›ca Türkiye'de yaln›zca iki okulda var olan, Dünya Turizm Örgütü taraf›ndan verilen "Daimi Kütüphane" üyeli€ini de almaya hak
kazanm›flt›r.

BÖLÜMLER, DERS PROGRAMI HAKKINDA GENEL B‹LG‹LER VE STAJLAR
Okulumuzda "Konaklama ‹flletmecili€i" ve "Seyahat ‹flletmecili€i ve Turizm Rehberli€i" olmak üzere iki bölüm bulunmaktad›r. Her

y›l iki bölüme de 50’fler ö€renci al›nmaktad›r. 2003-2004 E€itim-Ö€retim Y›l› itibariyle toplam ö€renci say›m›z 489’dur.
Derslerde uygulama yapmaya a€›rl›k verilmektedir ve ders kredileri bu yönde yap›land›r›lm›flt›r. Yüksekokulda ilk iki y›l, her iki bö-

lümde de ayn› dersler verilmektedir. Üçüncü s›n›ftan itibaren ise branfl dersleri yo€unluk kazanmaktad›r.
Her ö€rencimize, Yüksekokul Staj Yönergesi hükümleri uyar›nca birinci s›n›f›n sonunda "Tan›ma Staj›", üçüncü s›n›f›n sonunda da

"Uygulama Staj›" ad› alt›nda staj yapt›r›lmaktad›r. Seyahat ‹flletmecili€i ve Turizm Rehberli€i Bölümü ö€rencilerimiz ise uygulama stajlar›-
n› Yüksekokul denetiminde en az 30 gün süreli "Türkiye Turu Uygulama Gezisi" fleklinde yapmaktad›r (Tur giderleri ö€renci taraf›ndan kar-
fl›lanmaktad›r).

Di€er yandan, 2003-2004 E€itim-Ö€retim Y›l›ndan itibaren ders program›nda köklü de€ifliklikler gerçeklefltirilmifltir. Yeni ders prog-
ram›nda bu ö€retim y›l›ndan itibaren ö€rencilerimiz bir y›l süreli  Yabanc› Dil (‹ngilizce) Haz›rl›k E€itimi almaya bafllam›fllard›r. Kesin ka-
y›t yapt›ran ö€rencilerimiz dönem bafl›nda al›nacaklar› Yabanc› Dil Muafiyet ve Seviye Belirleme S›nav›'ndan 70 ve bunun üzerinde bir not
almalar› halinde Haz›rl›k S›n›f›ndan muaf olarak do€rudan birinci s›n›f derslerini almaya hak kazanmaktad›rlar. Bu baraj›  aflamayan ö€ren-
cilerimiz ise bir y›l süre ile haz›rl›k s›n›f›na devam etmektedirler.
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SKS Daire Baflkanl›€›

Geleneksel olarak Bahar›n Geliflini kutla-
mak üzere her y›l 21 Mart‘ta düzenlenen Nevruz
Kutlamalar›, bu y›l 21 Mart’›n Pazar gününe rast-
lamas› nedeniyle 19 Nisan 2004 Cuma günü
Kampus Tören Alan›nda Vali Yard›mc›s› Kenan
ÖRTEN, Belediye Baflkan Vekili Ali AKSÜT,
Rektör Vekili Prof.Dr.Ergün ONUR, Rektör Yar-
d›mc›s› ‹smail TURGUT, personel ve ö€rencilerin kat›l›m› ile; Yrd.Doç.Dr Mehmet BAfiARAN’›n günün anlam ve önemini belirten konufl-
mas›n›n ard›ndan Vali Yrd.Kenan ÖRTEN, Belediye Baflkan Vekili Ali AKSÜT ve Rektör Vekilimiz Prof Dr.Ergün ONUR’un Nevruz Ate-
flini birlikte yakmalar› ile devam etmifltir.

Ö€renciler aras›nda ayran içme ve çuval yar›flmalar› yap›lm›flt›r. Yar›flmalarda ilk üçe giren ö€rencilere Sembolik hediyeler verilmifl-
tir. Üniversitemiz Folklor Toplulu€unun sunmufl oldu€u Ege, Artvin ve Ad›yaman yörelerine ait gösterilerden sonra Konuklara ve ö€rencile-
re aflure ikram edilmifltir.

Program, Üniversitemiz Halk Müzi€i Toplulu€unun sunmufl oldu€u müzik dinletisi ile son bulmufltur.



Haz›rl›k e€itiminde al›nan ‹ngilizce derslerine ek olarak, ö€rencilerimiz birinci s›n›ftan

itibaren ikinci yabanc› dil dersi olarak Almanca ve Frans›zca (uygun koflullar sa€land›€›nda

baflka diller de aç›labilir) derslerinden birisini de almaktad›rlar. Bu dersler özellikle turizm sek-

töründe ihtiyaç duyulan yabanc› dil bilgisini güçlendirmek amac›yla konulmufltur. Üstelik ye-

ni ders program›m›zda ö€rencilerimiz baz› dersleri yabanc› dil (‹ngilizce) olarak alacaklard›r.

Ayr›ca ö€rencilerimizin farkl› beklenti, ilgi ve gereksinimlerini karfl›lamak amac›yla eski ders

program›nda hiç yer verilmeyen "seçmeli dersler" yeni ders program›na konulmufltur.

Yeni ders program›m›zda ö€rencilerimizin staj ve uygulama derslerinde de de€ifliklikler

yap›lm›flt›r. Örne€in, Konaklama ‹flletmecili€i Bölümü ö€rencilerimizin stajlar› akademik tak-

vimin içerisine al›nm›flt›r. Bu stajlar IV. ve VIII. yar›y›llarda uygulanmak üzere planlanm›flt›r. Seyahat ‹flletmecili€i ve Turizm Rehberli€i bö-

lümü ö€rencilerimizin stajlar›nda ise yap›sal bir de€iflikli€e gidilmemifltir. Ancak zorunlu staj süresi 90 güne ç›kart›lm›fl, eski programda ol-

du€u gibi seyahat acentalar›nda yap›lacak stajlar birinci s›n›f sonu yerine ikinci s›n›f›n yaz dönemine al›nm›flt›r. Türkiye Turu Uygulama Ge-

zisi'nin yap›lma döneminde ise herhangi bir de€ifliklik yap›lmam›flt›r.

YÜKSEKOKULUMUZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN D‹⁄ER ETK‹NL‹KLER HAKKINDA KISA B‹LG‹LER

2003 Y›l› mezunlar›m›z, Efes Antik Kenti Celsius Kütüphanesinde 17 May›s 2003 tarihinde yap›lan mezuniyet töreninde diplomalar›-

n› alm›fllard›r. Kültür ve Turizm Bakanl›€›ndan izin al›nabildi€i taktirde, mezuniyet töreni bu y›l da ayn› antik kentte gerçeklefltirilecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan "Turizm ‹flletmecili€i" Anabilim Dal›'nda yüksek lisans ve doktora e€itimi, Yüksekoku-

lumuzda tam zamanl› olarak görev yapan dokuz ö€retim üyesi ve Üniversitemizin çeflitli birimlerinde görevli ö€retim üyeleri taraf›ndan ve-

rilmektedir. Halen yüksek lisans program›na dokuz ve doktora program›na iki ö€renci kay›tl› bulunmaktad›r.

Okulumuz ö€retim elemanlar› taraf›ndan internet ortam›nda Seyahat ve Turizm Araflt›rmalar› Dergisi (STAD) ç›kar›lmaktad›r. Hakem

Kurul unda dünyada ve Türkiye'de tan›nm›fl  akademisyenlerin yer ald›€› dergimizin i lk say›s› Ocak 2002'de yay›mlanm›flt›r

(http://stad.adu.edu.tr).

Yüksekokulumuz, her y›l turizm haftas›nda (15-22 Nisan) turizm sektörü temsilcileri, ö€retim elemanlar› ve ö€rencilerimizin kat›l›m

gösterdi€i sempozyumlar düzenlemektedir. Bu sempozyumlar yaklafl›k olarak yirmi y›ld›r aksat›lmadan sürdürülmektedir. Bu toplant›lar tu-

rizm sektöründe ve akademik camiada, turizm sektörü ile ilgili en uzun soluklu bilimsel etkinlikler aras›nda gösterilmektedir. Sempozyumlar-

da ele al›nan ana tema “bir önceki y›l›n turizm sezonunun de€erlendirilmesi ve bir sonraki y›ldan beklentilerdir”dir.

Yüksekokulumuz mezunlar›, yeni mezun olacak ö€rencilerimiz ve ö€retim elemanlar›n›n kat›ld›€› bir organizasyonu her y›l Aral›k ay›-

n›n ilk Cumartesi günü yapmay› bir gelenek haline getirmifltir. ‹lki bu y›l gerçeklefltirilen bu etkinlik, mezunlar›m›z›n kaynaflmalar› için son

derece önemli bir ifllev görmektedir. Gelecek y›l ise bu etkinlik farkl› bir anlam daha kazanacakt›r. Çünkü Yüksekokulumuz 2004 y›l›nda ku-

ruluflunun 30. y›l›n› kutlayacakt›r.

KONAKLAMA VE SA⁄LIK OLANAKLARI

Kufladas›, bar›nma ve yeme-içme ihtiyaçlar›n›n kolay ve ucuz bir flekilde çözülebilece€i

bir yerdir. Ö€rencilerimiz ve personelimiz Ayd›n’da bulunan Üniversite Hastahanesinden ve Ku-

fladas›’nda bulunan sa€l›k merkezlerinden yararlanmaktad›rlar.

SOSYAL ve SPORT‹F ETK‹NL‹KLER

Yüksekokulumuzda kay›tl› olan de€erli yönetici adaylar›m›z, bugüne kadar gerek ulusal

gerekse uluslararas› organizasyonlar aç›s›ndan baflar›l› ve bölgesel düzeyde ses getiren çal›flmalar yürütmüfllerdir.

Yönetici adaylar›m›z sadece bilimsel alanda de€il, ayn› zamanda sosyal alanda da ne kadar yetenekli olduklar›n›, çok de€erli tiyatro gö-

nüllüleri ile iflbirli€ine girerek seyircilerin ayakta alk›fllad›€› tiyatro oyunlar› ile gerek Ayd›nl›lara gerekse Kufladal›lara göstermifllerdir.

Yüksekokulumuz bayan ve bay spor tak›mlar› flu ana kadar girmifl olduklar› tüm yar›flmalarda dikkatleri üzerlerine toplam›fllar ve güç-

lerini alm›fl olduklar› derecelerle ispatlam›fllard›r.

Bazen Yüksekokulumuzca, bazen de kendileri taraf›ndan organize edilen geziler, birço€umuz için unutulmayacak paylafl›mlar›n yaflan-

d›€›, dostluklar›n ve tak›m ruhunun pekiflti€i etkinlikler aras›ndad›r. Hepimizin “tekrar ne zaman olacak?” diye bekledi€imiz bu tür etkinlik-

ler içerisinde yer almak, yönetici adaylar›m›za di€er kültürleri tan›ma, anlama ve uzun süreli dostluklar kurma ve ayn› zamanda ifl bulma ko-

nusunda önemli faydalar sa€lamaktad›r.

Uluslararas› alanda yurtd›fl›nda ve içinde birçok ofisi bulunan AEGEE Gençlik Forumunun Kufladas› flubesinin kurulmas›, Yüksekoku-

lumuzda ö€renimlerine devam eden; sosyal faaliyetlerini ve derslerle ilgili sorumluluklar›n› birarada baflar› ile götürebilme yetene€ine sahip

ve kendileri ile gurur duydu€umuz ö€rencilerimiz taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.

Yönetici adaylar›m›z ulusal ve uluslararas› örgütlerin (TURSAB, ISSTE) düzenlemifl olduklar› toplant›, seminer ve konferanslara ka-

t›lmakta, böylece de€iflik kiflilerle tan›flarak karfl›l›kl› bilgi de€ifliminde bulunabilmektedirler.
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HABER MERKEZ‹ : Ümmühan fiAH‹N, H.Kerem BOZY‹⁄‹T, Aysel ALKIfi, Osman U⁄UZ, Volkan BABA, Nevzat DO⁄AN
YAYIN YÖNETMEN‹ : Ümmühan fiAH‹N
GRAF‹K/T ASARIM : Uzm. Hamdi ÇET‹NER
BASKI : Adnan Menderes Üniversitesi Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü€ü
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü€ü taraf›ndan ayl›k olarak yay›mlan›r. Tüm haklar› sakl›d›r.

AKADEM‹K PERSONEL L‹STES‹

Yrd.Doç.Dr. Osman Eralp ÇOLAKO⁄LU

(Yüksekokul Müdürü)

Yrd.Doç.Dr. Zehra EGE

(Yüksekokul Müdür Yard›mc›s›)

Yrd.Doç.Dr.Abdullah TANRISEVD‹

(Yüksekokul Müdür Yard›mc›s›)

Prof.Dr. Bahattin RIZAO⁄LU

(Konaklama ‹flletmecili€i Bölüm Bflk)

Yrd.Doç.Dr. Vehbi U€ur TANDO⁄AN

Yrd.Doç.Dr. Ülker ÇOLAKO⁄LU

Yrd.Doç.Dr.Atila YÜKSEL

Yrd.Doç. Dr.Murat HANÇER

Yrd.Doç.Dr. fienol ÇAVUfi

(Seyahat ‹fllet. ve Turizm Reh.Bölüm Bflk) 

Ö€r.Gör. Naci ADAK

Ö€r.Gör.Elvan KESER

Ö€r.Gör Salim ÖZTAN

Okt.Osman SAÇIKARA

Okt.Jale UYSAL

Okt. Hasan ÇENGEL

Okt.Nilbert ARIN

Okt.Fisun ÇENGEL

Okt.Nahide ATEfiAL

Okt.fiebnem GÜNAYDIN

Arfl.Gör.Arzu GÜRDO⁄AN

Arfl.Gör.Olcay AKGÜL

Arfl.Gör.U€ur KILINÇ

Arfl.Gör.Olcay KILINÇ

Arfl.Gör.Tu€rul AYYILDIZ

Arfl.Gör. Hakan ATAY

Arfl.Gör.Fatih EP‹K

Arfl.Gör.Hatice GÜÇLÜ

Arfl.Gör.Melek Ece ÖNCÜER

Arfl.Gör.Berrin GÜZEL

Arfl.Gör.Osman Nuri ÖZDO⁄AN

Arfl.Gör.Günnur TANDO⁄AN

‹DAR‹ PERSONEL L‹STES‹

Hasan ÜNLÜ

(Yüksekokul Sekreteri)

fief Nam›k YILMAZ

Memur Mete ORUZ

Memur Gonca AfiCI

Memur Neslihan ARTUNÇ

Hizmetli Ali ÖZGÜN

Hizmetli Hakan ÖZKAYNAK

fioför ‹smail ÖNDER

‹LET‹fi‹M :

ADRES : ADNAN MENDERES

ÜN‹VERS‹TES‹ TUR‹ZM ‹fiLETMEC‹L‹-

⁄‹ VE OTELC‹L‹K YÜKSEKOKULU

CANDAN TARHAN BULVARI NO:6 

KUfiADASI/A YDIN

TEL : 0-256-612 55 03

FAKS : 0-256-612 98 42

‹NTERNET : http://turizm.adu.edu.tr

MEZUNLARIN ‹ST‹HDAM YER‹
VE OLANAKLARI 

Yüksekokulumuz mezunlar› T ü r k i-
ye’nin turistik yörelerindeki bir çok konakla-
ma tesisinde ve seyahat acentalar›nda kolay-
ca istihdam olana€› bulabilmektedirler. Ayr›-
ca, Seyahat ‹flletmecili€i ve Turizm Rehberli-
€i bölümü ö€rencileri, Kamu Personeli Ya-
banc› Dil Seviye Tespit S›nav›ndan en az 70
(yetmifl) ald›klar› taktirde Kültür ve Turizm
Bakanl›€›ndan onayl› Profesyonel Tu r i s t
Rehberi kokart› alabilmektedirler.

Okul süresince edinilen kuramsal ve
pratik bilgilerin ve ifl tecrübelerinin niteli€i
sonucunda mezun olan yönetici adaylar›m›-
z›n, ülkemizde h›zla “en çok istenen dinamik
sektörler” aras›nda yer almaya bafllayan Tu-
rizm ve Otelcilik sektörünün de€iflik ifl kolla-
r›nda göreve bafllamalar› bizleri gururland›r-
maktad›r. Yönetici aday› olarak yetifltirdi€i-
miz gençlerimiz, ald›klar› e€itime yak›fl›r bir
flekilde görevlerinde h›zla yükselerek, yeni
ö€rencilerimize tecrübelerini aktarmaktan ve
“ADÜ”lü olmaktan büyük gurur duyduklar›-
n› belirtmektedirler.

BURS OLANAKLARI
Üniversite yönetimimiz ö€rencilerimi-

zi de€iflik flekillerde desteklemekte ve teflvik
etmektedir. Örne€in, Üniversitemizce düzen-
lenen bahar senlikleri çerçevesinde baflar›l›
on ö€rencimiz Kufladas›’na yak›n olan Yuna-
nistan’a ait Samos adas›nda Ege Üniversitesi-
’nin davetlisi olarak bulunmufllard›r. ‹ki bafla-
r›l› ö€rencimiz Romanya’da yap›lan uluslara-
ras› AEGEE toplant›s›na Üniversite yöneti-
mimizin katk›lar› ile gönderilmifltir. Ayr›ca
2003 y›l› Ekim ay› içerisinde bir ö€rencimiz,
Kufladas› Belediyesi'nin katk›lar›yla Macaris-
tan'da düzenl enen "Gençl ik Semi neri"ne
gönderilmifltir.

http://turizm.adu.edu.tr

