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ÜN‹VERS‹TEM‹Z 2004-2005 E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M YILI AÇILIfiI
DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAfiKANIMIZIN KUTLAMA MESAJI

Adnan Menderes Üniversitesinin 2004-2005 Akademik Y›l›n›n aç›l›fl› nedeniyle dü-

zenlenen törene ça€r›n›z için teflekkür diyorum.

Üniversiteler, bilimsel düflünce ve araflt›rmalara a€›rl›k veren, özgün yay›nlar üreten,

bilim dünyas›na katk›da bulunan, bilim insan› ve ayd›n kuflak yetifltiren, yaln›zca ö€retimle

yetinmeyip gençlere giriflimci nitelik kazand›ran kurumlard›r.

Demokrasi kültürünün yerleflmesinde, bireysel kat›l›mc›l›€›n ve çok seslili€in geliflti-

rilmesinde önemli katk›lar› olan üniversiteler, bilimsel araflt›rma ve çal›flmalar›n rahatça ya-

p›labildi€i, düflüncelerin özgürce tart›fl›labildi€i ça€dafl kurumlar olarak yap›land›r›lmal› ve

yaflat›lmal›d›r. Üniversiteler, topluma devletin tüm kurumlar›na ve özel sektöre yol gösteren,

evrensel ilkeleri benimseyen ve bu anlay›flla yönetilmesi gereken öncü kurumlard›r.

‹yi e€itilmifl ifl gücü ve ça€›n gerçeklerini yakalayabilecek yenilikçi kurumlar yarata-

rak sorunlara ak›lc› ve bilimsel çözümler üretilebilir. Ülkemizde, üniversitelerin ilgili kurum

ve kurulufllarla ifl birli€i içinde, kalk›nma sürecini h›zland›racak bilimsel araflt›rma ve tekno-

loji politikalar›n› belirlemesi ve bunlar› uygulamas› büyük önem tafl›maktad›r.

Sanayi ile ifl birli€i yaparak verimlili€i art›rmak ve teknolojik yenilikleri üretimde et-

kin k›lmak, üniversitelerimizin temel ifllevleri aras›nda yer almaktad›r. Araflt›rmaya önem

vermeleri, bilimsel bilgileri uygulamaya dönüfltürmeleri, toplumun ve insanl›€›n yarar›na

sunmalar›yla üniversitelerimiz etkinlik, güç ve sayg›nl›k kazanmaktad›r.

Üniversiteler, evrensel niteliklerini koruduklar›, akademik liyakata önem verdikleri, bi-

limsel ve yönetsel özerklikleriyle demokratik yönetim ortam›n› sa€lad›klar› sürece ça€dafl

kimlik kazanabilir.

Seçkin akademik kadrosu, ö€rencileri ve geliflime aç›k dinamik yap›s›yla gelece€e gü-

venle bakan Üniversitemizin bilimsel üretimi ve h›zl› geliflim süreciyle sayg›nl›€›n› art›raca-

€›na, ayd›nl›k Türkiye'nin seçkin kurumlar›ndan biri olarak varl›€›n› sürdürece€ine inan›yo-

ruz. Türkiye'nin saplad›€› ereklere ulaflarak, bilgi ça€›na yön veren ülkelerden biri durumuna

gelmesinde en büyük güvencemiz, üstlendikleri görevleri baflar›yla ve sorumlulukla yerine

getiren, varl›€›ndan gurur duydu€umuz Cumhuriyetimizin temel kurumlar›ndan olan üniver-

sitelerimizdir. Devam› 2. sayfada...

Üniversitemizde 2004-2005
E€itim-Ö€retim Y›l› Bafllad›

2. sayfada

Yüksekö€retim Kurulu Baflkanl›€›n›n
Kutlama Mesaj›

2. sayfada

Üniversitemiz Ö€retim
Elemanlar›ndan Konser ve Sergi

3. sayfada

Çoçuk Bak›c›l›€› Kursu
Düzenlendi
4. sayfada



Bugün, üretilen bilginin niteli€i, bilgiye ulafl›lmas› ve tüm insanl›€›n hizmetine sunulmas›n›n çok önem kazand›€› bir ça€da yafl›yo-
ruz.

Günümüzde üniversiteler, ülkelerini ça€dafl dünyada temsil etmek ve gelece€i haz›rlamak gibi çok önemli bir misyonu da yerine ge-
tirirler. Ça€dafl bir üniversitenin varl›€›, evrensel niteli€inin korunmas›, bilimsel ve yönetsel, demokratik yönetim ortam›n›n sa€lanmas›na
ba€l›d›r.

Türkiye’nin ayd›nl›k gelece€ini temsil eden üniversitelerimiz, ülkemizin öncü kurumlar› olma özelli€ini korumal›, toplumumuza yol
göstermeli ve üstlendikleri görevleri baflar›yla ve sorumlulukla yerine getirmeyi sürdürmelidir.

Türkiye’nin ayd›nlanma ve ça€dafllaflmas›; Cumhuriyetimizin temel kurumlar›ndan üniversitelerimizin ve üniversite gençli€inin ba-
flar›s›na ba€l›d›r ve çok sevgili gençlerimize, e€itim sürecinde ve yaflamlar› boyunca Atatürk ilke ve devrimleri her zaman yol gösterecek-
tir. Ö€rencilerimizin toplumsal ve evrensel bar›fl›n sa€lanmas›na, ülkemizin geliflmesine büyük katk›da bulunaca€›na inan›yorum.

Bu düflüncelerle, Adnan Menderes Üniversitesi’nin de€erli akademik ve idari personeli ile sevgili ö€rencilerimize sa€l›kl›, mutlu ve
baflar›l› bir akademik y›l diler, sayg›lar sunar›m.

Erdo€an TEZ‹Ç
YÖK BAfiKANI

Üniversitelerin ça€dafl e€itim ve ö€retim temeline dayanan bir düzen içinde, ulusun ve ülkenin gereksinimlerine uygun insan gücü-

nü yetifltirme ilkesinden ödün vermeden çal›flacaklar›na, ülkemizin mutlu yar›nlara haz›rlanmas›nda, bilimsel katk›lar›n› sürdürmeyi temel

görevi bileceklerine yürekten inan›yoruz. Ülkemizin güçlü ve üreten bir ekonomiye kavuflmas›, demokratikleflmesini tamamlamas›, hukuk

devleti ilkesinin egemen k›l›nmas›, siyasetin toplumun isteklerine yan›t verecek saydam bir yap›ya kavuflmas›, dünyan›n geliflmifl ülkeleri

aras›na girmesi temel amac›m›zd›r. Bunlar› gerçeklefltirme sürecinde, üniversitelerimizin, bilim insanlar›m›z›n ve üniversite gençli€inin

üzerlerine düflen sorumlulu€u yerine getireceklerine inanc›m›z sonsuzdur.

Üniversite gençli€ini, demokrasi kültürünün geliflmesi ve evrensel bar›fl›n sa€lanmas› için çaba gösteren, tarihini, öz de€erlerini iyi

bilen, evrensel de€erleri, bilimin, akl›n üstünlü€ünü benimseyen, elefltirel düflünce sistemine sahip, bilgiye ve düflünceye sayg›l›, sorunlara

duyarl›, Türkçeyi do€ru kullanan, çok okuyan ve araflt›ran bireyler olarak görmek en içten dile€imizdir.

Gençlerimizin, Atatürk ilke ve devrimlerine ba€l›, insan haklar›na sayg›l› bireyler olarak demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne

karfl› görev ve sorumluluklar›n› en iyi biçimde yerine getireceklerinden kuflku duymuyor, onlara güveniyoruz. 

Üniversitenizin de€erli ö€retim üyeleri, görevlileri ile gelece€e umut ve güvenle bakmam›z› sa€layan ö€rencilerimize baflar›l› bir aka-

demik y›l ve esenlikler diliyorum.

Ahmet Necdet SEZER

Cumhurbaflkan›

‹lknur CENG‹Z
Haber Merkezi

Üniversitemizin aç›l›fl töreni, 27 Eylül 2004 günü saat 09.00’da Atatürk Meyda-
n›na çelenk konulmas› ile bafllad›. Aç›l›fl törenine, saat 10.00’da davetlilerin de kat›l›-
m›yla, ADÜ Spor ve Kültür Salonunda devam edildi.

Rektörümüz Say›n Prof. Dr. Mustafa GÜREL, aç›fl konuflmas›na Üniversitelerin
önemine de€inerek bafllad› :“ Üniversiteler, ülkelerin uygarl›k yar›fl›ndaki itici gücü ve
en önemli kurumlar›ndan biridir. Üniversiteler yaln›z hizmet veren de€il, bilgi ve tek-
noloji üreten, yaratan kurumlard›r. Üniversiteler bilginin temel ve uygulamal› araflt›r-
malar ile üretildi€i en önemli kurumlard›r.

Bilgi, üretim, e€itim ve ö€retimin flekillendirdi€i insan gücü ile mümkündür. Üniversiteler, evrensel de€erlerin, ulusal de€erlerle bü-
tünleflerek genç kuflaklara aktar›ld›€› kurumlard›r. Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinin birincil ödevi ‘ üniversite gençlerini Atatürk ‹lke
ve Devrimleri do€rultusunda e€itmektir.” diyen Rektörümüz, konuflmas›na Üniversitemizin Atatürkçü bir üniversite oldu€unu anlatarak de-
vam etti.

Üniversitemizin bugününü ve gelecek için plânlanan projelerini anlatan Rektörümüz, konuflmas›n›n sonunda ö€rencilere :“ Sevgili
ö€renciler, sizlere yar›nlar›m›z› emanet edece€iz. Sizler gelecekte bu ülke yönetiminde söz sahibi olacak adaylars›n›z. Sizler, yar›nlar›m›-
z›n güvenceleri, umudumuzsunuz. Atatürk ‹lkelerine ba€l›, laik ve demokratik Cumhuriyetimizi koruyacak, ça€dafl uygarl›k seviyesine ç›-
karacak olan sizlersiniz. Bu sorumlulu€un bilincinde olmal›s›n›z. ” dedi ve Üniversitemizin bugünlere gelmesinde eme€i geçenlere teflek-
kür ederek, konuflmas›n› bitirdi.
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Yard.Doç.Dr. Abdullah TANRISEVD‹

Turizm ‹flletmecili€i ve Otelcilik Yüksekokulu

Üniversitemize Milli E€itim Bakanl›€› taraf›ndan May›s ay›nda devri gerçeklefltirilen Didim Yerleflkesinin 2004-2005 E€itim-Ö€re-

tim y›l› aç›l›fl töreni, 27 Eylül 2004 Pazartesi günü verilen bir bir kokteyl ile gerçeklefltirildi. Kokteyle, baflta Ayd›n Valisi Sn. Mustafa MA-

LAY olmak üzere çok say›da bürokrat, sivil toplum kuruluflu temsilcileri, Üniversitemiz personeli, veliler ve ö€renciler kat›ld›lar.

Bu y›l, Turizm ‹flletmecili€i ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama ‹flletmecili€i Bölümü haz›rl›k s›n›f›n›n e€itime bafllad›€› okulda,

örgün ve ikinci ö€retim olmak üzere toplam 104 ö€renci ö€renim görecek. Yerleflke bünyesindeki e€itim ünitelerinde büyük ekran televiz-

yon, DVD, VCD, kasetçalar gibi yabanc› dil ö€renimi için gereksinim duyulan materyallerle birlikte haz›r hâle getirilen tam donan›ml› 4

derslik, ö€retim eleman› odalar›, kantin ve yemekhane gibi destek üniteleri bulunmaktad›r. ‹nflaat ve bak›m-onar›m çal›flmalar›na baflta Di-

dim Belediyesi ve di€er sivil toplum kurulufllar›n›n destek verdi€i yerleflkenin, gelecek y›llarda daha genifl olanaklarla hizmet verece€i ön-

görülmektedir.
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Okt. Ça€dafl ÖZKAN

E€itim Fakültesi

Güzel Sanatlar Bölümü

Üniversitemizin 2004-2005 E€itim-Ö€retim Y›l› aç›l›fl› nedeniyle 27

Eylül 2004 Pazartesi günü saat 20.30'da Üniversitemiz Sa€l›k ve Kültür Spor

Salonunda E€itim Fakültesi Güzel Sanalar E€itimi Bölümü aç›l›fl konseri ver-

mifltir. Konsere Vali Vekili Say›n Ömer ERU ve Ayd›n Protokolü, Say›n Rek-

törümüz Prof.Dr. Mustafa GÜREL, Rektör Yard›mc›lar› Say›n Prof.Dr. Ergun

ONUR, Say›n Prof.Dr. ‹smail TURGUT, Say›n Prof.Dr. Osman KAYA ve

Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile çok say›da davetli ve ö€renci

kat›lm›flt›r. Haz›rlanan program çerçevesinde sanatç›lar eserlerini seslendir-

mifllerdir. Dinleyiciler taraf›ndan konser yo€un bir ilgi görmüfl, sanatç›lar

ayakta coflkuyla alk›fllanm›fllar ve bu gibi etkinliklerin devam etmesini iste-

mifllerdir. Aç›l›fl nedeniyle Güzel Sanatlar E€itimi Bölümü Ö€retim eleman-

lar›ndan Yard.Doç.Dr. fiükrü KARA, Ö€r.Gör. Abdullah KIVRAK, Ö€r.Gör.

Elçin ÜNAL, Okt. Ça€dafl ÖZKAN'›n eserlerinden oluflan karma sergi düzen-

lenmifltir.
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Ar. Gör. Dr. Gonca ATASOYLU

ADÜ T›p Fakültesi Halk Sa€l›€› AD

Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa€l›€› AD taraf›ndan, Adnan Menderes Üniversitesi Sa€l›k Yüksekokulu, ‹l Milli

E€itim ve Sa€l›k Müdürlü€ünün katk›lar› ile ‘ Alt› Yafl Alt› Çocuk Bak›m› ve Bak›c›l›€›’kursu düzenlendi. Ayd›n Devlet Hastahanesi Kon-

ferans Salonunda gerçeklefltirilen kursa, 17-39 yafllar› aras›nda 26 bayan kat›ld›. 

Kurs, Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa€l›€› AD Baflkan› Prof. Dr. Erdal Befler‘in koordinatörlü€ünde, yerel tele-

vizyonda ana ve çocuk sa€l›€› konular›n›n ilgili uzmanlar› ve sa€l›k oca€› çal›flanlar›nca anlat›ld›€› bir dizi program›n ard›ndan plânland›.

22 Ocak 2004 tarihinden itibaren, haftada bir canl› olarak yay›nlanan iki saatlik ‘Sa€l›k Oca€›m›z Sa€l›kl› Gelece€imiz’adl› program, haf-

ta sonlar› tekrarland›. Program s›ras›nda izleyicilerin sorular› yan›tlan›p yorumlar› dinlendi. Programlar süresince çocuk bak›m›yla ilgili bir

kurs düzenlenece€i duyurular› yap›ld›. 17. program›n sonunda program› izleyen en az ilkokul mezunu bayanlardan kursa kat›lmak isteyen-

lere, programda anlat›lan konulardan sorular sorularak mülakat uyguland›. Mülakatta baflar›l› olan ve herhangi bir sa€l›k sorunu olmayan-

lar befl günlük kursa kabul edildi.

18 saatlik kursta, ‹l Sa€l›k Müdürlü-

€ünden Dr. Kamil Yavafl, Dr. Mustafa Çam,

Ayd›n Sa€l ›k Yüksekokulundan Ö€reti m

Üyesi Hüsniye Çal›fl›r, Ar. Gör. Seher Sar›-

kaya, Ayd›n Devlet Hastahanesinden Difl He-

kimi Yeflim Odabafl›, Rehberlik ve Psikolojik

Dan›flmanl›k Merkezinden Psikolog Eylem

Küçük, Adnan Menderes Üniversitesi T›p

Fakültesi Halk Sa€l›€› AD’den Prof Dr. Er-

dal Befler, Ö€r. Gör. Dr. Filiz Ergin, Arafl.

Gör. Dr. Pelin Baflar ve ‹ntörn Dr. Biray Do-

€anay e€itici olarak görev yapt›lar. Kursta

Yard. Doç. Dr.Ali R›za Odabafl›, Ar. Gör. Dr.

Gonca Atasoylu ve Ar. Gör. Dr. Hüseyin De-

miröz düzenleyici olarak çal›flt›.

Yenido€an bebe€e yaklafl›m, 0-6 yafl çocuk beslenmesi, sa€l›kl› çocuk büyüme ve geliflmesinin izlenmesi, afl›lar, çocukluk ça€›nda

önemli sa€l›k sorunlar›, difl bak›m›, hijyen ve temizlik, ishalli hastal›klar, çocu€un psikolojik geliflimi, bebek masaj›, çocukluk ça€› ev ka-

zalar› ve ilkyard›m konular› ifllendi.

Kurs sonunda yap›lan yaz›l› de€erlendirmede tüm kursiyerler baflar›l› bulundu. Kat›l›mc›lara, protokolün de haz›r bulundu€u tören-

le, ‹l Halk E€itim Müdürlü€ü taraf›ndan sertifika ve Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi taraf›ndan kat›l›m belgesi verildi. Kursi-

yerlerin listesi Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü€ü Genel Sekreterli€ine ulaflt›r›lm›fl, yerel televizyonda duyuru yap›larak çocuk bak›-

c›s› arayanlar›n ulaflabilmesi sa€lanm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n, kursu düzenleyicilerin, e€iticiler ve protokolün kurs ve süreçle ilgili geribildirim-

leri son derece olumludur.
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Ç O C U K  B A K I C I L I ⁄ I  K U R S U  D Ü Z E N L E N D ‹

Üniversitemiz T›p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal› ö€retim üyesi Doç. Dr. ‹zzet Koçak Kas›m 2003’te ‹stanbul’da yap›lan yaz›l› s›-

navda, Haziran 2004’te Paris’te yap›lan sözlü s›navda baflar›l› olarak Avrupa Üroloji Board üyesi (Fellow of the European Board of Uro-

logy) ünvan›n› alm›flt›r. Hâlen meslekte bir kalite göstergesi kabul edilen bu s›nav, 2007 y›l›nda Avrupa birli€ine üye olan tüm ülkelerdeki

Ürologlar için standart yeterlilik s›nav› haline gelecek ve meslek uygulamalar›nda aranan bir belge olacakt›r. Ülkemizde hâlen sertifikaya

sahip 16 Ürolog bulunmaktad›r. Avrupa birli€ine uyum sürecinde, akademisyenlerimizin de Avrupa birli€i standartlar›n› yakalama çabalar›

Üniversitemiz için olumlu bir geliflmedir.

T I P F A K Ü L T E S ‹  Ö ⁄ R E T ‹ M  Ü Y E S ‹  D O Ç . D R .  ‹ Z Z E T K O Ç A K
A V R U P A Ü R O L O J ‹  B O A R D  S E R T ‹ F ‹ K A S I  A L D I
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Yard. Doç. Dr. Göksel ARMA⁄AN 

Ziraat Fakültesi

Ulusal ve uluslar aras› kongreler, bilim ve teknolojideki geliflmelerin görüflülmesi,

tart›fl›lmas›, olgulaflt›r›lmas› ve yeni fikirlerin ortaya ç›kar›lmas›n› sa€layan önemli etkinlik-

lerdir. Bu etkinlikler içerisinde 1976 y›l›ndan bu yana düzenli olarak yap›lmakta olan Tar›m-

sal Mekanizasyon Ulusal Kongrelerinden 22’ncisini Üniversitemiz, Ziraat Fakültesi Tar›m

Makinalar› Bölümü 08-10 Eylül 2004 tarihleri aras›nda Ayd›n’da düzenlemifltir.

EBSO Ayd›n fiubesi Konferans Salonunda gerçeklefltirilen kongreye  tar›msal meka-

nizasyon alan›nda çal›flan araflt›rmac›, e€itimci, yönetici, imalatç›, pazarlamac› ve kullan›c›

olmak üzere 150’nin üzerinde kat›l›m sa€lanm›flt›r. Kongre kapsam›nda Tar›msal Mekani-

zasyona iliflkin de€iflik konular›n tart›fl›ld›€› bilimsel bir ortam oluflturulmufltur. Kongre kap-

sam›nda ele al›nan bafll›ca konular, “ülkemizin tar›msal mekanizasyon durumu, sorunlar› ve

çözüm önerileri, tar›m makinalar› e€itiminde sorunlar, torak iflleme, ekim-dikim makinala-

r›, bak›m makinalar›, hasat-harman makinalar›, hasat sonras› iflleme teknolojileri, içsel tar›m

mekanizasyonu, tar›mda enerji kullan›m›, tar›m makinalar› iflletmecili€i, makina tasar›m› ve

konstrüksiyon, tar›mda geliflen yeni teknolojiler, tar›mda otomasyon ve ergonomi”dir. Bu

konular çerçevesinde 33 poster olmak üzere toplam 66 adet bilimsel makale kabul edilmifl-

tir.

Kongrede ikisi özel oturum olmak üzere toplam on oturum gerçeklefltirilmifltir. Üç

gün süren kongre boyunca çeflitli üniversite ve kurumlardan gelen konuflmac›lar bilimsel

makalelerini multivizyon gösterimleri eflli€inde sunmufllard›r.

Ayr›ca kongre süresince kat›l›mc›lara ve refakatçilerine  Ayd›n’› ve çevresini tan›tan

gezi ve etkinlikler düzenlenmifl ve bu kapsamda Buldan, fiirince, Nysa, Tralleis ve Afrodi-

sias gibi turistik yörelere gidilmifltir.

Kongrenin gerçeklefltirilmesinde Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü€ü, Ziraat

Fakültesi Dekanl›€›, TÜB‹TAK, Ege Bölgesi Sanayi Odas›, EBSO Ayd›n fiubesi, Jantsa Jant

Sanayi ve Tic. A.fi.,  New Holland Trakmak A.fi., Uzel Holding A.fi., Alpler Ziraat Aletleri

Sanayi, NYSAHotel, Ba€c› Bal›k G›da ve Enerji Üretimi San. ve Tic A.fi., Elmas Pompa

ve Makina Sanayi, Polat Redüktör Grup A.fi. ve Alt›nöz Tar›m Makinalar› Ltd. fiti. destek

vermifllerdir.

Feride GENÇ TUNA

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Fakülte Sekreteri

Merkez kampus içerisinde I. E€itim

Binas›nda yerleflke faaliyetini sürdüren Fa-

kültemizin II. E€itim Binas›n›n 8-9 Eylül

2004 tarihinde hizmete aç›lmas›yla fiziki ko-

flullar›m›z yeterli hâle gelmifltir.

II. E€itim Binas›na Biyoloji, Kimya,

Matematik ve Fizik Bölümleri tafl›nm›fl ve

böylece E€itim Fakültesinde bulunan Tarih

ve Felsefe bölümleri I. E€itim Binas›na geç-

mifltir.

Böylece

I. E€itim Sosyal Bilimler Bölümleri,

II. E€itim Fen Bilimleri Bölümleri

olarak yerleflilmifltir.

Fen Bilimleri  l aboratuvarlar›n›n II.

E€itim Binas›na tafl›nmas› ödenek yetersizli-

€inden dolay› donan›mlar› sa€lanamad›€›

için ileriki bir tarihe ertelenmifltir.

II. E€itim Binas›nda 12 adet araflt›rma

laboratuvar› ve 7 adet ö€renci laboratuvar›

ça€dafl bir alt yap›ya sahip olmas› düflünüle-

rek infla edilmifltir.

II. E€itim Binas›nda 12 adet derslik, 2

adet projeksiyonlu derslik ve 2 adet bilgisa-

yar laboratuvar› oluflturulmufltur.

Fakültemiz 2004-2005 ö€retim y›l›n-

dan itibaren daha ça€dafl koflullarda hizmet

vermeye bafllayacakt›r.

FEN EDEB‹YAT FAKÜL TES‹
II. E⁄‹T‹M B‹NASI H‹ZMETE

AÇILDI

2 2 .  U L U S A L T A R I M S A L M E K A N ‹ Z A S Y O N
K O N G R E S ‹  G E R Ç E K L E fi T ‹ R ‹ L D ‹



Deniz ‹NCE
Ziraat Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü elemanlar›ndan Yard. Doç. Dr. Özhan BOZ liderli€inde Bitki
Koruma Bölümü elemanlar› (Doç.Dr. Seher BENL‹O⁄LU, Prof.Dr. Kemal BENL‹O⁄LU, Yard.Doç.Dr. Ayhan YILDIZ ve Yard.Doç.Dr.
Galip KAfiKAVALCI) ve Ayd›n Tar›m ‹l Müdürlü€ü elemanlar› (Enver SER‹N, Osman MERT, Mehmet KASIM ve Sait AKAN) bir proje
bafllat›lm›flt›r. Projenin amac›, Ayd›n ili Karacasu ilçesi tütün fideliklerinde toprak dezenfeksiyonunda yayg›n olarak kullan›lan metil bro-
mür alternatiflerini saptamak ve elde edilen uygulanabilir sonuçlar› yaz›l› ve görsel e€itim çal›flmalar› (tarla günü, e€itim toplant›lar›, bro-
flür, kitap vs.) ile bölge üreticisine benimsetmek ve yayg›nlaflt›rmakt›r.

Metil Bromür (MeBr) genifl etki spektrumuna sahip, kolay uygulanabilir olmas›ndan dolay› ülkemiz tar›m›nda örtü alt› sebze yetiflti-
ricili€inde, süs bitkileri üretiminde ve fideliklerde toprak fumigasyonunda ve depolanm›fl ürünlerde yayg›n bir flekilde kullan›lmaktad›r. An-
cak ozon tabakas›n› incelterek ultraviyole radyasyonunu artt›rmaktad›r ki bu da deri kanseri, gözde katarak ve ba€›fl›kl›k sisteminin zay›f-
lamas›na neden olmaktad›r. Bu nedenle 1987 y›l›nda yürürlü€e giren ve ülkemizin de 1991 y›l›nda taraf oldu€u ‘Montreal Protokolü’çer-
çevesinde kullan›m› ülkemizin de içinde bulundu€u geliflmekte olan ülkelerde 2015 y›l› bafl›ndan itibaren sonland›r›lacakt›r.Ancak ülkemiz
kullan›m›n› 2008 tarihinde sona erdirmeyi hedeflemifltir.

Tütün, Ayd›n ‹li Karacasu ‹lçesinin önemli gelir kaynaklar›ndand›r. Sözü edilen ilçede 22 köyde toplam 150.000 m2’lik alanda fide-
cilik yap›lmakta ve yaklafl›k her y›l 17.8 ton fideliklerde toprak dezenfeksiyonu amac›yla kullan›lmaktad›r.

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›€›n›n ‘Montreal Protokolü’çerçevesinde  kullan›m›n› giderek azaltmas› ile ilgili olarak bir MeBr tüpü
2003 y›l› sonu itibariyle 40-45 milyon TL gibi fahifl fiyatla al›c› bulmufltur. Ülkemizde 2008 y›l›nda sona erdirilecek olmas› ve tütün üreti-
cisine alternatiflerinin sunulmas› zorunlulu€u bu projenin ele al›nmas›na neden olmufltur. Montreal protokolü gere€ince metil bromürün
aç›kta kullan›m› yasaklanaca€›ndan dolay› alternatif aray›fllar› sürdürülmektedir. Son zamanlarda metil bromürün alternatifi olabilecek ba-
z› metodlar uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bunlardan bir tanesi solarizasyondur. Solarizasyon günefl ›fl›€›ndan faydalanarak topra€›n dezenfek-
te edilmesi tekni€idir. Çeflitli yabanc› otlar›, toprak kökenli hastal›k ve zararl›lar› bask› alt›na alarak ve verim art›fl›n› sa€lam›flt›r.

Proje çerçevesinde Karacasu ilçesinde tütün yetifltiricili€i yap›lan 3 köyde toplam 6 ayr› üretici fideli€inde olmak üzere 3 y›l boyun-
ca çal›flmalar sürdürülecektir. Her üretici fideli€inde alternatif yöntem olarak solarizasyon, dazomet, metam sodium ve karfl›laflt›rma ama-
c›yla da metil bromür ve hiç uygulama yap›lmayan bir kontrol parseli olmak üzere 5 farkl› uygulaman›n demonstrasyon amac›yla ele al›n-
mas› planlanm›flt›r.

PROJEDEN BEKLENEN YARARLAR
Çal›flma sonunda afla€›da özetlenen yararlar beklenmektedir:
- Metil Bromür kullan›m›n›n sonland›r›lmas›,
- Tütün üreticisine en uygun, ekonomik ve çevreye en az zarar veren alternatif fidelik dezenfeksiyon yönteminin benimsetilmesi ve

uygulamalar›n yayg›nlaflt›r›lmas›,
- Tütün üreticisinin konu ile ilgili bilgisinin art›r›lmas›.
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fiekil 1: Tütün fideli€i ve hastal›k nedeniyle çöküntü oluflmufl k›s›mlar

fiekil 2: Tütün fideli€inde yabanc› otlar
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H. Kerem BOZY‹⁄‹T

Bas›n ve Halkla ‹liflkiler

2004-2005 E€itim – Ö€retim Y›l›nda Üniversitemizde ö€renim görmeye hak kazanan ö€rencilerin kesin kay›tlar› s›ras›nda ö€renci-

lerin ve ailelerin karfl›laflabilecekleri sorunlar›n çözümü için otogarda ve kay›t yerlerinde dan›flma masalar› oluflturuldu. Otogardan Merkez

Yerleflkeye, Merkez Yerleflkeden otogara minibüs sefer say›s› art›r›larak ö€rencilerin zaman kayb› olmadan kay›t yerlerine ulaflmalar› sa€-

land›.

Yard. Doç. Dr. E. Sedat ARSLAN

Veteriner Hekimli€i Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dal›

III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi 16 – 19 Eylül 2004 tarihleri aras›nda Kufladas›nda Veteriner Fakültemizin ev sahipli€inde ya-

p›ld›. 16 Eylül’de saat 16:30’da Rektör Yard›mc›m›z Prof. Dr. Osman Kaya’n›n aç›l›fl konuflmas› ile bafllayan kongrede Rektör Yard›mc›s›

Prof. Dr. ‹smail Turgut, Veteriner Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Hasan Eren, Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Ka-

mil Öcal ve ‹stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi emekli ö€retim üyesi Prof. Dr. Tayip Çal›fllar da birer konuflma yapt›lar.

Ayr›ca kongre süresince, kat›l›mc›lar› için 17 Eylül’de Fakültemizin de bulundu€u Bat› Yerleflkesi ve Üniversitemiz Merkez

Yerleflkesi, 18 Eylül’de de Eski Do€anbey Köyü ve Kufladas›’n› içeren bir gezi düzenlendi, ayn› günün akflam›nda Gala Yeme€i yendi. 19

Eylül’de kongre baflar› ile son buldu.

I I I .  U L U S A L V E T E R ‹ N E R  A N A T O M ‹  K O N G R E S ‹
K U fi A D A S I N D A Y A P I L D I

Prof.Dr.Ali BELGE

Prof.Dr.Ferda BELGE

Yard.Doç.Dr.Emel CEYLAN

A K A D E M ‹ K  A T A M A L A R

Resim-1: III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresinden bir görünüm. Resim-2: III. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresine kat›lan ö€retim elemanlar›
ve ö€renciler toplu halde.

O T O G A R D A Ö ⁄ R E N C ‹  D A N I fi M A B Ü R O S U



T›p Fakültemiz 3837 Say›l› Yüksekö€retim Kurumlar› Teflkilat› hakk›nda 41 say›l› kanun hükmünde kararnamenin de€ifltirilerek ka-

bulüne dair 2809 say›l› kanun ile 78 ve 109 say›l› kanun hükmünde kararnamelerde de€ifliklik yap›lmas› hakk›ndaki kanun ile Adnan Men-

deres Üniversitesi Rektörlü€üne ba€l› olarak 1992 y›l›nda kurulmufltur.

1996 y›l›nda Fakültemizin akademik personel yap›lanmas›na büyük h›z verilmifl ve hemen hemen tüm anabilim dallar›na ö€retim ele-

man› al›nm›fl ve ayn› y›l içerisinde, Üniversitemiz T›p ve Sa€l›k Bilimleri Merkezi Araflt›rma ve Uygulama Hastahanesi poliklinik hizmet-

leri bafllam›flt›r. Fakültemizde Temel T›p Bilimleri Bölümüne ba€l› 7 anabilim dal›, Dahili T›p Bilimleri Bölümüne ba€l› 15 anabilim dal›,

Cerrahi T›p Bilimleri bölümüne ba€l› 14 anabilim dal› mevcuttur.

Fakültemizde 2004 Y›l› Eylül ay› itibariyle 145 ö€retim üyesi, 16 uzman doktor bulunmaktad›r. Bölümlere ve unvanlar›na göre da-

€›l›m› afla€›daki tabloda ayr›nt›l› olarak verilmifltir:

Temel T›p Bil. Dahili T›p Bil. Cerrahi T›p Bil. Toplam

Prof. 4 11 6 21

Doçent 4 21 23 48

Yrd.Doç. 17 28 28 73

Ö€r.Gör. - 2 1 3

Uzman 1 1 - 2

Ar.Gör.Uzm. - 8 7 14

Ar.Gör. (TUS) 16 98 65 179

Toplam 42 139 130 340
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Fakültemizde asistan e€itimi de verilmekte olup hâlen 179 asistan›n e€itimi sürdürülmektedir. ‹lk asistan›m›z, 1999 Kas›m ay›nda uz-

man olmufltur.

Fiziki mekân yetersizli€i nedeniyle üç ayr› binada hizmetini sürdüren Fakültemiz, flu anda Milli E€itim Bakanl›€› ile Sa€l›k Bakan-

l›€›na ait geçici süreyle tahsis edilen binalarda e€itim-ö€retim, akademik ve idarî çal›flmalar›n› yürütmekte olup k›s›tl› fizikî imkânlar en

rasyonel biçimde kullan›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Kendi binalar›m›z›n inflaat› Merkez Yerleflkede hâlen devam etmektedir.

T›p E€itimimizin amac› koruyucu ve tedavi edici sa€l›k hizmetlerini sürdürmek için t›bbi bilgi ile donanm›fl, klinik beceri ve iletiflim

becerilerini kazanm›fl, t›p e€itiminin ilkelerini kavram›fl ve do€ru tutumlar› edinmifl, bilgiye nas›l ulafl›laca€›n› ö€renmifl hekim yetifltirmek-

tir.

Fakültemiz 2003-2004 E€itim-Ö€retim Y›l›nda 19 ö€renci mezun vermifl, y›l sonunda ilk mezunlar›m›z düzenlenen mezuniyet töre-

niyle u€urlanm›fllard›r.

2004-2005 E€itim-Ö€retim Y›l› 63 yeni ö€rencinin aram›za kat›lmas›yla e€itime bafllam›flt›r. Fakültemize girmeye hak kazanan ö€-

rencilerin Türkiye genelindeki yüzdelik dilimi her y›l yükselmifl, tercih edilen T›p Fakülteleri içerisinde k›sa zamanda yerini alm›fl bulun-

maktad›r. 1998-1999 E€itim-Ö€retim Y›l›nda 446.058-488.632 puan aras›nda % 14.6 yüzdelik dilimdeki ö€renciler Fakültemizi tercih eder-

ken, 2004-2005 E€itim-Ö€retim Y›l› en yüksek 357.611, en düflük 351.657 puan ile % 3,5 yüzdelik dilime sahip ö€renciler Fakültemize ka-

y›t yapt›rm›flt›r.

2004-2005 E€itim-Ö€retim Y›l› ö€renci durumu:

K›z Erkek Toplam

1. S›n›f 31 39 70

2. S›n›f 29 49 78

3. S›n›f 29 34 63

4. S›n›f 15 14 29

5. S›n›f 10 18 28

6. S›n›f 9 20 29

Toplam 123 174 297

E€itim hizmeti ö€retim üyelerimiz taraf›ndan büyük bir titizlik ve özveriyle yürütülmektedir. 2003-2004 E€itim-Ö€retim Y›l›

içerisinde 9227 (1 Blok içerisinde) saat fakülte içi , 2710 saat Üniversitemiz içi di€er yüksekokullara verilen e€itim hizmeti mevcuttur. Tüm

dersliklerimizde internet ba€lant›l› bilgisayarlar bulunmakta ve bilgi en modern yollarla ö€renciye aktar›lmaktad›r.

Bu y›l 297 ö€renciyle e€itim-ö€retim yap›lacak olan Fakültemizde, e€itim hizmetinin yan›nda ö€rencilerimize sosyal imkanlar da ya-

rat›lmaktad›r. Her e€itim-ö€retim y›l› bafl›nda yeni kat›lan ö€rencilerimiz ile üst s›n›f ö€rencilerini ve ö€retim üyelerimizi tan›flt›rmak üze-

re bir çay düzenlenmektedir. Ö€rencilerimizin ders aralar›ndaki vakitlerini en iyi flekilde de€erlendirebilmeleri için, içerisinde internet ba€-

lant›l› bilgisayar bulunan bir kafeterya yap›lm›flt›r. Fakültemizde, ö€rencilerden oluflan bir müzik grubu bulunmaktad›r. Bu grubun çal›flma-

lar›n› yürütülebilmeleri için ders saatleri d›fl›nda kullan›ma aç›k müzik gereçleri, Fakültemiz Dekanl›k binas›nda ö€rencilerimizin hizmetin-

e sunulmufltur.

Dekanl›k binas›nda bulunan kütüphane, sat›n alma ya da ba€›fl yoluyla yap›land›r›lm›fl ve  ö€rencilerin derslerine kaynak niteli€inde-

ki t›p kitaplar› ve süreli yay›nlardan oluflturulmufltur.

Fakültemizde 340 akademik personel ve 297 ö€rencimizin tüm iflleri, 14 kadrolu, 6 sözleflmeli olmak üzere toplam 20 idarî personel-

le yürütülmektedir.

Temel T›p Bilimleri Bölümü ö€retim üyeleri, 2003-2004 E€itim ö€retim y›l›nda 24 yurt içi, 7 yurt d›fl›olmak üzere toplamda 31 ma-

kale, 48 bildiri+poster çal›flmas› yapm›fl, 20 adet araflt›rma projesini neticelendirmifltir; 31 projeyi de sürdürmektedirler.

Dahilî T›p Bilimleri Bölümü 20 si Türkçe, biri yabanc› dilde olmak üzere 21 kitap bölümü yazm›fl, yurt içi hakemli dergilerde 30, ha-

kemsizlerde 2, uluslar aras› dergilerde 74, SSCI kapsam›nda uluslar aras› dergilerde 7 tane olmak üzere toplam 113 makale yay›mlam›flt›r.

Bunun yan›nda yurt içi hakemli dergilerde 22 derleme, 10 olgu, 9 araflt›rma olmak üzere 31 yay›n yap›lm›fl, yurt d›fl› dergilerde yap›lan ya-

y›nlar›n 3’ü derleme, 8’i olgu, 7’si editöre mektuptur. Y›l içinde 160 tane poster ve bildiri yap›lm›flt›r.
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YAYINLARI

Cerrahi T›p Bilimleri Bölümü 20 projeyi neticelendirmifltir, 44 projenin çal›flmalar›-

n› sürdürmektedir. Y›l içerisinde 26 yurt d›fl›nda, 16 yurt içi hakemli dergilerde yay›n yap›l-

m›fl; 15 yurt d›fl›, 35 yurt içi bildiri sunulmufltur. Cerrahi T›p Bilimleri Bölümü ö€retim üye-

leri taraf›ndan 1 kitap, 14 kitap bölümü yaz›lm›flt›r.

T›p Fakültesi Dergisi 2000 y›l›nda yay›na bafllam›flt›r. Y›lda 3 kez yay›mlanmaktad›r.

Fakültemiz Dergisi TÜB‹TAK Türk T›p Dizin Komisyonu taraf›ndan tespit edilen kuralla-

ra uygun ç›kar›ld›€›ndan TÜB‹TAK taraf›ndan indekslenmek üzere kabul edilmifl hakemli

bir dergidir. 2000-2003 tarihleri aras›nda dergide yay›nlanan makalelerin %51’i kurum içi,

% 49’u kurum d›fl›ndand›r.

Fakültemiz ö€retim elemanlar›, hekim olarak 2004 Ocak ay›ndan bu yana 5.283 yatan

hastaya ve 61.464 poliklinik hastas›na hizmet vermifltir. Y›l›n ilk befl ay›nda yap›lan ameliy-

at say›s› toplam 2233’dür.

Fakültemizde bu hizmetlerin yan› s›ra Biyokimya laboratuvar›nda 68.337 analiz,

mikrobiyoloji laboratuvar›nda 34.151 örnek say›s›, 98.712 test yap›lm›flt›r.

Fakültemiz elindeki imkânlar› en do€ru ve verimli flekilde kullanarak baflar› ç›tas›n›

yükseltmifl, e€itimin, hizmetin en iyisini yapmay› ilke edinmifltir.


