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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SENATOSU
KAMUOYU DUYURUSU
Son günlerde ülkemizde, üniversitelerde türban serbestliği başlığı altında,
eğitim kurumlarımızda yıllardır sürdürülmekte olan laik eğitim sisteminin kökten
değiştirilmesine yönelik girişimler hız kazanmıştır. Bugün gelinen noktada
TBMM'de kabul edilen önergeyle üniversitelerde başörtüsünün serbest
bırakılması konusunda sürdürülen çalışmaların yasalaşması çabaları
Üniversitemizde endişeyle izlenmektedir. Böylece pek çok sorunla boğuşan
üniversiteler bundan böyle yeni bir ayrıştırma ve ötekileştirme ortamına
sürüklenmektedir. Üniversitelerin her türlü düşüncenin konuşulup tartışıldığı
kurumlar olması gerekirken, bugün bir dayatma söz konusudur. Bilim üretilen bir
kurumda siyasal simgelerin ve sembollerin yeri olmamalıdır. Gerek Anayasa'mız
gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bugüne kadar almış olduğu
kararlarla, bu uygulamaya eğitim kurumlarında yer verilmesine olanak yoktur.
Üniversite olgusuna aykırı bu dayatmanın gündeme getirilmesi,
üniversitelerdeki barış ve huzur ortamını bozmaya ve laik Cumhuriyet'imizin
temellerini tehlikeli biçimde değiştirmeye yönelik bir tehdit olarak
algılanmaktadır. Yapılmak istenen değişiklikler, Atatürk'ün kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti'nin ve onun vazgeçilmez ilkesi olan laikliğin ortadan kaldırılmasına
yöneliktir. Öğrencilerimiz arasında bölünme ve şiddet hareketlerine yol açması
olası bu girişimi, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu olarak kabul edilemez
buluyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu
Senato Toplantı tarihi: 13.02.2008
Senato Oturum sayısı: 2003/03
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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR SANAT DERNEĞİ
AYDIN'DA BULUŞTU
Şehabeddin TOSUNER
Eskişehir Sanat Derneği Başkanı
Aydın'da yazar İsmet Nadir ATASOY'u
Eskişehir Sanat Derneği'nin fotoğraf sergisine
götürdük. Bu arada Aydın'daki sanat çevresiyle,
Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleriyle
tanış olduk. Sanatla ilgili söyleşilerimiz oldu.
Bunlardan biri Aydın'dan yayın yapan AY-TV idi.
Hakan BAŞLIK'ın ünlü Mavi Koltuk programına
konuk olduk. Mavi Koltuk 140 haftadır ülkemizin
her alanda tanınmış kişileriyle programlar yapmış
sadece Aydın'da değil ülkemizin her tarafından
izlenen bir televizyon programı. Yazar İsmet Nadir ATASOY, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri, Yrd. Doç. Dr Meltem SÖYLEMEZ ve
Müzik Bölümü Başkanı, müzik araştırmacısı, besteci Yrd. Doç. Dr Özlem AKKAYNAK ve Resim
Bölümü öğrencisi, Eskişehir Sanat Derneği üyesi, Aydın'daki sergimizi ve etkinliklerimizi düzenleyen
Burak ERİM'den oluşan elit bir grupla katıldık programa. Eskişehir'de sanatı, Eskişehir Sanat
Derneği'ni ve deneyimlerini anlattık. Aydın'daki sanat etkinliklerini, Adnan Menderes
Üniversitesindeki çalışmaları, güzel sanatlar bölümüne gelen ödülleri, sanatın önemini konuştuk,
dinledik. Telefonla bağlantılar yapıldı. Aydınlı sanatçılar, sanatseverler görüşlerini, sorunlarını
anlattılar, sorularına yanıtlar verdik. Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz
BÜYÜKERŞEN çok iyi tanınıyor, herkes kendisine hayran.
Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesinin Güzel Sanatlar Bölümü faaliyetleri, Resim ve Müzik
Bölümleriyle ilgili çalışmalar konuşuldu ve programda Burak ERİM'in Rektör Prof. Dr. Şükrü
BOYLU'ya yolladığı teşekkür mesajı dikkat çekti. ERİM, “Sayın Rektörümüzün sanata ve sanatçıya
ilgisi büyük, kendisi ile görüştüğümüzde Üniversite Rektörü olarak maddi manevi her konuda
arkanızdayım, sadece bir kağıda eksiklikleri yazın ve bana getirin demişti” dedi. Program geç saatlere
kadarAydın halkıyla sürdü ve zaman yetmedi.
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TRALLEİS ANTİK KENTİ ARKEOLOJİK KAZILARI
Arş. Gör. Murat ÇEKİLMEZ
Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı
Üniversitemiz Çağdaş Akdeniz Dilleri ve
Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin
düzenlediği, Tralleis Antik Kenti Arkeolojik
Kazıları konulu konferans, 05 Mart 2008 tarihinde
saat 15.30'da Eğitim Fakültesinde gerçekleşti.
Tralleis Arkeolojik Kazıları Başkanı Prof. Dr.
Abdullah YAYLALI, sunumunda Tralleis Antik
Kentinde 2006 ve 2007 yılında kazı çalışmalarını ve
buluntularını sundu.
Hocamız sunumunda, Tralleis antik kentinin
tarihsel durumuna değindikten sonra ele geçen
buluntular hakkında bilgi verdi. 2006 yılında yapılan Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Sayın
çalışmalardan, Hamam-Gymnasion Kompleksi, Prof. Dr. Abdullah YAYLALI Tralleis Antik Kenti
Roma Konut Alanı, Vakıf Zeytinliği ve seramik atık Arkeolojik Kazıları hakkında sunum yaparken.
alanında kazıların başladığını ve başarılı bir şekilde
devam ettiğini belirtti. 2007 yılı çalışmalarında,
Hamam-Gymnasion Kompleksinin orta kısmında, İmparatorluk Salonu olarak kullanılan ve daha
sonra Sarnıç'a çevrilen yapıda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. 2007 yılında Hamam-Gymnasion
Kompleksinin kuzey kısmında, ortada bir çeşme yapısı ve yanlarda simetrik planlı, Bizans dönemi
dükkanları bulduklarını ve dükkanlardan bazılarının cam üretiminde kullanıldığını, bu alanının cam
üretim merkezi olduğunu belirtti. Bu alanın hemen ön kısmında ele geçen sütunlar ve başlıkları
nedeniyle dükkanların önünde bir caddenin olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Abdullah
YAYLALI, 2008 yılında bu alanda çalışmaların devam edeceğini belirtti. 2007 yılı kazılarındaki diğer
çalışma alanı olan Tralleis Batı Nekropolisine değinen Hocamız, burada çok sayıda mezar yapısının
ortaya çıkarıldığını belirtti. Batı Nekropolis'te ortaya çıkarılan Dromoslu Oda Mezarın İ.Ö. 3.yy.dan
İ.S. 2.yy.a kadar kullanılan bir aile mezarı olduğunu ve ele geçen buluntuların öneminden bahsetti. Bu
mezarın çevresindeki mezar tipleri hakkında da bilgi veren hocamız, Tralleis Batı Nekropolisindeki ölü
gömme geleneklerini de değerlendirdi. Tralleis Antik Kentinde, 2008 yılı yazında çalışmaların devam
edeceğini belirten hocamız, herkesi TralleisAntik Kentini ziyarete davet etti.
Prof. Dr. Abdullah YAYLALI, kazı çalışmalarına destek sağlayan Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Şükrü BOYLU'ya teşekkürlerini sundu. Ayrıca Tralleis kazılarına desteklerinden dolayı, Aydın İl
Kültür Müdürü Nuri AKTAKKA, Aydın Müzesi çalışanları ve Aydın Ticaret Odası başta olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür etti.
TÜRKİYE SARIKAMIŞ'TA ŞEHİTLERİNE YÜRÜDÜ
Yrd. Doç. Dr. Tanju DEMİR
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Bölümümüz öğrencilerinden Hilmi ANAÇ, 5 6 Ocak 2008 tarihinde Kars'ta düzenlenen
"Türkiye Şehitlerine Yürüyor" programına katılarak, Sarıkamış Şehitlerini Anma Toplantısı'nda
bölümümüzü ve üniversitemizi başarıyla temsil etmiştir. Öğrencimiz Hilmi ANAÇ'tan izlenimlerini
anlatmasını istediğimizde şunları söyledi: Bu anlamlı günde ve anlamlı yerde ülkemizin çeşitli
üniversitelerinin Tarih Bölümleri adına gelmiş öğrenciler vardı. Ayrıca devletimizi temsil eden
yöneticiler, şehit yakınları ve gaziler, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ve halkımız bulunmaktaydı.
Farklı bir atmosfer ve farklı bir tablo vardı. O soğuk havada içimizi ısıtan millî duygularımız vardı.
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Herkes aynı duyguyu paylaşıyor ve aynı şeyi ifade ediyordu. Ben Üniversitemizin bir Tarih Bölümü
öğrencisi olarak burada bir milletin asil duruşunu ve dünyaya verdiği mesajı gördüm. O da Ulu
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği şu sözdür: “Söz konusu olan Vatansa gerisi
teferruattır.”

Bu fotoğrafları da bize ulaştıran öğrencimiz Hilmi ANAÇ (alt sırada soldan ikinci), fotoğrafın
altına şu açıklamayı eklemiş: Bu fotoğrafta çeşitli üniversitelerimizden gelen Tarih Bölümü
öğrencileri ve gazilerimiz bulunmaktadır. Gaziler bir milletin çektiği sıkıntıları ve mücadeleleri
gösteren en önemli gerçeklerdir. Bu da bizim kendi ülkemizde ve ülkemizin dışında, ülkemizin
çıkarları için savaşan ve Türk Ordusunun şanını dünyaya duyuran kahraman gazilerimizdir. Aynı
zamanda ülkemizin sonsuza dek yaşayacağının berrak göstergesidir. Bu tablo sonsuza kadar
yaşayacaktır.

Karlı bir Günde KARS tıpkı yıllar önce Şehitlerimizin sonsuzluğa yürüdüğü o gün gibi…

AYTV'DE NEVRUZ BAYRAMI
Yrd. Doç Dr. Şahin BARANOĞLU
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet NAHMEDOV, 21 Mart 2008
00
00
Cuma günü saat 14 -16 arasında AYTV'de canlı yayına katılarak Nevruz ve Türk dünyasındaki
Nevruz kutlama biçimleri hakkında halkımızı aydınlattı.
Aynı akşam Sayın Musa İlhan'ın hazırlayıp sunduğu MERCEK adlı programa katılan yine
Bölümümüz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ ve öğrencilerimiz Burcu ALTAŞ,
Özlem ORTAAKARSU, Nami ERDOĞAN gece boyunca halkımızdan gelen Nevruz Bayramı ve
Çanakkale Destanı ile ilgili soruları cevapladılar..
22 Mart akşamına doğru beni telefonla arayan program yapımcısı Sayın Musa İlhan “Bunca
yıldır program yapıyorum, hiç bugünkü kadar tebrik telefonu almamıştım. Teşekkürler ediyorum bütün
misafirlerimize.” dedi. Bilginin toplumla paylaşılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha
vurgulayarak arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
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YENİ BİR ESER
Yrd. Doç. Dr. Yasemin MUMCU AY
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Türk sanat mûsıkisine ilgi duyan pek çok insanın gönül dünyasında unutulmaz bir yer edinen
“Bir bahar akşamı rastladım size
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz?
İçimden uyanan eski bir arzu
Dedi ki yıllardır aradığın işte bu
Şimdi soruyorum büküp boynumu
Daha önceleri neredeydiniz?”
şarkısının güfte şairi olarak tanınan Fuat Edip BAKSI, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Mumcu AY'ın hazırladığı “Fuat Edip BAKSIHayatı, Sanatı ve Eserleri” adlı çalışmada tüm yönleriyle tekrar hayat buldu.
Eserde, çok yönlü sanatçı kişiliğine rağmen Türk edebiyatı içerisinde gölgede kalmış onlarca
isimden biri olan Fuat Edip BAKSI, hayatı, edebî faaliyetleri, edebiyat anlayışı, şiirleri, romanları ve
diğer edebî yazı ve incelemeleriyle dikkatlere sunuldu. Çalışmada, romandan şiire, hikâyeden gezi
yazısına, hatırâttan eleştiriye ve günümüzde severek dinlenen elliye yakın şarkının güfte şairi olarak
pek çok edebî türde eser veren Fuat Edip BAKSI, batı edebiyatına özgü unsurları Türk halk edebiyatına
mahsus unsurlarla birleştirerek işleyen, şahsına özgü üslûbu ve ilgi çekici diğer edebî yönleri ile de
edebiyat severlerin beğenisine sunuldu.

KÂTİP ÇELEBİ VE EN ÖNEMLİ ESERİ KEŞFÜ'Z-ZUNÛN
Yrd. Doç Dr. Şahin BARANOĞLU
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Kâtip Çelebi 1609'da İstanbul'da doğmuş ve
1656'da yine İstanbul'da vefat etmiştir. Asıl adı
Abdullah'tır, Hacı Halife olarak da anılır. İyi bir
eğitim gördü ve babası gibi devlet memuru oldu.
Ordu ile birlikte çeşitli seferlere katıldı, bu arada
hacca gitti. Gezdiği yerlerde karşılaştığı olaylar
bilgi ve tecrübesini artırdı, bir akrabasından kalan
yüklü bir mirası kitap satın almak için harcadı.
Hayatının bilhassa son yıllarını öğrenmeye,
öğretmeye ve yazmaya adadı. Araştırıcıydı ve
döneminde az rastlanır derecede dışa açık bir kişi
idi. Daha açık ifadeyle Batı'yı tanıyordu. Bir çok
bilim dalında öğrenci yetiştirecek düzeyde bilgi Türk Dili Okutmanı Rüştü BALCI ve Fen
sahibiydi. Tarih konusundaki Fezleke ve Takvîmü't- Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hatice KANDAMAR
Tevârîh, tabakat konusundaki Süllemü'l-Vusûl,
coğrafya konusundaki Cihânnümâ, deniz seferleri
konusundaki Tuhfetü'l-Kibâr, güncel tartışma konuları hakkındaki Mîzânü'l-Hakk başta olmak üzere
yirmiden fazla eser yazmıştır.
Onun en önemli eseri Keşfü'z-Zunûn'dur. Bu eser, baş tarafına bilim felsefesi hakkında bir
başlangıç ilâve edilmiş olan bir bibliyografyadır. Kâtip Çelebi bu eserde 9.000'den fazla yazara ait
6
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değişik konularda yazılmış 15.000 civarındaki kitabını tanıtmış ve o gün tanınan 300 civarındaki bilim
dalı hakkında bilgi vermiştir.
Keşfü'z-Zunûn 1835-1858 yılları arasında Gustav Flugel tarafından Latinceye çevrilerek
Leipzig'de basılmıştır. Pétis de la Croix tarafından Fransızcaya çevrildiği söylendiyse de bu güne kadar
bu çeviri ele geçmemiştir. Eserin Prof. Dr. Şerefeddin Yaltkaya ve Rifat Bilge tarafından hazırlanan
Arapça metni ilk olarak 1941-1943 yıllarında, ikinci olarak da 1971-1972'de İstanbul'da Milli Eğitim
Bakanlığınca yayımlanmıştır.
Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili Okutmanı Rüştü BALCI, Üniversitemizde görev
yaptığı yıllarda eserle ilgilendi, hakkındaki çalışmaları derledi ve bugüne kadar hiç Türkçeye
çevrilememiş olan bu önemli başvuru kitabını Türkçeye kazandırmak istedi. Ön çalışmalar bittikten ve
tercümeye başladıktan sonra hiç ara vermemek kaydıyla ve büyük bir yoğunlukla beş yılı aşan bir süre
çalıştı. Sonuçta 350 yıldır anadilimize kapalı olan bu değerli eser, Türkçeye çevrildi ve 2007'nin
Kasımında İstanbul'daki Tarih Vakfı tarafından dört cilt metin ve bir cilt indeks olmak üzere 5 cilt
hâlinde yayımlandı.
Bu büyük başarıya imza atan Hocamız Rüştü BALCI'yı tebrik ediyoruz.

ERASMUS'LA İSPANYA
Yrd. Doç. Dr. Semra DOĞRUÖZ
Matematik Bölümü Başkanı
Erasmus programı çerçevesinde FenEdebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim
Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Semra DOĞRUÖZ 0111 Aralık 2007 tarihleri arasında İspanya'da
Universidad de Murcia, Matematik Bölümünü
ziyaret ederek, kendi çalışma alanında seminerler
verdi.
Aynı zaman dilimine rastlayan yine
Matematik Bölümünde yapılan International
Conference Categorical Methods for Ring and
Modules konferansına bildirili olarak katılarak, The
modules characterized by its closed submodules başlıklı
konuşma yaptı.
Erasmus kapsamında bütçe sınırlı olduğundan Christmas
döneminde alıveriş zevkine varamasa da elemanımız
alamadıklarının resmini çekmekle yetinmiştir!. İspanya'ya kadar
gidip de Elhamra Sarayını görmeden gelmek olmazdı ancak
operasyon daha önceden rezervasyon yaptırılmadığı için
başarısızlıkla sonuçlandı. Olsun Matematikçiler her ortamda
mutlu olurlar, dış bahçesi bile görülmeye değerdi ile yetindi, iste
arkadaşımızın bizimle paylaştığı bir doğa harikası resim karesi.
17 Ülke Matematikçilerinin katılımı ile gerçekleşen
konferansta Türkiye'den sadece tek kişinin katılması
Üniversitemizin bu bağlamda tanıtımına katkı sağladı. Nisan ayı
itibariyle ziyaret edilen bölüm öğretim üyesi Professor Dr. Pedro
Asensio bölümümüze seminer vermeye gelecek.
7
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MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS SEMİNERİ-1
Yrd. Doç. Dr. Semra DOĞRUÖZ
Matematik Bölümü Başkanı
2007-2008 Bahar yarıyılı etkinlikleri
çerçevesinde 23 Şubat 2008 Cumartesi günü
Matematik Bölümü A-Blok Z02 no'lu amfide
Lisans Seminerleri Çalıştayı yapıldı.
Lisans son sınıf öğrencilerimizin 20072008
Güz yarıyılında Lisans Semineri I adı altında almış
oldukları seçmeli derslerde danışman hocaları ile
birlikte ileri düzey konularda yapmış oldukları
çalışmaları yarım saatlik sunumlar olarak anlattılar.
Böylece Lisans Programında olmayan bazı
konular da öğrencilerimiz derinlemesine
bilgilendirildi.
Çalıştay, mezun olacak öğrencilerimizin Yüksek Lisans Programlarında araştırma yapabilecek
donanıma gelmeleri açısından başarı ile sonuçlandı.
Ayrıca çalıştayın tüm gün olması sebebi ile öğle yemeği bölümünde açık büfe olarak
hazırlanmıştır. Bunda da gönüllü öğretim üyesi arkadaşlarla başarılı mönüler çıkarmıştır. Sadece
yemek kısmıyla ilgili olmasa da “Bitirme tezi” yerine “Lisans Semineri I-II” ders değişikliği bu
bağlamda isabetli olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkürler.

ROF. DR. MUHARREM ŞEN EMEKLİ OLDU
Yrd. Doç Dr. Şahin BARANOĞLU
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Fakültemiz öğretim üyelerinden, uzun yıllar
Eğitim Fakültesi Dekanlığı da yapmış olan Prof. Dr.
Muharrem ŞEN emekli oldu. Prof. Dr. Hatice
KANDAMAR, Hocamızın yıllardır çalışmakta
olduğu Fen Edebiyat Fakültesinin Dekanı olarak 17
Ocak 2008 tarihli Fakülte Kurulu sonrasında kendisi
için bir tören düzenledi.
Prof. Dr. KANDAMAR, Hocamızın
hizmetlerini, katkılarını anlattı. Emekli olduktan
sonra dahi evini İstanbul'a taşımış olduğu hâlde
Aydın'da kalarak bazı dersleri yürütmek gibi
fedakârlıklarından, hocalığa dair reflekslerinden
örnekler sıraladı. Kendisine her şey için teşekkür etti
Prof. Dr. Muharrem ŞEN Hocamızın veda Dekanımız Prof. Dr. Hatice KANDAMAR emekli
konuşması da duygu ve şükran doluydu. Özetle olan Fakültemiz Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm
ADÜ'ye ve Aydın'a memnun el salladığı ve gönül Başkanı Prof. Dr. Muharrem ŞEN'e plaketini
h u z u r u i ç i n d e “ H o ş ç a k a l ! ” d e d i ğ i n i sunarken.
düşünebileceğimiz sözler ifade etti. Bu vedanın Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü için anlamı büyüktü…
Sait Faik ABASIYANIk, “Elin çocuğunu sevmeyi bildikten sonra kendi çocuğun olsun diye
heveslenmek ne ahmaklık!” der. Muharrem Hocamız da yıllarca öğrencisi bulunmayan bir bölümün,
Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümünün başkanlığını yaptı. Bu süre zarfında Türk Dili ve Edebiyatı
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Bölümü öğrencilerini öğrenciden öte çocukları gibi sevdi, onlarla
ilgilendi, derslerine girdi, mezuniyet yemeklerine katıldı… Hatta
mezun olduktan sonra da hizmeti bitmedi: Bizzat Dekanlığını
yaptığı Eğitim Fakültesinde onların tezsiz yüksek lisans
yapabilmeleri için en darından en genişine kelimenin bütün
anlamlarıyla “ter” döktü. Ben de başta Prof. Dr. Adnan İNCE
Hocam olmak üzere Bölümümüze dair herkes adına kendisine
şükranlarımızı sunuyorum.
Hani son yıllarda sıklıkla dile getirilen bir gerçek var ya!
ADÜ'de öğrenci olayı çıkmaz, memleket karışsa bizim
Üniversitemize bir şey olmaz diye... Hiçbir şey kendi kendine var
olmuyor; her atmosferin bir kurgulayanı daha doğrusu yaşayıp
muhatabına da yaşatanı var… İşte Muharrem Hocamız ADÜ'yü
ADÜ ve ADÜ'lüyü ADÜ'lü yapan değerlerden biriydi. Gözlüğünün
arkasında ve önünde memlekete dair umut, insana dair sevgi ve
hayata dair sonsuzluk duygusu vardı Hocamızın… Bir rüyadan arta
kalmışlığın veya verilememiş, verilemeyecek bir hesabın bir yığın sıkıntısı değil!
İşte bu yüzden her hâl ve şartta öğrenciden yanaydı ve bu hâl, onda bir tavır değil refleksti.
Elbette ki öğrenci de her zaman olduğu gibi bunun farkındaydı: Mehmet ASLANYÜREĞİ, 2002
Eylül'ünde Aydınlı olmuş Hataylı bir Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi. II. sınıf Edebiyat Nazariyeleri,
Edebî Akımlar ve III. sınıf Roman Sanatı ve Çocuk Edebiyatı derslerinin hocası, Muharrem ŞEN.
25 Ocak 2008'de odama geldi, dersimden geçtiğini öğrendi, duygulandı ve başladı konuşmaya:
I. sınıfta zorlanmıştım. II'ye o zorlanmanın bir yığın neticesini omuzlarımda ve özellikle ruhumda
taşıyarak geçtim. Eğer II. sınıfta Muharrem Hocamı tanımamış olsaydım, bu okulu bitiremezdim.
Sebebini hâlâ bilmediğim bir duyguyla bizi kendisine bağladı. Verdiği dersler alanı değildi. Sınıfa daha
dolu girmek için akşamları ders çalıştığını bir şekilde hissederdik. O kadar zevk alırdı ki alanı dışındaki
derleri hazırlayıp bize sunmaktan, anlatmakla kalmaz bütün ders notlarının fotokopisini herkese
dağıtırdı.
Muhterem Hocamızı, sevgili öğrencisi Mehmet ASLANYÜREĞİ'nin bu sözleriyle ve nice
sağlıklı yıllar temennisiyle selâmlıyor, şükranla ve saygıyla uğurluyoruz. Emeklilik kararının kendisini
ADÜ için asla ipi kopmuş bir uçurtma yapmayacağını düşündüğümüzü bilmesini istiyoruz. Çünkü o
hep aramızda olacak…

KONFERANSLAR
Yrd. Doç. Dr. Tanju DEMİR
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Bölümümüz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Günver
GÜNEŞ, 2 Şubat 2008 günü saat 14.00'de Aydın Türk
Ocağı'nda ATATÜRK ve Aydın, 3 Şubat 2008 günü saat
17.30'da ise Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesince
düzenlenen ATATÜRK'ün Aydın'a Gelişinin 77.
Yıldönümü etkinliğinde ATATÜRK'ün Aydın Seyahatleri
ve Sonuçları konulu birer konuşma yaptı.
2 Şubat 2008 günü saat 16.00'da Aydın Ticaret
Odası tarafından düzenlenen Gümrükönü Hanı
Restorasyon Çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirme
toplantısına da katılan Yrd. Doç. Dr. Günver GÜNEŞ
Gümrükönü'nde Yakın Dönem Olayları Yaşayanlar ve Yaşananlar konulu bir konuşma yaptı.
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İLETİŞİM VE TOPLUM KOFERANSI
Arş. Gör. Ali Erdem AKGÜL
Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı
Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülsen DEMİR, 18 Mart 2008 tarihinde Türk Kadınlar
Birliği Aydın Şubesinin düzenlediği İletişim ve Toplum konulu konferansa konuk konuşmacı olarak
katıldı.
KONUŞAN AYDIN
Arş. Gör. Ali Erdem AKGÜL
Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı
Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülsen DEMİR, 11 Mart 2008 Salı Akşamı AY-TV'de
yayınlanan Konuşan Aydın programında Kadın ve Toplum konulu panelde konuk konuşmacı olarak
yer aldı.
DOKTORA PROGRAMIMIZ AÇILDI
Arş. Gör. Ali Erdem AKGÜL
Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı
Adnan Menderes Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinin Ortak
Doktora Programı başvurusu YÖK tarafından onaylanırken, 2008-2009 Eğitim-Öğretim Güz
Yarıyılından itibaren Bölümümüzde Doktora programına başlanacak.
ARKEOLOJİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA PROGRAMI AÇILDI
Arş. Gör. Murat ÇEKİLMEZ
Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı
1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren lisans ve yüksek lisans programında eğitim veren
Bölümümüzde, 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında doktora programı da açıldı. Pamukkale
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı'yla ortaklaşa açılan doktora
programına bu yıl üç öğrenci başladı.
YENİ YAYINLARIMIZ
Arş. Gör. Ali Erdem AKGÜL
Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı
Bölümümüz öğretim elemanlarından Prof. Dr. Gülsen DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Gülhan
DEMİRİZ, Yrd. Doç. Dr. Cevdet ÖZDEMİR, Arş.Gör. Ali Erdem AKGÜL ve yüksek lisans
öğrencilerinden Kadir ŞAHİN'in Eylül 2006'da katıldığı Malatya-İnönü Üniversitesinde düzenlenen V.
Ulusal Sosyoloji Kongresine sunulan bildiriler iki ayrı yayın olarak, Sosyoloji Derneği tarafından
yayımlandı.
BÖLÜMÜMÜZDE BİR İLK
Arş. Gör. Ali Erdem AKGÜL
Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı
VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Üniversitemiz ve Bölümümüz ev sahipliğinde Eylül 2009'da
Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar konu başlığı ile, Didim Yerleşkemizde yapılacak.
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BÖLÜMÜMÜZDE UNVAN DEĞİŞİKLİKLERİ
Arş. Gör. Ali Erdem AKGÜL
Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı
oldu.

Bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kayhan DELİBAŞ, 25 Şubat 2008 itibariyle Doçent
ARAMIZA KATILANLAR

Yrd. Doç. Dr. Semra DOĞRUÖZ
Matematik Bölümü Başkanı
Bölümümüze yeni gelen Yrd.Doç. Dr. Leyla Onat Bahar dönemi başlangıcı itibariyle görevine
başlamıştır. Kendisine şimdiden bölümümüze katacağı çalışmaları, başarıları için teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Ayrıca Öğr. Gör. Dr. Hülya İnceboz Günaydın da Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış olup
kendisini tebrik ediyoruz.
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ GEZİSİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAHİN
Sanat Tarihi Bölümü Başkanı
Tarihsel yönden oldukça zengin olan kentimizdeki yapıtlarımız varlığımızın kanıtlayıcılarıdır.
Bu nedenle tanıtılmaları, gelecek kuşaklara aktarılması, korunması ve halkımızın bu yönden
bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu düşünce içerisinde Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü 3. sınıf öğrencileri ve Osmanlı Sanatı dersinin sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal
ŞAHİN ile birlikte ilimiz merkezinde bulunan Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait eserler 27 Şubat
2008 tarihinde gezilerek öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerinin artırılması amaçlandı. Diğer yandan
gezi sonrasında eserlerimizin kullanımı, onarımı ve korunması konusunda oluşan gözlem ve
önerilerimizin ilgili kuruşlara iletilmesi kararlaştırıldı.

ÜNİVERSİTEMİZ ILICABAŞI MAHALLESİ'NDE
Araş.Gör.Dr. Mete ÖNDE
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık ve Eğitim Birleşik Komisyonunun organize
ettiği, az gelişmiş bir bölge olan Ilıcabaşı Mahallesi'nde eğitim ve sosyoekonomik düzeyin
arttırılmasına yönelik olarak yapılması planlanan projenin, durum tespit ve değerlendirme toplantısı 17
Ocak 2008 günü, Ilıcabaşı İlköğretim Okulu'nda yapıldı.
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Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü BOYLU,
ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Başkanı Prof. Dr.
Erdal BEŞER, ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar OKYAY, ADÜ Tıp
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Güzel
DİŞÇİGİL, ADÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Fatma DEMİRKIRAN, ADÜ Sağlık
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Sakine MEMİŞ,
İl Sağlık Müdürlüğü'nden Uzm. Dr. Nermin EROL, Türk
Tabipleri Birliği'nden Dr. Adalet ÇIBIK, ASTİM Organize
Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden Gürsel ERDAĞ, Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Sezayi ÇIKMAZ, Türk
Kadınlar Birliği Derneği'ni temsilen Berrin PAKSOY,
Hatice BOSNALI, E. Nadide ÇAKILCI, Ilıcabaşı Sağlık
Ocağı Tabibi Dr. Hamza BALO, Ilıcabaşı İlköğretim
Okulu Müdürü Aslan CİNDORUK, Ilıcabaşı Mahalle
Muhtarı Besaret YAVUZ ve Ilıcabaşı Mahallesi'nden
temsilciler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Şükrü BOYLU Aydın
il sınırları içinde bulunan Ilıcabaşı Mahallesi'nin eğitim,
işsizlik ve asayiş gibi pek çok sorunu olduğunu ve bundan
büyük üzüntü duyduğunu, Kent Konseyi olarak mevcut
sorunları ilgili kurumlara iletmenin görevleri olduğunu
belirtti.
Toplantıda daha sonra söz alan Ilıcabaşı Muhtarı, Sağlık Ocağı Tabibi, İlköğretim Okulu
Müdürü sorunlarını anlattılar. Temel olarak okula devamsızlığın çok fazla olduğu, okula devam
edenlerin de ilköğretimden sonra okulu bıraktıklarını, bölgede sosyal güvencesi olanların oranının
oldukça az olduğunu, sağlığın eğitim ayağında bazı aksamalar olduğunu belirttiler. Bölge halkı
temsilcileri ise temel sorunun işsizlik olduğunu, bunun beraberinde asayiş sorunlarını getirdiğini
söylediler. Bölgenin en büyük gelir kaynağı olan sepetçiliğin, piyasaya Çin mallarının girmesinden
sonra olumsuz etkilendiğini ve satışların çok azaldığını ve bölge halkının işsiz kaldığını belirttiler.
Prof. Dr. Erdal BEŞER, bölge sorunları ile ilgili Kent Konseyi Sağlık ve Eğitim Birleşik Komisyonu
bünyesinde küçük alt gruplar oluşturup, bölge ile ilgili sorunları ve istihdam sorununu Belediye
Meclisi'ne ileteceklerini söyledi. Koşullar oluştuğu zaman evde sağlık eğitimi ve tarama hizmeti
vermek istediklerini bunun için Tıp Fakültesi intörn doktorları ve Sağlık Yüksekokulu hemşire ve
ebelerinden ekip kurarak evde bakım hizmeti vermeyi düşündüklerini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Güzel
DİŞÇİGİL, daha önce okulda kalp sağlığı taraması yaptıklarını, bu taramanın kapsamını genişleterek
yeni bir okul sağlık taraması yapabileceklerini ve kadınların eğitimine destek verebileceklerini belirtti.
TTB Temsilcisi Dr. Adalet ÇIBIK, birebir ve yüz yüze yapılan eğitimlerin daha faydalı, kişinin
yaşadığı yeri görmenin önemli olduğunu ve sağlık eğitimi konusunda her türlü yardıma hazır
olduklarını söyledi. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nden Gürsel ERDAĞ, temel sorunun fakirlik
olduğunu, bunun yanında eğitimin son derece önemli olduğunu, bölgeye karşı bir önyargı olduğundan
istihdam sorunu yaşandığını ve bölgeye ekonomik anlamda bir girdi olmadığını söyledi. Bölge halkına
iş olanaklarının sağlanması amacı ile Valilikte işadamı ve sanayicilerin katılacağı bir toplantı
yapılmasının faydalı olacağını dile getirdi. Doç.Dr. Pınar OKYAY, Ilıcabaşı'ndaki el sanatlarının
tanıtımı için İzmir Fuarı'nda bir stand açılmasının faydalı olacağını ve bunun için Belediye ile
görüşülmesi gerektiğini söyledi.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Şükrü BOYLU
toplantıda konuşulan konuları ve toplantıda alınan kararları ilgili kurullarla paylaşacağını, gerekirse
Üniversite kaynaklarından bu bölgeye katkı sağlayacağını, Üniversite web sayfasında Ilıcabaşı'nda
yapılan sepetçiliğin tanıtılacağını belirtti ve toplantıya katılan herkese teşekkür etti.
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ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
(15 Şubat 2008)
ADÜ FTR Anabilim Dalı ve Türkiye Romatizma
Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) Aydın Şubesi
işbirliği ile gerçekleştirilen Ankilozan Spondilit
Hastalarını Bilgilendirme Toplantısı 15 Şubat 2008
tarihinde gerçekleştirildi.
Hasta Eğitim Programı kapsamı içinde ADÜ FTR
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ö.Faruk ŞENDUR'un
konuşmacı ve eğitmen olarak katıldığı ve kırka yakın
hastanın izlediği programda katılımcılara, hastalık
hakkında aydınlatıcı bilgilerin yanı sıra interaktif bir
eğitim de verildi. Programın sonunda eğitimi tamamlanan
hastalara sembolik sertifikalar verildi.
Sağlık hizmetlerinin en önemli kısmını oluşturan koruyucu hekimlik uygulamalarının
örneklerinden biri olan bu tarz eğitim programları, ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi FTR Anabilim Dalı
bünyesinde Romatizma Okulu, Osteoporoz Okulu ve Bel Okulu adı altında her hafta düzenli olarak
uygulanmaktadır.

14 MART TIP BAYRAMI FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Mustafa DENİZLİ
Genel Cerrahi Polk. Sekreteri

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarından Mustafa DENİZLİ, Nuray EMİR ve
Neval ÖZTÜRK tarafından düzenlenen Fotoğraf Yarışması Sergisi Tıp Bayramı nedeniyle 14 Mart
2008 tarihinde açıldı. Serginin açılışına, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öner ŞAVK, Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. İbrahim KURT, Uygulama ve Araştırma
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sabri BARUTCA, Tıp
Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Ayşe YENİGÜN, Aydın Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Fatma DEMİRKIRAN, Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Elçin ÜNAL'ın
yanısıra Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabeddin
TOSUNER, Yazar İsmet Nadir ATASOY, Söke Sağlık
Grup Başkanı Dr. Ersev KUYUCU, Sağlık Medikal Sahibi
Meltem KUYUCU, Aymendo Yönetim Kurulu adına Umut
YETİŞMİŞ ve çok sayıda davetli katıldı.
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Fotoğraf yarışmasında birinci olan Burak ERİM'in
ödülü, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. İbrahim KURT, Uygulama ve Araştırma
Hastanesi Onur Ödülü'ne layık görülen Aydın Sağlık
Yüksekokulu Arş. Gör. Banu KARAÖZ'ün ödülü de
Üniversite Hastanesi Başhekimi
Doç. Dr. Sabri
BARUTCAtarafından verildi.
Onur Ödülü'ne layık görülen Emekli Hemşire
Gülgün KARAÖZ ödülünü, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa
DENİZLİ , Aydın Life ve Yeni Ufuk gazetesi ödülüne layık
görülen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ekin ŞAVK ise ödülünü Gazeteci - Yazar Suat URAY
'ın elinden aldı.
Fotoğraf yarışması sırasında desteklerini esirgemeyen çeşitli kamu kurum ve temsilcilerine
sertifika verildi.
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10 OCAK ETKİNLİKLERİ
Tarım öğretimini başlamasının 162. yıldönümü nedeniyle
Ziraat Mühendisleri Odası ve Üniversitemiz Ziraat Fakültesince bir
dizi etkinlik yapıldı.
Bu kapsamda 10 Ocak 2008 günü Aydın SMMM Odası
Konferans Salonunda Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın
ÜNAL Büyük Menderes Havzasında Ürün Desenindeki Değişimler
konulu bir sunum yaptı.
Daha sonra Ziraat Fakültesinde, öğrencilerimizden Ayten
UĞUZ, Yağmur GÖRKEM, M. Kemal ÖZDALYAN ve Songül
İDRİSOĞLU'nun panelist olarak katıldığı ve başkanlığını Yrd.Doç.Dr.
Renan TUNALIOĞLU'nun yaptığı Öğrenci Gözüyle Ziraat
Mühendisliği Eğitimi konulu bir panel düzenlendi. Panel sonrasında
Ziraat Fakültesinde akademisyenlerin, özel sektör temsilcilerinin ve
öğrencilerin buluştuğu bir kokteyl verildi.
Resim 1. Prof. Dr. Aydın Ünay
sunum

Resim 3. Kokteylden bir görüntü

Resim 2. Panelden bir görüntü

TARIMSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PANELİ
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hulusi
AKÇAY, 14 Şubat 2008 tarihinde Buharkent İlçe
Tarım Müdürlüğünce düzenlenen Tarımsal
Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu panele
konuşmacı olarak katılarak, Süt Sığırlarının
Bakım ve Beslenmeleri konusunda bilgiler verdi.
Vali Mustafa Malay, Vali Yardımcısı
Mehmet ÖKSÜZ, Tarım İl Müdürü Saadettin
ÖZTÜRK, Nazilli Kaymakamı Caner YILDIZ,
Kuyucak Kaymakamı, İlçe Kaymakam vekili
Nuri ÖZDER, Erbeyli İncir Araştırma Müdürü
Ramazan ÖZKAN, Nazilli İlçe Müdürü Sunay
GÜLER, Bozdoğan İlçe Müdürü Adnan ÖZER,
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Koçarlı İlçe Müdürü Nilgün YILMAZ, Kuyucak İlçe Müdürü Soner ALTIN ile teknik elemanlar ve
üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği panel yaklaşık 3 saat sürdü. Panelde, Özel İdare Müdürlüğünden
Ziraat Mühendisi Aziz KARAKUŞ ve Muhsin KAHYAOĞLU Tarımsal Sulama Metotları, Erbeyli
İncir Araştırma Enstitüsünden İlknur KÖSOĞLU İncir Üretimi ve Muhafazası ve Tarsim Bölge
Koordinatörü Fahri YILDIRIM tarımsal sigortacılık hakkında sunum yaparak, üreticilerden gelen
soruları yanıtladılar.
Erasmus Haberleri
Profesyonel Ziraat Üniversitesi (CAH), Dronten, Hollanda'dan Mr. Aaldrich ENTING 19
Şubat 2008 Salı günü ADÜ Ziraat Fakültesi'ni ziyaret ederek, Üniversitesi hakkında bilgilendirme
semineri verdi.

ZİRAAT FAKÜLTESİ EGE TARIM, SERA VE HAYVANCILIK FUARI'NA
KATILDI
Yrd. Doç. Dr. Zahide Özdemir
27 Şubat-2 Mart 2008 tarihleri arasında Denizli'de
dördüncüsü düzenlenen Ege Tarım, Sera ve
Hayvancılık Fuarı'na Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Fakültesi olarak katıldık. Fuar tarım
sektörünün her kesiminden bireyleri, özel ve devlet
kuruluşlarını bir araya getirdi. Fuarda Fakültemiz
bölümlerinin hazırlamış olduğu tanıtım posterleri ve
Fakültemizin tanıtım CD'si bu mesleğe ilgi duyan
genç üniversite adaylarına, ön lisans yapan Ziraat
teknikerlerine ve henüz bölümünü seçmemiş Ziraat
mühendisi adaylarına bölümler hakkında genel bir
bilgi vermiş oldu. Çiftçilikle uğraşan
vatandaşlarımızdan bazıları ise ikinci eğitim
Resim 6. Denizli Tarım, Sera ve
Hayvancılık Fuarında Standımız
olmadığı için ziraat mühendisi olamadıklarından
yakındı. Fakültemizde yapılan çalışmalar hakkında
üreticilerimize ve özel kuruluşlardan gelen meslektaşlarımıza sohbetlerimiz sırasında bilgiler verildi.
Aynı zamanda onların üretim sırasında karşılaşmış oldukları sorunlar dinlendi ve çözüm önerilerinde
bulunuldu ya da bu konularda uzman hocalarımıza yönlendirildi. Kurumumuza yapılan bazı istekler
arasında Denizli ve civarında gittikçe artan bağ tesisinin bağcılık alanında yeterince teknik eleman
bulunmamasından dolayı zora girdiğini gözlemleyen üreticilerimizin bu alanda bir meslek yüksek
okulu açılmasını istemesi idi.
Fuarda girişimci bir üreticimizin üzüm çekirdeğini mamul hale getirerek antioksidan özellik taşıyan bu
ürünün patentini alması idi.
Fakültemizden mezun olan birçok meslektaşımızın kendi alanlarında meslek sahibi olduklarına ADÜ
Ziraat Fakültesi standında gururla tanık olduk. Tarım sektörünün bir araya geldiği bu fuarda ADÜ
Ziraat Fakültesi olarak yoğun ilgi gördüğümüzü ve bu sektörde çalışanların çok hevesli bir biçimde
bilim ve teknolojiyi en önde takibi açısından büyük talepleri olduğunu söyleyebiliriz.
Not: Standımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve fuar boyunca istekle görev alan son sınıf
öğrencilerimizden Pınar Kaplan'a teşekkür ederim.
16

Adnan Menderes Üniversitesi Haber Dergisi

ORTAK EYLEM PLANI TOPLANTISI
Dr. Nurettin Topuz
Tarım Makinaları Bölümü öğretim elemanlarındanArş.Gör.Dr. Nurettin TOPUZ, 11 Mart 2008
tarihinde Ankara'da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünce, Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi'nde düzenlenen, süt sağım tesisleri ve süt
soğutma tankları ile ilgili deney çalışmalarını değerlendirmek, uygulamada birliktelik sağlamak
amacıyla öngörülen Ortak Eylem Planının Belirlenmesi konulu toplantıya katıldı.
ZİRAAT FAKÜLTESİ AKADEMİK YÜKSELMELER
Ziraat Fakültesi Dekanlığında 11 Şubat 2008 tarihinde
yardımcı doçentliğe atanan ve doçentliğe yükselen (resimdeki
sırayla) Yrd. Doç. Dr. Zahide ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Barış
KARA, Yrd. Doç. Dr. Levet ATATANIR, Yrd. Doç. Dr. Semra
KÜÇÜK, Doç. Dr. İbrahim Cemal, Yrd.Doç.Dr. Ercan
YEŞİLIRMAK ve Yrd.Doç.Dr. Hulusi AKÇAY bir kokteyl
düzenlediler. Arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını
diliyoruz.

Doçent ve Yrd.Doç.Dr. Arkadaşlar

AYDIN SAĞLIK YÜKSEK OKULUNDA DÖNEM SONU PARTİSİ
Öğr. Gör. Hatice Öner ALTIOK
Aydın Sağlık Yüksekokulu
Yüksekokulumuzun Dönem Sonu Partisi, 7
Aralık 2007 Cuma akşamı Öğretmenevi'nde yapıldı.
Partiye, Yüksekokulumuza 2007 -2008 EğitimÖğretim Yılının Güz Döneminde Slovakya'dan
gelen öğrenciler Zuzanna Kukuckova ve Martina
Brvenikova da katıldı.
Ayrıca Üniversitemizin değişik birimlerine
Erasmus kapsamında gelen altı öğrenci de
misafirlerimiz arasındaydı. Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Kamil ÖCAL ve Yüksekokul Müdürümüz
Yrd. Doç. Dr. Fatma DEMİRKIRAN tarafından
misafirlerimize Ülkemizi hatırlatacak armağanlar
verdi.
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AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr. Gör. İhsan BARUT
AYMYO Haber Sorumlusu

Aydın Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı 17
Mart 2008 tarihinde 2. sınıf öğrencilerinin Özel Eğitime Muhtaç
Çocukların Eğitimi II dersi kapsamında Öğr. Gör. Nevin
YILMAZ rehberliğinde Menemen'de bulunan Sabahat Akşiray
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezine gezi düzenlediler. Okulu
gezen öğrenciler, yetkililerden okul ve öğrenciler hakkında bilgi
alarak, gözlem yapma imkanı buldular.
HİJYEN VE TEMİZLİK
Yüksekokulumuzda 15 Şubat 2008 tarihinde Sadık
ASLANTEKİN tarafından Hijyen ve Temizlik” konulu bir
seminer verildi. Seminere akademik ve idari personelimizin yanı
sıra Yurtkur ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun idari
personeli de katıldı. Seminerde hijyen, temizlik ve insan sağlığı
üzerindeki etkileri ile doğru yerlerde doğru temizlik
maddelerinin kullanımı anlatıldı.
AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMI
Yüksekokulumuzda tüm öğrencilerimize Avrupa Birliği
Gençlik Programı sorumlusu Öğr. Gör. Erdoğan PİRELİ
tarafından 20 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Birliği Gençlik
Programı tanıtım ve bilgilendirme semineri verildi. Seminerde
gençlik programının amaçları, faaliyet alanları, kimlerin
yararlanabileceği, gençlik projesinin nasıl hazırlanabileceği vb.
konular hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Daha önce yapılan
gençlik programı projeleri tanıtıldı. Bu kapsamda yüksekokul
öğrencilerimizin ne gibi çalışmalarda bulunabilecekleri tartışıldı.
Öğrenciler tarafından yapılabilecek proje teklifleri
değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunuldu.
DIŞ TİCARET
Yüksekokulumuzda 27 Şubat 2008 tarihinde Özel
Şekerzade Dış Ticaret Kursu yönetici asistanı Özlem İRİK
tarafından Dış Ticaret konulu seminer verildi. İthalat-İhracat,
Dış Ticaret ve e-ticaret gibi konuların anlatıldığı seminer,
öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın katılımı ile
gerçekleşti.
MOBİLYA AKSESUARLARI
Yüksekokulumuzda 5 Mart 2008 tarihinde Blum firması
tarafından Mobilya Birleşim Elemanları ve Aksesuarları konulu
seminer verildi. Firma eğitim uzmanı Murat DÜZDOKUR
tarafından verilen seminerde, sektördeki gelişmeler ve yeni
mobilya bağlantı aksesuarları okulumuz öğrenci ve öğretim
elemanlarına anlatıldı ve uygulamalı olarak tanıtıldı.
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KURULUŞ İÇİ KALİTE DENETİMİ
Aydın Meslek Yüksekokulunda uygulanmakta olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
kapsamında 29 Şubat 2008 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör.
Dr. Nevzat DEVEBAKAN tarafından Kuruluş İçi Kalite Denetimi konulu eğitim semineri verildi.
Seminere akademik ve idari personelimiz katılarak kuruluş içi denetim konusunda bilgi sahibi olmaları
sağlandı.

AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANLARI
LEONARDO DA VİNCİ PROJE KAPSAMINDA İTALYA'DA
Aydın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı öğretim
elemanları Taner ARABACIOĞLU ve Taner KARATAŞ, 30 Mart-12 Nisan 2008 tarihleri arasında
Leonardo da Vinci Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programının Hareketlilik Projeleri kapsamında
İtalya'nın Rimini kentinde incelemelerde bulunacaklar.

AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ YUNANİSTAN'DA
Yüksekokulumuz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Abdullah TANRISEVDİ, 14 Mart 2008
tarihinde Atina'da düzenlenen 2nd International Scientific Conference of the e-Business Forum: eBusiness in Travel, Tourism and Hospitality konulu konferansta “Website Evaluation from
Customer's Point of View: A Research on Official Websites of Competing Destinations (Turkey,
Greece, Egypt and Spain)” başlıklı bir tebliğ sundu.

AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULUNA YENİ AĞAÇLAR DİKİLDİ
Yüksekokulumuz İnşaat Programının her yıl düzenlediği geleneksel ağaç dikme günü bu yıl 27
Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Aydın Tema Vakfı yetkililerinin de katıldığı etkinlikte öğretim
elemanlarımız ve öğrencilerimiz 150 adet çam ağacını okulumuz yan tarafında bulunan alana diktiler.
Yedi yıldır gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları önümüzdeki yıllarda da devam edecek.
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FİNLİ ÖĞRENCİLERİN AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULUNU
ZİYARETİ
Leonardo da Vinci programı kapsamında Finlandiya'dan Mimar Sinan Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi'ne staja gelen Mobilya ve Makine Programlarından üç öğrenci ve bir rehber öğretmen,
meslek lisesi öğretmenleri ile birlikte 6 Mart 2008 tarihinde Meslek Yüksekokulumuzu ziyaret ettiler.
Ziyaret kapsamında okulumuzda bulunan Bilgisayar Laboratuvarları, Amfi, Cad-Cam
Laboratuarı gezdirilerek, okulumuz öğretim elemanları tarafından ziyaretçilere bilgi verildi. Ardından
Mobilya ve Dekorasyon Atölyesi'ne gidilerek atölyede yapılan çalışmalar hakkında öğrenciler
bilgilendirildi ve Finlandiya'daki eğitim ile okulumuzdaki eğitim karşılaştırıldı.

LİSELİ ÖĞRENCİLERİN AYDIN
MESLEK YÜKSEKOKULUNU ZİYARETİ
Aydın Zübeyde Hanım Anadolu Meslek ve Kız
Meslek Lisesi öğrencileri 13 ve 29 Şubat 2008 tarihlerinde
Yüksekokulumuzu ziyaret ettiler. Bilgisayar ve Çocuk
Gelişimi Bölümü 2. sınıflarında okuyan öğrenciler önce
okulumuzun tanıtım CD'sini izleyerek bilgilendirildiler.
Daha sonra okulumuzu gezerek, laboratuvarlarımızı
inceleme imkanı buldular. İlgili öğretim elemanları
tarafından bölümler tanıtıldı ve öğrencilerin soruları
cevaplandırıldı.

AYDIN MESLEK
YÜKSEKOKULUNDA ŞİİR DİNLETİSİ
Yüksekokulumuz Kültür ve Sanat Birimi Şiir
Topluluğu tarafından 13 Mart 2008 tarihinde şiir dinletisi
yapıldı. Şiirler; Eda AKAY, Ebru ŞAHİN, Fatma
KARAMAN, Fadime ÖZKAN, Barış TÜTÜNCÜ, Emre
YÜREĞİL, Arda DUYMAZ ve Damla DURMAZ adlı
öğrencilerimiz tarafından okundu. Dinleti, birçok öğrenci
ve öğretim elemanı tarafından ilgiyle dinlendi.
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AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONELİNİN
ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULUNU ZİYARETİ
Aydın Meslek Yüksekokulu akademik personeli
Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında 14 Mart
2008 günü Çine Meslek Yüksekokulundaydı. Okul Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Okan ATAY ve Müdür Yardımcısı Okt. Bülent
HELVArehberliğinde Çine Meslek Yüksekokulu tanıtıldı ve
uygulama birimlerinden et ve et ürünleri işleme ünitesi, süt
ve süt ürünleri işleme ünitesi ve unlu mamüller ünitesi
hakkında bilgi verildi.

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI SEMİNERİ
Öğr.Gör.Perihan ÖĞDÜM
Aydın Sağlık Hizmetleri MYO
4 Ocak 2008 tarihinde Aydın Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Bilimsel Etkinlikler programı
dahilinde ADÜ Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Uzm. Taylan
ÜRKMEZ tarafından öğrencilerimize Avrupa Birliği
programları çerçevesinde Leonardo Da Vinci programı
hakkında bilgi verildi. Üniversitemizin programla ilgi
çalışmaları ve anlaşmalı üniversiteler ile ilgili
bilgilendirilen öğrenciler, bu programa katılmak için
izlemeleri gerekenler yollar ve programa dahil olan
üniversiteler hakkında konuşma ve tartışma imkanı
buldular.

SENATO BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU'NDA TOPLANDI
Öğr. Gör. Tayfun ŞAHİN
Bozdoğan MYO
Üniversitemiz Senatosu 30 Ocak 2008 Çarşamba
günü Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü BOYLU
başkanlığında Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda
toplandı.
Bu toplantı, Senato'nun Prof. Dr. Şükrü BOYLU
başkanlığında Rektörlük dışında bir birimde yapılan ilk
toplantısı olması nedeniyle özel bir önem taşımaktaydı.
Senato toplantısı sonunda Bozdoğan ilçesi Kaymakamı
Sayın Bülent TEKBIYIKOĞLU ve Bozdoğan ilçesi
Belediye Başkanı Sayın Tamer APAYDIN Senato başkanı ve üyelerine Bozdoğan ilçesini ve ilçede
yapılması planlanan sosyal tesisler ile spor kompleksini tanıtan bir sunum yaptılar. Bu sunumun
ardından belediye başkanı rehberliğinde okulumuz öğrencilerinin barınması için yapımı devam eden
yurt binası ve Bozdoğan İlçesi Madran su dolum tesisleri gezildi. Geziyi takiben üyeler, Bozdoğan
İlçesi Belediye Başkanı'nın kendileri onuruna verdiği yemeğe katıldılar.
Bu toplantı ile Senato üyeleri hem Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nu hem de Bozdoğan
İlçesi'ni görme ve tanıma olanağı bulmuş oldular.
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ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr.Gör. ENGİN YARALI
Çine MYO
KAVŞİT KÖYÜ VE YÖRESİ KEÇİCİLİK
PROJESİ-DENEME
VE UYGULAMA AĞILI
Çine Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Okan ATAY ve Doç Dr. Özdal GÖKDAL
tarafından yürütülen Kavşit Köyü ve Yöresi
Keçicilik Projesi kapsamında yaptırılan Deneme ve
Uygulama Ağılı'nın açılışı 18 Ocak 2008 günü
yapıldı.
Çine Kaymakamı İbrahim BALLI, Çine eski
Kaymakamı Ferhat ÇAĞLAR, Çine Belediye
Başkanı Osman AYDIN, Kavşit Köy Muhtarı Ali Fuat ORHAN ve Ziraat Mühendisi Taner POLAT'ın
büyük katkı ve destekleri ile yaptırılan Deneme ve Uygulama Ağılı'nın açılışına Rektörümüz Prof. Dr.
Şükrü BOYLU, İlçe Kaymakamı İbrahim BALLI, ADÜ öğretim elemanları, diğer protokol üyeleri,
Kavşit Köyü ve diğer köylerden gelen konuklar katıldı.
Yöredeki kıl keçilerinin uygun sütçü keçilerle melezlenerek yöre koşullarına uyum sağlayacak
özelliklere sahip melez hayvanlar elde edilmesi yoluyla süt ve döl verimini arttırmayı ve yetiştirici
gelirlerini yükseltmeyi hedefleyen proje , şu anda 600 başa yakın bir populasyon üzerinde yürütülüyor.
Proje uygulayıcıları Yrd. Doç.Dr. Okan ATAY ve Doç Dr. Özdal GÖKDAL hedeflenen rakamın 3 bin
baş olduğunu belirttiler.

İSTANBUL GIDA-TEK 2008; İSUGA 2008; ÖZEL MARKALI ÜRÜNLER FUARI
Yüksekokulumuz öğretim elemanlarından bir grup, 24- 27 Ocak 2008 tarihleri arasında, TÜYAP
Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.ve Gıda Güvenliği Derneği işbirliği ile hazırlanan, İstanbul Gıda-Tek 2008Gıda Teknolojileri Grup Fuarı, İSUGA 2008- 3. İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı ve İstanbul Özel
Markalı Ürünler Fuarlarını ziyaret etti.
İstanbul-Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, et ve et ürünleri, süt ve
süt ürünleri, unlu mamüller, içecek, Meyve-Sebze ve Özel markalı ürünlere ait sektörde faaliyet
gösteren firmalarla tanışma fırsatını yakalanırken, uygulanan ve yeni uygulanmaya başlanan
teknolojiler yerinde görüldü.
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ZEYTİN BAHÇESİ VE ÜRETİM TESİSLERİ
Yüksekokulumuza kazandırılan
2
yaklaşık 11 bin m arazinin sınırları tel
örgü ile çevrelenerek, bu alan Zeytin
Ye t i ş t i r i c i l i ğ i v e D e ğ e r l e n d i r m e
Programının eğitim-öğretim ve üretim
faaliyetlerinde kullanımına sunuldu.. Bu
amaçla zeytin koleksiyon bahçesi (7 çeşit,
120 adet), aşıgözü ve çelik damızlık
parseli (4 çeşit, 140 adet) fidanları Zeytin
Yetiştiriciliği ve Değerlendirme Programı
öğrencileri ve öğretim elemanları
tarafından dikildi. Bu alanda sisleme ve
alıştırma serası ile damla sulama sistemleri de en kısa süre içerisinde oluşturulacak.
Bunun yanısıra Üniversitemiz Merkez Kampüsünde bulunan yaklaşık 4 bin adet zeytin
ağacından 400 adeti Yüksekokulumuza Rektörlüğümüz tarafından öğrenci uygulamaları için tahsis
edildi..
DOĞADAN KOVANA FOTOĞRAF SERGİSİ
Üniversitemiz Çine Meslek Yüksekokulu öğretim
elemanları Mustafa KÖSOĞLU ve Ayhan KARACA tarafından
hazırlanan Doğadan Kovana isimli fotoğraf sergisi 11 Şubat
2008 günü Vali Recep YAZICIOĞLU Kültür Merkezinde açıldı.
Serginin açılışını Aydın Valisi Mustafa MALAY, Aydın
Milletvekili Mehmet ERDEM ve Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. Şükrü BOYLU birlikte yaptılar. Açılışta bir konuşma yapan
Vali Mustafa MALAY; balın, doğanın insanoğluna sunduğu en
güzel ve en şifalı besin olduğunu belirtti. Öğr.Gör. Mustafa
KÖSOĞLU ise "Sergide, bazı nektar ve polen bitkileriyle bal
arısı fotoğraflarını sunarken, dünya sevimlisi bu canlının bizlere
sunduğu ürünleri tanıtmak, sizleri mitolojik hikâyeler ile
geçmişten günümüze bir yolculuğa çıkarmak istedik” dedi.
Sergi 16 Şubat 2008 tarihine kadar Aydın Halkının
beğenisine sunuldu.
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RÖPORTAJ
Özgür GEMİCİOĞLU
Çok eski zamanlara dayanan ve günümüzde
halen devam etmekte olan arıcılık hakkında yaptığımız
bu röportajla, arıcılığın arı ve flora ile ayrılmaz bir
bütün olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Çine
Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bölümü hocalarımızdan
Öğr. Gör. Mustafa KÖSEOĞLU ve Ayhan
KARACA'nın birlikte yaptığı Doğadan Kovana adlı
fotoğraf sergisine katıldık, sonuç muhteşemdi…
Sergide, arıcılık üzerine yapılan çalışmalar
Mustafa KÖSEOĞLU'na, flora üzerine yapılan
çalışmalar da Ayhan KARACA'ya aitti.Hocamız
Mustafa KÖSEOĞLU'na sorduk:
Ö.G - NedenArıcılık?
M.K - Üniversitede okurken yüksek lisans
yapmayı düşünmüyordum fakat o dönem 3 tane ev
arkadaşım vardı ve hepsi yüksek lisansa kalınca bende
kaldım. Beni arı üzerine çalışmalara yönlendiren ise
Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU oldu. Muhsin Hocam
arıcılık üzerine çalışan ilk profesördür. Muhsin
Hocamın her türlü desteğini gördüm ve hâlâ devam
etmektedir.
Ö.G -Bu sergiyi açmaktaki amacınız neydi?
M.K-Türkiye'de arıcılık yapılan bölgelerin resimlerine yer vererek, arıcılığın tanıtılması ve
halkımızı bu yönde bilinçlendirmeyi,Ülkemizdeki önemli nektar ve polen kaynağı bitkilerini tanıtmayı
ve Ülkemizde arıcılık merkezinin açılabileceğini anlatmayı amaçladık.
Ö.G -Arı kültürü nasıl ortaya çıkmıştır?
M.K -Arı kültürünün ilk izlerine M.Ö. 5000 yıllarında Neolitik Çağ'da Orta Doğu'da
rastlanmaktadır. İlk kovan büyük olasılıkla Taş Devrinde, içerisinde bir arı kolonisinin bulunduğu
ağacın kesilmesiyle elde edilmiştir. Daha sonraları ise sırasıyla mantar, ağaç kabukları ve içi oyulmuş
ağaç kütükleri kullanılmıştır. Ormanın olmadığı ve ağaç bulmanın zor olduğu Orta Doğu'da su testileri
arı kolonilerine yuva olmuştur. Bu kültürün izlerine bugün bile İsrail ve Lübnan'da rastlanmaktadır.
Eski Mısır'da kil ve topraktan yapılmış borular kovan olarak kullanılmıştır.
Bu ilkel kovanların ortak özellikleri arıları olumsuz hava şartlarından korumak, küçük bir uçuş
deliği bulunmak, bal ve balmumu alabilmek için gerekli açıklığa sahip olmaktır.
Ö.G -Apiterapi nedir?
M.K - Arı ürünleri kullanılarak yapılan sağlık koruma ve tedavi amaçlı uygulamalara denir.
Arıcılıktan sağlanan bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, bal mumu insan yaşamı ve sağlığı
açısından son derece önemli ürünlerdir.
Ö.G - Genel olarak balın insan sağlığındaki kullanımı nasıldır?
M.K - Beden gücü ile çalışanların, sporcuların, çocukların, yaşlıların ve nekahat dönemdeki
hastaların beslenmesinde,
Kolay sindirilebilir olduğu için, vücutta besin maddelerinin emilimini kolaylaştırmada,
Kalp, böbrek, karaciğer, salgı bezleri, mide ve bağırsak hastalıklarında,
Kalp spazmı ve enfarktüs hastalıklarına karşı koruyucu olarak,
Gebelikte, çocuk sağlığında, damar kireçlenmesinde…
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Ö.G - Arı sütü nedir? Faydalarından
nelerdir?
M.K Arıların, ana arı ve larvalarının
beslenmede kullandıkları harika besin olan arı sütü
normal koşullarda 6-15 günlük işçi arılarının yutak üstü
normal salgı bezlerinden salgıladıkları bir maddedir.
Arı sütünün insan sağlığında önemi çok büyüktür ve
faydaları şöyle sıralanabilir:
Bedensel ve zihinsel yorgunluğun
giderilmesinde,
Kolesterol, lipid, trigliserid seviyelerinin
düşürülmesinde,
Bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve kanser
ile hepatit de dahil bütün hastalıklara karşı vücudun
korunmasında,
Kan basıncı düzenleyici etkisi nedeniyle düşük
ve yüksek tansiyonun ayarlanmasında,
Salgı siteminin düzenlenmesinde,
Prostat tedavisi, kansızlığı önleme ve cilt
hastalıklarının iyileştirmesinde…
Ö.G - Arıcılığın Türkiye'de ve Ege'deki
durumu nedir?
M.K Türkiye, ortalama 4.5 milyon koloni
varlığı ile dünya sıralamasında Çin' den sonra 2. sıra yer
alırken, ortalama 60-65 bin ton bal üretimi ile yıllara
göre 4-7 sırada yer almaktadır.
Ege Bölgesi 1 milyon üzerinde koloniye
sahiptir. Bölge, geniş kültür bitkisi, ekim alanları ve ılık
geçen kışları nedeniyle kolonilerini kışlatmak,
sonbahar aylarında da geniş çam balı üretim
alanlarından yararlanmak için gelen gezginci arıcıların
merkezi durumundadır. Eylül - kasım döneminde
bölgede koloni sayısının 2 milyona yaklaştığı tahmin
edilmektedir. Bölgede dünya çam balı üretiminin yüzde
90'ı gerçekleştirilirken, kalan yüzde 10'luk kısım da
Yunanistan'da üretilmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri
tarafından talep edilen bu salgı balı rakipsiz ihraç ürünümüzdür.
Ö.G -Arıcılık merkezi kurulması taraftarısınız, bu merkezi ve amaçlarını anlatır mısınız?
M.K - Gerek koloni varlığı gerekse bal üretim alanları ile büyük potansiyele sahip Ülkemizde
arıcı ailesinin büyük kısmı arıcılığı aileden öğrenmektedir. Arıcılarımızın beklentilerine cevap
verebilecek, çeşitli eğitimlerle eksikliklerinin teorik ve uygulamalı olarak giderilmesine olanak
verecek ve kolay ulaşabilen bir noktada arıcılık merkezine ihtiyaç vardır.
Böylece ülkemiz kolonilerinin başına düşen bal miktarını artırmaya çalışırken, bir yandan da
ürün çeşitliliğine giden, kalıntısız, ihracında sorun olmayan, gümrük kapılarından dönmeyen balların
ve diğer arı ürünlerinin sağlıklı bir şekilde üretimini yapılır duruma getirebiliriz.. Bu amaçla
Türkiye'deki arıcıların yaklaşık yüzde 50'sinin Aydın-Muğla Bölgesi çam balı üretim alanlarında
faaliyet gösterdikleri bir yerde arıcılık merkezinin yapılması, geniş bir arıcılık kitlesine ulaşmamızı
sağlayarak merkeze ilginin yoğunlaşmasına da sebep olacaktır. Merkez olarak düşünülen yer Kuşadası
Güzelçamlı beldesidir. Merkezin kurulmasındaki diğer amaçlar şöyle sıralanabilir:
25

Adnan Menderes Üniversitesi Haber Dergisi

Ø Hem bölge arıcısının, hem de göçer arıcılarının çam balı alanlarında oldukları sonbahar
dönemlerinde çeşitli seminer, konferans ve kurslarla teorik ve uygulamalı eğitimlerine ve
Türkiye arıcısının eğitimine katkıda bulunmak,
Ø Yüzlerce uygarlığa beşiklik etmiş olan Anadolu'da çok eski çağlardan beri arıcılık yapıldığına
dair kanıtlar mevcuttur. Bunların resimlerini ve arı resmi baskılı paraları sergilemek, mitolojik
hikayelerin yine buradan arıcılarımıza, gelecek nesillerimize ve bölgeye gelen turistlere
ulaşmasını sağlamak,
Ø Türkiye'de arıcılık yapılan bölgelerin resimlerine yer verilerek, Ülkemizin tanıtılmasına fayda
sağlamak,
Ø Ülkemizdeki önemli nektar ve polen kaynağı bitkileri tanıtmak,
Ø Turizme katkı sağlamak,
Ø Arıcılığı gelecek kuşaklara sevdirmek,
Ø Ülke içerisinde yapılacak uluslararası arıcılık kongrelerinin, merkez oluştuktan sonra bu
merkezde yapılmasını sağlamak.
Hocamıza teşekkürlerimizi sunuyor ve bu kez de Ayhan KARACA Hocamızın yanına
gidiyoruz…
-İyi günler hocam, arıcılıkla ilgili yaptığınız sergide Mustafa KÖSEOĞLU'ndan arı ile ilgili
bilgileri aldık ve şimdi size floralarla ilgili sorular sormak istiyoruz.
Ö.G - Sizce arıcılık nedir?
A.K Arıcı, işletmeci ya da ailelerinin üretim yapabilmelerinin temel kaynağı floral
kaynaklardır. Arıcılık yapılan bölgede floranın çok iyi tanınması, çiçeklenme ve nektar akımının
başlama zamanı ve süresi ile nektar miktarının belli olması gerekir. Uygun üretim bölgelerinin ve
bunların kapasitelerinin bilinmesi bitkisel kaynaklardan en üst düzeyde yararlanmayı sağlayarak,
üretimin ve verimliliğin artması beklenebilir.
Ö.G -Polenin insan sağlığı ve beslenme açısından önemi nedir?
A.K -Polen, çiçeklerin erkek üreme birimi olarak zengin bir besin maddesi olması yanında
arının ağız salgılarını içermesi nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir.
Bağışıklık sisteminin gelişiminde, organ ve sistemlerin bunlarla ilgili salgı sisteminin uyumlu
ve verimli çalışmasını sağlamada,
Büyüme, enerji, sağlık, üreme zihinsel ve psikolojik sorunlar açısından organizmaya büyük
katkı ve yarar sağlamada,
Kemik erimesiyle ilgili sorunlarda,
Kolesterolun düşürülmesi gibi hususlardaki faydası tarifsizdir.
Ö.G - Ülkemizdeki koloni ve florastik çeşitlilik sıralaması nedir?
Ülkemizin, koloni sayısı açısından en zengin bölgesi Ege'dir. Aydın ili de koloni sayısı ve bal
üretimi bakımından bölgede Muğla'dan sonra ikinci, ülke bazında ise Antalya'dan sonra altıncıdır. Ege
Bölgesinin Aydın yöresinin de içinde olduğu büyük bölümünün Akdeniz (Mediterrennean) florastik
bölgesinde yer alması kayda değerdir.
Ö.G. -Bu sergiyi açmaktaki amacınız neydi?
M.K.-Sergide yörenin floral zenginliklerinden bazı kesitler fotoğraf çalışması şeklinde estetik
duygularla izleyenlere sunulmaya çalışılmıştır.
Bal denilen bu iksirli besin tarih boyunca o kadar çok itibar görmüş ki, Eski Mısır'da temizlik ve
saflığın sembolü imiş; İskandinav mitolojisinde tanrıların ölümsüzlüğü Ambrossia yemelerinden
kaynaklanmaktaymış.
Bizlere bu sergiyi açıp, arıcılık ve bal hakkında bilgilendiren hocalarımıza teşekkür ediyoruz.
Balın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatarak hepinizi düzenli bal tüketimine davet
ediyorum.
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TARİHTE ARICILIK
Bal arısının geçmişi insanların var oluşundan 20 milyon yıl önceye, yani günümüzden 120
milyon yıl öncesine dayanmaktadır. İnsan-arı ilişkisini anlatan en eski kanıt, La Cueva da la Arana
adındaki mağarada Mesolithic döneme ait kaya üzerindeki insan tarafından uzunca bir ip kullanarak
yabani bir arı yuvasından bal alınışını gösteren resimdir.
Arı kültürünün ilk izlenimlerine M.Ö. 5000 yıllarında Neolithic çağda Orta Doğu'da
rastlanmaktadır. İlk kovan büyük olasılıkla taş devrinde, içersinde bir arı kolonisinin bulunduğu
ağacın kesilmesiyle elde edilmiştir. Daha sonraları ise sırasıyla; mantar, ağaç kabukları ve içi oyulmuş
ağaç kütükleri kullanılmıştır. Ormanın olmadığı ve ağaç bulmanın zor olduğu Orta Doğu'da su testileri
arı kolonilerine yuva olmuştur. Bu kültürün izlerine bugün bile İsrail ve Lübnan'da rastlanmaktadır.
Eski Mısır'da kil ve topraktan yapılmış borular kovan olarak kullanılmıştır. M.Ö 5000'li yıllardan
bugüne tarımla uğraşan toplumlarda çeşitli amaçlar için kullanılan sepetler aynı zamanda arı kovanı
olarak da kullanılmıştır. Bu tür sepetlerin hala günümüzde bazı değişimlere uğrayarak kullanıldığı
görülmektedir. M.Ö. 3000-2000 yılları arasında dikişli sepet yerine örme sepet kullanılmış ve bunun
örneklerine Mısır' da rastlanmıştır. Bugün Avrupa'nın çoğu bölgesinde sepet kovanlara
rastlanmaktadır. Bunlara benzer sepet kovan örnekleri Ülkemizde özellikle Trakya bölgesinde, kütük
kovanların önemli örneklerine de Karadeniz Bölgesinde rastlamaktayız. İlkel kovanların kütük, ağaç
kabuğu ve kilden yapılmış olanlar su geçirmedikleri için hiçbir işlem yapılmadan, kamış veya
çubuktan örme kovanlar ise sudan etkilenmemeleri için çamur ve tezek gibi maddelerle sıvanarak
kullanılmaktadır. Bu ilkel kovanların ortak özellikleri; arıları olumsuz hava şartlarından koruyan,
küçük bir uçuş deliği olan, bal ve balmumu alabilmek için gerekli açıklığı olan kovanlardır.
Antik Dönem MitolojilerindeArı ve Bazı Mitolojik Öyküler
M.Ö. 3200 dolaylarında eski Mısır hiyerogliflerinde, arı sembolü firavunları temsil ederken,
balın Güneş Tanrısı Ra'nın dünyadaki gözyaşları olduğuna inanılırdı. Bal çok sevildiğinden, memurlar
sürekli, Suriye ve Yunanistan'dan bal getirmek zorunda kalıyorlardı. II. Ramses dönemindeki
memurların maaşlarının bir kısmı bal ile ödenirdi. Bir kavanoz balla çok rahat bir eşek veya inek
alınabilirdi.
Günümüzde yapılan gezgin arıcılığın ilk örnekleri de bu döneme rastlamaktadır. Arıcılar
kayıklarla kovanları bir kıyıdan başka bir kıyıya taşırken, tarla ve bahçelerdeki veriminin artmasına
da destek oluyorlardı.
Eski Mısır' da bal; temizlik ve saflığın sembolü idi.Bu döneme ait mezarlar içersinde yaklaşık
3200 yıllık, İtalya' da 2600 yıllık bal bulunmuştur.
Ebers papirüslerinde MÖ 1600' lerde, Mısırlıların balla beslendikleri ve tedavi gördükleri
yazılıdır. Ebers Tıp Papirüsü, M.Ö 1550 yıllarında yazıldığı sanılan ve Mısırda bulunan bir yazmadır.
Adını kendini 1873 yılında dünyaya duyuran Eski Mısır uzmanı George Maurice Ebers'ten almıştır.
Eski Mısır'a ait, tıp bilgileri içeren en eski ve en önemli arkeolojik verilerden biridir. Piramitlerde
bulunan resimler ve ağızları hava geçirmeyecek şekilde kapalı, su mermerinde yapılmış, bal dolu
çanaklar, Mısırlıların beş bin yıl önce arıcılıkla uğraştığının kanıtıdır.
Anadolu da ise arıcılığa ait ilk yazılı metinlere M.Ö. 1300 dolaylarında Boğazköy'de (bu
günkü Çorum ili Boğazkale ilçesi ) bulunan Hitit dönemi yazıtlarında rastlanmaktadır. Hititler,
özellikle kutsal binaların yapımında kullandıkları taşlara bal döküp kutsamakla, kötülüklere karşı
korunduklarına inanırlardı.
Hititlilerde yağın ve balın çok önemli yeri vardı. Tanrı heykellerinin ağızlarına sürüldüğünde,
onların ağzından yağ ve bal akacağına inanılırdı. Küsüp giden veya kaybolan tanrıları geri döndürmek
ve tanrıların Hititlileri sevmesini sağlamak için kullanılan nadide yiyecek içecekler arasında şarap
yanında çok miktarda yağ ile bal yer almaktaydı.
Hititliler arıcılığa önem vermişleridir. Bunu Hitit kanunlarında arıcılıkla ilgili maddeler yer
almasından anlamaktayız.
Hitit Kanunların 91-92 maddeleri, bal ve arı kovanı çalan hırsızlara verilecek cezalarla
ilgilidir. Yasa kitabının 91. maddesine göre arı oğulu hırsızı bir gümüş mina (500 gr gümüş) ile
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cezalandırılıyordu. Sonra ceza değiştirilerek hırsız evini güvence göstermesi karşılığında beş gümüş
şekele (1 şekel 15 gram gümüş) indirilmiştir. Diğer 92 maddeye göre ise; iki veya üç kovan çalan
eskiden arı sokturularak cezalandırılıyordu. Bu da daha sonra hafifletilerek altı gümüş şekele
indirilmiştir. Boş kovan çalmanın cezası ise üç gümüş şekeldi.
Hitit mitolojisinde fırtına tanrısının oğlu Telipinu kızgın bir şekilde şehri terk eder. Uzun
yolculuktan sonra yorgun düşer, bir yere yatar ve uykuya dalar. Telepinu' nun uykuya dalmasıyla
ülkeyi sis kaplar, kuraklık ve açlık baş gösterir, insanlar açlıktan ölmeye başlar. Tanrılar Telipinu'yu
aramaya çıkarlar, ancak hiçbiri bulamaz. Bunun üzerine Tanrıça Hahannas oğlunu bulması için bir arı
görevlendirir. Arı Telipinu'yu bulur, ellerini ayaklarını sokar, gözlerine ve ayaklarına balmumu sıvar.
Güneş Tanrının önerisiyle bir kartalın kanatlarında gök gürültüsü ve şimşek eşliğinde şehre getirilir.
Bir efsunla eski haline döndürülür, açlık ve kuraklık biter, doğadaki yaşam normale döner. Ölüp
dirilme motifi burada uyuyup uyanma şeklinde işlenmektedir. Telipinu'nun bir arı tarafından
sokulması, gözlerine balmumu sürülmesi, bazı hastalıkların tedavisinde bu uygulamaların o dönemde
de var olduğunu göstermektedir. Bu tür uygulamalarAnadolu'nun değişik yörelerinde görülmektedir.
Yunan Mitolojisinde arılar, Musa adı verilen ilham perilerinin kuşları ve tanrıların habercileri
olarak görülmektedir. Baş tanrı Zeus'un sıfatlarından bir Arılar Kralı idi. Mitolojide Zeus'u besleyen
arılardan söz edilmektedir. Tanrısal çocuk (Zeus) balla besleniyordu. İda'daki arılar balı onun için özel
üretiyorlardı. Bal ise bilgeliğin ve yaratıcılığın kaynağı olarak görülüyordu. Pek çok güzellik ve sağlık
reçetesinde en başta yer almaktaydı. Hipokrat'ın (M.Ö.466-377) reçetelerinde yüksek ateş, yaralanma,
ödem ve iltihaplanmalara karşı en başta bal yer alıyordu. Arıcılık ile ilgili ilk ciddi araştırmalar ve
düzenlemeler antik Yunan'da M.Ö. 600 dolaylarında gerçekleşmiştir. Ünlü düşünür, Aristoteles (M.Ö.
384-322) arıcılık ilgili ilk kitabı yazmıştır. Hekimler yüksek ateşten iktidarsızlığa, yaralanmadan
strese kadar yaklaşık 50 farklı rahatsızlığa karşı en başta balı önermişlerdir.
İbni Sina (M.S.980-1037) da balın çok değerli bir panzehir olduğunu, fiziksel ve ruhsal pek
çok hastalığın tedavisinde tek başına veya bitkilerle karıştırılarak, şerbet, merhem, kullanılabileceğini
vurgulamıştır.
İskandinav mitolojisinde tanrıların ölümsüzlüğü Ambrossia yemelerinden
kaynaklanmaktadır.Petekli bal ile polen karışımından meydana gelen bu besin aynı zamanda eski
Yunan olimpik atletlerinin enerji kaynağı olarak kullanılıyordu.
Ambrossia Babil, Pers, Çin ve Mısır tarihin de sonsuz bir sağlık ve gençlik kaynağı olarak
kabul edilmiştir.
Anasının emzirmediğiApollon' da ambrossiayla beslenmiştir.
Yunan Mitolojisine göre tanrıların tanrısı, Olympos'un efendisi Zeus, bebekliğinde babası
Kronos'un şerrinden kurtulmak için annesi tarafından bir mağaraya kapatılmış ve burada bal ve keçi
sütüyle beslenmiştir. Amalthee ile Zeus' u büyüten Melissa'nın arı olduğu söylenir. Melissa tarafından
beslendiği için Zeus' un lakabı da Melisaeus' tur.
Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis tapınağı M.Ö. 334-250 yılları arasında ününü
dünyaya duyurmuştur. Artemis tapınağı Antik Efes kenti içerisinde Selçuk-Kuşadası yolunun
başlangıcındadır. Tapınakta çıkartılan dünyaca önemli ve kült bir eser olan Efes Artemis Heykelinin
alt bölümü bir sıra arı motifi ile süslenmiştir. Tanrıçanın kutsaliyeti ile özdeş olan arı Efesin simgesidir.
Antik dönemde kullanılan sikkelerin(paraların), heykellerin ve takıların üzerinde çok yaygın arı
motifi kullanılmıştır.
Antik Mısır'da olduğu gibi antik dönem kültürlerinde bazı hayvanlara tanrıymış gibi
tapılmıştır. Bazıları tanrılara amblem oluşturmuşken bir çok tapınak ve yapı da onlara adanmıştır.
Örneğin, koyun Helios'a, at ya da tavus kuşu Hera'ya, kaplumbağa Pan'a, arıArtemis'e adanmıştır.
Romalılarda arıcılık bilgisi genel kültür olarak görülmeye başlanmış ve pek çok ünlü bilim
adamı ve tarihçi arıcılıkla da uğraşmıştır. Sadece arıların davranışlarını gözlemlemek ve çözmek için
pencereli kovanlar yapılmıştır. Hali vakti yerinde olan her Romalı ciddi büyüklükte kolonilere sahip
olurken, en az bir kölesi arıcılık ile uğraşmıştır. Antik Roma İmparatorluğu'nda(M.Ö.30-M.S 339)
kovan sahibi olmak önemli bir zenginlik ve prestij göstergesi sayılmıştır.
Romalıların ilkbahar tanrıçası Prosperina'nın mekanı yeraltıdır. Bu tanrıçayı kızdırmaktan
çok korkan Romalılar, O'nun yer altından ateşten bir yılan şeklinde çıkmasını engellemek için çareyi
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ballarından fedakarlık etmekte bulmuşlardır.
Bal hırsızlarının başına gelenleri anlatan bir Mitolojik öyküde; Keleos adında bir Giritli, üç
arkadaşıyla beraber İda Dağına çıkarak Zeus'un büyüdüğü mağaradan, baş tanrıya bal yapan arıların
balını çalmak isterler. Keleos mağaraya girer girmez bir saksağana dönüşür.Arkadaşları da farklı birer
kuş olurlar.Publius Ovidius Naso (M.Ö43 M.S.17)isimli roma imparatoru balın aslında bize şarap tanrısı
Baküs'ün bir armağanı olduğunu söyler. Baküs bir sefer sonrasında satirleriyle beraber hoplaya
zıplaya geri dönerken satirler sistralarını(bir tür müzik aleti) çalmaya başlarlar. Çınlayan
enstrümanların sesiyle bir ağaçtan çıkan bir yığın böcek üzerlerine üşüşür. Baküs de böcekleri alıp ilk
kez bal yapacakları yere götürür. Tabi bu efsaneyi duyduktan sonra Yunanlı ve Romalıların şaraba bal
katıp fermente ederek, Mead denilen bir içki elde etmişlerdir. Bu içki bal şarabı olarak birçok ülkede ve
hatta Br.Adam'ın manastırı Buckfastleigh'te kutsal bir içecek gibi halen üretilerek pazarlanmaktadır.
Ortaçağda büyük Roma-Germen İmparatoru Şarleman (I.Karl) bütün derebeylerinin birer
arıcı ve Met (bal şarabı) üreticisi bulundurması zorunluluğu yanında, kovanların korunması ile ilgili de
pek çok kanun ve uygulama getirmiştir. Bunların en önemlisi, herhangi bir kovandan hırsızlık yapacak
olanın canlı olarak meydanda yakılması cezasıdır. Çünkü o dönemde bal dışında bilinen hiçbir
tatlandırıcı yoktur ve mum yapımında tek hammadde balmumudur.Her ne kadar günümüzde pek rastlanmasa da, arılarla olan ilişkimiz, balın toplanma ve yenme
alışkanlıkları çoğu kez dini ritüelleri çağrıştırmaktadır. Bu kanıyı doğrularcasına Efes ve Elevsis' deki
rahibeler arılar diye adlandırılmıştır. Bal denilen mucizevi iksirin Tanrı'nın insanlara, arılar yoluyla
ilettiği mesaj olduğuna ve Tanrı'nın sözünün çiçeklerden arılar tarafından bala taşındığına
inanılıyordu. Anlatılanlara göre; Eflatun ve Pindar gibi büyük şairlerin ağzından çıkan sözleri de arılar
tarafından dillerine taşınmıştır. Belki de doğumdan hemen sonra ağlayan bebeklerinin dillerini, ballı
bir bezle saran Senegal ve Ivory Adalı kadınların zihinlerinden de aynı düşünceler geçiyordu. Eski bir
geleneğe göre evlenen çiftlerin avuç içlerine de bal dökülürmüş böylece erkek ve kadın birbirlerinin
avuçlarından bal yiyerek birbirlerine kötü söz söylemeyeceklerine ve el kaldırmayacaklarına dair söz
verirlermiş. Günümüzde de Anadolu'da doğan bebeklerin ve gelinlerin tatlı dilli olmaları için
ağızlarına bal sürüldüğü bilinmektedir.
Doğu Roma İmparatorluğu' nun Başkenti İstanbul (M.S. 395-1453) ve Ayasofya' nın
İnşaası;
Geçmiş yıllarda ayaklanmalar sırasında iki kez yıkılan Ayasofya, Justinianus tarafından
537'de yeniden inşa ettirilmiş ve kentte Ayasofya üzerine değişik hikayeler yayılmıştır. Bunlardan
birisi; Ayin sırasında İmparator Justinianus elindeki kutsal ekmeği düşürdü ve eğilip alıncaya kadar bir
arı ekmeği kapıp uçtu. Bunun üzerine İmparator ülkedeki bütün arı sahiplerine haber salıp, bulana da
ödül vaat ederek, kovanlarda bu ekmeği aramalarını istedi. Birkaç gün sonra, arıcılardan biri elinde
başkalarından çok farklı bir petekle çıka geldi. Justinianus bu peteği o kadar beğendi ki bu petek
planında büyük bir ibadethane yapmaya karar verdi. Ayasofya' nın planının bundan esinlendiği
söylenmektedir.
Antik dönem mutfak kültüründe bal;
Bal denilen bu iksirli besin tarih boyunca o kadar çok itibar görmüş ki, bilgelikleriyle ünlü bir
çok karakterin çocukluklarını bal kaşıklayarak geçirdiklerine kanaat getirilmiştir. Yunanlıların yüce
tanrısı Zeus' tan, matematiği ve vejetaryenliği kendi tarikatında birleştirmiş Pitagoras' a kadar bir çok
kişinin bal yiyerek büyüdüğüne inanılmıştır. Bu düşünce sadece balın uzun süre boyunca yegane doğal
tatlandırıcı olmasının yanı sıra, tatlı yiyecekler tarih boyunca doğal şifa vericiler olarak algılanmış ve
her zaman ayrıcalıklı kişilerin sofrasında yer almıştır. Herodot' un Mısır tarihinden bize aktardığına
göre, Mısırlılar tanrılarına adayacakları hayvanları un, kuru üzüm, incir ve çeşitli aromaların balla
harmanlanmasından oluşan bir karışımla doldururlarmış. Bu karışımların bazıları günümüzün ağız
tadına göre biraz 'garip' olarak nitelendirilse de unutmamamız gereken, eski çağlarda balın en önemli
çeşni maddesi olmasıdır.
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Anadolu'nun batısında yükselen takı sanatı
Anadolu'nun batısında kuyumculuk zanaatının doruğa çıktığı MÖ 6. ve 5. yüzyıllarda yapılan
takılarda arı motifini sıklıkla görmekteyiz. Özellikle de küpelerde, apliklerde, broşlarda ve iğne
topuzlarında kullanılmıştır. En özgün örnekler Efes Artemis Tapınağı adak çukurunda ve Uşak
çevresinde bulunmuştur.
Osmanlı İmparatorluğunda da arıcılık önemli yer tutmuştur. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni
Sultan Süleyman ve Yavuz Selim döneminin kanunnamelerin de arıcılıkla ilgili hükümlerin bulunması
Türk toplumları içinde, arının ve arıcılığın bilindiğinin ve önem verildiğinin göstergesidir.

KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK VE TURİSTİK GEZİ
Doç.Dr.Mürsel ÖZDOĞAN
Koçarlı Meslek Yüksekokulu
Koçarlı Meslek Yüksekokulunda mevcut dört
programdaki öğrencilerin katılımıyla, 27 Şubat - 2 Mart
2008 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen IV.
AEGEANAGRI Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık
Fuarı'na teknik gezi düzenlendi. 1 Mart Cumartesi
günü, Öğr. Gör. Dr. Rıza YILMAZ, Öğr. Gör. Birsen
GEÇİOĞLU ERİNCİK ve Öğr. Gör. Hüseyin Nail
AKGÜL ile birlikte geziye çok sayıda öğrenci katıldı.
Öğrenciler, ülke tarım ve hayvancılığının dünü,
bugünü ve geleceği hakkında fikir edinip sektördeki
teknolojik gelişmeleri incelemekten memnun
göründüler.
Öğrenciler için fuar alanındaki tarım
makineleri stantlarında sergilenen makineler ilginçti;
katılımcı firma temsilcileriyle yüz yüze görüşerek,
ürünler hakkında bilgi edindiler. Yine bu sohbetlerde
sektörün sorunları, iş olanakları ve girişimcilik
konularında fikir sahibi oldular.
Fuardaki teknik gezi tamamlandıktan sonra,
Pamukkale'ye gidildi. Hayatlarında ilk defa

Resim 1. Öğrenciler Fuar Girişinde

Resim 2. Tarım Makineleri Standından Görüntü

Resim 4. Jeotermal enerjiyle ısıtılan sera

Resim 3. Hierapolis şehri
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Resim 6. Geziye katılan öğrenciler fuar önünde

Resim 5. Yapımı devam eden sera

Pamukkale'deki travertenleri gördüklerini belirten Yüksekokulumuz öğrencileri, hayranlıklarını
gizleyemediler. Ayrıca, bu turistik gezi esnasında Pamukkale Ören Yeri içerisinde bulunan Roma'dan
kalma Hierapolis adlı kutsal antik şehirde gezildi.
Pamukkale gezisinden sonra öğrenciler, Denizli Sarayköy'deki (Kabaağaç) Ufuk Seracılık
Fide ve Tohumculuk Firmasına ait tamamen otomatik olarak kontrol edilen jeotermal enerjiyle ısıtılan
bir serayı gezdiler.
Firma yetkilileri, sera ve seracılık ayrıca yapımı devam etmekte olan sera hakkında pratik
bilgiler verdiler.
Koçarlı Meslek Yüksekokulu Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri ile Tarım Alet ve Makineleri
Programlarına bağlı öğrencilerin katılımıyla, 13-16 Mart 2008 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen 6.
Süs Bitkileri, Seracılık Ve Peyzaj Donatıları Fuarı'na teknik gezi düzenlendi. 14 Mart 2008 Cuma
günü, Yüksekokulun öğretim görevlilerinin gözetimindeki geziye yoğun katılım oldu.
Fuarda, öğrenciler firma yetkilileriyle görüşme olanağı bulurken, peyzaj alanındaki teknolojik
gelişmelerin yanı sıra bu sektördeki iş imkanları konusunda da bilgiler aldılar.
Fuar alanı içerisinde bulunan bazı bölümler öğrencilerin daha çok ilgisini çekti.
Fuardaki teknik gezi tamamlandıktan sonra, Kordon'da yürüyüş yapılıp Lunapark gezildi..

Resim 7-8. Öğrenciler Fuar Alanında
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NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMİNER GÜNLERİ
Okt. Beste DİNÇER
Nazilli MYO

Nazilli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
Programı öğrencilerine, 6 Mart 2008'de Aydın
Şekerzade Eğitim Kurumu Eğitim Müdürü BAHİRE
ŞEKERZADE ve yönetici asistanı Özlem İRİK
tarafından Dış Ticaret Eğitimi ve Operasyon Elemanı
Yetiştirme konulu seminer verildi.
Bahire ŞEKERZADE, ülkelerin ekonomik
açıdan güçlü kalabilmeleri için ürettikleri ürünü sadece
iç pazara değil yurtdışı pazarlara da satarak yaşam
standartlarını artırmaları gerektiğini belirterek,” Bunun
yanında ihtiyaç duyulan ürünleri de satın alarak ülke
ekonomisindeki eksiklikleri gidermeleri
gerekmektedir. Buna bağlı olarak dış ticaretin
artmasıyla, eğitimli dış ticaret elemanı açığı ortaya
çıkmakta ve bu elemanların eğitimlerine gerek duyulmaktadır. Kurum olarak amacımız kurumsal ve
bireysel dış ticaret eğitimleriyle Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamaktır. Bunun yanı sıra internet
aracılığı ile küreselleşen dünyamızda yaygın bir dış ticaret sistemi haline gelen e-ticaret ile ürünlerini
yurtdışı pazarlara satarak globalleşen dünyamızda kısa yoldan kazanç sağlamalarına yardımcı olmak
ve danışmanlık desteği ile onları geleceğe hazırlamak” şeklinde konuştu.
27 Şubat 2008 tarihinde Nazilli MYO Tekstil Programı öğrencilerine Pamukkale Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Semih DEMİREL tarafından Havlu Kumaşlarda Çözgü İpliklerinin Gerginliğinin Ölçümü
ve Önemi konulu seminer verildi.
Seminerde,Semih DEMİREL, öğrencilerimize çözgü
ipliklerinin gerilim altında bulunmalarından dolayı
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kopmaların yoğunlaştığı ve bu sebeple çözgü ipliklerinin tek tek kontrolünün sağlanarak kopmaların
en aza indirilmesi hakkında detaylı bilgi verdi. Seminer, öğrencilerimiz tarafından ilgiyle izlendi.
NAZİLLİ MYO'DA KERMES
Nazilli MYO Dış Ticaret ve Bankacılık Programının Toplum Gönüllüleri Vakfı üyesi öğrencileri
Yenipazar'da onarılacak bir köy okuluna destek amacıyla 28 Şubat 2008 tarihinde Yüksekokulumuz
önünde düzenledikleri kermeste kendi yaptıkları yiyecekleri arkadaşlarına satarak köy okulu için
fayda sağlamaya çalıştılar. Öğrenciler ve öğretim üyeleri de kermese maddi manevi destek verdiler.

YENİPAZAR MYO'DA GİTAR KURSU
Öğr.Gör. Cuma YILMAZ
Yenipazar MYO
Yenipazar Meslek Yüksekokulunda dönem
başında başlayan gitar kursu Ataç AYDIN yönetiminde 9
kursiyerin katılımıyla devam ediyor. İzmir'de yaşayan ve
geçmiş yıllarda Ada Müzik'ten United Colors of The World
adlı albümünü çıkaran Ataç AYDIN, dünyaca ünlü gitar
virtüözü Alesker ABBASOV'la birlikte Kasım ayı içinde
Yenipazar Meslek Yüksekokulunda bir dinleti sunmuştu.

GENÇLİK SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
SEMİNERLERİ
Selda YETKİN
ADÜ Gençlik Sorunları
Araştırma ve Uygulama Merkezi
2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı seminerleri daha önce belirlenen programa uygun olarak Ekim
ayından başlayarak her ay ADÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminerler
Üniversitemiz personeli ve öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi.
Seminerlerin dördüncüsü 9 Ocak 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen ÇOK tarafından verildi. Seminerin konusu Gençlik ve Cinsellik üzerine
Ankara Üniversitesi'nde yapılan çalışma ve bu çalışmadan elde edilen sonuçlardı.
Prof. Dr. ÇOK konuşmasında, cinselliğin yaşam boyunca süren bir gelişim alanı olmakla birlikte
33

Adnan Menderes Üniversitesi Haber Dergisi

gençliğe özgü gelişimsel özellikler nedeniyle bu
dönemde farklı ve riskli bir biçimde yaşandığını
belirterek, “ Bu dönemde, ergenliğe özgü biyolojik
değişimler ve üreme yeteneğinin kazanılmasının yanı
sıra özerklik ve yakınlık gereksinimi risk alma
davranışlarındaki artış nedeniyle cinsellik dikkat
çekicidir. Gençlik ve cinsellik konusu daha çok cinsel
ilişki çerçevesinde ele alınmakla birlikte, aslında
cinsellik çok daha kapsamlı bir biçimde
yaşanmaktadır. Yakınlık konusu psikolojide önemle
ele alınmakta ve bu konu, ERİKSON ve SULLİVAN
gibi önemli kuramcılarca açıklanmaktadır.”dedi.
Gençlik ve cinsellik açısından önemli diğer bir
konunun da cinsel yönelim olduğunu vurgulayan Prof.
Dr. Figen ÇOK, sunumunda eşcinsellik ve homofobi
konularına da yer verirken, “Gençler için cinsel
yaşamın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, ticarî seks,
istenmeyen gebelikler ve genel olarak üreme
sağlığının zarar görmesi gibi önemli riskleri vardır.
Günümüzde gençlik ve cinsellik konularında cinsel
taciz ve sanal ilişkiler de önemle üzerinde durulması
gereken konulardır” şeklinde konuştu.
Seminerlerin beşincisi 20 Şubat 2008 tarihinde
Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Tevfik ALICI tarafından Gençlik ve
Bağımlılık konusunda verildi. Konuşmacı, madde
bağımlılığının genellikle olumsuz sonuçlarına karşın
takıntılı bir biçimde sürekli bir maddeyi arama ve alma
davranışı olarak kendini gösteren kronik bir davranış
bozukluğu olarak tanımlandığını ifade etti.

ATATÜRK'ÜN AYDIN'A GELİŞİ'NİN 77. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE
KUTLANDI
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a
gelişinin 77. yıldönümü törenlerle kutlandı. Aydın Tren
Garı'nda yapıla törenlere Aydın Vali Vekili Cevdet Kuran,
Belediye Başkan Vekili Barkan KALINOMUZ, Aydın
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faik CANPOLAT,
Aydın Milletvekilleri Ali UZUNIRMAK, Recep TANER,
Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet TİRE,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr Şükrü BOYLU, Aydın
Cumhuriyet Başsavcısı Sabri BEYTORUN, Aydın Bölge
İdare Mahkemesi Başkanı Zeynel ILICA, daire müdürleri,
siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrenciler
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Atatürk Meydanındaki Anıtı çelenk konulmasıyla başlayan törenler daha sonra Aydın Tren
Garı'nda devam etti. Aydın'ı ziyaret eden Atatürk'ün TCDD Aydın Tren Garı'nda karşılandığı saat olan
15.00'te temsili trenden inen öğrenciler tarafından taşınan Sevgi Bayrağı Aydın Vali Vekili Cevdet
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KURAN ve Aydın Jandarma Komutanı Tuğgeneral Faik
CANPOLAT'a teslim edildi.
Törende orta öğretim öğrencileri tarafından şiirler
okunmasının ardından, Üniversitemiz Fen- Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Günver
GÜNEŞ Atatürk'ün Aydın Seyahatleri Ve Sonuçları konulu
bir konuşma yaptı. Günün anlam ve önemi konusunda Aydın
Belediye Başkan Vekili Barkan KALINOMUZ ve MHP
Aydın Milletvekili Ali UZUNIRMAK ardından bir konuşma
yapan Aydın Vali Vekili Cevdet, Atatürk'ün 3 Şubat 1931
tarihinde Aydın'a gerçekleştirdiği ziyaretin özel bir amacı
olduğunu ve bu tarihten 40 gün önce Asteğmen Kubilay'ın
Menemen'deki gerici ayaklanmada şehit edildiğini hatırlatan
Kuran, “Büyük Önderin bu ziyareti, bir taraftan Cumhuriyet'i
koruma azminin gösterilmesi, diğer taraftan şehit Asteğmen
Kubilay'ın Aydın ve Aydın halkıyla olan ilişkisi nedeniyle
başsağlığı niteliği taşıyordu. Anadolu'nun görünüşü ve
geleceği Atatürk'teki yurt ve yurttaş özlemini durmadan
ateşliyor, yurdun ışıl ışıl parlaması için gece gündüz
çalışıyordu. Canından çok sevdiği halkı ile yapmış olduğu
sohbetlerde, şahsına duyulan hissiyattan ziyade,
Cumhuriyet'in erdem ve ilkelerine gösterilen yakın alâkadan
gururlanıyordu. Yurt sathında yaptığı her ziyarette yüksek düşüncesinden kaynaklanan bir anlam ve
değişim projesinin izleri vardır. Önderi gönüllerinde taşıyan Aydınlılar için bu tarih gururun
taçlandırıldığı bir gündür.” Şeklinde konuştu.
Katılımın oldukça yüksek olduğu törende Atatürk'e Koşalım adıyla bir de kros müsabakası
yapıldı. Kros müsabakasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Aydın Vali Vekili Cevdet KURAN ve
Aydın Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Faik CANPOLAT tarafından verildi. Aydın Kuva-yı
Milliye Derneği'nin baştan sonuna kadar canlı olarak büyük bir disiplin içerisinde yer aldığı törende
orta öğretim öğrencilerinin sergilediği görkemli zeybek oyunları konuklar tarafından coşkuyla izlendi.
TCDD Aydın Gar Müdürlüğü Salonu'nda Atatürk'ün Aydın'a Yaptığı Seyahatleri konu alan
fotoğrafların yer aldığı serginin açılarak gezilmesinin ardından törenler sona erdi.

77. YILDÖNÜMÜNDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN AYDIN
SEYAHATİ
Yrd. Doç. Dr. Günver GÜNEŞ
Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi
Müdürü
Giriş:
Mustafa Kemal Atatürk gerçekleştirdiği inkılâpları masa başında kararlaştırıp arkasından
hemen uygulamaya koymamıştır. Ya inkılâpları gerçekleştirmeden önce ya da gerçekleştirdikten sonra
bu kararları Türk milleti ile paylaşmış, gerçekleştirilen inkılâpların bir anlamda denenmesi yoluna
gitmiştir. Böylelikle hem Türk milletinin iradesini temsil eden milletvekillerinin almış olduğu kararları
asılları ile paylaşmış hem de asılların kabul etmiş ve olumlu tepkilerde bulunmuş olduğu inkılâpları
milletvekillerine onaylatmıştır. Bunun sonucunda gerçekleştirilen inkılâpların Türk milleti tarafından
sağlıklı bir şekilde benimsenmesinin sağlanmış olduğunu söylemek mümkündür. Mustafa Kemal,
Türkiye'de kılık kıyafet kanunu ya da diğer tanımıyla şapka inkılabını yapmak için bu inkılaptan önce o
güne kadar kendisini hiç görmemiş olan Çankırı'ya, Kastamonu'ya İnebolu'ya elinde şapkasıyla
gitmiştir. Yine aynı şekilde harf inkılâbını yapmış olduğu bir yurt gezisinde halkın içinde başlatmış,
henüz bu inkılâpla ilgili kanun çıkmadan önce harf inkılabının başöğretmeni sıfatıyla şehir şehir
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dolaşarak elinde tebeşir, meydanlarda kurulan kara tahtalarda Türk milletine yeni harfleri tanıtmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk, her inkılâptan önce çıktığı yurt gezilerinde gerçekleştireceği inkılâbın
ilkelerini anlatmış, Türk halkının konuyla ilgili düşüncelerini almıştır. Uğradığı her köy, kasaba ve
şehirde milletini çevresinde tek bir yürek, tek bir ses olarak görmüş, kendisine gösterilen sevgi ve
bağlılığı şahsına mal etmemiştir. Hemen her geziye çıkışında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
uğrayacağı illere “ karşılama törenleri yapılmamasını ” duyurmasına rağmen, halk onun geçeceği
1
yollara dökülmüştür.
Gazi çoğunlukla devrimlerin doğrudan halka anlatılarak başlatılması ya da sonuç ve etkilerinin
gözlenmesi için gezilere çıkmıştır. Kimi kez bu geziler ülkedeki devrim karşıtı bir hareket nedeniyle,
sorunu yerinde incelemeye ve soruna el koymaya yönelik olmuştur.2 Şüphesiz geziler kadar, gezilerin
yapıldığı dönemdeki olaylar da önemlidir.
Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca elli iki il merkezine çeşitli ziyaretlerde bulunmuştur.
Bunun yanı sıra birçok ilçeye ve kasabaya da gitmiştir. Ziyaret ettiği ve ziyaretinin önemli sonuçlar
yarattığı şehirlerden biri de Aydın olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gerçekleştirdiği
seyahatleri dört başlıkta değerlendirmek gerekir. Mustafa Kemal Atatürk Aydın ve İlçelerine 1924,
1930 1931 ve 1937 yıllarında dört kez ziyarette bulunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu
ziyaretlerinin bazıları özel, bazıları yol güzergâhında olduğu için, bazıları da harp oyunları vesilesiyle
gerçekleşmiştir.3 1931 seyahati ve Aydın Türk Ocağı'nda karşılaştığı manzara sonrası yaptığı
açıklamalar Menemen Olayı ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler içerirken, aynı zamanda Türk
Ocaklarının da sonunu hazırlamıştır. Atatürk'ün Aydın ve ilçelerini son ziyareti ise 1937 yılında
olmuştur. Bu ziyaret sırasında Nazilli'ye gelişi ve açılışını yaptığı Sümerbank Basma Fabrikası ise
bölgede yeni bir şehrin doğuşunun habercisi olmuştur.4
Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa, Aydın kent merkezini üç kez ziyaret etmiştir. İlk ziyareti 5 Mart
1930 tarihinde Antalya seyahati sırasında gerçekleşmiştir. İzmir'den 5 Mart 1930'da özel treniyle
hareket eden Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa saat 15. 00'de Aydın'a gelmiştir. Kendisini Aydın Valisi
Hüsnü Bey Reşadiye (Ortaklar) İstasyonu'nda karşılamıştır. Özel tren Aydın İstasyonu'na geldiğinde
Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa burada Aydın Belediye Reisi Ahmet Emin (Arkayın) ve belediye
üyelerini özel vagonunda kabul etmiştir. Tren Aydın İstasyonunda 10 dakika kalmıştır. Bu süre
içerisinde Mustafa. Kemal (Atatürk) Paşa trenden inmemiştir.5
Aydın İstasyonu'nda halk, Gazi'nin bir akşam Aydın'da misafir olmalarını rica etmiş, fakat Gazi
bu teklifi başka bir zaman yerine getireceklerini vaat etmişlerdir. Aydın İstasyonu'nda Mustafa Kemal
(Atatürk) Paşa'yı görmek için köylü kentli büyük bir kalabalık toplanmıştı. İstasyonda halk M. Kemal
Paşa'yı gördüğünde çok fazla heyecana kapılmış, trenle birlikte hareket etmeye başlamıştı. Tren halkın
arkadan geldiğini hissedince bir müddet yavaş gitmek mecburiyetinde kalmıştır. Aydın Valisi Hüsnü
Bey'in Aydın Vilayet sınırına kadar geçirdiği Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa Sarayköy, Denizli, Dinar
üzerinden trenle Burdur'a oradan da otomobilleAntalya'ya hareket etmiştir.6

M. Kemal Paşa'nın 1930 Aydın Seyahati'ne dair bilinen tek fotoğraf. Nazilli İstasyonunda
Mareşal Fevzi Çakmak, Aydın milletvekili Dr. Reşit Galip ve Afet İnan Hanım. Bu fotoğrafı
kullanmamıza izin veren ADÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr
Tanju Demir'e ve Tarih Bölüm Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr Mehmet Başaran'a teşekkür ederim.
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(1931):

Mustafa Kemal Paşa'nın Aydın ve Nazilli'yi İkinci Ziyareti

Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa'nın 1931 yılında Aydın'ı
ziyareti doğrudan doğruya yapılan bir gezi şeklinde olmamıştır.
Mustafa Kemal (Atatürk) Ankara'dan İzmir'e 27 Ocak 1931'de
gelmiş, burada bulunduğu sırada Aydın-Nazilli üzerinden
7
Balıkesir'e kadar uzanan bir yurt gezisi planlamıştır. Gezinin
düzenlenme nedeni ise ikinci çok partili hayata geçiş denemesinde
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını takip eden süreçte
yaşanan inkılâp karşıtı olayların ortaya çıkmasıydı. Yeni Türkiye
Cumhuriyeti'ne ve yönetim anlayışına muhalif olanlar,
Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlere
girişmişler, bunun sonucunda Serbest Cumhuriyet Fırkası
kendisini feshetmiş olmasına rağmen, 23 Aralık 1930'da
Menemen'de gerici bir isyan hareketi ile karşı karşıya kalınmıştır.
İsyan ve isyan sırasında Cumhuriyet rejiminin sembolü
durumundaki genç bir yedek subayının öldürülmesi Mustafa
Kemal Paşa'yı ve Türk Milleti'ni bir hayli üzmüştür. Bu üzücü
olaydan sonra düşünülen gezi, Mustafa Kemal (Atatürk)'in
8
“Büyük Ege Gezisi” olarak bilinmektedir.
Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa, çok partili demokrasi
düzeninin bizde ikinci denemesi olan Serbest Fırka hareketinden sonra bu fırkanın yaptığı eleştiriler
üzerine sorunları yerinden incelemek ve görmek amacıyla CHP Genel Sekreteri Recep (Peker) Bey'in
Başkanlığı altında, çeşitli bakanlıklardan uzmanları da içine alan bir komisyon kurdurmuştur. Bu
komisyon 3 ay çalışarak, Mustafa Kemal (Atatürk) ile birlikte Anadolu gezilerine katılmış, ayrıntılı bir
9
rapor hazırlamıştır. Rapor söz konusu gezinin de bir parçasıydı. Mustafa Kemal Paşa'nın yapacağı bu
gezi ile Batı Anadolu'da yaşayan insanlarla yüz yüze görüşmesinin, bölge halkının nabzını tutmasının,
gidilecek yerlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmesinin, yapılmakta olan yatırımların son durumunu
görmesinin, halkın sosyal, kültürel ve ekonomik durumları hakkında sağlıklı bilgiler almasının
hedeflenmiş olduğunu söylemek mümkündür. Gezinin programında pek çok il ve ilçe olduğu gibi
Aydın ve Nazilli'de bulunuyordu.

Atatürk Aydın İstasyonunda (3 Şubat 1931)

3 Şubat 1931'de İzmir'den saat 10.00'da hareket eden tren 15.00'te Aydın'a ulaşmıştır. Aydın
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Valisi Fevzi (Toker) Bey ve Ordu Müfettişi Fahrettin Altay Paşa,
Mustafa Kemal (Atatürk)'i il sınırında karşılayarak, Aydın
İstasyonu'na kadar refakat etmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa'yı
taşıyan özel tren daha Aydın'a gelmeden Germencik İstasyonu'nda
halk tarafından durdurulmuş ve burada kendisine taze incir ikram
edilmiştir. Karşılama töreni yapılmaması için yapılan tüm uyarılara
rağmen, özel tren Aydın İstasyonu'na geldiğinde inanılmaz bir
kalabalık bulunuyordu. Yağmurlu bir hava olmasına rağmen, Aydın
tren istasyonu'nda binlerce kişi Mustafa Kemal Paşa ve
10
arkadaşlarını heyecan ve coşkuyla kucaklamıştır.
Şehir bayraklarla donatılmış, taklar kurulmuştu. Mustafa
Kemal (Atatürk)'i karşılama oldukça görkemli olmuştu. Mustafa
Kemal (Atatürk) refakatiyle beraber dinlenmek için önce Vali
Konağı'na geçmiştir. Öğleden sonra Topyatağı'ndaki garnizonu,
saat 16.00'da da Aydın Belediyesi'ni ve CHF'nı ziyaret eden Gazi'ye
burada Belediye Başkan Vekili Emin Bey tarafından şehrin
11
sorunlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir.
Aydın Belediyesinde Mustafa Kemal (Atatürk)'i gören eski
Belediye Fen İşleri Müdürü İrfan (Saylam) Bey orada geçen
konuşmaları şöyle aktarmaktadır. “….Mustafa Kemal Paşa,
Topyatağı'ndaki Garnizonu ziyaretinin ardından yanındaki 5-6
12
refakatçi ile Belediye'ye gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa
yanındakilerle beraber Belediye Reisi odasına alınmış ve reis
koltuğuna oturmuştur. Dönemin Aydın Belediye Başkanı ile konuşurken;
Belediye olarak ne gibi faaliyetiniz var? sorusuna Aydın Belediye Başkanı Ahmet Emin
(Arkayın) Bey;
Yeni biten istikamet haritasının tatbiki en büyük meşgalemizdir. Diye yanıt verdi.
Mustafa Kemal Paşa haritayı görmek istediğini söyledi. Harita belediye görevlileri tarafından belediye
başkanlığı odasına getirildi ve Mustafa Kemal Paşa'nın masasına konuldu. Mustafa Kemal Paşa'nın
harita getirildikten sonra ilk sorusu:
Harita cihetinde mi? oldu. Aldığı olumlu yanıt üzerine bu kez:
Şimdi bulunduğumuz yeri gösterin dedi. Yer
gösterildi. Bunun üzerine; haritanın ne kadar alan kapladığı ve yol
genişliklerini soran Mustafa Kemal Paşa aldığı yanıtlar karşısında
tatmin olmuş, özellikle cadde ve yol genişliğine dikkat edilmesi
gerektiğini belirtmiştir.13
Buradan CHP binasına gidilmiştir. Fırka binasında çeşitli
esnaf kuruluşlarının temsilcileri toplanmışlardı. Ekonomik
sıkıntılardan, üretimin gereği gibi değerlendirilmediğinden söz
açıldı. Mustafa Kemal (Atatürk) daha çok kooperatifçilik üzerinde
duruyor, üretim kooperatiflerinin arttırılmasını istiyordu. Akşam
saatlerinde Türk Ocağı'na uğradı. O tarihteki Ocak Başkanı Fevzi
(Germen) Bey üyelerle Mustafa Kemal Paşa'yı karşıladı…”.14
1931 yılında iki katlı bir bina olan Türk Ocağı'nın alt katı
kahvehane olarak kullanılıyordu. Mustafa Kemal Paşa ilk olarak
kahvehaneye uğramış, burada oyun oynayanların aldıkları sayıları
yazdıkları el tahtasındaki eski yazıyla yazılmış rakamları görünce,
buradakilere “bu rakamlar yasak değil mi?” diyerek kızmış ve daha
sonra üst katta bulunan Türk Ocağı'na çıkmıştır.15 Ocak'ta Fevzi
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(Germen) Bey'in başkanlığındaki idare heyetiyle tanıştıktan sonra, Fevzi Bey'e sorular sormaya
başlamıştır. “ Aydın nüfusu ne kadardır? Bunun ne kadarı şehirlerde, ne kadarı köylerde yaşamaktadır;
buradaki faaliyetiniz hangi safhadadır?”. Böyle bir soruyla karşı karşıya kalacağını tahmin etmeyen
Fevzi Bey, tahmini ve gelişi güzel birkaç rakam söylemiş, verilen yanıtlardan tatmin olmayan Mustafa
Kemal Paşa bu kez; “kültür, sağlık ve ekonomi konularında köylüyü aydınlatacak çalışmalarının olup
olmadığını” sorar. Toplantıda bulunan grup içerisinden Emin Bey; “Harcırah ve vasıtalarının olmadığı
için köylere gidemediklerini” söyler. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal “siz gidemiyorsunuz ama bir
sürü yobaz çarığı çektiği gibi sırtında torbası ile karanfil yağı satacağım diye inkılabı köstekleyen
yayınlarla köyleri adım adım dolaşmaktadır. Sizin ise bu uğurda en küçük tedbir ve hareketiniz yok.”
diyerek Menemen olayına atıfta bulunmuş, istediği yanıtları alamamanın verdiği kızgınlık kısa sürede
16
hayal kırıklığına dönüşmüştür.
Mustafa Kemal Paşa'nın Aydın Türk Ocağı'ndaki bu sürpriz diyalogu kafasında Türk
Ocakları'nın rejim içerisindeki konumu ile ilgili kaygılarını da arttırmıştır. Dahası Ocaklar yeni parti
kurulduğundan beri epey çalkantı içerisinde idi. Büyük bir olasılıkla ocakların partiyle bütünleşmesine
giden süreç,Aydın Türk Ocağı'ndaki bu ilginç diyalog sonrasında atılmıştır.
Mustafa Kemal Paşa'nın birkaç ay öncesine kadar rejime muhalefet eden unsurların toplandığı
SCF'nın oldukça güçlü olduğu Aydın'da ve Türk Ocağı'nda karşılaştığı heyecansız ve rejimin
ideallerinden uzak topluluklar karşısında verdiği mesajlar ve yaptığı konuşmalar farklı bir ton
taşımakta, irticaın bölgede güç kazanmasının faturasını iyi çalışmadıklarını söylediği Türk Ocağı'na
kesmektedir.
Mustafa Kemal (Atatürk) Türk Ocağı'ndan ayrıldıktan sonra Gazi'nin eleştirileri karşısında
şimşekleri üzerine çeken Türk Ocağı idare heyeti toptan istifa etmiştir. Yerine Asaf Gökbel
başkanlığında yeni bir idare heyeti oluşturulmuştur. Mustafa Kemal Paşa bu olayın ardından geceyi
17
trende geçirmiştir.
Mustafa Kemal Paşa'nınAydın kent merkezini ikinci ziyaretindeAdnan (Bey) Menderes ve
arkadaşlarıyla da görüşmüş olduğu yıllar sonra Şevket Süreyya Aydemir'in İkinci Adam eserinde ve
Akis Dergisi'nde belirtilmiştir. Menderes Mustafa Kemal Paşa'nın 1931 yılı Şubat ayı başında Aydın'a
gerçekleştirdiği ziyareti şöyle anlatmaktadır.
“…Atatürk yurt seyahatine çıkmışlardı. Aydın'a da geldiler. Ben Halk Partisi reisi idim. Bütün
Serbest Fırka mevcutlarının Halk Partisinin kademelerine jurnal edilmiş olduğu için Aydın'da bir çok
ziyaretlerini yaptığı halde, Halk Partisi'ne gelmeyi arzu etmediler. Nihayet, Vasıf Çınar ve
arkadaşlarını ısrarları üzerine ve eminim ki istemeyerek, sırf usul zaruretiyle yaptıkları bu ziyaretin
uzamamasını, mümkünse beş dakikada bitirilmesini arzu ediyordu. Nitekim teşriflerinden sonra, ikram
ettiğimiz sigarayı dahi almak istemediği gibi, kahve emredip etmediklerini sordum, onu da
istemediler… Konuşmaya başlayınca, memleket mevzularından bahis açıldı. Başladığımız
hasbıhalde, o zaman ki isimleri ile Gazi Hazretlerinin son derece alakalandıkları aşikar görünüyordu.
Orada İl İdare Kurulundan yedi aza ve İlçe İdare Kurulundan yedi aza hazırladılar. Fakat iltifat
buyurdular. Hasbıhal Atatürk ile hemen hemen aramızda geçti. İlk defa teklif ettiğim sigarayı almayan
ve kahve istemeyen Büyük Gazi'nin, memleket meseleleri üstüne hasbıhal derinleştikçe, kendilerine
zaman zaman takdim ettiğim bir paket Gazi sigarasını içip bitirmiş olduğunu, avdetlerinde müşahede
ettim. Ve ayrıca dört kahve emir buyurdukları da bugünkü gibi hatırımdadır. Programlarında da
aksaklık oldu. Çünkü birkaç dakikalık bir ziyaret için buyurdukları orada tam dört saat kaldılar.
Konuştuğumuz mevzular sanayileşme ve kooperatifçilik mevzuları idi. Ertesi gün Denizli'ye teşrif
edeceklerdi. Vasıf (Çınar) ve Halil (Onaran) vasıtasıyla bana iki emirleri oldu: O zaman henüz devam
etmekte olan Türk Ocakları İdare Heyetinin değiştirilmesi ve muhasebemizin şirket merkezini teşkil
eden Zirai İstihsal ve Kredi Kooperatifleri meselesiyle, sanayileşme mevzuu üzerinde
konuştuklarımızın bir küçük rapor halinde konularak, ertesi gün Denizli'den Aydın'a geçerken tevdiini
18
istediler. Bu emirleri yerine getirildi…”.
Yine Menderes'in ifadesiyle bu diyalogun ardından kendisinin talebi olmadığı halde CHP
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milletvekili yapıldığını ve Atatürk'ün Recep Peker'e “Bugün konuştuğum genç, elbette burada bizim
parti mutemetleri ile çalışamaz. Şayan-ı dikkat bir gençtir.” şeklinde görüş belirterek kendisini
19
beğendiğini ve keşfettiğini söylemektedir.
3 Şubat 1931'de Aydın'a gelen ve burada bazı inceleme ve ziyaretlerde bulunduktan sonra
geceyi Aydın'da treninde geçiren Mustafa Kemal Paşa ertesi gün sabah Nazilli'ye doğru yola
20
çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa bu seyahati sırasında Nazilli'de istasyonda yarım saat kadar kalmıştır.
Mustafa Kemal Paşa istasyonda konaklayan treninde Türk Ocağı, Belediye, CHF Heyetleri, çiftçi,
öğretmen ve şehrin ileri gelenlerini kabul etmiş, onlarla memleket işleri hakkında konuşmalar
yapmıştır. Nazillililer yanmış olarak ellerine geçen şehrin ihyası için Yunanlılardan kurtuluştan
itibaren 2,5 milyon liralık yeni inşaat yaptıklarını, pamuk ziraatının vaziyetini ve istikbalini
anlatmışlar, yapılmakta olan Menderes Kanallarının tamamlanmasını talep etmişlerdir. Kurulması
kararlaştırılıp arazisi satın alınan Pamuk Islah İstasyonu'nun bir an evvel bitirilmesi temennisinde
21
bulunmuşlardır.
Nazilli İstasyonu ve civarını doldurmuş olan binlerce Nazillili, Gazi Mustafa Kemal'e sevgi
gösterilerinde bulunmuşlar, Mustafa Kemal Paşa'da karşılık vererek Nazilli halkını samimiyetle
selamlamışlardır.22 Mustafa Kemal Paşa kısa Nazilli ziyaretinin ardından Denizli'ye geçmiştir.
Denizli'deki temaslarının ardından 5 Şubat 1931'de Denizli'den İzmir'e dönmüştür.23
Denizli'de kısa bir süre kalan Mustafa Kemal Paşa dönüşünde yine Aydın İstasyonundan
geçerken büyük bir kalabalık tarafından karşılanmış, binlerce Aydınlı “Yaşa Gazi!” tezahüratlarıyla
Mustafa Kemal Paşa'yı selamlamışlardır.24 Bu arada Aydın Ortaokulu Müdürü Refik Yıldırım
(Tellioğlu) Bey Mustafa Kemal Paşa'nın treninin Aydın'da daha fazla süre kalması için trenin önüne
geçmiş, bütün gücüyle Mustafa Kemal Paşa'ya seslenmişti. Bağırmaları İstasyonda toplanan
Aydınlıların alkış ve tezahüratı arasında anlaşılmıyordu. Tren yavaş yavaş hareket edince ezilmemek
için rayın içinden çıkmaya mecbur kaldı. 1930'lu yıllardaAydın merkezinden geçen demiryolunun üstü
açıktı. Halk duvarların iki tarafında trenle beraber yürüdü. Halkın beraber gelmesi üzerine Mustafa
Kemal Paşa'yı taşıyan tren izdiham nedeni ile 1980'li yıllarda Belediye Elektrik işletmesinin
bulunduğu yerdeki köprüden geçince durmak zorunda kalmıştır. Mustafa Kemal Paşa halkın yoğun
ısrarları üzerine vagonun arkasındaki balkondan Aydınlıları eliyle selamladı. Allahaısmarladık işareti
yaptı. Bir ara eliyle 1930'lu yıllarda yanık ve boş bir arazi olanAytepe'yi işaret etti.25
Atatürk'ün SonAydın ve Nazilli Ziyareti:
Atatürk'ün 9 Ekim 1937'de Aydın ve ilçelerine ziyareti memleket çapında yankılar uyandıran
bir seyahat olmuştur. Bu seyahat aynı zamanda Atatürk'ün Aydın'a yaptığı son seyahattir. Seyahatin
önemli bölümlerinden biri de Kuşadası- Söke- Germencik hattında düzenlenen Büyük Ege
Manevraları idi. Hasta olarak bu manevralara katılan M. Kemal Paşa Germencik'te yapılacak olan
resmigeçide katılmadan, 13 Ekim 1937 Çarşamba günü Ankara'ya dönmeye karar verdi. Beraberinde
İsmet İnönü olduğu halde aynı gün manevra sahasından ayrılarak Aydın'dan trenle Ankara'ya hareket
etmiştir.26
Sonuç:
Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca Aydın İli ve ilçelerine dört kez ziyarette bulunmuştur.
1924 ve 1937 seyahatleri bölgede gerçekleşen manevralar vesilesi ile oldu. II. Dünya Savaşı öncesi
Avrupa'nın büyük bir gerilim içinde bulunduğu 1937 yılında gerçekleştirilen Büyük Ege
Manevralarında hasta olmasına rağmen Türk Ordusuna destek ve inancını belirtmek için üç gün
manevra sahasında kalmıştır. 1937'de üçüncü kez ziyaret ettiği Nazilli'de açılışını yaptığı Sümerbank
Basma Fabrikası hem Nazilli'de hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal ve ekonomik yapısında büyük
değişimler yaratan bir etki bırakmıştır. Dünya Ekonomik Buhranının Batı Anadolu'daki etkilerini
öğrenmek için gerçekleştirdiği 1930 ve SCF ile Menemen olayının sonucunda belli bir plan dâhilinde
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yapılan 1931 seyahati kısa konaklamalar şeklinde olmasına rağmen yarattığı sonuçlar itibarıyla önem
kazanmıştır. Özellikle 1931 yılında yapılan Aydın seyahati sırasında Türk Ocakları ile ilgili yaptığı
değerlendirmeler bu kurumu devletle bütünleşmeye doğru sürüklemiştir. Atatürk'ün Aydın seyahatleri
1950'lerde Türk siyasi yaşamına damgasını vuracak yetenekli gençlerin Atatürk tarafından
keşfedilmesini hazırlayacak bir zemin oluşturmuştur. Atatürk'ün bölgeye her ziyaretinde kendisini
coşkulu, heyecanlı büyük kalabalıklar karşılamıştır. Çoğu kısa konaklamalar şeklinde gerçekleşen
seyahatlere rağmen Aydın Halkı Atatürk'e saygısının bir ifadesi olarak yüzünü bir kez olsun
görebilmek için saatlerce yağmur, soğuk, sıcak demeden ikamet ettiği mekânın etrafında beklemiştir.
Atatürk'ün Aydın ve ilçelerine gerçekleştirdiği seyahatler sırasında yaptığı konuşmalar, istek ve
temennileri çağdaş Türkiye yaratma hedefinin bir adımı olarak hayata geçirilmiştir.
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Mehmet Önder,Atatürk'ün Yurt Gezileri, İş Bankası Kültür Yayınları,Ankara 1998, s.12.
Gürbüz Tüfekçi;Atatürk Seyahat Notları (1930 1931) Kaynak Yayınları, II. Baskı, İstanbul 1998, s.3.
M. Kemal Atatürk Aydın ve ilçelerini içine alan dört seyahat gerçekleştirmiştir. Bunlar tarih sırasıyla 9 Şubat 1924
Kuşadası Söke, 5 Mart 1930 Aydın Nazilli, 3 4 Şubat 1931 Aydın Nazilli, 9 11 Ekim 1937 Aydın Nazilli ve Söke
ziyaretleri şeklinde olmuştur. Seyahatlerle ilgili olarak daha geniş bilgi için bkz; Günver Güneş, Atatürk Ve Aydın, Aydın
Ticaret Odası Yay, Aydın 2006, s.29-93. Günver Güneş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın Seyahatleri, Atatürk Araştırma
Merkezi Dergisi, Cilt:XXI, Sayı:61,Ankara 2005. Mustafa Kemal Şenol, AtatürkAydın'da, İzmir 1981, s. 25.
Gürbüz Tüfekçi; Atatürk Seyahat Notları (1930 1931) Kaynak Yayınları, II. Baskı, İstanbul 1998, s.3. Günver Güneş,
Atatürk'ün Nazilli Seyahatleri ve Seyahatlerin Yarattığı Sonuçlar, Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2004, Genel
KurmayAskeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları,Ankara 2004, s. 122.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 YılındaAydın,Aydın 1998, s. 47.
Hizmet 6 Mart 1930, Anadolu 6 Mart 1930, Cumhuriyet 6 Mart 1930, Vakit 6 Mart 1930.
Atatürk Ve İzmir,İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yayını, İzmir 1981, s.53, Tahir Kodal, “ Mustafa KemalAtatürk'ün Denizli
Ziyaretleri, AtatürkAraştırma Merkezi Dergisi, c:19, sayı:55, Mart 2003, s.152.
Halil Oran, Atatürk Denizli'de, Denizli 1975, s.2.
Ahmet Hamdi Başar, Atatürk ile 3Ay ve 1930'dan Sonra Türkiye, İstanbul 1945.
Anadolu 4 Şubat 1931 , YeniAsır 4 Şubat 1931.
Mehmet Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, İş Bank Yay.,Ankara 1998, s. 64, AtatürkAydın'da, s. 48
1930'lu yıllarda Aydın Belediyesi önceleri Reji Binası, ardından Lonca olarak kullanılan binada hizmet veriyordu. Bu
binanın yol kapısı sağında Belediye Reisliği odası bulunuyordu. (Yazarın Notu)
AtatürkAydın'da, s.91.
Anadolu 4 Şubat 1931, Yeni Asır 4 Şubat 1931, Vakit 4 Şubat 1931, Hakimiyet-i Milliye 5 Şubat 1931. Atatürk
Aydın'da, s.91.
AtatürkAydın'da, s.51.
Anadolu 5 Şubat 1931, Cumhuriyet 5 Şubat 1931, Yarın 5 Şubat 1931,AtatürkAydın'da, s.51.
Mehmet Önder, a.g.e., s.65, Aydın İl Yıllığı 1967, s.118.
Şevket SüreyyaAydemir, İkinciAdam , c:3, Remzi Kitapevi, 6.Baskı, İstanbul 2000, s.75-76.
Adnan Menderes 1931 seçimlerinde Aydın milletvekili olmuş ve 1945'lere kadar CHP Aydın milletvekilliği yapmıştır.
YurtAnsiklopedisi “Aydın” cilt: 2, İstanbul 1980, s.1007.
Anadolu 5 Şubat 1931, Yeni Asır 5 Şubat 1931, Vakit 5 Şubat 1931, Cumhuriyet 5 Şubat 1931, Hakimiyet-i Milliye 5
Şubat 1931.
Mustafa Kemal Paşa'nın 1930-1931 yıllarında gerçekleştirdiği seyahatler sırasında TBMM tutanak yazıcılarının halkın
istek ve şikayetlerini not alarak tutmuşlardır. Bunlar daha sonra bir rapor haline getirilmiştir. Bu raporlarda Türkiye'nin o
günlerde içinde bulunduğu koşullar , yaşanan olaylar ve sonuçları ayrıntılarıyla değerlendirilmiştir. Bu raporlar
içerisinde Nazilli ile ilgili olan da yörede yetişen mahsullerin pazarlanması, ulaşım, Menderes su kanallarıyla ilgili
bilgiler bulunmaktadır. Rapor için Bkz: Gürbüz Tüfekçi, a.g.e., s.12.
Anadolu 5 Şubat 1931, YeniAsır 5 Şubat 1931.
Tahir Kodal, “Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli Ziyaretleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c:19,sayı:55, Mart
2003, s.157-160.
YeniAsır 6 Şubat 1931, Anadolu 6 Şubat 1931.
AtatürkAydın'da, s. 89-90.
Bu seyahat önemi açısından daha geniş bir şekilde başka bir çalışmada ayrıntılarıyla değerlendirilecektir. Anadolu 14
Ekim 1937, YeniAsır 14 Ekim 1937, Cumhuriyet 14 Ekim 1937, Aydın 14 Ekim 1937
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SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONFERANS PROGRAMI
Arş. Gör. Özay GÜLEŞ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler kapsamında Şubat ve Mart
aylarında iki konferans düzenledi. Bunlardan ilki 15 Şubat 2008 tarihinde Eğitim Fakültesi Konferans
Salonu'nda gerçekleştirildi.
. Polimerler konusunda birçok araştırması bulunan ve 2500 den fazla atıf alan Hacettepe
Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Adil DENİZLİ, Polimerler ve
Sağlık Alanında Kullanımları başlıklı konferansında; nanometre düzeyinde, amaca uygun polimerler
oluşturabildiklerini ve bu moleküllerle ağır metaller, yüksek düzeydeki kolesterol ve billurubin,
patolojik antikorlar gibi bazı zararlı maddelerin biyoaffinite tekniği ile kandan temizlenmesinin
gerçekleştirilebildiğini belirtti. DENİZLİ, yöntemin sistemik lupus eritamatozis, romatoid artrit,
Akdeniz anemisi gibi bazı sistemik hastalıkların sağaltımında kullanımı ve değişik hastalıkların
teşhisine ilişkin örnekler verdi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 21 Mart 2008 tarihinde düzenlenen konferans ise İstanbul
Üniversitesi Veteriner Fakültesinde klonlama yoluyla Türkiye'de ilk kopya koyunun dünyaya gelmesi
ile sonuçlanan projenin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Sema BİRLER tarafından sunuldu. Veteriner
Fakültesi Necdet GÜZEL amfisinde gerçekleştirilen Klonlama ve Ülkemizde bir ilk: “Oyalı” başlıklı konferansında Prof. Dr. Sema BİRLER; klonlama çalışmalarının amaçlarını, gerçekleştirilen
çalışmayı, karşılaştıkları sorunları ve Oyalı'nın üretimi ve yaşam süresi ile ilgili beklentilerinin
Dolly'den farklı olan yönlerini, ve araştırmalarının başarısını anlattı. Yöntemin gen transferi ile
birleştirildiğinde veteriner hekimlik ve insan sağlığı açısından farklı açılımlar ve farklı çalışma
alanlarının oluşturulacağını anlatan Sema BİRLER, klonlama çalışmalarının devamında transgenik
koyun üretimiyle, koyunların sütünden insan hastalıklarının tedavisinde faydalı olabilecek bazı
proteinlerin üretilebileceğini belirterek “ Örneğin hemofili hastaları için gerekli faktör 8'leri, faktör
9'ları sütten elde etmek mümkün. Yani bir biyofabrika olarak koyunlardan yararlanmamız söz konusu”
diyerek konunun önemine dikkat çekti.
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I. ULUSAL SPA&WELLNESS KONGRESİ
I. Ulusal Spa&Wellness Kongresi Antalya The Marmara Otel'de gerçekleştirildi. Kongre,
büyük ilgi çekti. Yerli ve yabancı basın mensupları yeni bir meslek gurubunun doğuşunu ilgi ve merakla
takip ettiler. Üniversitemizi kongrede Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Kuaförlük Programı Öğretim
Elemanları Öğr. Gör. Gülseren ÇETİN, Öğr. Gör. Niyazi BİNGÜL ve 25 program öğrencisi temsil etti.
Ayrıca Tıp Fakültesi Farmokoloji ABD öğretim elemanı Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU da
davetliler arasındaydı. Gecede SPA AWARDS 2007 ÖDÜLLERİ sahiplerini buldu. Kuaförlük
Programı öğrencilerinin sektör ilişkilerinin güçlendirilmesi adına önemli adımlar atıldı.

HİZMET İÇİ EĞİTİM SERTİFİKASI
VERİLMESİ VE YEMİN TÖRENİ
Üniversitemize KPSS sınavı ile açıktan
atanarak 2006 yılında göreve başlayan personele 22
Ekim 07 Kasım 2007 tarihleri arasında 13 dersten
oluşan 60 saatlik hizmet içi eğitim programı
düzenlendi. Bu eğitim sonunda başarılı olan 18
personele Üniversitemiz Rektörlük Binası Protokol
girişinde 19 Mart 2008 Çarşamba Günü yemin
töreni düzenlenerek hizmet içi eğitim sertifikaları
verildi.
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KURUM PERSONELİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU
DÜZENLENDİ
Personel Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim ve Sicil Şube Müdürlüğü tarafından 11-12
Şubat 2008 tarihlerinde 93 personele Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda hizmet içi eğitim kursu
verildi. Uzman Zeyniye SEYHAN, Şube Müdürü Meltem KIRKAN, Yrd. Doç. Dr. Nermin
KORUKLU ve Okutman Sibel TORÇUN programa eğitici olarak katıldılar.
Hizmette verimliliğin ve bütünlüğün artırılması amacıyla hizmet içi eğitim programı
kapsamında katılımcılara, yazışma kuralları ve dosyalama usûlleri, arşivleme tekniği, sekreterlik ve
büro yönetimi ve insan ilişkileri, iletişim, stresle baş etme yolları ile ilgili bilgiler verildi.

WEB OF SCIENCE'ta Yenilikler ve Thomson Scientific Ürün/Hizmetleri
EĞİTİM TOPLANTISI
Altan ÇOLAKKOL
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Seminer Salonu'nda 14 Şubat 2008 tarihinde
Akademik personelimize yönelik bir eğitim toplantısı düzenlendi. Eğitim Toplantısında Mikro Bilgi
Kayıt ve Dağıtım A.Ş. tarafından Üniversitemizin
abone olduğu Web of Science, Journal Citation
Reports, Dervent Innovaion Index veri tabanları
hakkında bilgiler verilerek bilgi arama uygulamaları
yapıldı.
Ayrıca akademik araştırmalar yürüten
araştırmacılar için büyük kolaylıklar sağlayan bilgi
yönetim yazılı EndNOTE Web ve online hakemli
dergi geliştirme faaliyetlerine yardımcı yazılım ve
iletişim ağı olan ScholarOne & Manuscript Central
hakkında bilgiler verildi. Toplantı uygulama
örneklerinin verilmesiyle son buldu. Toplantıya 50
akademik personelimiz katıldı.
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ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURULU
Süleyman Durmuş SARI
ADÜ Öğrenci Konsey Başkanı
Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Genel Kurulu 11
Mart 2008 günü 10.30'da Rektörlük Toplantı Salonunda
güz yarıyılını değerlendirmek ve bahar yarıyılında
gerçekleştirmek istenen faaliyetleri görüşmek üzere
toplandı.Yaklaşık üç buçuk saat süren toplantıda öğrenci
sorunları ve bunların çözüm yolları üzerinde durulurken,
genel olarak tartışılan konular şu ana başlıklarda yoğunlaştı
• Tüm öğrencilerin şikayetlerini ve isteklerini pratik
bir şekilde iletebilmek için Üniversitemiz ana
sayfasında bir öğrenci konsey i
linkinin
oluşturulması,
• Yapılan çalışma ve etkinlikleri duyurmak amacıyla
Öğrenci Konseyine ait bir Bülten oluşturulması,
•
Etkinliklerin veya şenliklerin sınav dönemine
rastlamaması için gerekli düzenlemelerin
yapılması konusu üzerinde durulması,
• Yemeklerden şikayet ve çözüm yolları,
• Öğrencilerin Merkez Kampuste boş zamanlarını
değerlendirebilmeleri için çeşitli komplekslerin
yapılması,
• Şenlik ve etkinliklere çevre yerleşkelerdeki birim
öğrencilerin katılımının sağlanması,
• Ulusal bağlamdaki etkinliklere Üniveristemizin
katılımı ve temsiliyeti,
Öğrenci Konseyi genel olarak öğrenci temsilciliklerin
daha faal konuma getirilmesi için çalışmakta ve buna olan
inancını ve kararlılığını korumaktadır.Konsey Başkanı
Süleyman Hilmi DURMUŞ (Eğitim Fakültesi ) öğrenci
temsilciliklerinin sözde kalmaması ve Öğrenci
Konseyi'nin tam manada ve etkili bir şekilde çalışmalarını
gerçekleştirmek maksadıyla başta Rektörümüz Şükrü
BOYLU olmak üzere tüm Dekanlıklardan ve
Müdürlüklerden destek beklediklerini ve bu desteği
göreceklerinden emin olduklarını dile getirdi.

45

Adnan Menderes Üniversitesi Haber Dergisi

ÜNİVERSİTEMİZİN KONUKLARI VARDI…
H. Kerem BOZYİĞİT
Haber Merkezi
Üniversitemiz, Şubat ve Mart aylarında Aydın Cumhuriyet ve Yenipazar Liseleri ile İzmir Eşref
Paşa, Kiraz Çok Programlı ve Selimiye Timuçin Biliktan Çok Programlı Liselerinden 140 öğrenci ve
öğretmeni Merkez Kampusümüzde ağırladı.
Konuklarımız, Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün rehberliğinde, sırasıyla
Merkez Yerleşke'deki Eğitim Fakültesi, Merkez Kütüphane, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Kredi ve
Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunu gezdi. Çoğunluğunu üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin
oluşturduğu grupta öğrenciler, Üniversitemiz hakkında merak ettikleri konularda bilgilendiler. Gün
boyunca süren Üniversitemiz tanıtımından oldukça memnun olarak ayrılan öğrenciler, Üniversitemize
ÖSS tercihlerinde ön sıralarda yer vereceklerini dile getirdiler.
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ERASMUS PROGRAMIYLA YURT DIŞINA
GİDEN ÖĞRENCİLER
200072008 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında
ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışına
giden öğrenciler, eğitimlerini tamamlayıp Yüksekokulumuza
geri döndü. Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Hilal YALÇIN,
Bahar SEVİN ve Gonca GÜL, 2007-2008 Eğitim-Öğretim
Yılının Güz Döneminde Litvanya'da Kaunas Kolej'deki
derslerini başarıyla tamamladılar.

(DERSLERE KATILIM)

(DOĞUM SALONU)

(DOĞUM SALONU)

Aydın Sağlık Yüksekokulundan Araş. Gör. Banu KARAÖZ ise, 2007-2008 Eğitim- Öğretim
Yılı Güz Yarıyılında Erasmus projesi kapsamında yüksek lisans öğrencisi olarak bulunduğu İtalya'nın
Varese şehrindeki Üniversita Değli Dell İnsübria'da bu süre içerisinde ebelik ve hemşirelik eğitime
ilişkin gözlem yapma olanağı elde etti.

(GAZETE RÖPORTAJI)

(İTALYANCA KURSU)

Yüksekokulumuz Ebelik ve Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerine, Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr.Adil Türkoğlu Ders Çalışma Yöntemleri konulu bir konferans verdi.
30
15
Konferans, hemşirelik birinci sınıf öğrencileri için 10 Aralık 2007 günü, 10. -12. arasında
Derslik 1'de, Ebelik birinci sınıf öğrencileri için de 13 Aralık 2007 günü, 10.30-12.15 arasında yine aynı
derslikte gerçekleşti.
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ESN-ADU ERASMUS TOPLULUĞU
Erasmus Topluluğu
Avrupa Birliği tarafından desteklenen
Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden Türkiye'deki
diğer üniversiteler gibi Üniversitemiz de
faydalanmaktadır. Erasmus Öğrenim Hareketliliği
uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve
staj programlarını kapsamaktadır.
Üniversitemizde Erasmus Programından
faydalanan öğrencilerimizi bir araya getirmek,
birbirleriyle iletişimlerinin devamını sağlamak ve
Üniversitemize yeni katılan öğrencilere Erasmus'u
tanıtmak amacıyla bu sene başında ERASMUS
TOPLULUĞU kuruldu. Topluluğun öncelikli amacı
öğrenciler arası diyaloğu sağlamak olup, bunun yanı
sıra yurt dışı deneyimi kazanmış öğrencilerin diğer
öğrencileri bu konuda teşvik etmeleri ve
d e n e y i m l e r i n i o n l a r l a p a y l a ş m a l a r ı d ı r.
Üniversitemize gelen yabancı öğrencilerle
ilgilenmek, kültürümüzü ve Üniversitemizi onlara
aktarmak, öğrencilerimizin yabancı öğrenciler ve
çeşitli kültürlerle kaynaşmalarını sağlamak da
topluluğun amaçları arasındadır.
Türkiye'de ve Avrupa Birliği'ne üye olan
ülkelerdeki çeşitli üniversitelerde buna benzer
topluluklar vardır. Tüm Avrupa'da Erasmus
deneyimini yaşamış olan öğrencilerin oluşturduğu bu
topluluklar genel bir çatı altında birleştirilerek
Erasmus Öğrenci Ağı (Erasmus Student NetworkESN) oluşturulmuştur. Bu platforma Avrupa'daki 34
ülkeden 276 üniversitedeki Erasmus Topluluğu üye
durumdadır.
Türkiye'den 15 üniversitenin (Ege, ITU, Boğaziçi,
Marmara, Akdeniz, Anadolu, Yıldız, Sabancı, Bilgi,
Kültür, Beykent, Bahçeşehir, Çağ, Işık ) üyesi olduğu
bu uluslar arası ağa en son üye olarak ADU ESN
ERASMUS TOPLULUĞU olarak
katılmanın
sevincini yaşıyoruz. 1-2 Mart 2008 tarihlerinde
İstanbul'da gerçekleşen ESN Türkiye Toplantısında 9
öğrencimiz Üniversitemizi temsil ederek diğer üniversitelerden gelen öğrencilere Üniversitemizi
tanıtıcı bir sunum yaptılar. ADU ERASMUS TOPLULUĞU, bu sunum sonrasında Türkiye'deki tüm
üye üniversitelerin oybirliği ile ESN'nin yeni üyesi olmaya hak kazandı. İstanbul'daki toplantıya
katılan öğrencilerimiz diğer üniversitelerdeki Türk ve yabancı öğrencilerle iletişim kurmuş, onların
toplulukları hakkında bilgi edinmiş, ileride gerçekleştirilmesi planlanan ortak projeler için
anlaşmışlardır.
Topluluğumuzun oluşum sürecinde ve İstanbul'daki toplantıya hazırlık aşamasında bizden
desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen, Topluluğun gelişmesi ve Üniversitemize faydalı olması için
çaba sarf eden başta SKS Daire Başkanlığı ve Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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TIBBÎ SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ
28 Şubat 2008 Tarihinde Meslek Yüksekokulumuz Öğr. Gör. Perihan ÖĞDÜM tarafından
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerine Tıbbi Sınıflandırma Sistemleri konulu
bir seminer verildi. Mezuniyet sonrasında sağlık alanında ara eleman olarak görev alacak olan tıbbi
sekreterler, hastalıkların ve ameliyatların uluslararası sınıflandırma sistemleri (ICD-10) son sürümü
hakkında bilgi sahibi oldular.

TOPRAK VE EREZYON SEMİNERİ
05 Mart 2008 tarihinde Okulumuz Çevre Programı Koordinatörü Öğr.Gör. H.Nurcan EK
tarafından düzenlenen ve Aydın Tema Vakfı Başkanı Mehmet ÖZDEMİR tarafından sunulan
seminerde,Türkiye'nin doğal kaynakları ve Tema Vakfı çalışmaları hakkında öğrencilerimize önemli
mesajlar verildi. Özellikle Çevre Programı öğrencilerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşen seminerde
toprak ve erozyon, Türkiye'de sürdürülebilir doğal kaynakların korunmasına ilişkin yapılması
gerekenler konusunda yapılması gereken bireysel ve toplumsal önlemler hakkında öğrencilerimizi
aydınlattılar.
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GENÇ GİRİŞİMCİ YETİŞTİRME PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE
ÖDÜL TÖRENİ
Üniversitemiz ile KOSGEB Aydın
İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü işbirliği
ile 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında, gençleri
girişimciliğe, mezun olduktan sonra kendi işini
kurmaya ve girişimcilik kültürünün
yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik Genç
Girişimci Geliştirme Programı düzenlendi.
Bu programla ilgili Üniversitemiz
Merkez ve Sümer Kampüslerinde yapılan dört
farklı tanıtım toplantısına toplam 775 öğrenci ile
katılım sağlanırken, 93 kişi başvuruda bulundu.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda programa
katılmaya hak kazanan 30 öğrenci ile eğitim
programı başlandı. 8 öğrenci iş planlarını teslim ederek, programı başarı ile tamamladı.
Geleceğimiz olan gençlerimizi hayata hazırlamayı, onlara iş olanakları sağlamayı ve en
önemlisi girişimci olma yönünde önlerini açmayı amaçlayan bu güzel programın ilk meyveleri, 22
00
Şubat 2008 Cuma günü saat 15. 'te Rektörlük Senato Salonu'nda yapılan tören ile sertifikalarını aldılar.

ÇÖPLÜKTEN ORMANA
Aydın'da 1989-2007 tarihleri arasında çöplük olarak kullanılan Adnan Menderes Üniversitesi
Yerleşkesi içindeki Zindan Deresi, 18 Mart Şehitler Günü'nde yapılan törenle fidanlık haline
dönüştürüldü. Tören, Aydın Valisi Mustafa MALAY, Balediye Başkanı İlhami ORTEKİN,
Üniversitemiz Rektörü Şükrü BOYLU, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nuri AKTAKKA, İl Müftüsü
Hıdır BAYRAK, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Fidanlığa, 18
Mart Şehitler Günü münasebetiyle bir orman şehidi olan Talat GÜRLER'in ismi verildi. Törende Vali
Mustafa MALAY, Belediye Başkanı İlhami ORTEKİN ve Üniversitemiz Rektörü Şükrü BOYLU birer
konuşma yaptılar.
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ELÇİN ART STUDİO AYDIN'DA
Haber Merkezi

Adnan Menderes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Elçin ÜNAL
atölyeleriniAydın'a taşıdı.
Elçin Art Studio kurucuları tarafından
gerçekleşen sergi Aydın halkı tarafından büyük
ilgi gördü. Sergi 17 Mart 2008'de Aydın Vali
Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Sergide Elçin Art Studio kurucuları başta olmak
üzere 22 sanatçının birbirinden güzel 70 eseri
sergilendi. Alpay SANAL, Arzum SANAL, Ayten
GÜNDAY, Burak ERİM, Canan NİNCOVİÇH,
Gediz SEZEN, Gülşen ERİNÇLER, Leyla
ÖZKISACIK, Meral SAATMAN, Necla
KURTULUŞ, Nesrin ALTINKILIÇ, Nilgün
DÜNDAR, Nuray ÇELİK, Nuriye DENİZ,
Pakize ATEŞ, Rabia TENKER, Semiha Y.
ATAYAKULOL, Serpil KAÇAR, Türkay
SOYOĞLU sergide yer alan sanatçılardı.
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BURAK ERİM'E ÖDÜL YAĞMURU
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Resim İş öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Burak Erim,
Eskişehir Sanat Derneği Fotoğraf yarışmasında birinci oldu. Ayrıca Üniversitemiz Araştırma ve
Uygulama Hastanesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen fotoğraf yarışmasında da
birincilik ödülüne lâyık görüldü.
Üç ödülü bulunan Erim, bu zamana kadar dokuz karma sergi, üç yarışmalı sergiye katıldı ve bir
de kişisel sergi açtı. Hedefinin resim yarışmalarına ve sergilere katılarak Adnan Menderes
Üniversitesinin adını temsil etmek olduğunu açıkladı.

ESKİŞEHİR DE HEYKEL

ESK.SAN.DER.BAŞKANI ŞEHABEDDİN
TOSUNER,
BURAK ERİM'E ÖDÜLÜNÜ VERİRKEN

'RAYLAR' ADLI ESER
14 MART TIP BAYRAMI
FOTOĞRAF YARIŞMASI
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

'KÖPRÜBAŞINDA YİTİK ZAMAN' 70X100 K.Ü.K.T.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AHMET
YAKUPOĞLU RESİM YARIŞMASINDA
SERGİLEMEYE LAYIK GÖRÜLDÜ
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GÖNÜLLÜ ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU (GÇÇG)

Üniversitemiz topluluklarından Biyoloji
Topluluğu altında bir alt grup olarak faaliyet gösteren
GÇÇG, bu yıl da faaliyet planına uygun olarak
çalışmalarına başlamış bulunuyor. Üniversite geçliğinin
sosyal, kültürel ve kişisel olarak gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla kurulan topluluklarımız, öğrencileri
ilgi duydukları farklı alanlarda geliştirmeye devam ediyor.
Toplum olarak çevre bilincimiz gelişmiş toplumların
seviyesine ulaşmaktan uzaktır. Durum maalesef üniversite
gençliğimizde de benzer seviyededir. Bizler bu anlamda
doğanın gizemli yanlarını göstermek ve çevresine daha
duyarlı gençler yetiştirmek adına bir köprü vazifesi
oluşturmak düşüncesindeyiz. Hâlihazırda 200 kayıtlı
üyeye ulaşarak bu amacımıza bir nebze olsun yaklaşmış
bulunuyoruz. Yukarıda sözünü ettiğimiz faaliyet planımıza
uygun olarak gerçekleştirdiğimiz aktivitelerimizden
kısaca bahsedelim:
Öncelikle kayıtlı üyelerimizin yüksek katılımı ile
geçtiğimiz aylarda biri Urla'ya diğeri Selçuk, Efes,
Meryemana ve Şirince'ye olmak üzere iki gezi
gerçekleştirdik. Bunlardan ilki bilimsel bir araştırma
gezisiydi. Urla'da soğuk havaya rağmen denize girip,
bitkisel organizmaları (Algler ve Deniz çiçekli bitkileri)
yerinde incelendik. Ayrıca bunların ekosistemdeki
işlevleri ve kullanım alanları hakkında konuştuk. Gezinin
devamında Ege Bölgesi'nin en büyük çiçek seralarından
bir olan Ege Ünal Çiçekcilik'in kaktüs (Türkiye'de sayılı)
ve üretim serasını gezdik. Yerinde bitki yetiştirme ve süs
bitkileri hakkında detaylı bilgi aldık. İkinci gezimiz
kültürel bir gezi niteliğindeydi. Bunun için Arkeoloji
Bölümünden yardım istedik, onlar da bu talebimizi olumlu
karşıladılar. Böylece bize eşlik eden arkeolog arkadaşımız
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ile birlikte gezimiz daha anlamlı hâle geldi.
Çalışmalarımızın en önemli ayağını
oluşturan ve ilkokullarda çevre bilincini aşılamak
adına gerçekleştirdiğimiz seminerlerimiz, Gazi
Mustafa Kemal İÖO ile devam etti. Yaklaşık sekiz
üyemiz ile canlılar dünyasındaki çeşitliliği
ilköğretim öğrencilerine renkli slaytlar kullanarak
sunduk. Bahar yarıyılında da bağlantılı
olduğumuz okullarda benzer eğitim
aktivitelerimiz devam edecek.
Grup olarak en büyük eksikliklerimizden
biri üniversite öğrencilerimizin tamamına
ulaşamamızdır. Üyelerimizin neredeyse
tamamına yakını Biyoloji öğrencilerinden
oluşmaktadır. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. www.gönüllücevreciyiz.biz adlı
sitemizin yapımı devam etmektedir. Ayrıca üye olmak ve haberlerimize ulaşmak isteyen
öğrencilerimiz gccg09@yahoogroups.com adresinden bize ulaşabilirler.

ADÜ ERKEK VE BAYAN VOLEYBOL TAKIMI EZDİ GEÇTİ
Üniversite Sporları Federasyonu C Kategorisi Voleybol müsabakaları 38 Mart tarihleri
arasında Afyon'da yapıldı. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bay ve Bayan Voleybol Takımı
müsabakalara katılan sekizer takım arasından sıyrılarak derece almaya hak kazandı. İlk üç gün yapılan
grup müsabakaları sonunda final grubuna kalan ADÜ Bayan Voleybol takımı üçüncü olurken ADÜ
Erkek Voleybol Takımı dördüncü oldu.
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ARKEOLOJİ TOPLULUĞUNUN NYSA VE
APHRODİSİAS ANTİK KENTLERİ GEZİSİ
Arş. Gör. Murat ÇEKİLMEZ
Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı
Arkeoloji Topluluğu'nun düzenlediği, Nysa
ve Aphrodisias antik kentlerini kapsayan arkeolojik
gezi, 08 Mart 2008 tarihinde gerçekleşti. İnceleme ve
araştırma amaçlı yapılan gezilere Arkeoloji
Topluluğunun yoğun ilgi gösterdiği görüldü. İlk
olarak Aphrodisias antik kenti ve Arkeoloji müzesi
gezildikten sonra öğle yemeğinde Karacasu'da mola
verildi. Daha sonra Nysa antik kenti gezilerek
program tamamlandı.

APHRODİSİAS Stadyumu

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNİN ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
TRALLEİS ANTİK KENTİNİ ZİYARET ETTİ
Arş. Gör. Murat ÇEKİLMEZ
Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Fahri IŞIK ve beraberindeki
akademisyenler, Karia Bölgesi gezisi programı içerisinde Tralleis Antik Kentini ziyaret etti. Kent ve
kazılar hakkında bilgiler alan ekip daha sonra Karia Bölgesi gezilerine devam etti.
PROF. DR. ABDULLAH YAYLALI'YA
KUŞADASI REHBERLER DERNEĞİ PLAKET VERDİ
Arş. Gör. Murat ÇEKİLMEZ
Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı
Tralleis antik kenti kazılarında yaptığı
çalışmalardan ve Aydın ilinin dünyaya
tanıtılmasındaki katkılarından dolayı, Kuşadası
Rehberler Derneği (KURED) tarafından, Prof. Dr.
Abdullah YAYLALI'ya plaket verildi.
AYDIN TİCARET ODASI TARAFINDAN
PROF. DR. ABDULLAH YAYLALI'YA
PLAKET VERİLDİ
Arş. Gör. Murat ÇEKİLMEZ
Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı
Aydın Ticaret Odası tarafından, 31 Ocak 2008 Perşembe günü, Aydın Anemon Otel Toplantı
Salonu'nda, Prof. Dr. Abdullah YAYLALI'ya, özel ödül kapsamında, Tralleis antik kenti kazı
çalışmalarındaki yoğun emek ve alın terinden dolayı plaket verildi.

55

Adnan Menderes Üniversitesi Haber Dergisi

MATEMATİK TOPLULUĞU ETKİNLİKLERİ
Araş. Gör. Ümit TOTUR
Matematik Topluluğu Danışmanı
PİKNİK
Matematik Topluluğu bahar döneminde havaların güzel olmasını fırsat bilerek 1 Mart 2008' de
bir piknik düzenledi. Hem üyelerin kaynaşması hem de ders ortamından uzaklaşmak adına güzel bir
piknik oldu. Yaklaşık 40 üyemizin ve 10 hocamızın katıldığı piknik hoş anılarıyla hafızalarımızda
gülümsetecek bir yer bıraktı. İşte piknikten birkaç enstantane…

π GÜNÜ
Matematik Topluluğu Üniversitemizde bir ilki gerçekleştirdi. Pi sayısının (yaklaşık 3,14)
basamaklarından yola çıkarak 3. ayın 14 ünde yani 14 Mart 2008'de dünyanın çeşitli yerlerinde de
kutlanan Pİ GÜNÜ Topluluğumuzun organize ettiği bir etkinlikle kutlandı. Fen Edebiyat Fakültesi A
00
Blokta saat 13. 'te başlayan etkinlikte Topluluğumuz üyesi M. Deniz TÜRKOĞLU ve Matematik
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇANAK birer sunum yaparak katılımcılara pi sayısının
hakkında bilgi verdiler. Yoğun bir öğrenci ve öğretim elemanı katılımının olduğu program içinde iki
ayrı yarışma düzenlendi ve yarışma sonucu kazananlara topluluğumuzun adını taşıyan önceki yıllarda
bastırmış olduğumuz tişört hediye edildi. Program kokteyl ile sonlandı. İşte Pi Günü Etkinliğinden
birkaç görüntü…
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BELGESEL GÜNLERİ
Atatürkçü Düşünce Topluluğunun içinde bulunduğumuz dönemde ilk
etkinliği olan Belgesel Günleri, katılımcıların yoğun talebi ve büyük katılımları
ile devam ediyor.
Dönemin başında yapılan yıllık planda Yönetim Kurulunca belirlenen
belgesellerin konularının seçiminde özel
günler ve güncel olaylar dikkate alınırken,
Atatürk ve Atatürkçü Düşünce başta olmak
üzere dünya tarihinde önemli yer tutan olaylar, savaşlar ve
gelişmeler ile ilgili belgeseller seyrettirildi. Kızıl Tepeli Kalpak,
Fikriye, 1945 sonrası Ortadoğu, 1929 Ekonomik Bunalımı ve
Saat Kaç belgeselleri beğeniyle izlenen belgeseller oldu.
Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda, Çarşamba günleri
30
12. 13.30 arasında gerçekleştirilen etkinlik, yıl sonuna kadar
devam edecek. Ara sınav ve Topluluğun etkinliklerinin olduğu
haftalarda etkinliğe ara verilecek.
CUMHURİYETE YÖN VE CAN VERENLER
20072008 Eğitim-Öğretim Döneminde Yönetim Kurulu yenilenen ve yeni bir yapılanma
içerisine giren Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda 09 Ocak 2008
30
Çarşamba günü saat 12. 'da Cumhuriyet'e Yön Ve Can Verenler
adlı anma etkinliğini gerçekleştirdi.
Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü BOYLU, çok sayıda öğretim
görevlisi ve davetlinin katıldığı etkinlik, izleyiciler tarafından
büyük beğeniyle karşılandı. Cumhuriyetimizin, 88 yıllık tarihi
boyunca birçok gerici ve bölücü ayaklanmalarla sarsılmaya hatta
yıkılmaya çalışıldığını fakat Atatürk geçliğinin ve Kemalist
devrimcilerin buna izin vermediğini söyleyen topluluk danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Müslime GÜNEŞ, Atatürkçü Düşünce
Topluluğu'nun her zaman Atatürk İlke ve Devrimlerinin
savunucusu olacağını, bu yolda hayatlarını veren Mustafa Fehmi
KUBİLAY, Muammer AKSOY, Eşref BİTLİS, Bahriye
ÜÇOK, Necip HABLEMİTOĞLU, Ahmet Taner KIŞLALI,
Gaffar OKKAN, Uğur MUMCU ve daha birçok devrim
şehidinin hiçbir zaman unutulmayacağını ve unutturulmayacağını
belirtti.
Programın hazırlanmasında büyük katkıları bulunan emekli
öğretim üyesi Kamil KOŞANER'e ve programın sunulmasında
görev alan tüm gençlere teşekkür eden Müslime GÜNEŞ, daha
sonraki dönemlerde 18 Mart ve Kuvayı Milliye ile ilgili de bu tür
etkinlikler gerçekleştireceklerini, bunun aydınlanma yolunda bir
ilk olduğunu söyledi. Sunum sonunda konuşma yapan topluluk
başkanı Bilal Emrah İBİL Cumhuriyet'e yön ve can verenleri kısa
bir programla anmak istekdiklerini fakat devrim şehitlerinin o
kadar çok söyleyecekleri şey olduğunu ve istemeden programın
uzadığını belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığı ile ışıl
ışıl olan Cumhuriyet yolunda, bundan böyle devrim şehitleri birer
yıldız olarak parlayacaktır” dedi. Konuşmasının sonunda bu
coşkun katılımın gençleri yüreklendirdiğini ve onurlandırdığını
belirten İBİL, herkese çok teşekkür etti.
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ETKİNLİĞİN:
ADI
YERİ
TARİHİ

: YAZ TEMEL EĞİTİMİ
: AYDIN PAŞA YAYLASI
:1522 EYLÜL

KATILIMCILAR

: HüseyinAYNUR, MahmutAli TOPDAL, M.Utkan ÖREN,
Sedat KAYACAN, Zeynep ERDEM, Zehra TATLI, Oktay TUNÇ

ULAŞIM

: Gençlik Spor İl Müdürlüğü otosu veAydın Dağcılık İl Temsilcimiz
Necdet Has'ın otosu ile sağlandı.

Üniversitemiz dağcılık topluluğunun başarılı ve
güvenli tırmanış yapbilmesi için gerekli olan eğitimlerden
sadece biri olan yaz temel eğitimini almak üzere Türkiye
Dağcılık Federasyonu'ndan (TDF) eğitmen talebinde
bulunduk.2006 Yazı boyunca süregelen ve
telefon
görüşmeleri sonrasında TDF tarafından 15-22/09/2007
tarihleri arasında istediğimiz eğitimin açılması öngörüldü.
Eğitmenlerimiz kendini dağcılığa adamış ve bu uğurda uzun
yıllarını vermiş ve aynı zamanda Manisa dağcılık il temsilcisi
İsmet Ülkeli ve daha genç yeni eğitmenlerden Selçuk Çolak'tı.
Ve nihayet 15 Eylül Cumartesi günü sabah saat 8.00 da
Gençlik Spor İl Müdürlüğü önünden harekete geçtik. Yaklaşık
45 dk. Süren yolculuktan sonra Paşa Yaylası oteller mevkiine
kamp kurduk. Kısa sürede dağcılık eğitimlerine başlayan
eğitmenlerimiz; ilk 3 gün teorik, sonraki 3 gün ise kamp
alanının yakınındaki bir kayada uygulamalı eğitimler
verdiler.Eğitim boyunca İsmet hocanın engin tecrübelerinden
ve Selçuk hocanın taze bilgilerinden yararlanmaya çalıştık.
Eğitim açıldığını duyan Aydın'daki diğer sivil dağcı
arkadaşlarımız bizi bazı akşamlarda yalnız bırakmayıp
hazırlayıp geldikleri yemeklerle gecemizi renklendirdiler.
Dağcılık il temsilcimiz Necdet bey de iki güne bir uğrayarak
hem bizim hem de eğitmenlerimizin ihtiyaçlarını karşıladı.
Altı günün sonunda yine kamp alanında yapılan sınav
sonrası aydına dönme zamanı gelmişti. Kampı topladıktan sonra
sıcak bir duşun hayali ile aracımıza binip yola çıktık.
Sınav sonuçları birkaç hafta sonra tarafımıza gönderildi.
Eğitime katılan yedi arkadaşımızda başarılı olmuş, yaz temel
eğitimini tamamlamıştı.
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ETKİNLİĞİN
ADI
YERİ
TARİHİ
KATILIMCILAR

:İzmir Dereköy kaya tırmanışı
: İzmir Dereköy
:20-21 EKİM
: Zeynep ERDEM,Zehra TATLI,Hüseyin AYNUR, M.Utkan ÖREN,
Sedat KAYACAN, Ali DURGUN, Oktay TUNÇ,M. Ali TOPDAL
ULAŞIM
:GİDİŞ: Aydın Dağcılık İl Temsilcisi arabası ile
DÖNÜŞ: İzmir Doruk Dağcılık Kulübü abrası ile İzmir'e kadar gelip İzmir'den otobüsle
Aydın'a ulaşıldı.
Dağcılık Topluluğu olarak 2021 Ekim 2007 de kaya
tırmanışı yapmak üzere İzmir Dereköy yakınlarındaydık.
Kaya tırmanışı yapacağımız bölge iki tarafı kayalarla
çevrili uzun bir vadiden oluşuyor. Vadinin içinde ise
gölgesinde çadırlarımızı kurabileceğimiz doğa harikası
yüksek meşe ağaçları bulunmakta.
Cumartesi sabah saat: 6.00 da il temsilcimizin
minibüsü ile yola çıktık. Köye gelip kahvesinde çayımızı
yudumlarken saat 7.45 i gösteriyordu. Bu sırada köylülerden
bölgfe hakkında bilgi edinme fırsatı bulduk.
Kamp alanına kısa bir yürüyüşten sonra ulaşıp
çadırlarımızı kurduktan sonra boltlu rotalarda tırmanışa başladık. Bu
sırada Dokuz Eylül Mağara Araştırma Kulübü (DEUMAK) 'de yeni
üyelerine serbest iniş eğitimi vermek üzere bölgeye geldi. Daha önceki
yıllardan bazılarını bir mağara inişinden tanıyorduk. Kısa bir sohbetten
sonra farklı rotalarda tırmanışlar gerçekleştirildi.
Hava kararınca kamp alanına çekilip yemek yedikten sonra
şarkı türkü eşliğinde akşamı geçirdik. Ertesi gün İzmir Doruk Dağcılık
Kulübü de kaya tırmanışı için geldi. Bu konuda öncesinden kendileriyle
anlaşmıştık. Kulübün başkanı ve de TDF hocalarından İsmet hoca'nın
sesi ile uyandım. Çadırlarımızdan çıkıp beraber kahvaltı yapmıştık.
Gece biraz yağmur yağdığından kayaların ıslak oluşu kaya tırmanışı
için dezavantajdı. Birkaç arkadaşımız serbest iniş ve jumarla çıkış
yaparken birkaç kişide treeking i tercih etti.
Yorucu iki günün sonunda doruk dağcılık kulübü ile İzmir'e;
oradan da aydın'a döndük.
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ETKİNLİĞİN:
ADI
TARİHİ
YERİ
KATILIMCILAR
ULAŞIM

: TOROSLAR KAYA TIRMANIŞI ŞENLİĞİ
:2729 EKİM 2007
: ANTALYA GEYİK BAYIRI
: Hüseyin AYNUR, Sedat KAYACAN, M. Ali TOPDAL
Zeynep ERDEM, Zehra TATLI
: OTOBÜS İLE

A n t a l y a To r o s l a r D o ğ a S p o r l a r ı K u l ü b ü
(TODOSK)'nün 27-29 Ekim'de düzenlemiş olduğu
geleneksel kaya tırmanışı şenliği için topluluğumuza yaptığı
davetiyeyi kabul edip faaliyete katılmaya karar verdik. Beş
arkadaş 26 Ekim akşamı yola çıktık. Antalya'ya vardığımızda
sabah saat 6.00 idi. Çok erken olduğundan kulüpten kimseyi
rahatsız etmek istemedik. Servisle Kale İçi'ne inip Karaoğlan
Parkı'nda oturduk. Burada sanki dağda kamptaymış gibi
ocağımıza çıkarıp çay demleyerek kahvaltı yaptık.
Saat 8.00 da diğer illerden gelen katılımcı sporcular ile
Dilek Sabancı Spor Kompleksi'nde buluşup Geyik Vadisi'ne
gitmek üzere yola çıktık. Yaklaşık 45 dk. lık bir yolculuktan
sonra kamp alanına gelip kampımızı kurduk. Kısa bir yeme
içmeden sonra boltlu rotalara doğru yürürken doğanın
güzelliği gözlerimizi kamaştırıyordu. İki tarafı kaya blokları
ile çevrili yemyeşil deniz manzaralı bir ormandı burası.
Sektör mağaradaki boltlu rotalarda tırmanışlar
gerçekleştirdik. Cumartesi akşamı todosk tarafından verilen
akşam yemeğinden sonra muhabbet şarkı türkü havasında bir
akşam geçirdik. Ertesi gün yine değişik boltlu rotalarda
tırmanışlar yaparak günü bitirdik.
Pazartesi günü 29 Ekim kapsamında geyik sivrisi'ne
çıkış vardı. Ancak bu etkinlik teknik bir tırmanış olup tehlikeli
bir faaliyetti. Bu tarz tırmanışlarda ekibin birbirini iyi tanıyor
olması ve de belli bir düzeye gelmiş olması gerekmektedir.
TODOSK yönetim kurulu bizi yeterince tanımadığından
dağcılık konusundaki yeteneğimiz ve kondisyonumuzdan
şüphe ediyor hepimizin tırmanışa katılmasını istemiyordu.
Ancak iki gün boyuna sürdürdüğümüz lider kaya
tırmanışlarında ciddiyetimizin farkına varmış olacaklar ki
faaliyete katılabileceğimizi uygun buldular.
Pazartesi sabahı saat:6:00 da söz konusu dağın eteğine
kadar araçlarla yaklaştık. Yaklaşık iki saatlik bir yürüyüşten
sonra uzun bir yan geçiş ile teknik tırmanışa başlamış olduk.
Yarı yürüyüş yarı kaya tırmanışı ve kalabalık olmanın verdiği
dezavantajla çok yavaş ilerliyorduk. Zaman zaman düşen
kaya parçaları tehlike arz ediyordu. Açlıktan midem
kazınacaktı ki zirveye varmıştık. Zirvede yemek yemenin
tadını çıkardıktan sonra dönüş için yola çıktık.
Dönüşte de yine kaya bloklarından ipli inişler yapmak
zorundaydık. Liderimiz daha farklı bir rotadan dönmeyi
tercih etmişti. Ekipten bir kişi ceketini düşürdüğünü fark
edince üç kişi farklı bir rotadan inip ceketi bulmaya karar
verdi. Bu sırada öncü liderimizde değişmişti.
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Hava kararmıştı ki karşımıza çıkan kaya bloklarından inmeye devam ediyorduk. Bazı
katılımcılar panik yapıyor; bazıları düşüyor; bazıları ise nerede gideceğimiz konusunda tartışıyordu.
Bu durum tırmanış sırasında yaşanmaması gereken durumlardandı. ADÜ Ekibi olarak olaylar
karşısında çözüm yolu buluyor rota çiziyor ve yola devem etmemizi sağlıyorduk. Neyse ki tüm
zorluklara rağmen inişi tamamlayıp bizi götürecek araçlara ulaşmıştık.

ETKİNLİĞİN
ADI
:PAŞA YAYLASI YENİ ÜYE EĞİTİMİ
TARİHİ
: 2425 KASIM 2008
YERİ
:AYDIN PAŞA YAYLASI
KATILIMCILAR :Hüseyin AYNUR, M. Utkan ÖREN, Sedat KAYACAN, Engin ERDOĞAN,
M. Ali, TOPDAL, Ali DURGUN, Emrah ORDULU, Cumhur KİRAZ, Doğa ISEL, Mansur
TÜZÜN, Hasan İLHAN
ULAŞIM
: ARAÇ KİRALANDI
Üniversitemiz dağcılık topluluğu olarak yeni üyelerimize kaya tırmanış tekniklerini öğretmek
amacıylaAydın Paşa Yaylası'na etkinlik düzenledik.
Faaliyet yaylanın oteller mevkiinde kamplı olarak iki gün sürdü. Önceden eğitim aldığımız
kayada yeni üye arkadaşlarımızla daha önceki yıllarda topluluğumuza katılmış olan arkadaşlara
bildiklerimizi ve tecrübelerimizi paylaştık.Aynı zamanda kamp eğitimi de alan üyeler dağcılığa ilk
adımlarını atmış oldular.
Utkan ÖREN
Üniversitemiz Dağcılık Topluluğu, yeni üyelerine kaya tırmanış tekniklerini öğretmek
amacıyla, 24-25 Kasım 2008 tarihlerindeAydın Paşa Yaylasına bir etkinlik düzenledi.
Yaylanın Oteller Mevkiinde kamplı olarak iki gün süren etkinliğe Hüseyin AYNUR, M. Utkan
ÖREN, Sedat KAYACAN, Engin ERDOĞAN, M. Ali, TOPDAL, Ali DURGUN, Emrah ORDULU,
Cumhur KİRAZ, Doğa ISEL, Mansur TÜZÜN, Hasan İLHAN katıldılar.
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ETKİNLİĞİN:
ADI
:KONUKLU KAYA TIRMANIŞI
TARİHİ
:12 ARALIK 2007
YERİ
:AYDIN KONUKLU KÖYÜ
KATILIMCILAR :Hüseyin AYNUR, M. Utkan ÖREN, Sedat KAYACAN, Engin ERDOĞAN,
M. Ali, TOPDAL, Ali DURGUN, Emrah ORDULU, Cumhur KİRAZ, Doğa ISEL, Mansur
TÜZÜN, Hasan İLHAN, Gizem KARADĞ, Zeynep ERDEM, Zehra TATLI
ULAŞIM

:YAYA

Faaliyet programımızda yer alan kaya tırmanışı amaçlı
bu etkinliğimizİ 12 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirdik.
Etkinliğimizin amacı yine aramıza bu yıl katılan
arkadaşlarımızın kaya tırmanışında daha çok pratik
kazanmalarıydı.
Aydın Konuklu köyü yakınlarında daha önceki yıllarda
üye arkadaşlarımızın keşfettiği ve ilk eğitimlere çok uygun bir
kayamız var. Yaklaşık 30 mt. yüksekliğinde ve 4-6+ zorluk
derecelerine sahip bir kaya. Yine bu kaya tab rap serbest iniş ve
çıkış hatta negatif iniş ve tırmanış yapabilmemizi sağlayacak
özellikte olmasından eğitim için çok uygun.
Etkinlik yerimizin şehir merkezine yakın oluşundan
ulaşımı yaya olarak gerçekleştiriyoruz. Böylece tırmanış
öncesi ısınmış oluyoruz. Bu yanıyla diğer etkinliklerden farklı
olarak bizi yol parasından kurtarmış oluyor biz bu özelliği ile
bu kayayı çok seviyoruz. En parasız günlerimizde bile bize
etkinlik fırsatı veriyor.
Yeni arkadaşlarımız burayı çok sevmişlerdi ama
benim gibi birkaç kez gittikten sonra daha zor daha farklı
kayalara gitmek isteyeceklerinden emindim…
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ETKİNLİĞİN ADI
: BEŞ PARMAK DAĞLARI ZİRVE TIRMANIŞI
YERİ
: AYDIN BEŞPARMAK DAĞLARI
TARİHİ
:89 ARALIK 2007
KATILIMCILAR
:Hüseyin AYNUR, M. Utkan ÖREN, Sedat KAYACAN, Engin
ERDOĞAN, M. Ali, TOPDAL, Ali DURGUN, Emrah ORDULU, Cumhur KİRAZ, Doğa ISEL,
Mansur TÜZÜN, Hasan İLHAN
ULAŞIM
:Gidiş dönüş araç kiralandı
Adını beş adet kaya çıkıntılarından alan Beş Parmak
Dağlarına 89 Aralık 2007 tarihinde tırmandık. Aydın'ın
Koçarlı ilçesi ile Muğla arasında uzanan kayalık yapısı ve de
fıstık çamı ormanları ile inanılmaz güzelliğe sahip bir dağ
burası. Tarih öncesi çağlardan yaşam kalıntılarının
bulunduğu kale ve taş mezarları içermesiyle de tarihi eser
kaçakçılarına maden olmuş ve olmakta gizli bir medeniyet
beşiği.
Tırmanmaya Kızılcabölük Köyü'nden başlayarak
yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüş sonrası kamp alanına
ulaştık. İlk gün boş vaktimizin çok olması sayesinde çevreyi
gezmek için boş zamanımız vardı. Kampı kurduktan sonra
tarihi nitelik taşıyan kaleleri gezmeyi tercih ettim. Kapakları
patlatılmış mezarlar kayaları oyarak yapılmış merdivenler
beni çok etkiliyordu. Bölgede iki adet kale var ve ikisin
arasında boylu boyunca uzanan yaklaşık 3 km. lik taştan bir
yol bulunuyor. Rivayete göre iki farklı kalede yaşayan kralın
birisi oğluna diğerinin kızını ister. Kızını vermek istemeyen
kral; kızının ayağının hiç yere değmeden diğer kale ye
ulaşabilmesi şartını koşar. Bunun üzerine kral iki kale arasına
taştan bu yolu yapar ve kızı alır. Bizim açımızdan ise kral
yolunun bir başka önemi de zirve yolunun yaklaşık 3 km lik
kısmını oluşturmasıdır.
Ertesi gün sabah saat 3.00 da zirveye yürümeye
başladık. Havanın çok karanlık olması ve kral yolunun bazı
yerlerini bozulmuş olması nedeniyle yolumuzu bazen
kaybediyor; tekrar buluyorduk. Aramıza yeni katılan bazı
arkadaşlarımızın kondisyonlarının düşük olmasından da
yavaş ilerliyorduk.
Burası zirveye son 100 mt. kala teknik kaya tırmanışı
ile çıkıldığından dolayı dağcılık babında Aydın'da en çok
sevilen dağ burası. Bu özelliği ile ben buraya Aydın'ın Demir
Kazık'ı diyorum. Saat 11.00 civarında yöre halkının tekerlek
diye tabir ettiği ve zirveyi oluşturan kayanın dibine gelmiştik.
Burada bir şeyler atıştırıp açlığımızı bastırdıktan sonra yarım
saatlik bir tırmanışla zirveye ulaştık.
Buranın bir başka özeliği de zirvesinden hem Bafa
Gölü'nün hem de Ege'nin parlak sularının aynı anda
görülmesiydi. Bu inanılmaz manzara karşısında çevreyi
seyredip fotoğraf çekildikten sonra kamp alanına dönüp evin
yolunu tutmuştuk.
Aydın ve yakınlarında ki herkesin bu zirveye çıkıp bu
manzarayı görmesi taraftarıyım. Biz burada üniversiteler
arası bir dağcılık şenliği düzenlemeyi düşünüyoruz.
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