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Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör

BESYO en çok tercih edilen 
okul oldu
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Sevgili arkadaşlar,

Temmuz ayında yeni bir sayı ile daha sizlerleyiz. Temmuz ayı-
nın bizim için ayrı bir önemi var. Temmuz ayında Türkiye’nin 
en büyük kahramanlık savaşlarından biri yaşandı. 15 Temmuz’da 
vatanseverler adeta tarih yazdı. Ülkeyi bölmek, yabancı güçle-
rin istilasına açık hale getirmek, kendi kendine yönetemez bir 
duruma düşürmek için var gücü ile iktidara yürüyen vatan ha-
inlerinin kafası, 15 Temmuz tarihinde bizzat bu vatanın evlatları 
tarafından ezildi.

Ülkemize olan bağlılığımız, vatanımıza olan sevdamız, insanı-
mıza olan saygımız ile her zaman dik duran bizler, 15 Temmuz 
şehitlerinin ve gazilerinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Onları bir 
gün değil her gün anmak, onların kahramanlıklarını gelecek ne-
sillere en doğru şekilde anlatmak için var gücümüzle çalışıyo-
ruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Valimiz başta olmak üzere şehrimizin bütün üst düzey 
protokolünün destek verdiği bir dizi seminer, panel, konferans, 
sergi ve programı hayata geçirerek 15 Temmuz ruhunu canlı tut-
maya çalışırken geleceğin mimarı öğrencilerimizi de unutmuyo-
ruz.  Onların özgür iradesiyle hareket eden, tartışan, okuyan, 
bir zümre ya da topluluğun dayattığı düşünce ile düşüncelerini 
sınırlamayan bir nesil olması yolunda akademisyenler olarak var 
gücümüzle çalışıyoruz.

Güçlü bir Türkiye, güçlü bir devlet, güçlü bir millet ve güçlü bir 
yeni nesil için çalışmak, üretmek, bu yolda yorulmak isteyen 
tüm kardeşlerimle omuz omuza yürüme duasıyla hepinizi sev-
giyle kucaklıyorum. Var olun, sağ olun.

REKTÖRÜMÜZDEN

Muğla Sıtkı Kocman 
Üniversitesi Rektörü 
Üniverzitemizi 
ziyaret etti

Çocuklara kahvaltıda Türk 
Sineması anlatıldı

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri 
Kongresi'nin ilkine ev sahipliği 
yaptı
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Çelenk Sunumu, saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’yla 
başlayan törende günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmasında, Üniversi-
temiz Genel Sekreteri Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Aslan 
şunları söyledi: “İnsanlığın 
ve nice uygarlıkların beşiği 
olan coğrafyamız, kanlı ve 
vahşi bir saldırıya, tarihin 
kaydettiği en büyük iha-
net girişimine maruz kaldı. 
Ülkemize, vatanımıza, mil-
letimize ve tüm insani de-
ğerlere ihanet eden, Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
tarafından gerçekleştirilen, 
kanlı girişim milletimizin 
direnişiyle son buldu. Mil-
letimizin, şehit ve gazile-
rimizin, kahramanlığı ve 
cesareti, her türlü takdirin 
üzerindedir, darbe girişimi 
gecesinde ve sonrasındaki 
demokrasi nöbetlerinde, 
kuşaktan kuşağa aktarıla-
cak bir destan yazılmıştır.” 

Yrd. Doç. Dr. Aslan ayrıca 

15 Temmuz Direnişini Ma-
lazgirt, Çanakkale ve Kur-
tuluş Savaşı’na benzete-
rek, “ 249 şehit ve 2 binin 
üzerinde gazimiz ile tarihe 
bir not olarak düşülmüştür. 
15 Temmuz Şehitleri başta 
olmak üzere tüm şehitle-
rimizi rahmet, minnet ve 
saygıyla anıyoruz.” dedi. 

Program, Vali Yavuz Selim 
Köşger’in şeref defterini 
imzalaması, Aydın İl Müf-
tüsü Ömer Kocaoğul ta-
rafından şehitler için dua 
okunması, protokol tara-
fından şehitlerin kabrine 
çiçek konulmasıyla sona 
erdi. Aynı gün, 15 Tem-
muz gecesi yaşananların 
anlatıldığı “Anadolu Ajan-
sı  (AA) Fotoğraf Sergisi” 
ve “15 Temmuz Demokrasi 
Mücadelesi ve Aydın Yerel 
Basını” adlı karma serginin 
açılışı gerçekleşti. 

Üniversitemiz Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

ve Aydın Gazeteciler Ce-
miyeti’nin birlikte organize 
ettiği Serginin açılışını Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can’ın yanı sıra Aydın Valisi 
Yavuz Selim Köşger,  Aydın 
Milletvekilleri Deniz Dep-
boylu, Abdurrahman Öz,  
Garnizon Komutanı Per. 
Albay Mehmet Parım ve 
Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu 
yaptı. 

Aydın Valisi Yavuz Selim 
Köşger açılışta yaptığı ko-
nuşmada, Fetullahçı Terör 
Örgütü’ne (FETÖ) mensup 
hainlerin gerçekleştirdik-
leri kanlı darbe girişiminin 
yıl dönümünde 249 şe-
hidi yad ederek yeniden 
meydanlarda demokrasi 
nöbetleri tutacaklarını söy-
ledi. Vali Köşger, “Allah bu 
millete bir daha 15 Tem-
muz’lar yaşatmasın.” dedi.

Aydın Valiliği tarafın-
dan düzenlenen “15 
Temmuz Şehitlerini 

Anma Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günü” etkinlikleri 
kapsamında Tellidede Şe-
hitliği’nde anma töreni ve 
Atatürk Meydanı’nda “Ana-
dolu Ajansı  (AA) Fotoğraf 
Sergisi” ve “15 Temmuz De-
mokrasi Mücadelesi ve Ay-
dın Yerel Basını” adlı karma 
serginin açılışı, 11 Temmuz 
2017 tarihinde gerçekleşti.

Tellidede Şehitliği’ndeki 
anma törenine, Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bir-
can’ın yanı sıra Vali Yavuz 

Selim Köşger, Aydın Mil-
letvekilleri Mehmet Erdem, 
Mustafa Savaş, Abdurrah-
man Öz, Deniz Depboylu, 
Aydın Garnizon Komutanı 
Personel Albay Mehmet 
Parım, Aydın Büyükşehir 
Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu, Efeler Belediye 
Başkanı Mesut Özakcan, 
Aydın Emniyet Müdü-
rü Rahmi Baştuğ, Rektör 
Yardımlarımız Prof. Dr. Re-
cai Tunca, Prof. Dr. Törün   
Özer, kamu kurum ve ku-
ruluşlarının il temsilcileri, 
Şehit Aileleri Dernekleri 
ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri katıldı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma 
ve Demokrasi Milli Birlik Günü 
etkinlikleri başladı
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Üniversitemizde  
"15 Temmuz 
Milletin Zaferi ve 
Şehitleri Anma" 
paneli düzenlendi

En yakınımızdaki bazı kişi-
lerin, Kuran’ı Kerim üzeri-
ne yemin etmelerine rağ-
men FETÖ’cü olduklarını 
öğrendik. Maalesef bunla-
rın dinle imanla ilgisi yok. 
Allah’ın kelamı üzerine 
bile rahatlıkla yemin ede-
biliyorlar. Bunlar İslami-
yet’in adını kirleten lanet 
insanlardır.” diye konuştu. 
Prof. Dr. Bircan, “Bu örgüt, 
başta PKK, DEAŞ, KCK ol-
mak üzere diğer tüm terör 
örgütlerine bilgi aktaran 
ana kaynaktır. Biz ana kay-
nağı yakaladık. Bu yüzden 
bas bas bağırıyorlar. Bu 
yüzden hiç kimseyi bize 
iade etmiyorlar.” dedi. 

“Devletin kaynaklarını 
terör örgütlerine 
aktardılar”

FETÖ’nün, ülkenin kılcal 
damarlarına kadar girdi-
ğine dikkat çeken Aydın 
İl Emniyet Müdürü Rahmi 
Baştuğ ise yaptığı konuş-
mada FETÖ’nün sadece 15 
Temmuz darbe girişimin-
de bulunmakla kalmadı-
ğını, özellikle kılcal damar 
olarak nitelendirilen nok-
talarda devletin kaynak-
larını terör örgütlerine ak-
tardığını söyledi. Baştuğ: 

“Devlet bunların bilincin-
de olsa da etkin mücadele 
tek kişiyle yapılabilecek 
mücadele değildi. Bu ör-
gütün kadrolaşıp kendi-
lerinden olmayanları bir 
şekilde kurdukları kum-
paslarla bertaraf ederek 
oralarda kılcal damar ola-
rak nitelendiren yerleri ele 
geçirip örgütlenmelerini 
soluksuz ve aralıksız bir 
şekilde devam ettirdikle-
rini gördük.” diye konuştu.

“Milletin silahını 
mermisini millete 
doğrulttular”

Aydın Valisi Yavuz Selim 
Köşger ise dünyanın bir-
çok ülkesinde darbelerin 
olduğunu fakat FETÖ’nün 
hain darbe girişiminin 
benzerinin dünyanın hiç-
bir ülkesinde olmadığını 
söyleyerek sözlerine baş-
ladı. FETÖ’nün milletin 
evlatlarını belirli süreçten 
geçirdikten sonra robot-
laştırdığını vurgulayan Vali 
Köşger, “Bu insanları daha 
sonra silahlandırıp milletin 
silahını millete doğrult-
tular.” dedi.  Vali Köşger 
sözlerini şöyle tamamladı: 
“Ülkeyi etnik ve mezhep 
ayrımcılığıyla bölemedik-

leri zaman içimizdenmiş 
gibi bir unsuru devreye so-
karak ülkenin başına çok 
büyük bir bela açma giri-
şiminde bulundular. Ama 
şunu hesap etmemişlerdi. 
Bu millet çok enteresan 
bir millettir. Tarihin kırıl-
ma noktalarında yiğitçe 
ve aslanca durarak, bütün 
oyunları bozmayı bilen ve 
gerektiği noktada canını 
verip vatanına, bayrağına 
sahip çıkan bir millettir.”

Konuşmaların ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Bir-

can’ın moderatörlüğünde 
Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. 
Dr. Törün Özer ile Nazilli 
İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültesi Dekan Vekili Meh-
met Erdemir Gündoğ-
muş’un konuşmacı olarak 
katıldığı “15 Temmuz Mil-
letin Zaferi” paneli ger-
çekleştirildi. 

Panelde 15 Temmuz ak-
şamı Türkiye’de ve Ay-
dın’da yaşananlar, izle-
yenlerin etkin katılımı ile 
değerlendirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü etkinlikleri 
kapsamında Üniversite-
miz ve Aydın Valiliği’nin 
birlikte düzenlediği “15 
Temmuz Milletin Zaferi ve 
Şehitleri Anma” Paneli, 13 
Temmuz 2017 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi 
Miletos Salonu’nda ger-
çekleşti.

Katılımın yoğun olduğu 
panele, Aydın Valisi Ya-
vuz Selim Köşger, Aydın 
Garnizon Komutanı Albay 
Mehmet Parım, Cumhuri-
yet Başsavcı V. Süleyman 

Keskin, 1. İdare Mahkeme-
si Başkan V. Tuğba Sürü-
cü, 2. İdare Mahkemesi 
Başkanı Abdullah Aygün, 
Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, Baro Başka-
nı  Av. Gökhan Bozkurt, 
Aydın Vali Yardımcısı Al-
per Faruk Güngör, Efeler 
Kaymakamı İzzettin Sev-
gili katıldı. Panele ayrıca 
Aydın İl Emniyet Müdürü 
Rahmi Baştuğ, İl Jandar-
ma Komutanı Albay Halil 
Şen,  Rektör Yardımcıları-
mız Prof. Dr. Recai Tunca 
ve Prof. Dr. Törün Özer’in 
yanı sıra AK Parti Aydın 

İl Başkanı Ömer Özmen, 
sivil toplum kuruluşu tem-
silcileri, akademisyenler, 
daire müdürleri ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı.

“Bunların dinle imanla 
ilgisi yok”

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan etkin-
liğin açılış konuşmasını 
yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan,  merhum 
bir Başbakanın ismini ta-
şıyan bir Üniversitenin 
Rektörü olmanın ayrı bir 
anlam ve yük getirdiğini 

ifade ederek, 15 Temmuz 
süresinde de bu bilinç ve 
sorumlulukla hareket et-
tiklerini söyledi. Darbeyle 
ilgili bir şey söylenecek 
ve akademik anlamda ko-
nuşulacaksa, bunu Adnan 
Menderes Üniversitesinin 
yapması gerektiğini düşü-
nerek bu programı hazır-
ladıklarını belirten Rektö-
rümüz Prof. Dr. Bircan,  15 
Temmuz’da yaşananlara 
dikkat çekip, “15 Temmuz 
sonrasında zor bir süreç 
yaşadık. İçimizdeki Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ)  
mensuplarını temizledik. 
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15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü’ne 
ilgi büyüktü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü etkinlikleri kapsa-
mında düzenlenen Milli Birlik 
Yürüyüşü, 15 Temmuz 2017 ta-
rihinde Zafer Meydanı’ndan 
başlayarak Atatürk Kent Mey-
danı’nda düzenlenen program-
larla sona erdi.

Saat 19:30’da başlayan Milli 
Birlik Yürüyüşüne; Aydın Valisi 
Yavuz Selim Köşger, Aydın Gar-
nizon Komutanı Albay Mehmet 
Parım, Aydın Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can, Aydın Emniyet Müdürü Dr. 
Rahmi Baştuğ, Aydın İl Jandar-
ma Komutanı Halil Şen, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, 
Üniversitemiz Genel Sekreter 
V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan,  
parti il başkanları, Üniversite-
miz akademik ve idari persone-
linin yanı sıra, kurum müdürleri, 
şehit yakınları, gaziler ve binler-
ce vatandaş katıldı.

Çeşitli etkinliklerin düzenlen-
diği gecede, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardım-
cılarımız Prof. Dr. Recai Tunca, 
Prof. Dr. Törün Özer ve Üniver-
sitemiz Genel Sekreter V. Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Aslan, Üniver-
sitemiz Ziraat Fakültesi tarafın-

dan üretilen dondurma ve ayra-
nı vatandaşlara ikram etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 
Kadın Mehteran Takımı ile Na-
zilli Belediyesi Mehteran Takımı 
gösterilerinin beğeni topladığı 
etkinliklerde, vatandaşlar mey-
danda bayraklarıyla da görsel 
şölen oluşturdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’yla başlayan programda, şe-
hitlerimiz için Aydın İl Müftüsü 
Ömer Kocaoğul tarafından, 
Kuran-ı Kerim okundu ve dua 
edildi. Daha sonra meydanda 
kurulan dev ekrandan, 15 Tem-
muz Belgeseli ve Şehit Nedip 
Cengiz Eker’in tanıtım videosu 
izlendi.

15 Temmuz şehidi Polis Nedip 
Cengiz Eker’in babası Nihat 
Eker yaptığı konuşmada, O’nun 
pırlanta bir evlat olduğunu be-
lirterek “Rabbim cennetiyle 
cemaliyle müşerref kılsın. Bay-
rakları bayrak yapan üstündeki 
kandır, toprak eğer uğrunda 
ölen varsa vatandır. Unutma-
malıyız ki 15 Temmuz’da haya-
tını bu topraklar uğruna feda 
edenler bize bu vatanı bıraktı-
lar. Bugüne kadar büyük gurur-
la çocuklarımıza anlattığımız 
Çanakkale ve Kurtuluş Sava-

şı’ndan sonra artık yeni bir des-
tanımız var, 15 Temmuz Desta-
nı!” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger 
ise “Tarihin her zor noktasında 
bütün Anadolu halkı gibi bütün 
bu toprakların insanları yiğitleri 
gibi bu Efeler de hazır ve nazır 
olmuştur. 15 Temmuz’da da bu 
meydanları siz doldurdunuz ve 
bu ülkeye kast edenlere haddini 
bir kere daha siz bildirdiniz. Bu 
ülkenin bu milletin göz bebeği 
dediği, peygamber ocağı dedi-
ği silahlı kuvvetlerinin içine sız-
dırdıkları alçaklarla bu milletin 
vergileriyle ödenmiş silahları, 
bu millete doğrulttular. 15 Tem-
muz’da bu millet durumun çok 
daha vahim olduğunu askerin 
kendisine silah doğrulttuğunu 
fark ettiği zaman, işte bütün 
milletimiz destansı bir şahlanış-
la duruma ve vaziyete el koy-
muştur ve gereğini yapmıştır.” 
dedi.
Konuşmaların ardından Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın halka hitabı meydanda-
kiler tarafından dev ekrandan 
izlendi.

Kutlamalar gece yarısı 00:13’te 
selaların okunması ve vatan-
daşların sabaha kadar sokaklar-
da nöbetiyle devam etti.
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Üniversitemiz tanıtım et-
kinlikleri kapsamında, 
2013-2014 yılında 6, 2014-
2015 yılında 7, 2015-2016 
yılında 15 fuara katılırken, 
2016-2017 yılında katıldı-
ğı 34 fuarda yaklaşık 600 
bin öğrenciye ulaştı. 

Üniversitemizi ziyaret 
ederek, öğrencilerine Ad-
nan Menderes Üniversi-
tesini tanıtmak isteyen 
okulları da kabul eden 
Üniversitemiz, yurdun 
dört bir yanından gelen 
43 liseyi de kampüste 

ağırlayarak, kampüste ya-
şam, öğrencilere sağlanan 
imkanlar, sosyal faaliyetler 
ile fakülte ve meslek yük-
sekokulların sahip olduğu 
fiziki ve sosyal imkanları 
da yerinde tanıttı. 

Üniversitemiz 2016-2017 
yılında, Samsun, Manisa, 
Isparta, Konya, Denizli, 
Balıkesir, Afyon, İstanbul, 
Zonguldak, Kocaeli, İz-
mir, Edirne, Ankara, An-
talya, Muğla, Bursa, Mer-
sin, Adana, Bolu, Burdur, 
Sakarya gibi illerde farklı 

fuar gruplarının gerçek-
leştirdiği toplam 34 fuara 
katılım sağladı. Bu rakam-
larla Üniversitemiz tanı-
tım çalışmalarında zirveye 
otururken 1 ila 3 gün süren 
periyodlar halinde ger-
çekleşen fuarlarda, ülke-
mizin çeşitli bölgelerinde 
yaklaşık 600 bin öğrenci-
ye ulaşmayı başardı. Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü Halkla İlişkiler ve Tanı-
tım Sorumlusu Mertcan 
Çelik koordinatörlüğünde 
katılım sağlanan fuarlarda 
10 personel ile Üniversi-
temizi, Aydın’ı tanıtırken, 
kampüste yaşam ile ilgili 
merak edilenler öğrenci-
lere anlatıldı.

Türkiye’nin en büyük eği-
tim fuarı organizasyonla-
rından birine ev sahipliği 
yaptık

Tanıtım faaliyetlerine, 
Türkiye’nin en büyük eği-
tim fuarcısı Boyut Grup 
bünyesinde hizmet ve-
ren “EDUCATURK AYDIN 
Yükseköğretim Fuarı”na 
ev sahipliği yaparak hız 
kazandıran Üniversitemiz,  
bu yıl ilk defa Türkiye’nin 

en önemli 20 üniversite-
sini ilimizde ağırlayarak, 
Aydınlı öğrencilerle bu-
luşturdu. Yaklaşık 15 bin 
öğrencinin gezdiği EDU-
CATURK AYDIN Yükse-
köğretim Tanıtım Fuarın-
da Üniversitemiz ve Boyut 
Grup, Aydınlı öğrencilere 
LYS öncesinde önemli bir 
hizmet sunmuş oldu. 

Online fuarlarla sürekli 
öğrencilerin yanındayız

Aynı zamanda birçok on-
line fuara da katılan Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdür-
lüğü, öğrencilerin Üniver-
sitemiz ve bölümlerimiz 
hakkındaki sorularını onli-
ne olarak anında cevapla-
yarak öğrencilerin doğru 
tercih yapmasına olanak 
sağlıyor.

2017 Temmuz ayı içeri-
sinde gerçekleşecek olan 
tercih fuarlarına da katı-
lacak olan Üniversitemiz 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, İstanbul, An-
kara, İzmir ve Antalya’da 
öğrencilerin doğru tercih 
yapması konusunda yar-
dımcı olacak.

Samsun 

Manisa 

Konya Denizli 

Afyon 

Zonguldak 
Kocaeli 

Edirne  

Ankara  

Antalya  
a  

Bursa  

Mersin  

Adana  

Bolu  

Burdur  

Sakarya 

2013-20142 014-20152 015-20162 016-2017

6 7 
15 

34
Isparta

Üniversitemiz rekor sayıda fuara katıldı
Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2016 – 2017 Akademik Yılında, yurt genelinde 34 üniversite 
tanıtım etkinliğine katılarak rekor kırdı.

Yapımcılığını Fikret 
Karakaya, Yönet-
menliğini Ferhad 

Öztürk, Editörlüğünü Ra-
bia Neva Şahin’in yaptı-
ğı TRT Avaz Kanalı’nda 
yayınlanan “Panorama” 
programının çekimleri, 3 
Temmuz 2017 tarihinde 
Üniversitemizde gerçek-
leşti.

Otuz kişilik bir ekiple Mer-
kez Kampüs’te gerçekle-
şen çekimlerde, Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Üniversitemiz hakkında 

bilgiler verirken, Üniversi-
tenin hedefleri ve öğrenci-
lerin neden ADÜ’yü tercih 
etmeleri gerektiği hakkın-
da açıklamalarda bulundu.

Sunuculuğunu Mustafa 
Murat Bayram’ın üstlen-
diği programda Rektö-
rümüz Prof. Dr. Bircan, 
Türkiye’deki yükseköğre-
nimden Adnan Menderes 
Üniversitesinin akademik 
dünyaya kazandırdıkları-
na,  kurumlarla yürütülen 
projelerden Ar-ge çalış-
malarına, öğrenci değişim 

programlarından yurt dı-
şından gelen öğrencilerle 
ilgili çalışmalara, kültür 
sanat etkinliklerinden Üni-
versitenin sosyal imkân-
larına kadar birçok konu 
hakkında bilgi verdi.

Her Cumartesi saat 
11.30’da yayınlanan, Türki-
ye’de ve ortak kültür coğ-
rafyalarında yaşanan siya-

si, kültürel ve ekonomik 
gelişmeleri mercek altına 
alan Panorama Progra-
mı, 8 Temmuz Cumartesi 
günü saat 11.30’da TRT 
Avaz ekranlarında, Üni-
versitemiz hakkında me-
rak edilen tüm detaylar ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın samimi sohbe-
tiyle izleyenleriyle buluştu.

Panorama 
programının 
konuğu 
Rektörümüz oldu 
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Üniversitemiz Eği-
tim Fakültesinden 
mezun olan ulusla-

rarası öğrencilerimiz, 23 
Haziran 2017 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan’ı makamında 
ziyaret ederek diplomala-
rını aldı.

Fildişi Sahili’nden gelen 
Eğitim Fakültesi Bilgisa-
yar ve Öğretim Teknolo-
jileri Bölümünde öğrenim 
gören Mariam Meite ve 
Türkmenistan’dan gelerek 
Sosyal Bilgiler Öğretmen-
liği Bölümü’nde öğrenim 
gören Jemal Jumaguly-

yeva 4 yıllık öğrenimlerini 
başarıyla tamamlayarak 
mezun oldu. Diplomala-
rını Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ın elinden al-
manın mutluluğunu yaşa-
yan öğrencilerimiz, Üni-
versitemizde kaliteli bir 
eğitim sürecinden geç-
tiklerini ifade ederek bu-
rada öğrendiklerini kendi 
ülkelerinde yetişen yeni 
nesillere aktaracaklarını 
dile getirdi.
 
Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, uluslararası 
öğrencilerin hem Üniver-
sitemiz hem de ülkemiz 

için zenginlik kaynağı ol-
duğuna dikkat çekerek, 
“Adnan Menderes Üniver-
sitesi Rektörü olarak ulus-
lararası öğrencilerimize 
her platformda destek 
verdik ve vermeye de-
vam edeceğiz. Buradan 
mezun olduktan sonra da 
Üniversitemizi kendi evi-
niz gibi görmenizi isterim. 
Ne zaman başınız sıkışsa, 
ne zaman desteğe ihtiyaç 
duysanız hiç çekinmeden 

kapımızı çalabilirsiniz.” 
diyerek öğrencilerimize 
diplomalarını verdi.

Ülkelerine dönünce mes-
leklerini icra etmek iste-
diklerini vurgulayan öğ-
rencilerimiz, 5 yıl boyunca 
Türkiye’de çok güzel anı-
ları olduğunu ve çok iyi 
arkadaşlıklar kurduklarını 
ifade ederek tekrar Türki-
ye’ye gelmek istediklerini 
söyledi.

Uluslararası 
öğrencilerimiz 
diplomalarını 
Rektörümüzden aldı    

Yükseköğretim Ku-
rulu istatistiklerine 
bağlı olarak 2016-

2017 öğretim yılında lisans 
öğrencisi bulunan toplam 
164 devlet ve vakıf üni-
versitesinde eğitim gören 
13.694 öğrenciden top-
lanan verilere dayanarak 
hazırlanan,  Türkiye Üni-
versite Memnuniyet Araş-
tırması’nın (TÜMA) sonuç-
larına göre Üniversitemiz, 
“Kurumun Yönetim ve İş-
leyişinden Memnuniyet” 
başlıklı sıralamada, 17. oldu.

Kotalı örnekleme kulla-
nılarak her üniversiteden 
en az 50 öğrenciyle yüz 
yüze görüşme yoluyla uy-
gulanan anketlerle topla-
nan verilerle oluşturulan 
çalışmada, 108 devlet ve 
56 vakıf olmak üzere 164 
üniversitede öğrenim gö-
ren 13.694 öğrenciden kul-
lanılabilir veriler toplandı. 

Araştırmada, öğrencilerin 
devam ettikleri üniversite-
deki eğitim ve öğretimden, 
bulundukları üniversite-
nin yerleşkesinden ve bu 
yerleşkedeki yaşamdan, 
kendilerine sağlanan aka-

demik destek ve ilgiden, 
Üniversitenin yönetim ve 
işleyişinden,  Üniversite-
lerindeki öğrenme imkân 
ve kaynaklarının zenginlik 
düzeyinden, kendilerine 
üniversitelerince sunulan 

kişisel gelişim ve kariyer 
desteği olanaklarından 
memnuniyetleri sorgulan-
dı. Çalışma, 2016 yılı so-
nuçlarına göre karşılaştır-
malı olarak tablolar halinde 
sunuldu.

Üniversitemiz Öğrenci Memnuniyeti 
Sıralamasında 17. sırada yer aldı

Aydın Cumhuriyet 
Başsavcısı Hakan 
Arslan 7 Temmuz 

2017 tarihinde Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bir-
can’ı makamında ziyaret 
etti.

Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Törün 
Özer ve Genel Sekreter 
V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 

Aslan’ın hazır bulundu-
ğu  ziyarette, Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bir-
can, Hakim ve Savcılar 
Yaz Kararnamesiyle Yar-
gıtay Cumhuriyet Sav-
cılığına atanan Başsavcı 
Arslan’a,  Aydın’daki ça-
lışmalarından dolayı te-
şekkür ederek, kendisine  
yeni görev yerinde başa-
rılar diledi.

Aydın Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Rektörümüze veda 
ziyaretinde bulundu

Devlet Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre Sıralamaları
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Üniversitemizde 24 Temmuz Basın 
Bayramı kutlandı

Basında Sansürün Kaldırı-
lışının 109. Yılı dolayısıyla 
düzenlenen törene, Vali 
Yavuz Selim Köşger ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan’ın yanı sıra, Ay-
dın Büyükşehir Belediyesi 
Başkan V. Barış Altıntaş, 
Aydın Baro Başkanı Av. 
Gökhan Bozkurt, ilçe be-
lediye başkanları, AK Parti 
İl Başkanı Ömer Özmen, 
sivil toplum kuruluşları, 
basın mensupları ve çok 
sayıda davetli katıldı.

“Haberciliğin ve Basın 
Mesleğinin Temeli 
Hucurat Suresi’ndedir”

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’yla başlayan etkin-
likte, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Aydın ve 
Aydın’ın geleceği için ça-

lışmalarını sürdürdüklerini 
ifade ederek bu yıl ilimi-
ze 13 bin yeni öğrencinin 
geleceğinin ve ADÜ’nün 
60 bin kişilik büyük bir 
aile olacağının müjdesini 
verdi. Aydın halkıyla bü-

tünleşmiş bir Üniversite 
olarak AGC’ye  böyle bir 
organizasyonda ev sa-
hipliği yapmaktan duydu-
ğu mutluluğu ifade eden 
Rektörümüz, basın mes-
leğinin önemine değindi. 

Prof. Dr. Bircan,  basın 
mesleğinin ve haberciliğin 
temelinin Hucurat Suresi 
6. Ayette yer aldığını vur-
gulayarak, haber kaynağı 
ve haberin doğruluğu-
na dikkat çekti.  Hucurat 

Suresi 6. Ayeti açıklayan 
Rektörümüz, “Ey iman 
edenler! Eğer fasıkın biri 
size bir haber getirirse 
onun doğruluğunu araş-
tırın. Yoksa bilmeden bir 
topluluğa sataşırsınız da 
sonra yaptığınızdan piş-
man olursunuz.” diyerek 
gazetecilik mesleğinin 
sınırlarının bu ayette be-
lirlendiğini söyleyip tüm 
basın çalışanlarının 24 
Temmuz Basın Bayramı’nı 
kutladı.

“Basın Kendi Ülkesinin 
Ayağına Kurşun Sıkmaz”

Aydın Valisi Yavuz Selim 
Köşger,  dünya üzerinde 
hayat bulmuş tüm yöne-
tim biçimleri içerisinde sa-
dece demokrasilerde mu-
halefetin olduğunu dile 
getirerek, “ İdarecilerimi-
zin yaptığı yanlışların iletil-
mesi ve yapıcı eleştirilerle 
düzeltilmesi hususunda 
basınımızı önemsiyoruz. 
Ülkemizin demokratik bir 
ülke olduğunun en büyük 
göstergelerinden biri de 
budur.” dedi. Vali Köşger, 
ülke bekasına zarar vere-
cek tüm yaklaşımlardan 
uzak durulması gerektiği-
ne işaret ederek Suriye’de 
eleştirilecek bir devletin 
dahi kalmadığını söyledi. 
Sözlerini sürdüren Köşger, 
“En gelişmiş Batı demok-
rasilerinde dahi basın, o 
ülkenin milli menfaatle-

rine zarar verecek hiçbir 
yayın yapmaz. Kendi ül-
kesinin ayağına kurşun 
sıkmaz.” diye konuştu. 
Aydın’da göreve başla-
dığında nitelikli bir yerel 
basınla karşılaştığını ifade 
eden Vali Köşger, İlimizde 
görev yapan basın men-
suplarından beklentilerini 
dile getirerek, 24 Temmuz 
Basın Bayramı’nı kutladı.

Basın Mecrası Halkın 
Gözü Kulağıdır

AGC Başkanı Semra Şe-
ner ise yaptığı konuşma-
da,  her yıl 24 Temmuz’da,  
Türk basınında sansürün 
kaldırılışının yıldönümünü 
kutladıklarını ifade ede-
rek, basın özgürlüğünün 
önemine dikkat çekti. 
Başkan Şener,  “Basın öz-
gürlüğünün önemine her 
yıl 24 Temmuzlarda vurgu 
yapılsa da daha bu anlam-
da kat edilecek çok yolu-
muz vardır. Basın mecra-
sı ne olursa olsun halkın 
gözü kulağıdır. İster ga-
zete sayfaları, ister inter-
net sayfaları, ister radyo 
ve televizyon stüdyoları 
olsun gazeteciler, halka 
karşı sorumludur. Çünkü 
gerçek patronları halktır. 
Gücünü anayasadan alır. 
Basın yasasının kendisi-
ne verdiği sorumlulukla 
hareket eder. Kamu ku-
rumları adına tüm ku-
rumları denetleme yetkisi 

basındadır. Kamu kurum-
larındaki aksaklıklar, yap-
tığı yanlışlar basının görev 
alanıdır. Halk bu sayede 
aksaklıklardan haberdar 
olur. Basın mensuplarının 
işlerinin zor olduğunu ve 
sorumluluk gerektiren bir 
iş olduğunu söyleyen AGC 
Başkanı Semra Şener, ba-
sın mensuplarına zor ve 
meşakkatli görevlerinde 
başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 
Basın ve Halkla İlişki-
ler Müdürü Araş. Gör. Ali 
Emre Dingil ve Sosyolo-
ji Bölümü Yüksek Lisans 
öğrencisi Aynur 

Çam’ın hazırladığı 16 Tem-
muz – 16 Ağustos tarihleri 
arasında incelenen ga-
zetelerden  “15 Temmuz 
Darbe Girişimi Sonrası Ye-
rel Basın Gündemi: Aydın 
İli Örneği” adlı çalışmanın 
sunumu yapıldı.

Sunumun ardından mes-
lekte 20’nci yılını doldu-
ranlara onur belgeleri ve 
ödüle layık görülenlerin 
plaketleri verildi. Tören,  
15 Temmuz Darbe Girişimi 
sırasında Aydın basınında 
yer alan haber sergisinin 
gezilmesiyle sona 
erdi.

Üniversitemiz ev sahipliğinde Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Basın Ödül Töreni, 24 Temmuz 2017 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.
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Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı akademik ve idare birimler ile öğrencilerin 
ihtiyaç duyacağı bilişim hizmetlerini sağlamak ve pratik çözümler sunmak için çalışmalarını hızla sür-
dürüyor. Yenilenen teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitenin teknolojik alt yapısını 

güncel tutmak ve bilgi teknolojileri alanında kesintisiz hizmet sağlamak için daire başkanlığı bünyesinde yer 
alan bilişim uzmanları, yoğun bir tempo ile çalışıyor.

Üniversite bünyesinde yer 
alan akademik ve idari bi-
rimlerin ihtiyaç duydukları 
bilişim, yazılım, donanım 
gibi alanlarda hizmetler 
sağlayan ve bu konular-
da projeler geliştiren Bil-
gi İşlem Daire Başkanlığı 
hızla değişen teknolojik 

gelişmeleri yakından ta-
kip ederek Üniversitenin 
bilişim ve teknoloji alt ya-
pısını güçlendirmeye de-
vam ediyor. Teknoloji ve 
bilişim alanında yaşanan 
hızlı değişimler beraberin-
de yeni ihtiyaçlar ortaya 
çıkartıyor. Bu ihtiyaçların 

hızlı bir şekilde sağlanma-
sı ve güncel bir şekilde ta-
kip edilmesi için kurumlar 
bünyesinde yer alan bilgi 
işlem şubeleri yürüttükle-
ri güncelleme ve yenile-
me çalışmaları ile tekno-
lojiyi sürekli olarak takip 
ediyorlar. Bu çalışmalar 

kapsamında Üniversitenin 
bilişim alt yapısı ile ilgi-
li son yıllarda ciddi yatı-
rımlar yapıldığını belirten 
Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Ayhan Atıgan, özellikle 
Rektör Prof. Dr. Cavit Bir-
can’ın desteği ile ADÜ’de 
hizmet standartlarının her 

| Haber: Halil Yörük /  Fotoğraflar: Ozan Ali Yoldaş

Aydın’ın en güçlü 
veri depolama 
merkezi ADÜ’de 
kuruldu

geçen gün yükseldiğini 
ifade ediyor. Atıgan, hiz-
met standartlarının daha 
iyi seviyelere ulaşması ve 
pratik çözümler sunulma-
sı için yeni projeler hazır-
ladıklarını söyledi.

312 terabaytlık toplama 
alanı ile Aydın’ın en güçlü 
veri depolama merkezi 

Çeyrek asırı geride bırak-
mış, Ege bölgesinin en 
köklü üniversitelerinden 
bir tanesi olan Aydın, Ad-
nan Menderes Üniversi-
tesi her geçen büyümeye 
devam ediyor. Sürekli ola-
rak artan personel ve öğ-
renci sayısı ile birlikte yeni 
doğan ihtiyaçların karşı-
lanması adına Üniversite 
bünyesinde yeni yatırım-
lar gerçekleştiriliyor. Bu 
yatırımlardan bir tanesi de 
Bilgi İşlem Daire Başkanlı-
ğı koordinasyonluğunda 
yürütülen ve geçtiğimiz 
aylarda hizmete açılan 
veri depolama merkezidir. 
312 terabaytlık toplama 
alanı ile Üniversitenin tüm 
verilerinin yedeklendiği 
ve tek merkezde toplan-

dığı bu veri merkezinde 
bilgiler titizlikle korunu-
yor. Aynı zamanda ADÜ 
Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi,  Diş Hekimliği 
Fakültesi ve ADÜ Hayvan 
Hastanesi verilerinin de 
saklandığı merkezde her-
hangi bir elektrik kesintisi 
ya da herhangi olumsuz 
bir durum yaşandığında iş 
sürekliliğinin sağlanması 
açısından merkez büyük 
önem taşıyor.  Üniversite 
adına bu merkezin kurul-
masının çok önemli oldu-
ğunu vurgulayan Ayhan 
Atıgan, “312 terebaytlık 
depolama alanı ile bü-
yüklük bakımından Ege 
bölgesinde ilk üç içeri-
sinde, Aydın’da ise en 
yüksel kapasiteli depo-
lama merkezine sahibiz. 
Üniversitemize ait birçok 
bilgi, belge ve doküman 
bu merkez altında hem 
depolanıyor hem de ko-
runuyor. İlk aşamada 312 
terabaytlık bir depolama 
alanı oluşturduk ve önü-
müzdeki dönemlerde bu 
alanı daha da büyütmeyi 
düşünüyoruz.” dedi.

Kampüslerde ücretsiz 
internet dönemi 

ADÜ, merkez kampüs 
ve diğer yerleşkelerinde 
uzun zamandır süren in-
ternet alt yapı çalışmaları-
nın tamamlanması ile bir-
likte Üniversite personeli 
ve öğrencileri ücretsiz in-
ternet erişimini kullanma-

ya başladı. Eduroam uy-
gulaması ile yürütülen bu 
çalışma ile birçok alanda 
ücretsiz internet erişimi 
sağlanabiliyor. Bu konu-
da yaklaşık bir yıl çalışma 
sürdürdüklerini ifade eden 
Ayhan Atıgan, “35 farklı 
birimde, bin 900 kilomet-
re yol, 6 bin 100 metre 
Cat6 Kablo ile 213 Wire-

ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayhan Atıgan
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less erişim noktası ile bu 
sistem Üniversitemizde 
hayata geçti. Her geçen 
gün sistemin iyileşmesi ve 
daha çok fayda sağlama-
sı için daire başkanlığımız 
olarak sistemi yakından 
takip ediyoruz. Sistemin 
alt yapısını neredeyse tüm 
birimlerde oluşturulmuş 
durumdayız. Teknik Des-
tek Şube Müdürlüğümüz 
tarafından sistem sürekli 
olarak kontrol ediliyor ve 
en iyi hizmeti sunabilmek 
için ekiplerimiz sürekli 
olarak çalışıyor. 
Önümüzdeki yıllarda wi-
reless desteği verilen alan 
genişletilerek, kablosuz 
ağa bağlanma kalitesini 
arttıracak yatırımlar yapı-
lacaktır.” dedi.

Üniversite kendi 
yazılımlarını kullanıyor

Üniversite bünyesinde 
kullanılan birçok otomas-
yon ve yazılım, bilgi yöne-
tim sistemleri ekibi içinde 
yer alan yazılım geliştirme 
ekibi tarafından hazırlanı-
yor. Bu konuda yerli ya-
zılıma önem verdiklerini 
belirten Bilgi İşlem Şube 
Müdürü Yılmaz Suçeken, 
Üniversite olarak kendi 

yazılımlarını kendilerinin 
geliştirdiğinin altını çizdi. 
E-Üniversite içinde yer 
alan OBİS, ENSBİS, PER-
BİS, EDBİS, AKBİS, BİLGİ 
PAKETİ gibi çeşitli oto-
masyonlar Üniversite bilgi 
işlem uzmanları tarafın-
dan hazırlandığını belirten 
Suçeken, “ Bu sistemler 
aynı şekilde e-devlet gibi 
önemli otomasyonların alt 
yapılarına entegre olabi-
lecek şekilde tasarlanarak 
geleceğin alt yapılarına 
uygun bir şekilde oluştu-
ruluyor. Yazılım grubu ile 
birlikte son olarak ADÜ 
Mobil uygulamayı geliş-
tirdik. Akademik ve idari 
personel, öğrencilerimiz 
telefon, tablet ve bilgisa-
yarlarına indirdikleri mo-
bil uygulama ile rahatlıkla 
üniversite ile ilgili birçok 
işlemini gerçekleştirebili-
yorlar. Kullanımı kolay, an-
laşılır ve hızlı uygulama-
lar kullanıcılar için büyük 
önem taşıyor. Yazılımla-
rımızı hazırlarken bunları 
dikkat ediyoruz.” diye ko-
nuştu.

Dağınık kampüs yapısı 
çalışmaları güçleştiriyor

Buharkent’ten Didim’e, 

Kuşadası’ndan, Çine’ye 
kadar birçok yüksekokul 
ve birimde çalışma yürüt-
tüklerini belirten Teknik 
İşler Şube Müdürü Sinan 
Balcı ise, çalışma alanla-
rının çok geniş, Üniversi-
tenin ise dağınık kampüs 
yapısına sahip olması ne-
deniyle işlerinin zor oldu-
ğunu kaydetti. Üniversite-
mize bağlı tüm birimlere 
teknik, donanım ve yazı-

lım gibi alanlarda hizmet 
verdiklerini belirten Bal-
cı, “ Ekip çalışmaları ve 
organizasyon şeması ile 
karşılaştığımız sorunları 
minimum seviyeye düşür-
meye çalışıyoruz. Teknik 
ekiplerimiz sürekli olarak 
sahada alt yapıyla ilgi-
li çalışmalar sürdürüyor. 
Tüm birimlerin en iyi şe-
kilde bilişim teknolojilerini 
kullanmaları için ekip ça-

ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığının çok sayıda başarı 
belgesi, sertifikası ve katılım belgesi bulunuyor.

ADÜ Teknik Destek Şube Müdürü Sinan Balcı

lışması ile pratik çözüm-
ler üretmeye çalışıyoruz.” 
dedi. 

Kampüste hayat daha da 
kolaylaşacak

Teknoloji’nin imkânlarını 
en iyi şekilde kullanmak 
için Üniversite kampüsle-

rinde yeni projeler hazır-
ladıklarını söyleyen Ayhan 
Atıgan bilişim ve teknoloji 
yatırımları için güçlü bir 
internet yapısının oluştu-
rulması ve teknik çalışma-
ların tamamlanmasının ar-
dından mevcut sistemlere 
entegre yeni sistemleri 
hayata geçirmek istedik-

lerini kaydetti. Atıgan ha-
zırladıkları projeleri şöyle 
sıraladı: Öğrenci ve öğre-
tim üyelerinin evden veya 
yerleşkelerin herhangi 
birinden bir bilgisayarda 
oluşturdukları dosyalara 
ait yazıcı çıktılarını, belir-
lenen bir süre içinde, is-
tedikleri birimde mevcut 
personel kartlarını okuta-
rak çıktı almalarını sağla-
yan Akıllı Yazıcı/Tarayıcı 
Yönetim Sistemi. Mevcut 
formatlanmış ve yemek-
hane sistemine entegre 
olmuş öğrenci ve perso-
nel akıllı kartlarının, yeni 
kurulacak güvenlik ve 
kartlı geçiş sistemlerine 
entegre olmasını sağlayan 
Merkez Kampüs Araç Ge-
çiş ve Otopark Sistemleri 
Düzenleme Sistemi. Üni-
versite bünyesinde etkin 
bir kamuoyu bilgilendirme 
sisteminin oluşturulması 
için en az beş operatör ve 
bir yöneticinin çalışabile-
ceği kapasitede bir Üni-
versite Çağrı Merkezi. En-
gelli öğrenciler için bilişim 
teknolojileri kullanılarak, 
eğitim imkânlarını arttır-
mak, üniversite eğitimi 
konusunda cesaretlendir-
mek ve engelli personeli-

mizde farkındalık oluştur-
mayı amaçlayan ilk etapta 
Görme Engelliler Eğitim 
ve Çalışma Merkezi, İşit-
me Engelliler Bilgilendir-
me Ekranlarının hayata 
geçirileceği Engelsiz Üni-
versite Projesi. Üniversite 
Tıp Fakültesi, Diş Hekim-
liği Fakültesi ve Veteriner 
Fakültesinde, ameliyat ve 
cerrahi operasyonların 
canlı görüntü veya kayıt 
altına alınan görüntüleri-
nin video içerik yönetim 
yazılımı yardımı ile eğitim 
amaçlı kullanımının he-
deflendiği Sağlık Bilimleri 
Videolu Eğitim Sistemleri. 
İlçelerde dağınık kampüs 
yapılanması nedeni ile 
laboratuvar arızalarında 
uzaktan müdahale imkânı 
veren Thinclient Öğrenci 
Laboratuvarlarının sayısı-
nın arttırılması.
Atıgan, gerçekleştirilen ve 
gerçekleştirilmesi plan-
lanan projelerde Rektör 
Prof. Dr. Cavit Bircan ve 
üst yönetimin desteğinin 
altını çizerken bu des-
teğin itici gücü ve çalış-
maları özveriyle yürüten 
personelin enerjisi ile pro-
jelerin hızla hayata geçe-
ceğini söyledi. ADÜ Bilgi İşlem Şube Müdürü Yılmaz Suçeken
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SAĞLIK

Adnan Menderes 
Üniversitesi Has-
tanesi Çocuk ve 

Ergen Ruh Sağlığı ve Has-
talıkları Ana Bilim Dalı, 
otizmin ne olduğu, ne sık-
lıkta görüldüğü, sebebi ve 
belirtilerinin ne olduğu, 
otizmin tedavi edilip edi-
lemeyeceğini dergimize 
anlattı.

“Otizm bir spektrum 
bozukluğudur”

Otizm, yaşamın ilk üç yılı 
içinde ortaya çıkan ve ya-
şam boyu devam eden, 
sosyal etkileşim, sözel ve 
sözel olmayan iletişimde 
problemler, tekrarlayıcı 
davranış ve kısıtlı ilgi alan-
ları ile kendini gösteren, 
karmaşık nörogelişimsel 
bir bozukluktur. Otizm bir 
spektrum bozukluğudur. 
Bu nedenle otizm belir-
tilerinin sayısı ve şiddeti 
kişiden kişiye değişir. Her 
otizmli çocuğun yetenek-
leri ve kısıtlılıkları farklıdır.
Ayrıca otizm belirtileri za-
man içinde değişebilmek-
tedir.

“Her 68 çocuktan bir 
otistik”

Otizm günümüzde görü-
len en yaygın nörogelişim-

A’dan Z’ye otizm

 

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

sel bozukluktur ve son dö-
nem çalışmalar sıklığının 
%1’lere kadar artış göster-
diğini bildirilmektedir.
Günümüzde 68 çocuktan 
1’inde otizm görüldüğü 
tahmin edilmektedir. Er-
keklerde kızlara oranla 4 
kat daha fazla olduğu bil-
dirilmektedir.

“En önemli nedeni 
genetik”

Otizimin nedeni halen tam 
olarak bilinmemektedir. 
Nedenleri arasında pek 
çok faktörün rolü olabile-
ceği, bu faktörler içinde 
de en önemlisinin genetik 
olduğu düşünülmektedir.

Otizmde risk faktörleri 
ise ileri anne baba yaşı, 
doğum tartısının düşük 
olması, prematürite, ye-
nidoğan yoğun bakımın-
da kalma, erkek cinsiyet, 
büyük şehirde yaşamadır.
Bilimsel çalışmalarda aşı-
larla ve civa ile otizmin 
arasında hiçbir bağlantı 
saptanamamıştır. Hatta 
aşılara bu sebeple ara ve-
rilen ülkelerde o dönemde 

otizm sıklığında artış gö-
rülmüştür.

“En önemli belirtisi 
tekrar eden hareketler”

Otizmin temel belirtileri 
sosyal ve iletişim beceri-
lerinde kısıtlılık ile tekrar-
layıcı hareketler ve dav-
ranışlardır. Her çocukta 
otizm belirtileri farklılık 
gösterebilir ve aynı şid-
dette olmayabilir.

Çocuğunuzda duyma-
ma, göz teması kurmama, 
baş-baş yapma, telefonla 
konuşma vs. taklit oyun-
ları oynamama, müzik, tv, 
reklam müziklerine aşırı 
düşkünlük. İlgisini çeken 
bir nesneyi göstermeme, 
yaşıtları ile oynamama, 
tekrarlayıcı konuşmalar 
veya söyleneni tekrarla-
ma, konuşmama veya mo-
noton sesle konuşma, tek-
rarlayıcı motor hareketler, 
oyuncaklar ile amacına 
uygun oyun oynamama 
(sıralama veya sürekli aynı 
parçası ile oynama vs). 
İlgi çekmek için şirinlik 
maskaralık yapma, bakım 

veren kişiyi araması, basit 
emirlere uyma alanlarında 
akranlarından bir farklılık 
gözleniyorsa bir çocuk 
ruh sağlığı ve hastalıkları 
kliniğine başvurmaları ge-
rekir.

“Erken teşhis çok 
önemli”

Otizm tedavisinde en 
önemli ve ilk basamak 
erken teşhisdir. Otizmli 
çocukların yetenekleri ve 
ihtiyaçları dikkate alına-
rak erken yaşta başlanan 
uygun bireysel eğitim ve 
ilaç tedavileriyle otizmin 
belirtilerinde düzelme 
sağlanabilir.
Otizmde çocuklar özel 
eğitimler ve her çocuğa 
özgü tedavilerle toplu-
ma kazandırılabilir. 

Otizmde ilaç tedavisi 
huzursuzluk, sinirlilik ve 
öfke nöbetleri gibi be-
lirtilerin giderilmesi için 
kullanılır.
Otizmli bir çocuğa, ne 
kadar erken yaşta tanı 
konulur ve ihtiyaçları 
olan özel eğitimi ne ka-
dar çabuk almaya baş-
larsa, yaşam becerilerine 
kavuşma şansı o kadar 
fazla olacaktır.

“Otizm bir akıl hastalığı 
değildir” 

Otizm bir akıl hastalığı 
değildir ve kimsenin suçu 
değildir. Otizm toplum, 
kültür ve sosyoekonomik 
yapı gözetmez. Otizm 
anne babaların davranış-
ları yüzünden çıkan bir 
bozukluk değildir.

*Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Otizm El Kitabından (2015) yararlanılmıştır.

Otizim 

hastalık değil  

farklılıktır
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ÖĞRENCİ

| Halil YÖRÜK 

Öğrenciler
bilişim ve teknolojiye
yapılan yatırımın
artmasını
istiyor

Adnan Menderes 
Üniversitesi 
Merkez 

kampüs ve diğer 
yerleşkelerinde 
eğitim gören yaklaşık 
55 bin öğrenci, 
Üniversitenin sunduğu 
bilişim alt yapısını 
kullanıyor. Günümüz 
teknolojilerine uygun 
mobil uygulamalar, 
internet otomasyon 
sistemleri ve ücretsiz 
wi-fi alanlarını 
kullanan öğrencilere, 
bilişim ve teknoloji 
yatırımlarından elde 
ettikleri faydaları 
ve bu sistemlerde 
yaşadıkları zorlukları 
sorduk.  Aldığımız 
cevaplar Eduroam 
uygulamasının 
öğrenciler tarafından 
çok kullanıldığı, Obis 
otomasyon sisteminin 
ise ders kayıt 
dönemlerinde yoğunluk 
nedeniyle sıkıntılı 
olduğu yönündeydi. 
Üniversitenin bilişim 
ve teknoloji alanındaki 
yatırımlarını mutlulukla 
izleyen öğrenciler, 
üniversitenin, bilişim ve 
teknoloji alt yapısına 
yapılan yatırımı 
arttırmasını istiyor.

Üniversitemizde geçtiğimiz 
yıl hizmete sunulan ücret-
siz internet hizmetinden 
oldukça memnunuz. Ancak 
Eduroam uygulamasından 
kesintisiz yararlanmak isti-
yoruz. Eğer kapsama alanı 
daha da genişletilirse çok 
mutlu oluruz. Merkez Kü-
tüphane ve kantinlerde çok 
iyi erişim sağlarken ders-
liklerde erişim yeterince 
iyi sağlanamıyor. Eduroam 
uygulaması ile telefonları-
mızda internet olmasa bile 
ücretsiz internet kullana-
bildiğimiz için bunu çok 
önemsiyoruz.

Bilgi teknolojilerine sahip 
bir Üniversiteyiz fakat eli-
mizde olan bu imkânları 
yeterince kullanmadığı-
mızı düşünüyorum. Gü-
nümüz Bilgi teknolojileri 
çağı olarak düşünürsek 
artık birçoğumuz en iyi 
bilgisayarlara ve tekno-
loji sistemlerine sahip 
durumdayız. Fakat bu 
teknolojilerin içini doldur-
mak donanımlı hale getir-
mek için çaba gösterme-
liyiz diye düşünüyorum. 
Eduroam uygulamasını 
beğenmekle beraber 
kapsama alanının daha 
da genişletilmesi gerekti-
ğini düşünüyorum.

Merve Macun 
Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği
4. sınıf öğrencisi

Kadir Baytürk 
İletişim Fakültesi Radyo TV ve 
Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi

Üniversitemizin bize sun-
duğu teknoloji ve bilişim 
imkânlarından tüm arka-
daşlarım gibi en çok Eduro-
am ve Obis otomasyon 
sistemini kullanıyorum. An-
cak OBİS’te ders kayıt dö-
nemlerinde sıkıntı yaşıyo-
ruz. Ders kayıt döneminde 
sistem kilitleniyor ve giriş 
yapmak neredeyse imkân-
sız hale geliyor. Aynı şekilde 
yüksekokulumuzda yer alan 
bölümümle ilgili bilgisayar 
ve bilgisayar programları 
hizmetlerinden de rahatlıkla 
yararlanabiliyorum. Eduro-
am da ADÜ’de ilk kez duy-
duğum bir uygulama oldu 
başarılı buluyorum.

Tevfik Güney 
Aydın Meslek Yüksekokulu 
Makine Resim ve Konstrüksiyon 
Bölümü 1. sınıf öğrencisi

ADÜ'de teknoloji

Üniversitemizin bize sun-
duğu teknolojik olanak-
lardan sadece OBİS oto-
masyonunu kullanıyorum. 
Ancak ders kayıt dönem-
lerinde sisteme girmek-
te zorlanıyoruz. Bunu da 
doğal karşılıyoruz çünkü 
o dönemlerde tüm öğren-
ciler sisteme giriş yapıyor 
ve sistem maalesef çalı-
şamaz hale geliyor. Ders 
seçimlerinde sıkıntı yaşa-
mamak için bununla ilgili 
yetkililerin önlem almasını 
istiyoruz. Eduroam için de 
aynı yorumları yapabilirim 
öğrencilerin yoğun olarak 
girdiği alanlarda sistem 
hata verebiliyor. 

Ali Yücel  
 Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi

Son dönemlerde hizmete 
sunulan ADÜ mobil uygu-
laması güzel bir çalışma 
olmuş ancak bu uygulama 
şu anda sadece Android 
tabanlı telefonlarda çalı-
şıyor. IOS kullanıcıları için 
uygulamanın farklı işletim 
sistemlerini de destekle-
mesini bekliyoruz. Uygu-
lamayı birçok arkadaşımız 
kullanmaya başladı. Kulla-
nımı ve ara yüzü güzel bir 
uygulama olmuş.

Nurşah Sakarya
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü 3. sınıf öğrencisi

ADÜ`de bilgi teknolojileri 
ve internet otomasyonları 
iyi durumda. Çok fazla bil-
gi laboratuvarlarını kullan-
mıyorum ancak akıllı tah-
talar ve sınıflarda bulunan 
bilgisayarlar okulda bil-
gisayara olan ihtiyacımızı 
büyük oranda karşılıyor. 
Eduroam uygulamasını 
yaklaşık bir yıldır kullanı-
yorum. O konuda yapılan 
çalışmalardan çok mem-
nunuz. Ücretsiz şekilde 
internete bağlanmak bizi 
mutlu ediyor.

Gülser Uçak 
Atça Meslek yüksekokulu Hakla 
ilişkiler ve Tanıtım Bölümü 
2.sınıf öğrencisi

İhtiyaçlarımız gereği Üni-
versitemizin bize sunduğu 
teknoloji ve bilişim ola-
naklarından zaman zaman 
yararlanmaya çalışıyorum. 
Örneğin Eduroam uygula-
ması ve ADÜ Mobil sıklıkla 
kullandığım uygulamalar. 
Ancak bu uygulamalar da 
belli başlı dönemlerde sı-
kıntılar yaşıyoruz. Çünkü 
öğrencilerin yoğun bulun-
duğu ortamlarda sisteme 
neredeyse giriş yapamıyo-
ruz. Wi-fi sistemleri daha 
güçlü hale getirilirse bizler 
için çok faydalı bir uygula-
ma olacaktır. Ben yine de 
ücretsiz internet hizmetle-
rini bizlere sundukları için 
Üniversitemize çok teşek-
kür ederim.  

Yaşar Yiğit
İletişim Fakültesi Radyo TV ve 
Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mansur Harman-
dar’ı, 29 Haziran 2017 tari-
hinde makamında ağırladı.

Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Törün Özer’in de bu-
lunduğu ziyarette, yeni 
akademik yıl öncesinde 
üniversitelerin durumu 

hakkında değerlendirme-
ler yapıldı. İki üniversite 
arasındaki dostluk ve iş 
birliğinin artarak devam 
edeceğini söyleyen Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Harmandar’ın Üniver-
sitemizi ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörü 
Üniversitemizi ziyaret etti

 Çölyak Farkındalık Se-
mineri, 20 Temmuz 2017 
tarihinde Öğretim Üyeleri 
Bloğu Seminer Salonu’n-
da gerçekleşti.

Seminerde, Çocuk Gast-
roenteroloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Yavuz Tokgöz, çölyak 
hastalığını; genetik ola-
rak duyarlı kişilerde başlı-
ca buğdaydaki gluten ve 
arpa, çavdar, yulaf gibi 
tahıllardaki gluten benze-
ri diğer tahıl proteinlerine 
karşı kalıcı intolerans ola-
rak gelişen proksimal ince 
barsak hastalığı olarak ta-
nımladı.

Tedavisi Yaşam Boyudur

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Tok-
göz öncelikli olarak has-
talığın tarihsel tespitinden 
bahsederek; sebepleri, 
belirtileri, kimlere test ya-
pılması gerektiği, yüksek 
riskli gruplar hakkında bil-
gi verdi.

Çölyak hastalığı tanısının 
kesin olması gerektiği-
ni çünkü bir ömür boyu 

devam eden bir hastalık 
olduğunu ve tedavisinin 
de yaşam boyu olduğunu 
vurgulayan Tokgöz, tanı 
yöntemleri, geç tanı, teda-
viye uyumsuzluğun etkile-
ri ve tedavi yöntemlerini 
aktararak sunumuna son 
verdi.

Ömür Boyu Sürecek 
Glutensiz Tıbbi Beslenme 
Tedavisidir 

Çölyak Hastalığında bes-
lenmeyi anlatan Uzman 
Diyetisyen Didem Güneş, 
tedavinin ömür boyu süre-
cek glutensiz tıbbi beslen-

me olduğunu, bu tedaviye 
sıkı bir şekilde uyulması-
nın hastalığın ilerleyişi açı-
sından önemli olduğunu 
belirtti.

Güneş, glutensiz diyeti 
“Bir eliminasyon diyetidir. 
Buğday, arpa, çavdar gibi 
tahılları içeren tüm besin-
lerin ve bu tahılların işlen-
mesiyle oluşan tüm ürün-
lerin (un, nişasta, ekmek, 
pasta, kurabiye, bisküvi, 
kek, irmik) içeceklerin ve 
ilaç türevlerinin günlük 
beslenme örüntüsünden 
çıkarılması gerekmekte-
dir.” sözleriyle açıkladı.

Uzman Diyetisyen Didem 
Güneş ayrıca besin grup-
ları ve tüketilebilirlikleri, 
glutensiz ürünler, gluten 
içeren gıda katkı madde-
leri, glutenin çapraz bulaş-
ma yollarının neler olduğu 
ve nasıl engel olunması 
gerektiği ve çölyakla ya-
şamda karşılaşılan zorluk-
lar konularında ayrıntılı 
bilgi verdi.

Hasta ve hasta yakınlarının 
katıldığı seminer soru-ce-
vap bölümünün ardından 
gerçekleşen pasta kesimi 
ile sona erdi.

Hastemizde 'Çölyak Farkındalık Semineri' gerçekleşti
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemizde resmen 
2011 yılında kurulan, 2013 
yılından bu yana ise eği-
tim-öğretim faaliyetlerine 
toplam iki bölümde (Rad-
yo-Televizyon ve Sinema 
ve Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık) devam eden İleti-
şim Fakültesi, son dönem-
de imzaladığı Erasmus 
anlaşmaları ile bu alanda 
öğrencilerine önemli bir 
fırsat yaratıyor. 

İletişim Fakültesi Eras-
mus Koordinatörü Yrd. 
Doç. Dr. M. Özgür Seçim, 
Erasmusun üniversite öğ-
rencileri için büyük bir 
fırsat olduğunu belirte-
rek, tüm öğrencilerin bu 
fırsattan yararlanmak için 
çaba göstermesi gerek-
tiğini söyledi. Yrd. Doç. 
Dr. Seçim, “Fakültemizde 
eğitime başlamış olsun ya 
da olmasın, tüm bölümle-

rimiz için ikili anlaşma im-
zalama gayretindeyiz. So-
nuçta tüm bölümlerimize 
öğrenci alınacak. Son 1 yıl 
içerisinde yaptığımız an-
laşmalar ile öğrencilerimiz 
2017-2018 Eğitim-Öğretim 
Yılında Paris, Sheffield, 
Napoli, Atina, Selanik, 
Madrid, Ludz, Vigo, Guar-
da, Oredea, Klaipėda gibi 
Avrupa’nın birçok şehrine 
6 ay ya da 1 yıllığına eği-
tim amaçlı gidebilecek. 
Yalnızca öğrencilerimiz 
değil öğretim üyelerimiz 
de ders verme etkinliği 
kapsamında bu anlaşma-
lardan yararlanabilecek.” 
dedi. 
Yrd. Doç. Dr. M. Özgür Se-
çim, anlaşmalı üniversite-
lerden de yabancı uyruklu 
hocaların Üniversitemize 
gelerek kendi deneyimle-
rini öğrencilerimize akta-
racaklarını belirtti.

 Üniversitemiz ile Ulusla-
rarası Sosyal Bilimler Araş-
tırmaları Derneği (IASSR) 
arasında 18 Temmuz 2017 
tarihinde protokol imza 
töreni gerçekleşti.

Rektörlük Makamında dü-
zenlenen imza törenine, 
Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, IASSR Başkanı 
ve aynı zamanda Çanak-
kale 18 Mart Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Hasan Arslan, 
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Recai Tunca, Davutlar 
Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Bertan 
Akyol ve IASSR Başkan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet Ali İçbay katıldı.

Toplantıda, Uluslararası 
Sosyal Bilimler Araştırma-
ları Derneğinin, önümüz-
deki yıl 15.’sini düzenleye-
ceği Kongrenin, Davutlar 
Meslek Yüksekokulunda 
gerçekleştirilmesine karar 
verildi. İmzalanan proto-
kol çerçevesinde, 1-3 Şu-
bat 2018 tarihleri arasında 
düzenlenecek Kongreden 
Üniversitemiz akademis-
yenlerinin faydalanabile-
ceği bildirildi. 

Kongre ve protokol hak-
kındaki ayrıntılı bilgiler, 
çok yakında www.iassr.
org adresinden takip edi-
lebilecek.

İletişim Fakültesinden Erasmus Atağı

Üniversitemiz ile Uluslararası Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Derneği Arasında Protokol İmzalandı

 Üniversitemiz Çocuk 
Üniversitesi öğrencileri, 
Yeşilçam Kafe’de 13 Tem-
muz 2017 tarihinde hem 
kahvaltı yaptı, hem de 
Türk Sinema tarihi hakkın-
da bilgi edindi. 

Yeşilçam Kafe sponsor-
luğunda gerçekleşen et-
kinlikte Kafe sahibi Halit 
Emin Güney “Genç İleti-
şimcilere” Türk Sinema-
sı’na kısaca niçin ‘Yeşil-
çam’ denildiğini anlatarak 
Türk Sinema tarihi hakkın-
da bilgiler verdi.  

Geçtiğimiz yaz ‘Bu yaz 
çocuklarımıza iyi gelecek!’ 
sloganı ile yola çıkan Üni-
versitemiz Çocuk Üniver-
sitesi, çocuklar için hem 
iyi bir gelecek hazırlama-
ya, hem de keyifli bir yaz 

sezonu geçirmeye devam 
ediyor. Çocuk Üniversite-
si 3. Dönem öğrencileri, 
‘Genç Mühendisler’ prog-
ramı kapsamında Aydın’da 
faaliyet gösteren Yeşilçam 

Cafe’de kahvaltıda buluş-
tu.  54 öğrenci ve 5 eği-
timci ile Yeşilçam Cafe’de 
kahvaltı yapan Çocuk Üni-
versitesi kafilesine, aynı 
zamanda Kafe’nin sahibi 

Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi öğrencisi Halit 
Emin Güney, Türk sinema 
tarihi, Yeşilçam filmleri ve 
film karakterleri hakkında 
bilgiler verdi.

Çocuklara kahvaltıda Türk Sineması anlatıldı

ADÜ’den yine bir ilk “Online Tercih Fuarı” 

 Üniversitemiz Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 
Endless Fairs tarafından 
18-27 Temmuz 2017 tarih-
leri arasında düzenlenen 
“Online Vef Üniversite Ter-
cih Fuarı”na katılarak, ilk 
online fuarını bu yıl ger-
çekleştiriyor. 
Doğru tercih için https://
endlessfairs.imaste-ips.
com/#!pavilionA adresin-
den fuarı ziyaret etmek 
yeterli.

Sorular online 
cevaplanıyor, adayların 
kafasındaki soru işaretleri 
kalkıyor 
Türkiye’nin önde gelen fu-
arcılık şirketlerinden End-
less Fair tarafından dü-
zenlenen fuar sayesinde, 
Türkiye’nin farklı şehirlerin-
de bulunan öğrenci adayla-
rı ve veliler, Türkiye’nin dört 
bir yanındaki üniversitelerle 
buluşma şansını yakalıyor. 
Üniversitelerin konusun-

da uzman ekipleri tarafın-
dan online olarak soruların 
cevaplandığı fuarda, hem 
adaylar tercih edecekleri 
bölüm ve üniversiteyi ta-
nıyor, hem de bunu online 
olarak internet üzerinden 
zahmetsizce gerçekleştire-
biliyor.   

Türkiye ve Avrupa’dan 23 
üniversite katılıyor
Bu yıl Üniversitemiz başta 
olmak üzere fuara,  Abdul-

lah Gül, Anadolu, Bandır-
ma On Yedi Eylül, Atatürk, 
Bartın, Manisa Celal Bayar, 
Erzurum Teknik, Ömer Ha-
lisdemir, 19 Mayıs, Piri Reis, 
Koç, MEF, Arel, İstanbul Ay-
vansaray, İTÜ, Çağ ve Yıldız 
Teknik Üniversitelerinin yanı 
sıra Uluslararası Saraybos-
na Üniversitesi, University 
of Bristol, University of the 
West of Scotland, Ende-
ca, Northumbria University 
gibi üniversiteler katılıyor.
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 Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan Üniversite-
miz Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi Onkoloji 
Servisi’nde Kemoterapi 
tedavisi gören hastaları-
mızı 5 Temmuz 2017 tari-
hinde ziyaret etti.Hasta-
larımızla tek tek ilgilenen 

ve dertlerini dinleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, hastaları-
mızın rahatı için ellerin-
den geleni yapacaklarını 
belirterek, eksikliklerin 
giderilmesi için gerekli 
talimatları vereceklerini 
söyledi.

Rektörümüz onkoloji 
servisini ziyaret etti

 Üniversitemiz Sağlık Bi-
limleri Fakültesince düzen-
lenen 1. Uluslararası Sağlık 
Bilimleri Kongresi’nin açılış 
töreni, “Gökyüzünün altın-
daki en güzel yeryüzün-
de buluşalım” sloganıyla 
30 Haziran 2017 tarihinde 
Atatürk Kongre Merke-
zi Maiandros Salonu’nda 
gerçekleşti.

Açılışa, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Recai Tunca, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ferda Akar, 
Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Dekan Yardımcıla-
rı ve Kongre Başkanları 
Doç. Dr. Serdal Öğüt ve 
Yrd. Doç. Dr. Sibel Şeker, 
akademik ve idari per-
sonelin yanı sıra çok sa-
yıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından baş-
layan etkinlikte konuş-
ma yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Sağlık Bilimleri Kongre-
si’nin büyük bir katılımla 
gerçekleşmesinden duy-
duğu memnuniyeti ifade 
ederek, göreve geldikleri 
andan itibaren hangi işe 
el atıldıysa o işin bere-
ketlendiğini söyleyerek 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
personeline teşekkür etti. 
Değişen dünya konjonk-
türünde yeni söylemle-
re ve yeni projelere imza 
gerektiğinin altını çizen 
Rektörümüz Prof. Dr. Bir-
can, bu Kongrenin sağlık 
alanına yeni bir nefes ge-
tirmesini temenni ettiğini 
söyledi. 

Sağlık Bilimleri Fakülte-

si Dekanı Prof. Dr. Ferda 
Akar ise henüz bir buçuk 
yıllık Fakülte olmalarına 
ve personel sayılarının 
yeterli olmamasına rağ-
men uluslararası bir kong-
reyi hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade ederek, bu Kongre-
nin sağlık alanında yaşa-
nan gelişmeleri paylaşma 
bağlamında iyi bir ortam 
sağlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Akar’ın konuş-
malarının ardından Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekan 
Yardımcıları ve aynı za-
manda Kongre Başkanları 
Doç. Dr. Serdal Öğüt ve 
Doç. Dr. Sibel Şeker yap-
tıkları konuşmada kong-
reye, 1300 sözel bildiri 
240 poster sunumu ve 
yaklaşık bin kişinin katıl-
dığı bilgisini verdi.

Doç. Dr. Serdal Öğüt’ün 
müzik dinletisiyle devam 
eden etkinlikte, Hacet-
tepe Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fatma Gül Şener, 
“Türkiye’de ve Dünyada 
Sağlık Bilimleri Eğitimi” 
konulu konferans verdi. 

Öte yandan etkinlik ön-
cesinde fuaye alanında-
ki stantlarda Aydın iline 
özgü ürünler, sağlık ala-
nıyla ilgili akademik ya-
yınlar, Tartı Medikal ta-
rafından yapılan vücut 
analiz cihaz testleri ve 
ADÜKKAN mağazasının 
el yapımı orijinal ürünleri 
büyük ilgi gördü.

Kongre, 1 Temmuz 2017 
tarihinde gerçekleşen pa-
nel ve sunumların ardın-
dan sona erdi.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Kongresi'nin 
ilkine ev sahipliği yaptı

Organik
Ürünlerimiz

Artık
Adü Çarşıda

ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT
FAKÜLTESİ
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 Amerika Birleşik Dev-
letleri Futbol Birliği pat-
ronajı altında Teksas 
Eyaleti’nin San Antonio 
şehrinde 12-18 Mart 2018 
tarihleri arasında yapıla-
cak olan Dünya Üniversi-
teler Futbol Şampiyona-
sı’na Türkiye’yi temsilen, 
2017 Yılı Koç Spor Fest 
müsabakaları şampiyo-
nu Üniversitemiz Futbol 

Takımı katılacak. Şampi-
yonaya Türkiye’yi tem-
silen katılacak olmamız 
nedeniyle büyük mutlu-
luk duyduğunu belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, Üniversitemizi 
gururlandıran başarıla-
rından dolayı Futbol Ta-
kımımıza teşekkürlerini 
sunarak, Şampiyonada 
başarılar diledi.

Üniversitemiz Futbol Takımı Türkiye’yi temsil edecek

Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi’nin 
ilk sayısı çıktı

 Uluslararası ve Hakemli 
statüde taranmayı hedef-
leyen Söke İşletme Fa-
kültesi Priene Uluslararası 
Sosyal Bilimler Dergisi’nin 
ilk sayısı, beş adet makale 
ile yayın hayatına başladı.

Söke İşletme Fakültesinin 
genç ve dinamik kadrosu 
tarafından hazırlanan der-
gide, işletme, iktisat, kamu 
yönetimi, çalışma ekono-
misi, insan kaynakları yö-

netimi, muhasebe, finans, 
iktisat tarihi, maliye, ulus-
lararası ilişkiler, lojistik, yö-
netim bilişim sistemleri ve 
sosyoloji alanındaki yayın-
lara ulaşılabiliyor. 
Ayrıca bu alanlarla ilintili 
yayınlar da derginin kap-
sama alanı içerisinde yer 
alıyor.

Dergi, haziran ve aralık ay-
larında olmak üzere yılda 
iki kez yayınlanacak.

 Üniversitemiz İşyeri Sağ-
lığı ve Güvenliği Birimi 
(İSGB) tarafından birimler-
de staj yapacak öğrenci-
lere yönelik “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimleri” ile “İşe 
Başlama Muayeneleri”, 4-5 
Haziran, 20-21 Haziran ve 
4-5 Temmuz 2017 tarihle-
rinde Atatürk Kongre Mer-
kezi’nde yapılan eğitimlerle 
tamamlandı. 2017 yılı için 
Üniversitemiz birimlerinde 
staj yapmak üzere başvu-
rusu kabul edilen 563 öğ-
rencinin katıldığı eğitim-
lerin sonunda işe başlama 
muayeneleri gerçekleştiri-
lerek stajyer öğrencilerin, 
güvenli ve sağlıklı bir şekil-
de işe başlaması sağlandı.

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Eğitimleri 
tamamlandı

“Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey 
Araştırması” kitabı yayımlandı

 Üniversitemiz Fen Ede-
biyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyele-
rinden Yrd. Doç. Dr. Murat 
Çekilmez tarafından yürü-
tülen “Myrina ve Gryneion 
Arkeolojik Yüzey Araştır-
ması” (MYGAR) kapsamın-
da oluşturulan “Myrina ve 
Gryneion Arkeolojik Yü-
zey Araştırmaları, Belge-
ler ve Yeni Araştırmalar, 1. 
Cilt” adlı kitap yayımlandı. 
Myrina ve Gryneion yerle-
şimlerinde başlangıcından 
itibaren yapılan kazı ve 
araştırmalarla birlikte elde 

edilen belgelerin değerlen-
dirildiği çalışmadaki amaç, 
şimdiye kadar elde edilen 
veriler ve bulguların toplu 
bir şekilde araştırma bandı 
olarak bilim dünyasına su-
nulması olarak kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izin-
leriyle 2015 yılında başla-
yan yüzey araştırmalarında 
elde edilen ilk verilerin su-
nulduğu çalışmada, on do-
kuz araştırmacı tarafından 
değerlendirilen yirmi beş 

ayrı makale bulunuyor.

Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri Biriminin de 
desteklediği projede, Yrd. 
Doç. Dr. Murat Çekilmez 
çalışmanın editörlüğünü 
yürütürken Üniversitemiz 
Fen Edebiyat Fakültesi öğ-
retim üyelerinden, Doç. Dr. 
Mesut Kırmacı, Doç. Dr. M. 
Evrim Demir, Yrd. Doç. Dr. 
Aydın Erön, Yrd. Doç. Dr. 
Emre Erdan, Yrd. Doç. Dr. 
Murat Aydaş, Arş. Gör. Ni-
han Aydoğmuş ve Arş. Gör. 
Nurdan Akbulut da yer aldı.

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Enfeksiyon Hastalık-
ları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Ana Bilim Dalında diyabe-
tik ayak tedavisi gören Fa-
zilet Polat, eşi Sedat Polat 
ile birlikte Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ı 4 
Temmuz 2017 tarihinde 
makamında ziyaret etti.

Şeker hastalığı nedeniyle 
bir parmağının kesildiğini, 
daha sonra Üniversitemiz-
de yapılan diyabetik ayak 
tedavisini duyarak Üniver-
sitemize geldiklerini belir-
ten Fazilet Polat,  Doç. Dr. 
Bülent Ertuğrul’un yaptığı 
başarılı tedaviyle ayağının 
kesilmekten kurtulduğunu 
söyledi. İlk günden itiba-
ren Hastanemizde yoğun  
bir ilgiyle karşılaştıklarını 
belirten  Sedat Polat ise 
eşinin tekrar sağlığına ka-
vuşmasından dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Çevremizde bu 
hastalıktan muzdarip in-
sanlara Adnan Menderes  

Üniversitesindeki bu  ör-
nek tedaviyi anlatıyoruz. 

Başta Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Cavit Bircan 
olmak üzere, Tıp Fakülte-
si Öğretim Üyeleri,  Prof. 

Dr.  Şevki Öner Şavk ve 
Doç. Dr. Bülent Ertuğrul’a 
teşekkür ediyoruz.” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan ise “Bura-
ya gelen hastalarımızın 

sağlıklarına kavuşmaları 
bizi mutlu ediyor, Üni-
versitemizi ve Hastane-
mizi sürekli geliştirmek 
için çalışıyoruz.” diyerek, 
Polat ailesine geçmiş ol-
sun dileklerinde bulundu.

 Tarihi Kırkpınar Yağlı Gü-
reşleri’nde, Üniversitemiz 
Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sekokulu (BESYO) mezunu 
öğrencimiz İsmail Balaban 
şampiyon olarak Başpeh-
livan unvanını kazandı.
Kırkpınar şampiyonu ol-
mak için kıyasıya mücade-
le eden başpehlivanlardan 
2013 yılı birincisi, öğrenci-
miz İsmail Balaban, rakibi 
2015 yılı birincisi Orhan 
Okulu’yu yenerek, altın ke-
merin bu yılki sahibi oldu.
Üniversitemize büyük gu-
rur yaşatan Balaban’ın, 4 
yıl aradan sonra yeniden 
altın kemerine kavuşması, 
Aydın’da ve Üniversite-
mizde sevinçle karşılandı.

Üniversitemizden mezun İsmail Balaban 
Başpehlivan oldu

Hastadan Rektöre teşekkür ziyareti
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 Üniversitemiz Beden 
Eğitimi Spor Yüksekoku-
lu (BESYO) Tesislerinde 
2 Temmuz 2017 tarihinde 
başlayan elemeler rekor 
katılımla sürerken BESYO, 
Türkiye genelinde en çok 
tercih edilen okul oldu. 
Elemeler sonucunda tüm 
bölümlere toplam 310 öğ-
renci kabul edildi.

BESYO’ya yerleşebilmek 
için kıyasıya rekabetin ya-
şandığı elemeler yaklaşık 
3 bin beş yüz öğrencinin 
katılımı ile rekor kırdı. Yak-
laşık 700 kız, 2 bin 750 
erkek öğrencinin katıldığı 
elemelerde milli sporcu-
lar da kendilerine ayrılan 
kontenjanı aşarak 64 ki-
şiye ulaştı. En çok tercih 
edilen üniversiteler sırala-

masında ilk 10 üniversite 
arasında yer alan BESYO,  
ülke genelinde tercih edi-
len okullar arasına girdi.

BESYO’nun milli spor-
cuların ilk tercihlerinde 
yer alan okullardan biri 
olduğuna dikkat çeken 
BESYO Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Ali Güreş, milli sporcu 
kontenjanlarını aştıkla-
rını ve BESYO’ya kaliteli 
sporcuları kazandırmanın 
gururunu yaşadıklarını 
söyledi. Bunun sonucu 
olarak BESYO’nun spor-
tif başarılarını gösteren 
Yrd. Doç. Dr. Ali Güreş, 
“BESYO olarak iddialı 
olmadığımız hiçbir alan 
yok. Tüm spor dallarında 
iddiamızı Milli Takımlara 
kazandırdığımız oyuncu-

larla ve sportif başarıla-
rımızla kanıtladık. Gerek 
tesisleşme gerek eğitim 
alanında çok yol kat ettik. 

Bu çalışmalarımızla Tür-
kiye’nin en gözde spor 

okullarından biri olmayı 
başardık. Bizlerden hiçbir 
zaman desteklerini esir-
gemeyen Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’a 
teşekkür ederim.” diye 
konuştu.

BESYO en çok tercih edilen okul oldu

 Üniversitemiz Fen-Ede-
biyat Fakültesi 2016-2017 
Mezuniyet Töreni, 3 Tem-
muz 2017 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde ger-
çekleşti.

Düzenlenen törene, Üniver-
sitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Törün Özer, Fen-E-
debiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sabri Kılınç, öğre-
tim üyeleri, veliler ve öğ-
renciler katıldı. Açılış konuş-

masını yapan Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Sabri Kılınç, mezun öğren-
cilere morallerini bozma-
dan, yılmadan, umutsuzlu-
ğa kapılmadan çalışmalarını 
tavsiye ederken, yaşam mü-
cadelelerinde bilimden ve 
gerçeklikten ayrılmadan, 
dürüstlükten taviz verme-
den yollarına devam et-
melerini söyledi. Prof. Dr. 
Kılınç, ailelerin hayatın belli 
noktalarında çocuklarına 

verecekleri desteğin onların 
başarılı olmalarında kilit rol 
oynayacağını ifade etti.

Fakülte birincisi Arkeolo-
ji Bölümü öğrencisi Fevzi 
Özcan, Fakülte ikincisi Ta-
rih Bölümü öğrencisi Ayşe 
Bulut ve Fakülte üçüncüsü 
Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü öğrencisi Bircan Ka-
yacan sırayla söz alarak, 
mezuniyet sevincini yap-
tıkları konuşmalarla ifade 

etti. Konuşmaların ardından 
Fen-Edebiyat  Fakültesini 
dereceyle bitirerek ilk üçe 
giren öğrencilere diplo-
maları ve başarı belgeleri,  
Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Törün Özer 
ve Fen-Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sabri Kılınç 
tarafından  verildi. Tören, 
tüm mezun öğrencilerin 
diplomalarının verilmesinin 
ardından kep atma ile sona 
erdi. 

Fen Edebiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni yapıldı
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
EZGİ TEMEL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ARŞ.GÖR.

MEHMET CAN HANAYLI AYDIN MYO İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ PROG. ÖĞR.GÖR.
SELİN AKKOL SOLAKOĞLU FEN EEBİYAT FAK. PSİKOLOJİ BLM. ARŞ.GÖR.
GİRAY UZUN DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ARŞ.GÖR.
FATİH MEHMET YILMAZ MÜHENDİSLİK FAK. GIDA MÜHENDİSLİĞİ YRD.DOÇ.
ŞEYMA BÜYÜKORHAN İSLAMİ İLİMLER FAK. HADİS ARŞ.GÖR.
RABİA ŞENGÜN AFŞİN BUHARKENT MYO ÇOCUK GELİŞİM PROG. ÖĞR.GÖR.
HİLAL HATİCE ÜLKÜ BUHARKENT MYO ÇOCUK GELİŞİM PROG. ÖĞR.GÖR.
CİHAN EKTİRİCİOĞLU HEMŞİRELİK FAK. RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ARŞ.GÖR.
CEMAL İYEM SÖKE İŞLETME FAK. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DOÇENT
OLCAY YILMAZ ÇİNE MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROG. ÖĞR.GÖR.
İBRAHİM ENGİN ÖZTÜRK AYDIN MYO İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROG. ÖĞR.GÖR.
SAVAŞ DUMAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO SPOR YÖNETİCİLİĞİ DOÇENT
BİLGE BANU TAŞDEMİR TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR.
TUĞBA KAVLU AYDIN MYO İŞLETME YÖNETİMİ PROG. ÖĞR.GÖR.
ESİN ÖZER EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YRD.DOÇ.
EVRİM DERELİ FİDAN VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ DOÇENT
KERİM GÜNDOĞDU EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM PROFESÖR
EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOÇENT
MÜCAHİT AVCİL TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP DOÇENT
OSMAN PEKER NAZİLLİ İ.İ.B.F. İKTİSAT POLİTİKASI PROFESÖR
İSMET ATEŞ NAZİLLİ İ.İ.B.F. İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT PROFESÖR

KENANA AHMET TÜRKDOĞAN TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP DOÇENT

ADEM KARAKAŞ SÖKE İŞLETME FAK. ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK DOÇENT

ÖNER CANAVAR ZİRAAT FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ BİTKİLERİ DOÇENT

ZÖHRE POLAT ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ PLANLAMA PROFESÖR

YUNUS ÖZÇELİK EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMETLİ (Ş) 3713 SK. Terör Malulü

AYŞE SEVİNGÜL NAZİLLİ İİBF HİZMETLİ (Ş) SHCEK

ADEM YAVUZ AVŞAR YAPI İŞLERİ ve TEK. D. BAŞK. MÜHENDİS Nakil

Atananlar2017
Temmuz

              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
FETİYE AKIN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. DUS EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

ONUR DOĞAN DAĞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. DUS EĞİTİMİNİ TAMAMLADI
SEDEN DOĞAN DAVUTLAR MYO ÖĞR.GÖR. NAKİL
BATUHAN ÖZBAŞ TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
BERKAY DİRLİKTUTAN TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
HÜSEYİN BOZCA TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL

NERMİN DİNÇEL ŞAHİN TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL

MUKADDER SERTER TIP FAKÜLTESİ YRD.DOÇ. EMEKLİ

Ayrılanlar2017
Temmuz

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