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REKTÖRÜMÜZDEN
Sevgili Arkadaşlar,
Üniversitemiz Eylül ayını
da, dopdolu bir içerikle
geride bıraktı. Gerek akademik gerek idari kadromuz, Eylül ayında da kesintisiz çalıştı. Amacımız
öğrencilerimize
güzel
bir gelecek hazırlarken
ülkemizin ve ilimizin
kalkınmasına bilim üreterek, insan yetiştirerek,
değerler eğitimi vererek
katkı sağlamak. Bu yolda
durmaksızın çalışmaya
devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde YÖK himayesinde 26 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017-2018 Akademik Açılış Töreni’ne ekibimizle
beraber katıldık. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen törende büyük bir onur yaşadık. Törende bu yıl ilk
defa verilen ve her yıl verileceği açıklanan ‘Üstün Başarı Ödülleri’ ne
Üniversitemizden bir öğretim üyesi de layık görüldü. ‘Yılın En İyi Tezi’
ödülü, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bildiren’in oldu.
Onu yürekten kutluyorum.
Akademik Açılış Töreni ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya
ile de görüşme imkânı bulduk. Kıratlı ve Yerlikaya’ya ADÜ hakkında bilgiler verdik.
Üniversitemizin yetiştirdiği kıymetli hekimlerimizin arasına yenilerini
ekliyoruz. Tıp Fakültemizde eğitim alacak bu genç doktorlara beyaz önlüklerini güzel bir törenle giydirdik. Onların gözündeki heyecan, bizleri,
geleceğe dair bir kez daha ümitlendirdi. Yine diğer fakültelerimize kayıt
yaptıran öğrencilerimize oryantasyon eğitimleri düzenleyerek onların
Üniversitelerine çabuk adapte olmalarını sağlamak için çaba gösterdik.
Üniversitemiz değerlerine sahip çıkmak ve onların manevi varlıklarını
gençlerimizin kalbinde yaşatmak için çabalamaktadır. Demokrasi şehidi
merhum Başbakan Adnan Menderes’i ölümünün 56. Yılında aynı ilkeden
hareketle saygı ve minnetle andık. Mekânı cennet olsun.
Yüce Kuran-ı Kerim’in ilk ayetinde “Oku” emrini vermesi bizleri her zaman okumaya, doğru bilgiyi seçip alabilmek için araştırmaya, tartışmaya
yönlendirdi. Bu düşünceden hareketle Üniversitemiz Kütüphanesini her
zaman destekledik. Aynı şekilde Hastanemizde yatan çocuk ve yetişkinlerin de hastanede yattıkları süre içerisinde kendilerini geliştirmeleri,
boş vakitlerini bu yolla en iyi şekilde değerlendirmeleri için Hastane kütüphanemizi hayata geçirdik. Aynı zamanda çocuklar ve yetişkinler için
gezici kütüphanemizi de hastalarımızın hizmetine sunduk. Üniversitemizin, ilimizin, ülkemizin gelişmesi için durmaksızın çalışmaya devam
edeceğiz. Gelecek sayılarda görüşme temennisi ile sevgiyle kalın.

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör
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mak üzere iki kategoride
dağıtıldı. YÖK tarafından,
“Bireysel Ödüller” kapsamında “Yılın Doktora Tez”
ödüllerini almaya hak kazanan akademisyenler ve
çalışmaları,
hoca-talebe
ilişkisine dikkat çekmek, bu
konuya ehemmiyet verildiğini göstermek amacıyla,
danışmanlara ve tez sahibine verildi.

Ödülü
Cumhurbaşkanımızın
elinden aldı

ADÜ Yönetimi
2017-2018 Akademik
Açılış Töreni’ne katıldı
Hoca-Talebe ilişkisine
dikkat çekmek için
danışmanlar da
ödüllendirildi

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ın, beraberinde
Üniversitemiz yönetimi ve öğrencilerinden oluşan bir
ekiple katıldığı 2017-2018 Akademik Açılış Töreni,
26 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde YÖK himayesinde gerçekleştirildi.

Y

ükseköğretim Kurulu
(YÖK) himayesinde
Cu m h u r b a ş k a n l ı ğ ı
Külliyesi’nde düzenlenen
törene Rektörümüzün yanı
sıra, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Recai Tunca,
Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel
Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Aslan ve fakülte
dekanları katıldı.
İhtisaslaşma, mühendislik
ve temel bilim alanlarına
yönelik YÖK planlamaları,
YÖKDİL, ALES ve Üniversiteye Giriş sınavlarındaki
köklü değişikliklerin konu-
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şulduğu törende, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,
2017-2018
hedeflerinde
Araştırma
Üniversiteleri
başlığını önemsediklerini
belirtti. Saraç yaptığı konuşmada, üniversiteleri, ülkemizin dünyada bağımsız
duruşunun mihenk taşı olarak gördüklerini ifade etti.
Prof. Dr. Saraç’ın ardından
konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan,
üniversitelerin
sorunlarının çözümü için
gereken adımları atmaya
hazır olduklarını söyleye-

Bizzat Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller,
bireysel ve kurumsal olrek, “Bunun karşılığında
üniversitelerimizden
tek
bir talebimiz var; o da bilim
üretmeye devam etmeleri.”
diyerek, yeni akademik yılın
tüm akademisyenlere ve
öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Akademik Açılış
Töreni’nde ADÜ büyük
onur yaşadı
Törende bu yıl ilk defa verilen ve her yıl verileceği
açıklanan ‘Üstün Başarı

2017 Akademide “Üstün
Başarı Ödülleri” kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından verilen “Bireysel Ödül” kategorilerinde;
Sosyal ve Beşeri Bilimler
kategorisinde, “Özel Eğitim
Alanında Üstün Yetenekli
Çocukların Eğitimi” üzerine yaptığı doktora tezi ile
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Bildiren ve Tez
Danışmanı Prof. Dr. Tevhide Kargın alırken, ödülünü
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden
alan Yrd. Doç. Dr. Bildiren’e,
YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç da bundan sonraki aka-

demik hayatında başarılar
diledi.

“Bu gururu yaşatan
hocamızı tebrik
ediyorum”
Programda ödül alan öğretim üyemizin Üniversitemize büyük onur yaşattığını
ifade eden Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, “YÖK’ün
2017 Üstün Başarı Ödülleri
kapsamında Bireysel Ödüller kategorisi Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Yrd.
Doç. Dr. Ahmet Bildiren’in
doktora tezi, yılın en iyi
tezi seçildi. Ödülünü Cumhurbaşkanımızın elinden
alan ve Üniversitemize bu
gururu yaşatan Hocamızı
tebrik ediyor, başarılarının
devamını diliyorum.” diye
konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan ve ekibi, Kıratlı ve
Yerlikaya’ya ADÜ hakkında
bilgiler verdi. Prof. Dr. Bircan, dinamik bir ekibe sahip olduklarını söyleyerek,
Adnan Menderes Üniversitesinin başarı çıtasını yükseltmek için çalışmalarını
yürüttüklerini ifade etti.
Sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin sonunda Metin Kıratlı ve Hamza
Yerlikaya, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile
getirerek Rektörümüze teşekkür etti.

Rektörümüz Kıratlı
ve Yerlikaya’ya ADÜ
hakkında bilgi verdi
Akademik Açılış Töreni’nin ardından, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
Yardımcısı Metin Kıratlı
ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya
ile görüşmelerde bulunan

Ödülleri’
Üniversitemize
büyük gurur yaşatırken, ‘Yılın En İyi Tezi’ ödülü, Üniversitemiz Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bildiren’in oldu. Üstün yetenekli
çocuklarla ilgili yayımlanmış birçok makalesi, ulusal
ve uluslararası kongrelerde
bildirisi bulunan Ahmet Bildiren halen Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde üstün yetenekli
çocukların eğitimi üzerine
araştırmalarını sürdürüyor.
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Şehadetinin
56. yılında Adnan
Menderes’i andık

Ü

niversitemizin adını aldığı demokrasi
şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes’in
ölümünün 56’ıncı yıl dönümü anısına Üniversitemiz
Tralleis Meydanı’nda lokma
hayrı düzenlendi.
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
1950-60 yılları arasında
Başbakanlığını yapan ve
27 Mayıs 1960 Darbesiyle
görevinden uzaklaştırılarak
idam edilen demokrasi şehidi Adnan Menderes, vefatının 56. yılında Üniversitemizde anıldı.
Lokma hayrına Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Recai
Tunca, Prof. Dr. Halil Kırnak,
Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr.

Mustafa Aslan akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Üniversitemiz tarafından
düzenlenen lokma hayrı,
öğrenciler ve diğer katılımcılar tarafından yoğun ilgi
görerek yaklaşık bin kişiye
ulaştı. Lokma hayrı dağıtımına Rektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan’da eşlik ederek
kendi elleriyle lokma dağıttı.
Üniversitemizin de adını
aldığı merhum Başbakan
Adnan Menderes’i anmayı
görevleri olarak gördüklerini belirten Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit, “ İsmini taşımaktan onur duyduğumuz Merhum Başbakanımız

Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz
önlüklerini törenle giydi
Adnan Menderes ismini
taşımanın verdiği ağırlıkla
Üniversitemizin gelişimi ve
ülkeye hizmet için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Onun isminin temsil
ettiği şey bu ülkeye hizmettir. Bu millet için çalışmaktır. Bu millet için çalışan
herkesin önüne bir takım
güçler tarafından engeller

çıkarılmaya çalışılmaktadır ve bizler bu engellerin
karşısında durmaya devam
edeceğiz. Darbelere, cuntacılara ve vesayet rejimine
karşı Rahmetli Adnan Menderesten aldığımız mirası
en iyi şekilde yaşatmaya
devam edeceğiz. Çünkü bizler onun manevi mirasçılarıyız.” diye konuştu.

Ü

niversitemiz Tıp Fakültesi birinci sınıf
öğrencilerinin uyum
programı kapsamında 19
Eylül 2017 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Maiandraos
Salonu’nda beyaz önlük giyme töreni yapıldı.
Etkinliğe Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Recai
Tunca ve Prof. Dr. Halil Kırnak, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Serpil Demirağ, Tıp
Fakültesi akademik ve idari
personelinin yanı sıra çok
sayıda öğrenci katıldı.
Törende yaptığı konuşmada
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, öncelikli olarak Üniversitemizi tercih eden tüm
öğrencilere hoş geldiniz diyerek Tıp Fakültesini tercih
etmenin ve doktorluk mesleğinin önemini vurguladı.
Rektörümüz Prof. Dr. Bircan,
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İnsan hayatına dokunan bir
mesleğe sahip olacak öğrencilerin Üniversitemizde
en iyi şekilde yetiştirilmesi
için ellerinden gelenin en
iyisini yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Serpil Demirağ ise Üniversitemiz Tıp Fakültesini tercih
ettikleri için öğrencilere teşekkür ederek Üniversitemizin her geçen gün gelişerek
olanaklarını arttırdığını ifade etti. Sözlerini sürdüren
Prof. Dr. Serpil Demirağ “Adını gururla taşıyacağınız bir
Üniversiteye geldiniz. Burada en iyi şartlarda eğitim
göreceksiniz ve sizlerin en
küçük sıkıntınızda yanınızda
olacağız.” diye konuştu.
Tıp Fakültesi birinci sınıf
Koordinatörü Prof. Dr. M.
Dinçer Bilgin, yeni öğren-

cilerin hem Üniversitemize
hem Tıp Fakültesine uyum
sağlamaları
konusunda
kendilerine yardımcı olacaklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından
Üniversitemiz Tıp Fakültesine en yüksek
puanla giren Raika Hüsna Atay’a
beyaz önlüğünü
Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan
giydirdi. Beyaz
önlük giyerek
hekimliğe ilk
adımlarını
atan öğrencilerimiz
tören bitiminde
aileleri
ile hatıra foto ğ r a f ı
çektirdi.
EYLÜL 2017 ADÜ HABER
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Fakülte öğrencileri
oryantasyon programında
buluştu
Üniversitemize yeni başlaşan öğrenciler fakültelerini düzenlediği
oryantasyon programında buluştu. Oryantasyon programı gerçekleştiren
Diş Hekimliği ve Hemşirelik Fakülteleri, öğrencilerinin okullarına kısa
sürede adapte olabilmeleri ve fakültelerine yönelik aidiyet duygularının ilk
tohumlarını atabilmek için çaba gösterdi.
Oryantasyon
programlarına
Rektörümüz de katıldı
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, 18 Eylül 2017
tarihinde AİSYEM ( Aydın İli
Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi) Konferans Salonu’nda oryantasyon progra-
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mı düzenlerken Hemşirelik
Fakültesi, 2017-2018 Eğitim
Öğretim Yılı birinci sınıf
öğrencilerine yönelik oryantasyon programını, 20
Eylül 2017 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleştirdi. Her
iki oryantasyon programına
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan da katıldı.

Diş Hekimliğine ilk adım demik ve idari personelinin
yanı sıra çok sayıda öğrenci
kuvvetli atıldı
Diş Hekimliği oryantasyon
programına
Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör
Yardımcımız ve aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Törün Özer,
Diş Hekimliği Fakültesi aka-

katıldı.
Etkinlikte öğrencilere Üniversitemiz hakkında bilgiler
verilerek Erasmus, Mevlana
ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarının yanı
sıra psikolojik ve rehberlik
hizmetlerine nasıl ulaşabilecekleri anlatıldı.

Konuşmasına Üniversitemizi tercih ettikleri için öğrencilere teşekkür ederek
başlayan Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, Üniversitemizin Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olduğuna değinip
öğrencilerimizin kendilerini
daha iyi yetiştirebilmeleri
için yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini
söyledi. Bununla beraber
Rektörümüz Prof. Dr. Bircan,
Üniversitemizin en genç fakültelerinden biri olan Diş
Hekimliği Fakültesinin kendi alanında ülke çapında ilk
5 fakülteden biri olduğuna
dikkat çekti. Konuşmasının
sonunda Rektörümüz, sosyal medya hesaplarını öğrencilerle paylaşarak öğrencilerimizin en küçük sorun
yaşamaları halinde bu hesaplar üzerinden kendisine
ulaşabileceklerini söyledi.
Rektör Yardımcımız ve aynı
zamanda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer, Diş Hekimliği Fakültesi olarak kısa zamanda
büyük işler başardıklarını
belirterek Diş Hekimliği

Fakültesi Hastanesinin tüm
bölgeye hitap eden bir hastane olduğunu vurguladı.
Öğrencilerin Üniversitemiz
Diş Hekimliği Fakültesi’ni
tercih ettikleri için şanslı
olduklarını vurgulayan Prof.
Dr. Özer, “ Burada kaliteli bir
eğitimden geçerek başarılı
bir meslek hayatı yaşayacağınıza inanıyorum.” dedi.
Etkinlik öğretim elemanlarının kendilerini tanıtmasıyla
son buldu.

Hemşireliğin kutsal
bir meslek olduğu ilk
günden vurgulandı
Üniversitemiz Hemşirelik
Fakültesi oryantasyon programına Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra
Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Recai Tunca, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Didem Evci Kiraz, dekan
yardımcıları, Hemşirelik Fakültesi akademik ve idari
personelinin yanısıra çok
sayıda öğrenci katıldı.
Program, Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Hatice
Öner Altıok’un açılış
konuşması ile Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Belgin Yıldırım’ın
Üniversitemiz
ve
Hemşirelik Fakültesi
hakkındaki bilgilendirme sunumu ile devam
etti.
Törende yaptığı konuşmada Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, “Üniversitemizi tercih eden ve
Fakültemize yerleşen öğrencilere hoş geldiniz diyerek hemşirelik mesleğinin
kutsal ve çok önemli olduğunu vurguladı. Rektörümüz
Prof. Dr. Bircan, hemşirelik
mesleğinin insan hayatına
dokunan bir meslek olduğunu belirterek bu mesleği icra edenlerin çok şanslı
olduklarını söyledi. Hemşirelik Fakültesi akademisyenlerinin nezaretinde iyi
bir eğitimden geçeceklerini
ifade eden Prof. Dr. Bircan,
Rektörlük olarak en iyi şekilde ve donanımlı bireyler
yetiştirmek için ellerinden
gelenin en iyisini yapmaya

devam edeceklerinin altını
çizdi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan’ın
konuşmalarının
ardından sunumunu yapan
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Evci Kiraz,
Fakültenin tanıtımını yaparken öğrenciler için önemli
noktalara değindi. Prof. Dr.
Kiraz, Öğrencilere yüzlerindeki gülümsemenin hiçbir
zaman eksik olmamasını ve
öğrencilerin her türlü sorunlarında direk kendisine
ulaşabileceklerini ifade etti.
Program, Hemşirelik Fakültesi Ana Bilim Dalı tanıtım
sunumları ile devam etti.
EYLÜL 2017 ADÜ HABER
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Hastanemizde çocuk ve yetişkin hastalar
için kütüphane hizmeti başladı

R

ektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan, Üniversitemiz Uygulama
ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde oluşturulan çocuk kütüphanesi
ve gezici kütüphaneyi, 13
Eylül 2017 tarihinde ziyaret etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, “İyiliği yayma düsturuyla, ekibimizin Üniversitemiz Hastanesinde
yatarak tedavi gören çocuklarımız için geliştirdiği Çocuk Kütüphanesi ve
Gezici Kütüphane projesini bugün itibariyle
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Yetişkin hastalar da
unutulmadı
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, yetişkin hastalar,
refakatçiler ve sağlık çalışanlarının kullanımına
açık, gezici kütüphaneyi
de 21 Eylül 2017 tarihinde ziyaret etti.
Üniversitemiz Rektör Danışmanı Av. Sabri Güleç
öncülüğünde oluşturulan
gezici kütüphaneye ziyarete, Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Üniversitemiz
Uygulama ve Araştırma
Hastanesi Başhekim V.
Doç. Dr. Ayhan Aköz, Başhekim Yardımcıları, öğretim üyeleri, akademik ve
idari personel katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit
Bircan, “İyiliği toplumun

bütün katmanlarına yaymak adına çıktığımız yolda Mobil Çocuk Kütüphanemizden sonra bugün
de Yetişkin kütüphanemizi kurduk. Hayırlı olsun.”
diye konuştu. Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan, daha
sonra gezici kütüphane
ile hastaları ziyaret ederek kitaplardan istedikleri
zaman faydalanabileceklerini söyledi.
Üniversitemiz
Rektör
Danışmanı Av. Sabri Güleç, “Prof. Dr. Cavit Bircan destekleriyle geçen
hafta Adnan Menderes
Üniversitesi Hastanesi’nde faaliyete geçen çocuk
kütüphanemizden sonra
bugün de yetişkin hastalarımızın, refakatçilerinin
ve tüm sağlık çalışanlarının da faydalanabileceği
hastane kütüphanemiz
kuruldu. Emeği geçen

herkese teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Toplamda 500’ü aşkın
kitaptan oluşan gezici kütüphane, çocuk ve

yetişkin hastalarımızın,
refakatçilerin ve sağlık
personelinin istedikleri
zamanda faydalanabilecekleri bir ortamda çalışmaya başladı.

faaliyete geçirdik. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek için emek veren
herkesten Allah razı olsun.” şeklinde konuşarak
gezici kütüphane ile hasta çocukları ziyaret etti.
Üniversitemiz Rektör Danışmanı Av. Sabri Güleç,
“Yatarak tedavi gören
çocuklarımız için hayalini kurduğumuz Çocuk
Kütüphanesi ve Gezici
Kütüphanemizi hayata
geçirmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Çocuklarımız
kitaplarla buluştu. Bu gibi
hayır işlerinde başından
sonuna kadar beni teşvik

eden, bu projemize imkân veren ayrıca
bizzat kendisi de bağışta bulunan Rektörümüz
Prof. Dr. Cavit Bircan hocam başta olmak üzere,
kütüphaneye katkısı olan

herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Türkiye’nin en çok satan
masal, hikâye ve bilim
kitaplarından oluşan kütüphane, 6 ay ile 15 yaş
arasındaki çocuklara uyEYLÜL 2017 ADÜ HABER
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“Serebral Palsi’de Multidisiplener Yaklaşım”
başlıklı toplantı düzenlendi

Ü

niversitemiz Tıp Fakültesi
tarafından
düzenlenen “Serebral Palsi’de Multidisiplener
Yaklaşım”
konulu bilimsel toplantı, 22 Eylül 2017
tarihinde Atatürk Kongre
Merkezi Miletos Salonu’nda
gerçekleşti.
Serebral Palsi’li (Beyin felçli) çocukların da, sağlıklı
yaşıtları gibi evlere hapsedilmeden, çocukluklarını yaşayabilmeleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini
sağlamaları için düzenlenen
toplantıya,
Üniversitemiz
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Serpil Demirağ, Dekan
Yardımcımız Yrd. Doç. Dr.
Bekir Dağlı, akademisyenler,
öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Başkanlığını
Hastanemiz
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Münevver Türkmen’in
yaptığı ilk oturumda, Çocuk
Nöroloji Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun;
‘Serebral Palsi’de Tanı Yön-
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temleri ve Medikal Tedavi,
Kaba Motor Evreleme Sistemi Sağlık Kurulu Raporlarını
Ne Kadar Etkiler?’ konuları
hakkında bilgi verdi.
Başkanlığını Dokuz Eylül
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlen Peker’in
yaptığı ikinci oturumda,
Üniversitemiz Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Yasemin Turan; ‘Serebral
Palsi’de Kas İskelet Sistemi
Muayenesi. Alt Ekstremitesi
Muayenesi, Kalça Eklem ve
Kasların Muayenesi, Yürüme
Bozuklukları ’adı altındaki
konulara değindi.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Özlem El , ‘Serebral Palsi’de hastalarda
rehabilitasyon yöntemleri,
tedavi hedefleri, erken tanıda neler yapılabileceğini
anlatırken Bahçeşehir Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof.Dr. Demet Of-

luoğlu, hastalarda kullanılan AFO’ların hastaya uygun
olmasına ve nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.
Son oturumunun başkanlığını, Üniversitemiz Ortopedi
Ve Travmatoloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr.
Şevki Öner Şavk ve Prof Dr.
Emre Çullu’nun yaptığı toplantıda, Prof. Dr. Emre Çullu;
‘Serebral Palsi ve Botilinum
Toksin Uygulamalarının nasıl yapılması ve tekniklerin
neler olduğuna dikkat çek-

.net

ti. Dokuz Eylül Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can
Koşay ise , ‘Serebral Palsi’de
Cerrahi Tedavi Ne Zaman?,
’Hastanemiz Psikiyatri Ana
Bilim Dalı öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Eskin ise
,’Serebral Palsi’de Çocukların Aile Eğitimi Nasıl Olmalı?’ başlıklarına değindi.
Etkinliğin sonunda konuşmacılara Teşekkür Belgesi
verilmesinin ardından düzenlenen kokteyl ile toplantı son buldu.
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Makedonya’da

Osmanlı kültür
mirasının
izini sürdük
HABER FOTOĞRAF | Mahmut Karakelle

D

ergimizin bu
sayısında siz değerli
okurlarımıza, Adnan
Menderes Üniversitesi
öğrencilerinin Balkanlarda
halâ varlığını sürdüren Türk
köylerinde öğrenim gören
çocuklar için topladıkları
yardım malzemelerini
ulaştırmak amacıyla
gittiğimiz Makedonya’daki
Osmanlı kültür mirasını
tanıtacağız.
Bu yazımızda terkedilmiş
toprakların aziz hatıralarını
sunarak ecdadın Balkan
coğrafyasında ortaya
koyduğu şaheser
niteliğindeki eserleri ve
Balkanlarda hala yaşamını
sürdüren Türk kültürünü ve
misyonerlik çalışmalarını
yazı dizimizle siz değerli
okurlarımıza anlatacağız.
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Üniversitemiz
Makedonya’daki Türk
okullarına yardım eli
uzattı
Üniversitemiz öğrencilerinden oluşan ve yaptıkları birçok etkinlikle adından sıkça
söz ettiren “Genç Mecmua”
ekibinin
Makedonya’da
Türkçe eğitim gören köy çocukları için topladıkları yardım malzemelerini, Makedonya’daki Çalıklı ve Dedeli
okullarına ulaştırdık.
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan
çekilmesinin
ardından Doğu Makedonya’da yaşamaya devam
eden ve kendi kültürlerini
yaşatmaya çalışan Balkan
Türklerinin, “Baba Vatanlarından” bekledikleri yardım
talebine kayıtsız kalmayan
Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, kısa sürede
topladıkları yardım malzemelerini Türk okullarına
gönderdi. Makedonya’yı ana
vatan olarak gören Balkan
Türkleri, Türkiye’yi ise baba
vatan olarak görüyor. İlkokul

8. sınıfa kadar Türkçe eğitim
alan çocuklar için kütüphane kurmayı hedefleyen Balkan Türkleri, Genç Mecmua
ekibinin desteğiyle kütüphanelerini kurdu.
Bizzat ulaştırdığımız yardım
malzemeleri ile çocuklar
büyük sevinç yaşadı. Dedeli İlkokulunda görevli Öğretmen Oktay Tahir yaptığı
açıklamada, “Soydaşlarımızın bizleri burada yalnız bı-

rakmamasından dolayı çok
mutluyuz. Benliğimizi korumak ve yaşatmak istiyoruz.
Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine ve Genç
Mecmua Ekibine buradaki
çalışmalarımıza verdikleri
desteklerden dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

Osmanlı Mührünü
Kalbinde Taşıyan Şehir:
Üsküp

Makedonya’nın başkenti
Üsküp’te, camileriyle,
mescitleriyle, hamamlarıyla,
çarşısıyla ve köprüsüyle kente
kimliğini kazandıran her ne
varsa Osmanlı’nın mührünü
görebilmek mümkün

Balkanların küçük ve şirin
ülkesi Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, camileriyle,
mescitleriyle, hamamlarıyla, çarşısıyla ve köprüsüyle
kente kimliğini kazandıran
her ne varsa Osmanlı’nın
mührünü görebilmek mümkün. Bu mühür, Fırat’ın, Kızılırmak’ın, Meriç’in üzerindeki köprülerin benzerlerini
Vardar, Drina, Sava ve Tuna
nehirleri üzerine diken Osmanlı’nın mührüdür. Anadolu’nun eşsiz mimari örneklerini Balkanlara taşıyan
Osmanlı’nın ayak izlerini,
Üsküp Çarşısında takip ettik. Tarihi Üsküp Çarşısında
neredeyse herkes Türkçe konuşuyor.
Tipik Anadolu kentlerini
andıran Üsküp Müslüman
Mahallesini görenlerin ilk
izlenimleri buranın Edirne
ve Bursa’dan farksız olduğu
yönünde olacaktır. Bu şehirleri tanıyıp bilen, bu kentlerin aynı tezgâhın ürünleri
olduğunu hiç tereddüt etmeden söyleyebilir. Dar sokaklı ahşap yapıların arasından geçerken tarihi dokuyu
tüm çıplaklığıyla görebilir
ecdat yadigârı eserleri daha
yakından tanıyabilirsiniz.
Üsküp’ün Simgesi Taş Köprü
Asırlardır
Makedonya’nın
başkenti Üsküp’ün ortasından geçen Vardar Nehri’nin iki yakasını birleştiren
Taşköprü, Osmanlı’nın Üsküp’teki sembol eserlerinin başında geliyor. Vardar
Nehri’nin ikiye ayırdığı kenti
birleştiren, günümüzde insanlığı bir birinden ayıran
devasa duvarların dikildiği dünya konjonktüründe
yaşanan gelişmelere inat
Taşköprü, asırlardır şehrin
iki yakasında yaşayan insanları bir birine bağlıyor.
Yapımına Sultan II. Murad

döneminde başlanan ve
Fatih Sultan Mehmed döneminde tamamlanan Köprü, Fatih Sultan Mehmed
Köprüsü olarak da biliniyor.
Köprü, Hristiyanların yoğun
olarak yaşadıkları modern
kent merkezi ile Müslüman
Mahallesinde bulunan Türk
Çarşısını bir birine bağlıyor.
Müslüman’ın, Hristiyan’ın,
Yahudi’nin sorunsuzca yaşayabildiği ender yerleşim
yerlerinden biri olan Üsküp’te özellikle üç farklı
dine mensup insanlar Taş
Köprüde karşılaşıyor ve bir
birleriyle omuz temasıyla
selamlaşıyor. Üsküp Belediyesinin armasında da yer
edinen Taşköprü, dini ya da
etnik kökeni farklı olan tüm
Makedonya halkları tarafından da benimsemiş durumda. Osmanlı’nın yaşayan
somut eserlerinin yanı sıra
soyut mirası olan hoşgörünün halk arasında yaşadığına tanık oluyoruz.
Belki devlet politikası olarak hoşgörüden bahsedemesek de Ortodoks ve Müslüman halkın bir birlerine
olan hoşgörüsüne imrendik.
Evlerine misafir olduğumuz
ve bizlere sofralarını açan
Ortodoks ailelerin yaklaşımında bu içtenliği sonuna
kadar hissettik. Yazımızın
ilerleyen safhalarında bu
konuya ayrıntılı olarak değineceğim. Bununla beraber
olumsuzluklar da yaşanmıyor değil. Birçok kez Restorasyon geçiren Taşköprü,
2002 yılında onarılması sırasında mihrabının yıkılması ve Restorasyon çalışmaları sona ermesine rağmen,
Vardar Nehri’ne düşen mihrabın yerine konulmaması
Müslüman Halkın tepkisine
neden oldu. Mihrap Türkiye’nin girişimleri ile 2008
yılında yeniden inşa edildi.
EYLÜL 2017 ADÜ HABER
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İhtişamı Gölgelenemiyor
Makedonya Hükümetinin
kent merkezinde yapımına
başladığı ve bugün büyük
ölçüde tamamlanan heykeller, tarihi görünümlü devasa
binalar ve köprüler Taşköprü’yü de etkiliyor. Taşköprü’nün asırlardır sürdürdüğü
misyonu elinden almak ve
onun ihtişamını gölgelemek için altında ve üstünde
inşa edilen üç yeni köprü,
bırakın tarihi köprüyü gölgelemeyi onun yanına dahi
yaklaşamıyor. Osmanlı’nın
asırlara meydan okuyan
eseri, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen şehri ziyaret eden yerli ve yabancı
turistlerin ilgi odağı olmaya
devam ediyor. Kanımızca
Tarihi Köprünün etkilendiği tek nokta ise çevresinde
görüntü kirliliğine neden
olan ve onun ihtişamını
elinden almaya çalışan yeni
köprüler … 12 ayaklı ve 220
metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Taş Köprü,
birçok deprem ve savaşa
rağmen hayatta kalabilmeyi
başararak kentin öznesi olmaya devam ediyor.

Kentin İki Yakası İki Hâkim
Kültür ve Derinden Gelen
Ayrışma
Anadolu’nun Kızılırmak’ına
benzetebileceğimiz Vardar
Nehri, Makedonya için büyük
önem taşıyor. Üsküp kenti
için ayrıca bir öneme sahip
Nehir, Kentin ortasından
geçerek şehri ikiye bölüyor.
Tabii bu bölünmüşlük inanç
yapısına da yansıyınca Kentin iki yakası iki farklı kültürü temsil ediyor. Bir tarafta
otantik yapısıyla Müslüman
Mahallesi diğer tarafta ise
Makedon Devletinin tüm
imkânlarından istifade eden
ve modern görünümüyle
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bir ülkeye dikiliyor? Haç’ın
yapımındaki destekçilerine
bakıldığında küresel güçlerin yine sahnede olduğunu
görüyoruz. Acaba Ortadoğu coğrafyasındaki işleri
bitince Balkanlara geri mi
dönecekler? Yoksa bir Srebrenitsa daha mı görecek
gözlerimiz…” diye konuştu.

Hristiyan Mahallesi. Kentte
azınlık olarak Yahudiler de
yaşıyor fakat nüfus yoğunluğu düşük olduğundan kültür çatışmasındaki saflarda
yer almıyor. Hristiyan Mahallesinin geniş ve bakımlı
sokakları, binalardaki mimari yaklaşım ve yaşam alanlarındaki hareketlilik gelir
dağılımı konusunda epeyce
bir bilgi sunuyor. İki dine
mensup insanlar arasındaki fark, lokasyon farkından
ziyade yaşam kalitesi, gelir
dağılımı ve değer yargılarında kendini daha fazla
gösteriyor. Bunun sonucunda Müslüman azınlık, başta
eğitim olmak üzere birçok
alanda geri bırakılmakta ve
yükseköğrenimini tamamlayan Müslüman gençlerin bir
Ortodoks gençler ile yarışabilmesi mümkün olmuyor.
Çünkü taraflar aynı kefede
değerlendirilmiyor. Nitelik
bakımından daha elverişli Müslüman bir üniversite
mezunu, lise mezunu bir Ortodoks ile yarışamıyor bile.
Müslümanların
kamusal
alanda iş bulabilmesi ise çok daha zor.
Türk okullarında öğretmen olabildiklerini
gördüm fakat bunun
mecburiyetten olduğunu fark etmem uzun
sürmedi. Ana dilleri
Türkçe olan ve Türkçe
konuşan çocuklara Ma-

kedon hocaları ne anlatabilirdi ki. Eğitim dışında kamusal alanda bir Müslümana
rastlamak samanlıkta iğne
aramak gibi bir şey. Çiftçilik, esnaflık, hayvancılık
temel geçim kaynaklarıdır
Makedon Müslümanlarının.
Müslüman aileler bir umut
düzelir diye ellerinde avuçlarında ne varsa tüketip çocuklarını okutma gayesine
düşmüş. Hali vakti düzgün
olanlar ve Türkiye’de akrabaları bulunanlar çocuklarını Türkiye’de okutup orada
kalmalarını sağlayabilmek
için var güçleriyle çalışıyor.
Hatta onlar için Türkiye, bir
kurtuluş reçetesi bir umut
kapısı.

Milenyum Haçı ve
Ayrıştırma Politikaları
Yapımını Makedon Ortodoks Kilisesi’nin üstlendiği
Milenyum Haçı, Üsküp’e hâkim Vodno Dağı’nın tepesinde 2002 yılında açıldı.
Hristiyanlığın 2000. yılı şerefi-

ne gövde gösterisi amaçlı
yapılan bu dev haç, tam 66
metre yüksekliğinde ve dünyanın en büyük haçı niteliğinde. Makedonya ziyaretimiz sırasında bize rehberlik
eden ve anne tarafından da
Makedonya göçmeni olan
İbrahim Özveren, “Haçın yapımı esnasında Avrupa’daki
çeşitli Hristiyan ülkelerin
yanı sıra Amerika Birleşik
Devletleri’nin de destek olduğu dile getirdi. Özveren,
“Makedonya ve Balkan yarımadasını tarihsel bağlamda
incelediğinizde Hristiyanlık
için çok önem arz eden bir
coğrafya olmamasına rağmen dünyanın en büyük
Haç’ının Vodna Dağının tepesine dikilmesindeki temel
amaç ne olabilir sorusunu
akıllara getiriyor. Neden
Roma, Madrid, Londra, Paris
vb. değil de Üsküp? Bu Haç,
neden nüfusunun büyük bir
bölümü Hristiyan olan devletlere değil de nüfusunun
neredeyse yarısı Müslüman
o l a n

Üsküp’ün tepesinde Demokles’in Kılıcı gibi sallanan 66
metre yüksekliğe sahip bu
Haç havanın açık olduğu durumlarda Osmanlı zamanındaki adı Köprülü şimdiki adı
Veles olan şehirden gelirken
yaklaşık 40 km mesafeden
rahatlıkla fark edilebiliyor.
Makedonya’da haç dikme ve
kilise inşa etme furya halini
almış. Hemen hemen uğradığımız her kentte bu tür yapılara rastladık. Özellikle de
İştip, Usturumca ve Manastır
gibi tipik Osmanlı kentlerinde göze sokulurcasına inşa
edilen bu yapılara rastlamak
mümkün. Üsküp Çarşısı içerisinde yer alan Murad Paşa

Camisinde kıldığımız yatsı
namazının ardından isminin
yazılmasını istemeyen bir
din görevlisiyle yaptığımız
sohbette din görevlisi, 66
metrelik Milenyum Haçının
oraya ne amaçla dikildiğine
anlam veremediklerine değinerek Haçın, bölgede yaşayan farklı dinlere mensup
insanların bir arada yaşama
kültürüne zarar verdiğini
ifade etti. Cami Görevlisi
“Bu Haçın yapılış amacı biz
Müslümanları
kışkırtmak,
gövde gösterisi yapmak ve
Hristiyanlığın gücünü göstermektir. Bu yüzden bizim
gözümüzde her hangi bir
değeri yoktur.” diye konuştu.
Bölgeye yapılacak Müslüman yatırımı konusunda
ciddi sıkıntılar çıkaran Makedonya, Üsküp’e yapılacak
cami için misilleme yapar
gibi Ortodoks Makedonlara
ait bir sivil toplum kuruluşunun Aerodrom Belediyesi’nden 33 metrelik ikinci bir
haç dikmek için onay almasına hiçbir sıkıntı çıkarmı-

yor. Bir Müslüman gözüyle
kente baktığınızda, kente
ruhunu kaybettiren bir Hristiyan fanatizmi ile karşılaşıyorsunuz. Koca bir kent bu
fanatizme kurban edilmiş.
Kente kimliğini kazandıran minarelerin ihtişamını
gölgelemek ve kentin bir
Ortodoks -Makedon kenti
olduğunu vurgulamak gayesiyle şehrin hâkim tepelerine haç dikmek ve kilise
inşa etmek bu fanatizmin
en büyük göstergesi. Maalesef üzülerek söylüyorum
Makedonya’da kentlerin Osmanlı kimliğini silmek
ve kentlerde Ortodoks
Hristiyanlığı
hâkim kılmak
adına
yapılan çalışmalar,
hem halkların
bir arada barış
içinde
yaşamasına hem de
kentlerin
kültürüne zarar ve-

riyor. 5 yüz yıldır bir arada
yaşayan ve hiçbir sorunu
olmayan insanları bir birlerine düşman etmek adına
yapılan faaliyetlerin küresel
sermaye tarafından desteklendiğini görmek şüphelerimizi bir kat daha arttırdı.
Bakın Afrika’ya, Filistin’e,
Keşmir’e, Kıbrıs’a girdikleri
hangi yer hayır etti. Yüzlerce yıl İslam ilim ve irfanına
hizmet etmiş Bağdat’a bakın
ne halde. Girdikleri hangi
yer kanla yıkanmadı. Bu açık
açık Hilalin ve Salibin
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kavgasından başka bir şey
değildir.
Vodna Dağının tepesine
dikilen 66 metrelik Haça,
ilk önce Müslüman komşularımızı rencide ederiz
endişesiyle Makedon Ortodokslarının tepki gösterdiğini öğrendiğimde oldukça
şaşırmıştım. O Haç oraya
Ortodokslar için dikilmemiş miydi? Daha sonraları
gerek evlerine misafir olduğumuz Makedonların gerek
Valandova Belediye Başkanı
Nikolče Čurlinovski ve Belediye çalışanlarının böyle
bir dertlerinin olmadığını
görmek, Başkentteki idarecilerin birilerinin değirmenine su taşıdığı yönündeki
düşüncelerimizi perçinledi.

“Küresel Çetenin
Vitrininde “Teresa Ana”

Rahibe Teresa olarak tanınan Agnes Gonxha Bojaxhiu (Osmanlı’daki adı Gonca
Boyacı) 1910 yılında Makedonya’nın Üsküp kentinde
doğdu. Katolik bir Arnavut
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aileye mensup Gonca Boyacı, 18 yaşında rahibe olduktan sonra öğretmenlik
ve okul müdürlüğü yaptı.
1950 yılında 12 kişiyle kurduğu Hayırsever Misyonerler Cemaati, dünyanın 450
noktasında 4 bin rahibenin
görev aldığı bir topluluk haline geldi. Cemaatin halen
fakirler için aşevleri, yetimhaneleri, AIDS tedavisi yapılan hastaneleri var. Hayırsever faaliyetleri için 1979
yılında Nobel Barış Ödülü
alan Rahibe Teresa, 1996
yılının Kasım ayında, onursal ABD vatandaşı olarak
kabul edildi. Rahibe Teresa,
4 Eylül 2016’da Vatikan’da
düzenlenen bir tören ile
Papa Franciscus tarafından
‘Azize’ mertebesine yükseltildi. Rehberimiz İbrahim
Özveren, 5 Eylül 1997’de
Hindistan’ın Kalküta kentinde yaşama veda eden Mother Teresa’ya (Teresa Ana)
Balkanlarda bir sahip çıkma,
adına kiliseler inşa etme ve
hava alanlarına, caddelere sokaklara ismini verme
furyasının baş gösterdiğini
ifade ederek Arnavutların,
Makedonların, Hinduların
ve diğer unsurların Rahibe
Teresa’yı paylaşamadığını
anlattı. Özveren, 2010 yılında, doğduğu ve büyüdüğü
yer olan Üsküp’te Rahibe Teresa’nın doğduğu evin modern bir biçimde yenilenmiş

hali olan anı evi açıldığını
belirterek “Mother Teresa
belki insanlık adına çok iyi
işler yapmış olabilir; fakat
onun Hristiyan Misyoner
Cemaatin kurucusu olduğu
unutulmamalıdır. Onun ve
Cemaatinin isminin parlatılması ve ön plana çıkarılması
kuşkuludur. Bununla beraber dünyanın birçok yerinde
tanınan bir ismin, küresel
güçlerin elinde dini ve etnik
kimlikleri kamçılamak adına kullanılması söz konusu
olabilir.” diye konuştu. 2017
yılının Mayıs ayında Makedonya ziyaretimiz sırasında
bu “Anı Evi’nin” fotoğraflarını
çekmek için gittiğimde “Anı
Evi’nin” hemen bitişiğinde
oldukça ihtişamlı kilise ve
oldukça yüksek çan kulesinin inşa edilmekte olduğunu gördüm.

kanlardan çekilmesinin ardından orada yaşayan Müslüman tebaanın yaklaşık bir
asırlık kaderine terk edilmişliği Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA)
faaliyetleriyle son buldu.
TİKA, gerek Osmanlı eserlerinin restorasyonuyla gerek
oradaki Müslümanların sorunlarına çözümler üretmesiyle kaderine terk edilmişliğe son noktayı koydu. Bir
sonraki yazımızda TİKA ve
faaliyetlerine oldukça geniş bir yer ayıracağız. Şimdi TİKA tarafından restore
edilerek hayata döndürülen
Osmanlı eserlerini sizlerle
paylaşacağım.

Murat Paşa Camii

Osmanlıdan

Makedonya tarihinin yaklaşık 500 yılı Osmanlı Devleti’nin himayesinde geçmiş
ve kültürlerarası etkileşim
başlamıştır. 500 yılda kültürel, mimari ve sanat alanında ortaya konan somut
eserlerde etkileşim kendini
gösteriyor. Osmanlının Bal-

birlikte ders yapan öğretim
elemanları ile bir süre sohbet edip tarihi yapı hakkında bilgiler aldık. Daha sonra
üst kata çıkıp öğrenciler için
hazırlanmış camekanlı atölyelerin yanından geçerek
tıpkı bizdeki Sümer Kampüsleri gibi tarihi yapıların
eğitime kazandırılarak korunduğunu gördük.

Çifte Hamam

İshak Bey Cami
Çifte Hamam, Üsküp’te Taş
Köprü’nün hemen yanında
yer almaktadır. Davut Paşa
Hamamı olarak da bilinen
Davut Paşa Hamamı, İsa Bey
Hamamı ile Üsküp’te ayakta kalabilen iki tarihi hamamdan biridir. Davut Paşa
Hamamı II. Beyazıt döneminde sadrazamlık yapmış
olan Davut Paşa tarafından
1489-1497 yılları arasında
inşa edilmiştir.

Mustafa Paşa Cami

Üsküp Türk çarşısının hangi
tarafından girmiş ya da yürümüş olursanız olun, Murat
Paşa Camii’ni gözden kaçırmanız mümkün değil. Çarşının merkezinde, heybetli
Çifte Hamam ve çevresindeki dükkanların karşısında
yer alan Cami tüm yolların
kesiştiği noktadadır. Murat

15. yüzyılda İsa Bey tarafından yapılmış. Güzel bir bahçesi bulunan Han, Osmanlı
mimarisinin izlerini taşıyor.
Osmanlı devrinde seyyahlar
ve tüccarları ağırlayan han
pek çok tarihi yapı gibi 1963
depreminde zarar görmüş.
Şu an Üsküp Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
olarak kullanılıyor. İçeriye
girip gezmek ücretsiz. Kapıdan girdiğinizde büyük
bir avlu karşılıyor sizleri.
Bahçesinde değişik heykel
örneklerini de görebilirsiniz.
Sulu Han’ı ziyaretimiz esnasında, avluda öğrencileriyle

Saat Kulesi, 1556/1573 yılları arasında, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ilk
saat kulesi olma özelliğini
taşıyor. Tarihi Sultan Murat
camiinin yanında bulunan
ve Üsküp’ün simgelerinden
olan saat kulesi yüksekçe
bir tepede bulunuyor. TİKA
tarafından 2009 yılında
restorasyonu yapılarak eski
görünümüne
kavuşturulmuş. Balkanların en eski ve
en yüksek saat kulelerinden
biri olan kule bahçesinde
bulunan Sultan Murat Camii Üsküp’te Osmanlı döneminde inşa edilen ilk camilerden biri. 1436 yılında
Sultan II. Murad tarafından
inşa edilen Camii, Hünkâr
Camii, Cami-i Atik ve en son
olarak da Saat kulesine olan
yakınlığından dolayı halk
arasında Saat Camii olarak
da biliniyor.

Yahya Paşa Cami
Üsküp’teki bir diğer Osmanlı Camisi olan Yahya Paşa
Cami, 1504 yılında Yahya
Paşa tarafından inşa edilmiştir. Bu camiyi diğerlerinden farklı kılan piramit
şeklindeki kubbesidir. Caminin avlusunda birçok kabir
bulunmaktadır.

Üsküp Saat Kulesi / Sultan
Murat Camii

Sulu Han

Kalan

Eserler

Paşa Camii’nin avlusunda
da 1937’den kalma çok iyi
muhafaza edilmiş bir şadırvan bulunur. Ziyaretçilerin
en çok ilgisini çeken ise eski
mezarlık ve burada bulunan
3 ayrı kitabedir. Bunların
ikisinin 1741 ve 1790 yıllarından kaldığı bilinmekle
birlikte, üçüncüsünün tarihi
net olarak belli değildir. Murat Paşa Camii sade bir mimari üslupla birlikte Barok
tarzını yansıtan unsurlara
sahiptir. Sağ tarafında yer
alan minare, camiye göre
farklılıklar gösteren biçim
ve üslubuyla, çok daha eski
bir dönemde inşa edildiğini ortaya koymaktadır.
Caminin girişindeki Arapça
kitabede caminin, 1689’da
Üsküp’ü yakıp yıkan büyük
yangınlardan sonra, 18021803 yıllarında inşa edildiği
anlatılır.

İshak Bey Camii, Üsküp’ün
fethini gerçekleştiren İshak
Paşa tarafından 1438 yılında inşa edilmiştir. Mavi
tonlarında dekore edilen
yapı, 1689 yılında meydana
gelen yangında büyük ölçüde zarar görmüş; ardından yenileme çalışmaları
sayesinde tekrar kullanılır
hale gelmiştir. Camide yer
alan türbe kısmı genelde
yapıya katkıda bulunanlara
ayrılmıştır. Eski Çarşı’nın kuzeyinde yer alan İshak Bey
Cami’nin minaresi 30 metre
yüksekliğinde olup TİKA tarafından restore edilmektedir.

İsa Bey Cami

Üsküp Kalesinin yanı başında yer alan Mustafa Paşa
Cami şehre hâkim bir tepede Osmanlı padişahları
Yavuz Sultan Selim’in ve
II. Bayezid’in Vezir-i Azamı
Mustafa Paşa tarafından
yaptırılmıştır. Cami, ismini de buradan almaktadır.
1963 depreminde oldukça
zarar gören Mustafa Paşa
Camisi TİKA tarafından restore edilerek ibadete açılmıştır.

Üsküp Sancak Beyi İshak
Bey’in oğlu İsa Bey tarafından 1475 yılında inşa edilmiştir. Misafirhaneli camiler
grubunda değerlendirilen
Cami’nin bir de vakfiyesi
vardır. Avlusunda bulunan
ve asırlara meydan okuyan
büyük bir çınar ağcı sanki
15’inci yüz yıldan günümüze selam yolluyor. Cami
içerisindeki süslemelerde
mermer ve ahşap işçiliğinin
inceliklerini görebilirsiniz.
Bununla beraber Edebiyatımızın ünlü Şairlerinden
Yahya Kemal Beyatlı’nın annesi Nâkıye Agah Hanım’ın
kabri bu caminin bahçesindedir.
EYLÜL 2017 ADÜ HABER
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Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü
özel yetenek
sınavlarında
çıtayı yükseltti

Ceren Memiş
Aday Öğrenci

| Mahmut KARAKELLE

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü öğrenci seçmeleri, 21 Ağustos
2017 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi ve Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Ek Binada yapılan
sınavlarla başladı. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,
her yıl titizlikle sürdürdüğü elemeler sonucunda
hak eden öğrenciyi Üniversitemize kazandırarak
kalite konusunda çıtayı yükseltti.
Müzik Eğitimi ve Resim İş Eğitimi Anabilim
Dallarında gerçekleşen sınavlara bu yıl 522
öğrenci başvurdu. Resim İş Eğitimi Anabilim
Dalında 315 öğrenci, Müzik Eğitimi Anabilim
Dalında ise 207 öğrenci, ADÜ öğrencisi olabilmek
için mücadele veriyor.
Özel Yetenek Sınavındaki elemeler hakkında
bilgiler veren Resim İş Anabilim Dalı Başkanı Doç.
Meltem Söylemez, Üniversitemizin her geçen gün
daha kaliteli öğrenciyi bünyesine kattığını ifade
ederek şeffaf ve adil bir sınav gerçekleştirdiklerini
vurguladı. Gerçekten başarılı ve gelecek vadeden
öğrencinin ancak adil bir sınavla bu bölümde
öğrenci olabileceğinin altını çizen Doç. Söylemez,
bölüm olarak kalite bağlamında her geçen yıl
çıtayı yükselttiklerine dikkat çekti.
25 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek
elemeler sonucunda, Müzik Anabilim Dalı’na 40,
Resim-İş Anabilim Dalı’na 40 olmak üzere toplam
80 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı.
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Doç. Dr. İrade Abbasova
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Eğitimi
Ana Bilim Dalı Başkanı
Adnan Menderes Üniversitesi; Türkiye çapında tanınan ve
birçok alanda sık sık ismini duyuran bir Üniversitedir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz
sınavlarda genel olarak katılım yüksekti. Adnan Menderes
Üniversitesi eğitmenleri olarak
genç ve dinamik akademik
kadromuzla öğrencilerimizle
diyalog halinde eğitimlerimizi
sürdürüyoruz. Akademisyenlerimizle bire bir ders yapma
fırsatı bulan öğrencilerimiz kaliteli bir eğitimden geçiyor ve
bizler bu elemelerde, verdiğimiz kaliteli eğitimi özümseyecek kaliteli öğrenciyi bünyemize katarak hem bölümümüzün
hem de üniversitemizin eğitim
kalitesini arttırmayı hedefliyoruz.

Doç. Meltem Söylemez
Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Resim İş
Ana Bilim Dalı Başkanı
Her geçen yıl biraz daha bilgili, becerikli ve kaliteli öğrenciyi Adnan Menderes Üniversitesine kazandırıyoruz. Bilgi
ve becerisine güvenen öğrenciler Bölümümüzü tercih
ediyor. Aday öğrenciler burada hakkaniyetli bir elemeden
geçirilerek okulumuza kayıt
olabiliyor. Bununla beraber
öğrenciler diğer üniversitelerin elemelerine de katılıyor; fakat birkaç üniversitenin elemelerini geçmelerine
rağmen Üniversitemize kayıt
yaptırmaları hem üniversitemizin hem de Bölümümüzün
kalitesini ortaya koymaktadır.
Elemelerdeki titizliğimiz ve
şeffaflığımızın nedeni okulumuzu gerçekten hak eden
öğrenciyi almaktır. Kaliteli
öğrenci demek kaliteli eğitim
demek ve mezuniyet sonrası
Üniversitemizin kaliteli temsili demektir.

Buraya Kütahya’dan geliyorum. Adnan Menderes Üniversitesini tercih etme noktasında birçok faktör etkili oldu.
Aydın’ın öğrencisiyle barışık
bir kent olması, Üniversite
yerleşkesinin şehre yakın
ve bir o kadar da şehirden
bağımsız olması öğrenciler
için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ulaşım
ve Kütahya’ya yakınlık da tercihimde etkili oldu. Bununla beraber eğitim açısından
kendini kanıtlamış, öğrencisi
olmaktan gurur duyacağım bir okuldayım. Hayalini kurduğum öğretmenlik
mesleğine buradan ulaşabileceğimi düşünüyorum.

Cansu İnce
Aday Öğrenci
Güzel Sanatlar Lisesinden
mezun oldum. Gitar, piyano
ve keman çalıyorum. Burada
eğitim gören arkadaşlarımın tavsiyeleriyle ve kendi
araştırmalarım sonucunda
geldim. Elemelerin şeffaf ve
adilane yapıldığını öğrendim.
Kendime güveniyorum. Bu
okulun eğitim kalitesine güveniyorum ve burada kaliteli
bir eğitimden geçtikten sonra
alanında söz sahibi bir akademisyen olmak istiyorum.

Enise Akkerman
Aday Öğrenci
Adnan Menderes Üniversitesi
elemelerine katılmak için Ankara’dan geldim. Üniversite
hakkında buraya gelmeden
önce araştırmalar yaptım.
Hem doğayla iç içe kampüs
hayatı hem de buradaki akademisyenlerin öğrencilerle
ilişkileri beni çok etkiledi.
Aytekin Kandemir hocanın
öğrencileriyle birlikte verdiği konserleri paylaşım sitelerinden izledim ve çok beğendim. Bu okulun öğrencisi
olabilmeyi ve hocalarımızla
konserler verebilmeyi çok istiyorum.

Ceren Yavuz
Aday Öğrenci
Bu okuldan mezun olan tanıdıklarımın tavsiyeleriyle geldim. Bölümümüzde genç ve
dinamik bir akademik kadronun olduğunu öğrendim. Hocalarımızla bire bir ders görebildiğimizi ve teorik eğitimin
pratik eğitimle pekiştirildiği
bir okulda öğrenci olmak
benim için büyük bir avantaj
olacak. Bu okulun öğrencisi
olabilmek için elemelerini
geçtiğim üniversiteyi bırakıp
buraya geldim. Kazanırsam
burada başarı bir eğitim hayatı geçireceğimi düşünüyorum.

EYLÜL 2017 ADÜ HABER
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SAĞLIK
Metastaz varlığı
ileri evre kansere
işaret eder
Barutca, evreleme ve metastaz hakkında da bilgi
verdi. Barutca: “Tanı sonrasında klinik muayene, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans
görüntüleme ve pozitron
emisyon tomografisi gibi
gelişmiş metotlarla “evreleme” yapılarak kanserin
yaygınlığı belirlenir. Kanser
hücresinin köken aldığı organ ve dokulardan kan ve
lenf damarları gibi yollarla farklı doku ve organlara göç etmesine metastaz
denir. Metastaz varlığı ileri

Prof. Dr. Sabri Barutca
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı

Kansere karşı
risk altında
mısınız?
Hastanemiz Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Sabri Barutca, kanser hakkında dergimize bilgi
verdi. Kanseri vücudumuzu oluşturan hücrelerin
genetik yapı ve fonksiyonlarının bozulması
sonucunda kontrolsüz bir şekilde büyümeleri ve
bölünerek çoğalmaları sonucunda ortaya çıkan bir
hastalık olarak tanımlayan Prof. Dr. Bartuca kanser
hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Genetik faktörler
ön planda
Prof. Dr. Sabri Barutca, kişinin kalıtsal olarak ne kadar
fazla kanserle ilişkili genetik bozukluk (anomali) ile
doğarsa hücrelerinin kansere dönüşümünün de o kadar
kolay ve erken olduğunu,
bu yönden özellikle yakın
akrabalarında çok sayıda
ve erken yaşta ortaya çıkan
kanser öyküsü risk anlamı
taşıdığını söyledi.
Çevresel faktörler
ikinci sırada
Sabri Barutca, “Sağlıklı bir
insan hücresine genetik hasar verebilen sigara, alkol,
güneş ışınları, radyasyon, viruslar, toksinler, çeşitli kimyasal ve fiziksel maddeler
gibi etkenler de kanser olu-
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evre kansere işaret eder ve
tedavi başarısını düşürür.”
dedi.
Erken tanı
hayat kurtarır
Sağlıklı bireylerde kanser
taramaları
yapılmasının
önemine dikkat çeken Barutca, “Özellikle cilt, rahim
ağzı, meme, kolon (kalın barsak) ve prostat kanserlerine
erken tanı konabilmektedir.
Erken tanıda cerrahi tedaviler önem kazanır. Kanser
cerrahileri ileri uzmanlık
merkezlerinde yapılmalıdır.
Radyoterapi radyasyon kullanılarak yapılan kanser tedavisidir. Hem erken evrede

cerrahi tedavilere yardımcı
ya da alternatif olarak, hem
de ileri evrelerde hastalarda palyasyon (kanser şikâyetlerini azaltma) amacıyla
kullanılır.” dedi.
Kemoterapi iyileşme
şansını arttırır
Prof. Dr. Sabri Barutca, kanser tedavisinde en sık ve geleneksel olarak kullanılan
ilaçların kemoterapi ajanları olduğunu, bunlar yüzlerce
farklı yapı ve etki mekanizmasına sahip hücre zehirleri
olduğunu aktardı ve şunları
söyledi: “Kemoterapi sağlıklı ve kanserli hücrelerde hücre hasarı oluşturur,

sağlıklı hücreler kendilerini
onarabilir, kanser hücrelerinde ise tamir fonksiyonları
bozuktur, tedavi etkisiyle
harap olurlar. Kemoterapi
erken teşhiste de mikroskopik kalıntı hücrelerin yok
edilmesi ile iyileşme (kür)
şansını arttırır. Kanser hücrelerindeki bazı antijenler
veya hedeflere karşı geliştirilen küçük moleküller,
antikor ve aşılar aracılığıyla
yapılan yeni nesil tedavilere immünolojik-biyolojik ve
hedefe yönelik (akıllı) tedaviler gibi adlar verilir. Bazı
meme, rahim ve prostat gibi
hormonlarla kontrol edilen
kanserlerin tedavisinde de
hormonal tedavi ajanları
kullanılır.”

şumunu destekler. İmmün
sistem yabancı maddelere
tepki verir. Kanser hücresi onu kansere dönüştüren
etkene (örneğin viruslar) ait
yabancı antijenler taşıyorsa immün sistem hücreyi
ortadan kaldırır, aksi halde
kanser hücresini tanımaz.”
sözleriyle risk faktörleri
hakkında bilgi verdi.
Kanser tanısı
için ciddi analiz şart
Barutca, kansere yalnızca
kanserli dokulardan alınan
parçanın (biyopsi) patolojik
analizi ya da kanser hücrelerini barındıran vücut
salgı ve sıvılarının sitolojik
incelemesi ile kesin tanı
konulabileceğini belirterek
aksi halde pek çok hastalık
ve iyi huylu tümörün kanser
ile karıştırılarak hastalara
yanlış teşhis konabildiğini
ifade etti.
EYLÜL 2017 ADÜ HABER
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Gastro İncirliova’da kursiyerler sertifikalarını aldı
Üniversitemiz Davutlar
Meslek Yüksekokulu, Gastronomi Derneği ve İncirliova Belediyesi işbirliği ile
6-7-8 Eylül 2017 tarihleri
arasında Park İncirliova’da
Gastro İncirliova 2017 eğitim kampı düzenlendi.
Türkiye’nin çeşitli illerinden
gelen aşçılık ve pastacılığa ilgi duyan 64 kursiyer,
Gastronominin inceliklerini,
alanında uzman şeflerden
öğrendi. Farklı branşlarda
Türkiye Aşçılar Milli Takım
Şefleri, Uluslararası Şefler
ve Türkiye’nin ünlü şeflerinden oluşan 25 kişilik
eğitimci kadrosu tarafından
verilen eğitimlerden istifade eden kursiyerler, aldıkları eğitimin kendileri için son
derece faydalı olduğunu
dile getirdi. Bu organizasyonla katılımcılar, eğitimin
yanı sıra konserler ve çeşitli
etkinliklerle günlerini dolu
dolu geçirdi.
Organizasyon hakkında bilgiler veren Davutlar Mes-

lek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Bertan Akyol
“Elimizden geldiğince bölgemizde kendi bölümlerimizle ilgili organizasyonlar
düzenleyip, projeler üreterek marka yüksekokul olma
yolunda
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz” dedi. “Gastro
İncirliova’nın” eğitim koordinatörlüğünü üstlenen
Davutlar Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ahu Sezgin
ise “Alanında uzman şefleri toplayarak üst düzey bir
eğitim kampına imza attık.

Öğretim üyeleri Moena
Türkiye Festivali'ne
katıldı

ADÜ Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri öğretim
üyeleri Prof. Dr. Gonca
Günver Dalkılıç ve Doç.
Dr. Zeynel Dalkılıç 18-20
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Ağustos 2017 tarihlerinde İtalya’nın Moena şehrinde yapılan Moena Türkiye Festivali’ne (Festa di
Turchia) katıldı.

Çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
Proje sahibi Davutlar Meslek Yüksekokulu Öğretim
Görevlisi, Gastronomi Derneği Başkanı ve Türkiye
Aşçılar Milli Takım Direktörü Emrah Köksal Sezgin
“Bizlere ve projemize inanan başta İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale
ve Yüksekokul Müdürümüz
Yrd. Doç. Dr. Bertan Akyol’a
teşekkür ediyorum. Katılımcılar, eğitimciler ve bu işe

gönül veren herkes bu işe
büyük bir katma değer kattı.
İlimizin Gastronomi anlamında da marka bir şehir
olabilmesi için çalışıyoruz.
Yeni projelerle ve desteklerle bunu hep birlikte yapabileceğimize inanıyorum.
Bu konuda Rektörümüz Prof.
Dr. Cavit Bircan’ bizlere büyük destek oldu.” diyerek
emeği geçen herkese teşekkür etti.
Gastro İncirliova 2017 eğitim kampı düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.

Öğretim Üyemiz Yunanistan
İletişim Enstitüsü Danışma
Kurulu’na Seçildi.

Üniversitemiz İletişim
Fakültesi, Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık bölümü

öğretim üyelerinden Yrd.
Doç.Dr. M. Özgür Seçim,
“Communication Institute of Greece” (Yunanistan
İletişim Enstitüsü) danışma kurulu üyesi oldu.
(http://coming.gr/index.
php/mustafa-ozgur-secim/) İletişim alanında
dünyanın farklı ülkelerinden üyelere sahip olan
enstitü, Yunanistan’ın en
önemli iletişim kürsüsü
olarak gösteriliyor.
EYLÜL 2017 ADÜ HABER
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Portekiz’le ortak yürütülen projeye TÜBİTAK’tan destek
Yürütücülüğünü Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. İbrahim Çakmak’ın
yaptığı ve Portekiz Bilim
ve Teknoloji Vakfı (FCT)
ile ikili işbirliği içinde
gerçekleşen proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu
(TÜBİTAK)
tarafından
desteklenmeye hak kazandı.

Selçuklu Dönemi'ne ait yapılar gün yüzüne çıkarılıyor
Üniversitemiz Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Kemal Şahin,
Anadolu Selçuklu Dönemi
eserlerinin izini Orta Karadeniz Bölümü’nde sürdü.
Sanat Tarihi Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından Rektörümüz Prof. Dr.
Cavit Bircan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca’nın destekleriyle Anadolu Selçuklu Dönemi’ne
ait yapıların araştırılması
çalışmalarına Çorum’dan

Ağustos 2017’de başlandı.
Merkez Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Kemal Şahin
Başkanlığında, Üniversitemizden mezun olarak meslek hayatına başlayan Sanat Tarihçisi Yusuf Bakıcı ve
Arkeolog Hüseyin Özkan,
Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen Bafra Müzesi’nden Sanat Tarihçisi Rafet Karaçal’dan oluşan ekip
bölgede bulunan önemli
Selçuklu eserlerinin tespit
ve belgelendirmesini yaptı.

Çorum’un güney ilçelerinden Alaca’da yapılan incelemelere Alaca Kaymakamı
Ramazan Kurtyemez de katılarak çalışmalar hakkında
bilgiler aldı.
Merkez Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Kemal Şahin
konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapılan çalışmalarla bölgenin kültürel ve
turizm yönüyle gelişimine
vurgu yapılarak ülkemizin
kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik

çalışmalarda Üniversitemizin öncü bir rol üstlenmiş
durumda olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Şahin, 10
Temmuz 2015 tarihinde
kurulan Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Türkiye’de aklanında
öncü kuruluşlardan biri
olduğunu vurgulayarak bu
merkezle birlikte Üniversitemiz öğrencilerinin Anadolu’daki Selçuklu eserlerinin yüzde 80’ini yerinde
görerek öğrendiğini sözlerine ekledi.

Öğretim Üyemizin kitabı
Denizli tarihine ışık tutacak
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve
Osmanlı Müesseseleri ve
Medeniyeti Tarihi Ana
Bilim Dalı Başkanı Doç.
Dr. Tanju Demir’in “Kadı
Sicillerine Göre Denizli”
başlıklı kitabı Eylül 2017
itibariyle yayımlandı.
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Osmanlı Devleti’nin en
buhranlı dönemi olan
1800’lü yıllarda Denizli
tarihine ilişkin araştırmaların eksikliği göz önünde
bulundurularak
yayımlanan Kitapta, Şer’iye sicillerinden yola çıkılarak
Denizli tarihine ışık tutuldu.

Öğretim Üyemiz Doç. Dr.
Tanju Demir kitabı ile ilgili
yaptığı açıklamada “Rahmetli hocam Prof. Dr. Serap Yılmaz’ın aziz hatırasına ithafen tam da O’nun
vefatının yıldönümünde
çıkan bu kitap benim için
manevi değeri en yüksek
eser olarak kalacak.” dedi.

“Bir, İki ya da Üç Biyolojik Mücadele Ajanı Mı?
Entomopatojen Fungus,
Bakteri ya da Her İkisinin
Kırmızı Örümcekler ve
Doğal Düşmanları Üzerindeki Etkileri” adlı proje, 24 ay devam edecek.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji

Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ayhan Yıldız’ın araştırıcı olarak yer

aldığı projenin Portekiz
tarafının yürütücüsü Dr.
Sara Magalhães, araştı-

rıcıları ise Dr. Flore Zélé
ve Dr. Elio Sucena olarak
kaydedildi.

Köşk MYO’da ilk TÜBİTAK projesi desteklenmeye hak
kazandı
Köşk Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü
Öğretim Görevlisi Yeliz
Tekgül’ün yürütücülüğü-

nü yaptığı “Farklı Kurutma Tekniklerinin Lamas
Türü Limon Kabuğunun
Aroma Bileşenleri Üzeri-

ne Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı proje Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) -1002 Araştırma
Destek Programları Başkanlığınca (ARDEB) desteklenmeye hak kazandı.
Ege Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Baysal’ın araştırmacı
olarak yer aldığı proje
ile 6 farklı kurutma tekniği için limonenin miktarca en yüksek olduğu,
kalite özelliklerinin en
iyi korunduğu ve kurutma süresinin en kısa olduğu optimum kurutma

koşulları
belirlenecek.
Proje, belirlenen koşullarda üretim yapılarak
yöntemlerin kıyaslanmasını amaçlıyor.
Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç.
Dr. Ayşe Demet Karaman,
Öğretim Görevlisi Yeliz
Tekgül’ü tebrik ederek
başarılarının
devamını
diledi. Proje, Üniversitemizin en genç MYO’larından biri olan Köşk
MYO’nun TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk
projesi olması açısından
da önemli görülüyor.
Dr. Flore Zélé ve Dr. Elio
Sucena olarak kaydedildi.
EYLÜL 2017 ADÜ HABER
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Öğretim Üyemiz Teknogirişim desteği almaya hak kazandı
Aydın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu’nun yürütücülüğünü
yaptığı “Mobil Alternatifli
Tohum Kaplama Teknolojisi” başlıklı proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)-1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamınca 117 Bin TL bütçe
ile desteklenmeye hak kazandı.
Bu projede, film kaplama
uygulamasında
görülen
problemlerin çözümü ve
uygulamaların
çiftçilere
daha çok benimsetilmesi
açısından mobil bir tohum
kaplama aracı tasarlanacak. Güneş enerjisi ile ça-

lışacak mobil tohum kaplama aracı ile çiftçiye ekstra
bir işçilik çıkarmadan, ekim
yapılacak arazide ya da
üretim yerine yakın olan
yerleşim yerlerinde ekim
zamanına yakın bir zamanda kaplamalar gerçekleştirilerek çiftçilerin kaplı
tohumlarla ekim yapmalarına olanak sağlanacak.
Kaplama sonrası ekim sayesinde; bitkilerde hızlı
bir vejetasyon dönemi ve
güçlü köklenme sağlanarak üretimi yapılacak olan
buğday, mısır, pamuk gibi
ürünlerden dekardan daha
fazla verim alma ve erken
hasat gibi yararları olacak.
Aynı zamanda kök mantar
hastalığı ve zararlılardan
korunma için de alternatif

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak’ ın yürütücülüğünü yaptığı iki TÜBİTAK Projesi desteklenmeye hak kazandı. Her iki projede Eylül 2017’de başlayacak ve 24 ay
sonra sona erecektir.

durumuna gelecek.
Teknokent içerisinde, Yürütücüsü tarafından ana faaliyet alanları Tarım, Gıda ve
Makine olan ve Genel Mü-

dürlüğü’nü üstlendiği Şirket kuruldu. Şirket, akademik çalışmaların uygulama
alanına yayılmasını temel
hedef olarak belirledi.

Üniversitemiz Hastanesinde Sağlıklı Beslenme Eğitimi
gerçekleşti
Üniversitemiz Uygulama
ve Araştırma Hastanesinde
Sağlıklı Beslenme Eğitimi,
20 Eylül 2017 tarihinde
Öğretim Üyesi Bloğu Se-

miner Salonu’nda gerçekleşti.
Uzm. Diyetisyen Fatih Sırıken, yeterli ve dengeli

beslenmenin sağlığın temeli olduğunu vurgulayarak başladığı sunumunda,
yeterli, dengeli ve sağlıklı
beslenme için bireylerin,
besin gruplarından gereksinimleri kadar tüketmesi
gerektiğini belirtti.
Sırıken,
“Vücudumuzun
düzenli çalışması için ihtiyacımız olan besinlerin
günde en az üç öğün olarak tüketilmesi gereklidir.
Öğünler içinde en önemlisi
sabah kahvaltısıdır. Günü
verimli geçirmede yapılan
kahvaltının içeriği ve miktarı önem taşır.” dedi ve
yetersiz ve dengesiz beslenmenin sağlık üzerine
etkilerini paylaştı.
Beslenmeye bağlı yetersizlik hastalıkları ve beslen-
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Ziraat Fakültesi TÜBİTAK
projeleri desteklenmeye
değer bulundu

meye bağlık kronik hastalıkları paylaşan Sırıken,
besin grupları, önemleri
ve gerekli tüketim miktarı
hakkında bilgi verdi.
Yaşam için ana öge olan
suyun temiz kaynaklardan
elde edilmesi ve günde
en az 2,5 litre tüketilmesi gerektiğini ifade eden
Sırıken, suyun, besinlerin
sindirimi ve emziminde,
metabolizma sonucu zararlı maddelerin uzaklaştırılmasında, vücut ısı denetiminin sağlanmasında
görevleri olduğunu belirterek şeker ve tuz tüketimine de dikkat çekti.
Uzm. Diyetisyen Fatih Sırıken, eğitime beslenme piramidi ve porsiyon kontrolünü paylaşarak son verdi.

Projeler:
1- 2546 TÜBİTAK- Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı
(FCT) ile İkili İşbirliği Projesi
Proje Adı: Bir, İki Yada Üç Biyolojik Mücadele Ajanı
mı? Entomopatojen Fungus, Bakteri ya da Her İkisinin
Kırmızı Örümcekler ve Doğal Düşmanları Üzerindeki
Etkileri
Türk Tarafının Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. İbrahim
Çakmak
Araştırıcı: Prof.Dr. Ayhan Yıldız
Portekiz Tarafının Proje Yürütücüsü: Dr. Sara Magalhães
Araştırıcılar: Dr. Flore Zélé ve Dr. Elio Sucena
2- 1001 TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Projesi
Proje Adı: Bakteri Sekonder Metabolitlerinin
Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)’ye Karşı
Etkinliklerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. İbrahim Çakmak
Araştırıcılar: Prof.Dr. Selçuk Hazır ve Prof. Dr. Mehmet
Karagöz

Ziraat Fakültesi projeleri
ile dikkat çekiyor
Üniversitemiz Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Engin Ertan’ın
yürütücü olarak 2017
yılı I. Dönemde TÜBİTAK’a 1001 – Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma
Projelerini Destekleme
Programı
kapsamında
sunmuş olduğu “Seleksiyonla Belirlenmiş Kestane (Castanea Sativa Mill.)
Genotiplerinin Döllenme
Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar” isimli proje
desteklenmeye hak kazandı.
Proje ile ilgili şu bilgiler
verildi:
“Kestanelerde
kendiyle tozlanan çeşitlerin, uyuşmazlık nedeniyle meyve bağlayama-

dıkları ve bazı çeşitlerin
özellikle erkek çiçek yapıları gereği (erkek kısırlık gibi) tozlayıcılık niteliklerinin bulunmadığı
bilinmektedir.
Bu nedenle, genetik olarak uyuşabilen çeşitlerin
belirlenmesi gereklidir.
Bu nedenle, Aydın İli Nazilli ilçesinde seleksiyon
çalışması ile öne çıkan
kestane genotiplerinin
eşeysel uyuşma (compatibility) durumlarının
saptanması, meyve tutma özellikleri ve kısırlığa
yönelik olarak erkek çiçek yapılarının ve polen
morfolojik
yapılarının
araştırılması
amacıyla
TÜBİTAK’a proje sunulmuş ve kabul edilmiştir.”

Kuraklık Stresine Tolerant Pamuk Islah Projesi
destekleniyor
ADÜ Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümünde
Prof. Dr. Hüseyin Başal Tarafından Yürütülen Kuraklık
Stresine Tolerant Pamuk Islah Projesi TÜBİTAK (Proje
no: 116O585) ve ADÜ-BAP
(Proje no: ZRF-17051) tarafından desteklenmeye değer bulundu.
Küresel iklim değişikliğine
bağlı olarak kurak periyodun başlaması ile birlikte
Türkiye’de kuraklıktan en
fazla etkilenecek bölgeler
arasında pamuk üretiminin
yaklaşık %50’sinin gerçekleştiği Güneydoğu Anadolu
Bölgesi ve %28’inin gerçek-

leştiği Ege Bölgesi bulunuyor. Bu bağlamda gelecekte
olası kuraklık senaryolarına
hazırlıklı olmak için kuraklık stresine tolerant pamuk
çeşit, hat ve genotiplerinin
geliştirilmesi amacı ile proje yürütülüyor. Projenin temel hedefi, kuraklık stresi
koşullarında Ülkede tescil
edilen pamuk çeşitlerinden
daha yüksek verim potansiyeline ve lif kalite özelliklerine sahip kuraklık stresine
tolerant yeni pamuk çeşidinin tescil edilmesi. Çalışmalar sonucunda 2-3 yıl sonra
kuraklık stresine tolerant
pamuk çeşidi tescil edilmiş
olacak.
EYLÜL 2017 ADÜ HABER
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Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
2. MMG Arge İnovasyon Fuarı’nda yerini aldı
Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
öğretim elemanları, üniversitemizin yapmış olduğu ARGE çalışmalarını tanıtmak
için, 06-07 Eylül tarihleri
arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 2. MMG Arge
İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne katıldı. Fuara çok sayıda tanınmış firmalar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden
üniversiteler ve kalkınma
ajansları ve devletin üst kademesinden isimler katıldı.
2. MMG Arge ve İnovasyon
Zirvesi ve Sergisi kapsa-
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mında firmalar, kalkınma
ajansları ve üniversiteler
gerçekleştirdikleri yenilikçi
çalışmalarını ve projelerini
tanıttı. Katılımın çok yoğun
olduğu fuarda ayrıca başta
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmak üzere bir çok
panelist sunum faaliyetleri
yürüttü. Zirvenin açılış konuşmalarında söz alan Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlık
Müsteşarı Fatih Dönmez
arge ve inovasyon çalışmalarının ülkemizin gelişmesinde önemli olduğunun altını çizdi.
Ayrıca fuarda söz alan Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Kalkınma
Bakanı Lütfi Elvan yine arge
ve inovasyon çalışmalarının
önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu
yaptığı sunumda ise AR-GE
ve inovasyon çalışmalarının
ülkemizde geçtiği karmaşık
bürokrasi
aşamalarından
bahsederek yakın gelecekte
getirilmesi planlanan yeni
sistemle AR-GE ve inovasyon çalışmalarının önünün
açılacağını söyledi.
Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi aç-

tığı stant ile birçok katılımcıya üniversitemizin yenilikçi
bakış açısının sembolü sayılabilecek
projelerinden
bazılarını tanıttı. Katılımcılar
tarafından yoğun ilgi gören fuarda üniversitemizin
standı da öne çıkan sergiler
içinde yerini aldı. Özellikle
üniversite öğrencilerinin ve
diğer akademik çalışmalar
gerçekleştirmekte olan ziyaretçilerin dikkatini çeken
Üniversitemizin
tanıttığı
yenilikçi projeler sayesinde
Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adı
önemli bir kitleye duyurulmuş oldu.

EYLÜL 2017 ADÜ HABER
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Koçarlı Meslek Yüksekokulu Öğrencileri
oryantasyon programında buluştu

Üniversitemiz Koçarlı
Meslek Yüksekokulu, 20172018 Eğitim Öğretim Yılı
birinci sınıf öğrencilerine
yönelik oryantasyon programı, 27 Eylül 2017 tarihinde
Güney Kampüste bulunan
Ömer Faruk Durdu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Programa Koçarlı Meslek
Yüksekokulu akademik ve
idari personelinin yanı sıra
birinci sınıf öğrencileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan
Öğr. Gör. İlksoy Bostancıoğlu, Üniversitemiz ve Koçarlı
Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler verdi. Programda, akademik personel

tanıtılırken, öğrencilerin her
türlü sorunlarında danışman
hocalarının yanı sıra tüm
hocalara ulaşıp danışabilecekleri vurgulandı. Meslek
Yüksekokulunun Bologna
Koordinatörü Ögr. Gör. Dr.
Fulya Kaya Apak ve Farabi –
Mevlana Koordinatörü Öğr.
Gör. Dr. Ahmet Engin Tüzün

programlar ve işleyiş süreçleri hakkında bilgi verdi. Danışman hocaların eşliğinde
Güney Kampüs’teki sosyal
ve uygulama alanlarını gezen öğrenciler, kampüsü ve
okullarını daha yakından tanımaya olanak sağladıkları
için etkinliği düzenleyenlere
teşekkür etti.

Satranç Turnuvası yoğun
ilgi gördü
Üniversitemiz Söke İşletme Fakültesinde faaliyet
gösteren Satranç Topluluğu, “Her Yerde Her Yaş İçin
Satranç” projesi kapsamında Söke’nin Bağarası Mahallesi’nde 26 Eylül 2017
tarihinde düzenlenen satranç turnuvasına katıldı.
Satranç Topluluğu’nun iş
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birliğiyle düzenlenen etkinliğe Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke İlçe
Milli Eğitim Müdürü Özden
Erdoğan , öğrenciler ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Coşkulu dakikaların geçtiği
etkinlikte üniversite öğrencileri ve ilköğretim öğrencileri arasında çeşitli turnuvalar düzenlendi.
EYLÜL 2017 ADÜ HABER
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ATANAN AYRILANLAR

Ağustos
2017
ATANANLAR

Atananlar
BİRİMİ

ANA BİLİM DALI
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
İÇ HASTALIKLARI
RADYOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI

TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ

ERMAN ORYAŞIN

REKTÖRLÜK

FULYA KAYA APAK
KÜRŞAT KARACABEY
FATİH TEKBACAK
HALİL İBRAHİM ALTINER
SEVİLAY ŞİMŞEK
TANER AKSU
TUNA EKER
AHMET MELİH SAVAŞ
NURAN BİLGEN
MELEK SALİHOĞLU
MUSTAFA ÖZÇAĞ
KEZİBAN AMANAK
ÖZGE ÇEVİK
BÜŞRA EKİNCİ
HARUN ÇİMEN
PINAR YİĞİT
SARUHAN ÖZKAN

KOÇARLI MYO
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
REKTÖRLÜK
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROG.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BLM
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
NÖROLOJİ
ADLİ TIP
ACİL TIP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI
İKTİSAT
EBELİK
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ PATOLOJİ
ADLİ TIP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÖĞR.GÖR.
PROFESÖR
YRD.DOÇ.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
DOÇENT
YRD.DOÇ.
DOÇENT
ARŞ.GÖR.
UZMAN
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.

YASEMİN ÖZKAN

TIP FAKÜLTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

YRD.DOÇ.

ADİLE ESEN

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDODONTİ

ARŞ.GÖR.

AŞKIN KORKMAZ

TIP FAKÜLTESİ

ACİL TIP

ARŞ.GÖR.

OZAN ANIL AKIN

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ARŞ.GÖR.

HÜLYA METE ARICAN

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOKİMYA

ARŞ.GÖR.

SENEM GÖKÇEN YİĞİT ÖZER

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENDODONTİ

PROFESÖR

ŞULE YÜKSEL TİLEKLİOĞLU

YAPI İŞLERİ ve TEK. DAİRE BAŞ.

MÜHENDİS

Nakil

HULUSİ ÇAYIR

PERSONEL DAİRESİ BAŞ.

MEMUR

Nakil

ERDEM GENÇKAYA

YAPI İŞLERİ ve TEK. DAİRE BAŞ.

MÜHENDİS

Nakil
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ARŞ.GÖR.
UZMAN
YRD.DOÇ.
YRD.DOÇ.
UZMAN

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