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Sevgili Arkadaşlar,

Üniversitemiz her geçen 
gün büyümeye devam edi-
yor. Büyümemiz sadece ar-
tan öğrenci sayımız ve fi-
ziksel büyümemiz ile değil 
akademik başarılarımızın 
yarattığı katma değerle 
her geçen gün artıyor. Al-
dığımız ödüllerle tescille-
nen bu başarımız, geçtiği-
miz gün Türkiye’nin en iyi 
23. Üniversitesi olmamız 
ile biraz daha perçinlendi. 
Eğitim, sağlık, iktisat, tu-
rizm gibi alanlarda yaptık-
ları araştırmalarla dikkate 
değer raporlar sunan “US 
News and World Report”un 2017 verilerine göre,  Üniversitemiz, en iyi 
Türk Üniversiteleri listesinde 23.sırada yer aldı. Üniversitemiz aynı ra-
porda dünyanın en iyi 1000 üniversitesi listesine 999. sıradan giriş yaptı.

Türkiye ve Dünya Üniversiteleri sıralamasını, yükseköğretim kurumları-
nın akademik başarıları doğrultusunda değerlendirerek oluşturan URAP 
(University Ranking by Academic Performance), 2016-2017 Akademik 
Yılı’nda Veteriner Fakültemizi veterinerlik alanında Türkiye ikincisi ilan 
etti. Fakültemiz Dünya Üniversiteleri listesinde ise 170. sırada yer aldı. 
Ülkemiz Veteriner Fakülteleri içerisinde akredite olmuş 5 Fakülteden biri 
olan Veteriner Fakültemizin eğitim kalitesini her geçen gün arttırması bu 
başarıyla tescillenmiş oldu.

Üniversitemizin bu önemli başarısına katkı sağlayan tüm araştırmacıla-
rımızı yürekten tebrik ediyorum.

Bu ay Üniversitemizin bulunduğu Aydın İlinin, Üniversite Araştırmaları 
Laboratuvarının (ÜniAr) 2017 yılında  yaptıkları Öğrenci Dostu Üniversite 
Şehirleri Araştırması’nda yedinci sırada yer alması yüzümüzü güldüren 
bir diğer haberdi. Üniversitemizin içinde yaşadığı şehirle barışık, şehrin 
de öğrencisiyle barışık olduğu bu araştırmayla bir kez daha tescillendi. 

Üniversitemiz bu ay da yine bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gerçek-
leştirdiğimiz aşure etkinliği ile muharrem ayına dualar ile girdik. Üni-
versitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizin beyaz önlük giyme 
törenini de bu ay gerçekleştirdik. Öğrenci topluluklarımız Tralleis Mey-
danı’nda tanıtım günü düzenleyerek yeni üyelerini kabul etti. Üniversi-
temizde düzenlenen Yaşlılık Sürece Konferansı ve “Yapay Zekânın Dünü, 
Bugünü, Yarını” konferansı da bu ay gerçekleşen önemli etkinlikler ara-
sındaydı. Yine “Yüzde Yüz Yerli Düşünce Yüzde Yüz Yerli Üretim” paneline 
de Üniversitemiz ev sahipliği yaptı.

Üniversitemiz bilim üretmeye, ülkemizi daha aydınlık yarınlara ulaştırma 
yolunda çağdaş, akılcı, katılımcı, ahlaklı, kalifiye insan gücü yetiştirmeye, 
her zaman iyiyi, güzeli hedefleyerek durmaksızın çalışmaya devam ede-
cektir. Desteğiniz gücümüzdür. Karşılaştığınız her problemde, ulaşmak 
istediğiniz her hedefte, başarı elde etmek istediğiniz her alanda yanınız-
dayız. Sevgiyle kalın.

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör

Üniversitemiz eğitim yılına 
festivalle başladı
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Eğitim, sağlık, iktisat, 
turizm gibi alanlar-
da yaptıkları araş-

tırmalarla dikkate değer 
raporlar sunan “US News 
and World Report”un 2017 
verilerine göre,  Üniversi-
temiz, en iyi Türk Üniversi-
teleri listesinde 23. sırada 
yer aldı.

US News and World Re-
port’un “Eğitim” ala-

nındaki verilerine göre, 
Dünyanın en iyi 1000 
üniversitesi listesine 
999. sıradan giriş yapan 
 Üniversitemiz, en iyi Türk 
Üniversiteleri listesinde 
23.sıraya yerleşti. Okulla-
rın ve akademisyenlerin 
araştırma performansla-
rı değerlendirilerek elde 
edilen bu veriler, Dünya-
daki akademik çevreler 
tarafından önemli veriler 
olarak kabul görüyor. 

URAP Verilerine Göre 
Veteriner Fakültemiz 
Türkiye İkincisi

Türkiye ve Dünya Üniversite-
leri sıralamasını, yükseköğ-
retim kurumlarının akade-
mik başarıları doğrultusunda 
değerlendirerek oluşturan 
URAP (University Ranking by 
Academic Performance)’ın 
verileri de, Üniversitemizde 
sevinçle karşılandı. 

2016-2017 Akademik Yılı Ve-
terinerlik  Alanındaki URAP 
verilerine göre, Adnan Men-
deres Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Türkiye ikincisi 
olurken; Fakülte, Dünya Üni-
versiteleri listesinde 170. 
sırada yer aldı. Ülkemiz Ve-
teriner Fakülteleri içerisinde 
akredite olmuş 5 Fakülteden 
biri olan Veteriner Fakülte-
mizin eğitim kalitesini her 
geçen gün arttırması bu ba-
şarıyla tescillenmiş oldu.

ADÜ, 
Türkiye’nin en iyi 23’üncü 
üniversitesi oldu

Muharrem ayı do-
layısıyla Üniver-
sitemiz tarafın-

dan düzenlenen aşure 
hayrı etkinliği, 11 Ekim 
2017 tarihinde Merkez 
Kampüs Kütüphanesi 
önünde gerçekleşti.

Etkinliğe Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın 
yanı sıra, Rektör Yar-
dımcımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, üniversitemiz 
personeli ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Personele ve öğrenci-

lere aşure dağıtan Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, paylaşmanın 
önemine vurgu yaptı. 
Prof. Dr. Bircan, “Bugün 
bu aşureleri öğrencile-
rimiz ve personelimizle 
paylaşmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Aşure 

gününün bütün hayır ve 
bereketlerine nail ola-
bilmemiz duasıyla, aşu-
re günümüz mübarek 
olsun. Rabbim hayırlara 
vesile etsin. Aşure gü-
nünün tüm İslam alemi-
ne hayırlar getirmesini 
dilerim.” dedi.

Merkez Kampüste aşure etkinliği 
düzenlendi



   
EKİM 2017   ADÜ HABER 5ADÜ HABER    EKİM 2017   4

HABER

Ziyarette Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan; uluslararası 
öğrencilerin rahatı için elle-
rinden geleni yaptıklarını ve 
yapmaya devam edeceklerini 
söyleyerek, “Farklı kıtalardan 
gelen öğrenciler ile yurdu-
muzun çeşitli bölgelerinden 
gelen öğrencilerin kaynaş-
ması, kültür alışverişinde bu-
lunması bizim için büyük bir 
nimettir.” dedi.
Uluslararası Öğrenci Toplulu-

ğu Başkanı Muawia Hamad, 
Adnan Menderes Üniversite-
sinde okuyan yabancı öğren-
cilerin sorunlarıyla bire bir 
ilgilenen ve  bugüne kadar 
gerçekleştirdikleri etkinlik-
lerde desteklerinden mahrum 
bırakmayan Rektörümüze ve 
yönetimine teşekkür ederek, 
bundan sonraki süreçte yap-
mak istedikleri projeler ve et-
kinlikler hakkında kendisine 
bilgiler verdi.

Uluslararası Öğrenci Topluluğunu temsilen bir grup öğrenci, 9 Ekim 2017 
tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
Aydın Yurtlar Derneği’ne ka-
yıtlı özel yurtların sahipleri, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can’ı 12 Ekim 2017 tarihinde 
makamında ziyaret etti.
Ziyarette; Ihlamur Kız Öğren-
ci Yurdu sahibi Ömer Çevik, 
Yüceler Kız Öğrenci Yurdu 
sahibi Murat Kemal Yüce, Aka-
demi Öğrenci Yurdu sahibi 

Yiğit Ulur, Aykut Öğrenci Yur-
du sahibi Niyazi Aykut, Örnek 
Öğrenci Yurdu sahibi Şevket 
Şimşek, Elit Kız Öğrenci Yurdu 
sahibi Erkan Aydın ve Üniver-
sitemiz Basın ve Halkla İlişki-
ler Müdürü Arş. Gör. Ali Emre 
Dingil yer aldı.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Rektö-

rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan 
“Üniversitemiz her geçen gün 
büyümekte ve gelişmekte; bu 
süreçte barınma ve beslenme 
ihtiyacı da artmaktadır. Öğren-
cilerimizin daha huzurlu ve 
güvenli bir ortamda yaşamla-
rını sürdürmeleri için gerekli 
olan bu ihtiyacı karşılayan 
özel yurtların sahiplerine ve 
çalışanlarına teşekkür ediyo-

rum.” dedi. Özel yurt sahipleri 
de Üniversitenin Aydın için bir 
şans olduğunu vurgulayarak, 
“Öğrencilerin sağlıklı, güvenli 
ve huzurlu bir ortamda tüm 
gereksinimlerini karşılamak 
için özveriyle çalışıyoruz.” dedi 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’a Üniversitenin gelişi-
mi, değişimi için yaptığı çalış-
malardan dolayı teşekkür etti.

Halkımıza daha iyi hizmet 
verebilmek için yeni yerine 
taşınan Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Polikliniğinin açı-
lışı, 12 Ekim 2017 tarihinde 
Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Polikli-
nikler Binası’nda gerçekleşti.
Açılışa Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Rektör Yardım-

cımız Prof. Dr. Recai Tunca, 
Tıp Fakültesi Dekanı Serpil 
Demirağ, Hastane Başhekimi 
Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı, 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Yüksel ve öğre-
tim üyelerinin yanı sıra per-
sonelimiz katılım gösterdi.
Kurdele kesiminin ardından 

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Ana Bilim Dalı Öğre-
tim Üyeleri eşliğinde yeniden 
yapılandırılan poliklinik oda-
larını gezerek bilgi aldı.

Prof. Dr. Cavit Bircan, Üni-
versite Yönetimi olarak has-
ta memnuniyetine önem 
verdiklerinin altını çizerek 

“Tüm hastalarımızın görüş 
ve önerileri doğrultusunda 
sağlık hizmetlerimizi daha 
iyi seviyelere ulaştırmayı 
amaçlıyoruz. Yeni yerine taşı-
nan polikliniğin hastalarımız 
ve personelimiz için hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum.” 
dedi. Açılış, kokteyl ve toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nin açılışı 
gerçekleşti

Aydındaki özel yurtlardan Rektörümüze ziyaret

Uluslararası öğrencilerden 
Rektörümüze teşekkür ziyareti
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Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük 
Giyme Töreni yapıldı

Üniversitemiz Diş He-
kimliği Fakültesi 
üçüncü sınıf öğren-

cileri için mesleğe hazırlık 
kapsamında düzenlenen 
Beyaz Önlük Giyme Töre-
ni, 29 Eylül 2017 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi Ma-
iandros Salonu’nda yapıldı.

Etkinliğe Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Törün 
Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Aydın Diş Hekimleri Odası 
Başkanı Dr. Günhan Eskici-
oğlu, Diş Hekimliği Fakül-
tesi akademik ve idari per-
soneli, öğrenciler ve aileleri 
katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının ar-
dından başlayan törende, 
Sonbahar Turnuvasında 
bowling ve tavlada derece-
ye giren öğrencilere hedi-
yeleri verildi.

“İşinizi yaparken 
insanların dualarını 
alacağınız bir 
mesleğiniz var”

Dereceye giren öğrencilere 
hediyelerinin verilmesinin 
ardından yaptığı konuşma-
da Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, öncelikli olarak 
Üniversitemizi tercih eden 
tüm öğrencilere hoş gel-

diniz diyerek Diş Hekimliği 
Fakültesini tercih etmenin 
ve Diş Hekimliğinin öne-
mini vurguladı. Rektörümüz 
Prof. Dr. Bircan, “İşinizi ya-
parken insanların dualarını 
alacağınız bir mesleğiniz 
var. Bir insanın acısını din-
dirmenin verdiği mutluluğu 
yaşarken bir yandan da on-
ların gözündeki değeriniz 
artacak. İnsan sağlığına, 
yaşamına dokunan bir mes-
lek kutsaldır. Meslek yaşa-
mınızda hepinize başarılar 
diliyorum.” diye konuştu. 

“Bugün yaptıklarımız 
dün yaptıklarımızdan iyi 
olmalı”

Rektör Yardımcımız ve aynı 
zamanda Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Törün Özer yaptığı konuş-
mada, 2012 yılının Tem-
muz ayında Üniversitemi-
ze geldiğini belirterek Diş 
Hekimliği Fakültesinin ilk 
personellerinden biri ol-
duğunu ifade etti. Prof. Dr. 
Törün Özer, Diş Hekimliği 
Fakültesinin bugünkü gel-
diği noktayı özetleyerek; 
62 öğretim elemanı, 160 
personel ve 270 öğrencisiy-
le Aydın ve çevresinin yanı 
sıra tüm bölgeye hizmet 
üreten bir kurum oldukları-
na dikkat çekti. Diş Hekimli-
ği mesleğinde ellinci yılını 
dolduran babasının meslek 

seçiminde ve bu mesleği 
sevmesinde etkili olduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Özer,          
“Bugün yaptıklarımız dün 
yaptıklarımızdan iyi olmalı, 
yarın yapacaklarımız bugün 
yaptıklarımızdan iyi olmalı.” 
diyerek öğrencilerin mes-
leği çok daha iyi noktalara 
taşımaları gerektiğinin altı-
nı çizdi.

“Oda olarak yanınızdayız”

Diş hekimliği mesleğinin 
çok zor ve meşakkatli bir 
meslek olduğunu vurgu-
layan Aydın Diş Hekim-
leri Odası Başkanı Dr. 
Günhan Eskicioğlu, Oda 
olarak Diş Hekimliği mes-
leğinin onurunu korumak 
için çalıştıklarını ve tüm 
meslektaşlarının en ufak 
sıkıntılarında yanlarında 
olmaya özen gösterdikle-
rini söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesi 
Öğrenci Temsilcisi İbrahim 
Erdem,  konuşmasında ye-
tişmelerinde büyük emeği 
geçen başta aileleri olmak 
üzere tüm öğretim üyele-
rine teşekkür ederek, çıtayı 
daima daha yukarı taşıya-
caklarını söyledi. 

Konuşmaların ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, dönem birincisi Bey-
zanur Esen’e takdir belgesi-
ni vererek beyaz önlüğünü 
giydirdi. Prof. Dr. Halil Kır-
nak, dönem ikincisi Deniz 
Sezgin’e, Prof. Dr. Törün Özer 
ise dönem üçüncüsü Demet 
Efe’ye belgesini vererek be-
yaz önlüklerini giydirdi.
Etkinlik, beyaz önlük giyen 
öğrencilerle Diş Hekimliği 
Fakültesi öğretim eleman-
larının hatıra fotoğrafı çek-
tirmesi ve müzik dinletisiy-
le son buldu.
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Üniversitemizde Yaşlılık 
Süreci Konferansı 
gerçekleşti

Üniversitemiz ve Ay-
melek Derneği iş bir-
liğiyle TRT Haber Ka-

nalı’nda yayınlanan “Ömür 
Dediğin” programının su-
nucusu Zeliha İlhan Doy-
muş’un konuşmacı olarak 
katıldığı “Yaşlılık Süreci” adlı 
konferans, 17 Ekim 2017 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Miletos Salonu’nda 
gerçekleşti. 

Etkinliğe; Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Recai 
Tunca ve Prof. Dr. Halil Kır-
nak, Aymelek Derneği Baş-
kanı Yurdagül Altınbaş, aka-
demik ve idari personelin 
yanı sıra çok sayıda öğrenci 
katıldı. 

Konferansta yaptığı konuş-
mada Rektörümüz Prof. Dr. 

Cavit Bircan, kendisinin de 
kalabalık bir aileden gel-
diğini belirterek ninesiyle 
yaptığı konuşmalardan ke-
sitler anlattı. Büyük anne-
sinin ölümüyle evde büyük 
bir boşluğun oluştuğunu 
dile getiren Prof. Dr. Cavit 
Bircan, İslamiyet’in yaşlılara 
iyi davranılması konusun-
daki emrini anımsatarak İsra 
Suresi’nin 23 ve 24’üncü 
ayetlerini anlattı. Prof. Dr. 
Bircan, İsrâ Suresi’nde ge-
çen “Rabbin, sadece kendisi-
ne kulluk etmenizi ve anne 
babanıza iyi davranmanızı 
emretti. Onlardan biri veya 
ikisi senin yanında yaşla-
nırsa, onlara öf bile deme! 
Onları azarlama! İkisine de 
gönül alıcı güzel sözler söy-
le.” ayetlerinin bir emir ol-
duğunun altını çizerek, yaş-
lılarımıza iyi davranılması 
gerektiğini vurguladı.

Konuşmasına Üniversitemi-
ze, Aymelek Derneğine ve 
tüm katılımcılara teşekkür 
ederek başlayan Zeliha İl-
han Doymuş, yaşlıların sa-
dece bayramlarda ve özel 
günlerde arandığını, deği-
şen yaşam koşullarıyla bir-
likte yaşlıların huzur evle-

rine bırakıldıklarını anlattı. 
Huzur evlerini cam fanusla-
ra benzeten Zeliha Doymuş, 
“ Yaşlılar dışarıyı görebiliyor 
fakat dışarı çıkamıyor. Ho-
ranta diye kavramımız var-
dı. Birlikte oturan hısım ve 
yakınların oluşturduğu aile 
yapısını anlatırdı. Şimdi-
lerde bu kavramı bilenimiz 
bile çok az.” diye konuştu.
“Ömür Dediğin” progra-
mında bir yaşlının kalbine 
girebilmeye gayret ettik-
lerini ifade eden Doymuş, 
programın çok sevilmesini, 

yaşlılar anlatırken aslında 
insanların kendilerini gör-
melerine bağladı. Öte yan-
dan programa 2007 yılında 
başladıklarını ve bu tarihin 
kendisi için bir milat oldu-
ğunu belirten Doymuş, bu 
programla maneviyatının 
arttığını, herkesin dünyaya 
bir misyonla geldiğini anla-
tarak, yaşamın temel gaye-
sinin mutlu ve huzurlu bir 
hayat olduğunu sözlerine 
ekledi.

Aymelek Derneği Başkanı 

Yurdagül Altınbaş ise yaş-
lılara bağlanan yardımların 
yakınları tarafından başka 
amaçlarla kullanıldığının 
altını çizerek gönüllü kay-
yum için başvurduklarını 
söyledi. Etkinliğin sonunda 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Zeliha İlhan Doy-
muş ile Aymelek Derneği 
Başkanı Yurdagül Altınbaş’a 
teşekkür ederek, Doymuş’a 
yaşlıları konu edinen iki 
adet tablo hediye etti. Et-
kinlik hatıra fotoğrafı çekil-
mesiyle son buldu.
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Öğrenci 
Toplulukları 
Tanıtım Günü’ne 
ilgi büyüktü

YÖK Değerlendirme Takımı Üyeleri 
Üniversitemizdeydi

Üniversitemiz Öğrenci 
Toplulukları tarafın-
dan düzenlenen “Öğ-

renci Toplulukları Tanıtım 
Günü’’, 18 Ekim 2017 tari-
hinde Atatürk Kongre Mer-
kezi önündeki Tralleis Mey-
danı’nda gerçekleşti.

Tanıtım gününe Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın yanı 
sıra Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. 
Dr. Halil Kırnak, Üniversite-
miz Genel Sekreter V. aynı 
zamanda Öğrenci Topluluk-
ları Yürütme Kurulu Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, 

Üniversitemiz Senato Üye-
leri ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

63 Topluluk Tanıtım 
Gününe katıldı

Öğrencilerin boş zamanları-
nı kaliteli bir şekilde değer-
lendirerek kişisel gelişimle-
rine de olanak sağlayan ve 
sayıları 63’e ulaşan Öğrenci 
Topluluklarında görevli öğ-
renciler, stantları gezen öğ-
rencilere bilgiler verdi.

Rektörümüz güvercin 
uçurdu

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Kanat-Ger Toplulu-
ğu’na ait stantta güvercin 
uçururken, Fransız Kültür 
ve Sanat Topluluğu ile Mü-
zik Topluluğu’nun müzik 
dinletisi katılımcılar tara-
fından ilgiyle takip edil-
di. Stantları tek tek gezen 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan;  öğrenci toplulukla-
rının Üniversitemizin zen-
ginlik kaynağı olduğunu 
vurgulayarak, “Bu çeşitlilik 

Üniversitemizin sosyal ve 
kültürel gelişimine olanak 
sağlıyor. Öğrencilerimiz de 
topluluklarımıza üye olarak 
kişisel gelişimlerine kat-
kıda bulunuyor. Topluluk-
larımıza her türlü desteği 
vermeye devam edeceğiz.” 
dedi. Öğrencilerle sohbet 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Bircan, topluluklar hakkın-
da bilgiler alarak, öğrenci-
lerle hatıra fotoğrafı çek-
tirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan YÖK De-
ğerlendirme Takımı 

Üyelerini, 23 Ekim 2017 ta-
rihinde makamında ağırladı.

Ziyarette; Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra, 
Değerlendirme Takım Baş-
kanı Kadir Has Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki 
Ayağ, değerlendirici Ankara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Halit Kanca, Değer-
lendirici İstanbul Sabahat-
tin Zaim Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Güney, Değerlendirici On 
Dokuz Mayıs Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü Sek-
reteri Sema Gündem, De-
ğerlendirici Selçuk Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Yılmaz, Göz-
lemci Necmettin  Erbakan 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Senar Aydın, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, Üniversitemiz Ge-
nel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Aslan yer aldı.
Üniversitemizin gelişimi, 
değişimi, gerçekleştirilen 
yatırımların yanı sıra ya-
pılması planlanan proje-

ler hakkında bilgiler veren 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, değerlendirme ku-
rulu üyelerine bir sunumla 
Üniversitemizi anlattı.

Makamda gerçekleşen gö-
rüşmenin ardından, Üniver-
sitemiz Senato Odasında 

devam eden toplantı; Sena-
to Üyelerinin de katılımıyla 
gerçekleşti.

Toplantı Üniversitemiz Ka-
lite Kurulu ve Senato Ku-
rulu Üyelerinin birimlerine 
ait bilgilendirmeleri ile son 
buldu.
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Üniversitemizden milli 
düşünceye tam destek

Üniversitemiz ev sa-
hipliğinde, Türkiye 
Gençlik Kulüpleri 

Konfederasyonu tarafından 
düzenlenen “Yüzde Yüz Mil-
li Düşünce Yüzde Yüz Yerli 
Üretim” konulu panel, 27 
Ekim 2017 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi Maiandros 
Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinlik öncesinde Rektö-
rümüzü makamında ziyaret 
eden Panelistler, Ülkemizin 
kalkınmasında rol oynaya-
cak sanayi hamleleri konu-
sunda Prof. Dr. Cavit Bircan 
ile bir süre sohbet etti.  
Cumhurbaşkanlığı Başda-
nışmanı Gülay Samancı, 
Türkiye Gençlik Kulüpleri 
Konfederasyonu Başkanı Bi-
lal Okudan, Gençlik Kulüp-
leri Konfederasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı Güngör 
Doğanay ve Gençlik Kulüp-

leri Konfederasyonu Genel 
Sekreteri Ertuğrul Kara-
tay’ın konuşmacı olarak yer 
aldığı etkinliğe, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rek-
tör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Recai Tunca, Prof. Dr. Törün 
Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Genel Sekreter V. Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Aslan, akademik 
ve idari personelin yanı sıra 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, 15 Temmuz 
darbe girişiminin ardından 
Türkiye’nin birçok alanda 
hamleler yapmaya başladı-
ğının altını çizerek “Bu ha-
inler ülkemizin tüm stratejik 
bilgilerini yurt dışına sızdı-
rıyorlardı. 30 yıldır PKK ile 
mücadele ediyoruz fakat ör-
gütü yok edemiyoruz. Çünkü 
operasyondan önce bilgiler 
sızdırılıyordu. Bugün uçak-

larımız düşmanlarımızın 
uçaklarını dost görüyor. 
Çünkü başkalarının tekno-
lojisini kullanıyoruz. Bu yüz-
den Üniversitemizde görevli 
tüm akademisyenlerimizi 
çılgın projeler üretmeleri 
konusunda teşvik ediyoruz.” 
diye konuştu. Şaibeli bir şe-
kilde hayatlarını kaybeden 
Aselsan mühendislerimizi 
de yâd eden Prof. Dr. Bircan, 
her yönüyle milli düşünce-
nin ve milli üretimin yanın-
da olduklarını ifade etti.

Rektörümüzün ardından 
konuşmalarını yapan Cum-
hurbaşkanlığı Başdanış-
manı Gülay Samancı, 2002 
yılından bu yana savunma 
sanayisinde ciddi atılım-
ların yapıldığını belirterek 
bu sektörde yerli üretimin 
payının her geçen gün daha 
da arttığını vurguladı. 
Türkiye Gençlik Kulüpleri 

Konfedarasyonu Başkanı Bi-
lal Okudan ise konferansta 
sektörel ithalat ve ihracat 
konularıyla ilgili bir sunum 
yaparak yerli üretimin öne-
mi ve ülke ekonomisine kat-
kılarını anlattı.

Gençlik Kulüpleri Konfede-
rasyonu Genel Başkan Yar-
dımcısı Güngör Doğanay, 
spor ve alanında yaşanan 
sıkıntılara değinerek ülke-
miz futbolunda bir yabancı 
istilası olduğunu ve bunun 
da ülkemizdeki genç yete-
neklerin yetişmesini zorlaş-
tırdığını vurguladı.

Gençlik Kulüpleri Konfe-
derasyonu Genel Sekreteri 
Ertuğrul Karatay, havacılık 
ve uzay sanayisinin ülkele-
rin gelişimlerine katkılarını 
dile getirerek “Uzayda izi 
olmayanın dünyada sözü 
olmaz!” diye konuştu.

Yapay zekânın dünü bugünü yarını konuşuldu

Üniversitemiz Mühen-
dislik Fakültesi Bil-
gisayar Mühendisliği 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıl-
maz Kılıçaslan’ın konuşma-
cı olarak katıldığı “Yapay 
Zekânın Dünü, Bugünü ve 
Yarını” adlı konferans, 25 
Ekim 2017 tarihinde Aydın 
İli Stratejik Araştırmalar ve 
Yenilik Merkezi (AİSYEM) 
Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşma-
sını yapan AİSYEM Müdürü 
Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz, AİS-

YEM olarak Üniversitemizin 
inovasyon ve strateji tasarı-
mı konularında odaklandığı 
alanlardan biri olan yapay 
zekânın, gelecek on yıldaki 
gelişmelerde önemli etki-
leri olmasının beklendiğini 
vurguladı. 

Açılış konuşmasının ardın-
dan sunumuna başlayan 
Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan, 
yapay zekânın tarihsel ge-
lişimini anlatarak insan-
lığın abaküslerden hesap 
makinelerine ve günümüz-
deki süper bilgisayarlara 
kadar uzanan bir evreden 

geçtiğini gösteren örnekler 
anlattı. Prof. Dr. Kılıçaslan, 
günümüzde bilgisayarların 
Aristo mantığına göre hari-
ka sonuçlar ortaya koydu-
ğunu, ancak yapay zekâya 
dönük yapılarıyla yeni kuşak 
bilgisayarların insan gibi 
düşünen, tasarlayan ve üre-
ten algoritmalarıyla hayatın 
merkezinde yer almasının 
beklendiğini söyledi. Günü-
müze kadar bilgisayarların 
insanlar tarafından ken-
dilerine sunulan verilerle 
çalıştıklarını ve insanlar 
tarafından kontrol edildi-
ğini, yapay zekâ ile birlikte 

bilgisayarlarda veri girişi 
sürecinin onlara bırakılaca-
ğını ancak kontrol gücünün 
insanlarda olmaya devam 
edeceğini ifade eden Prof.
Dr. Kılıçaslan, yapay zekâ 
konusunda dünyada bazı 
ülkelerde bakanlık düzeyin-
de organizasyonlara gidil-
diğini, bazı ülkelerin akıllı 
şehirler gibi uygulamalarla 
yapay zekânın sağlayacağı 
avantajlardan faydalanmak 
istediğini söyledi.
Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan, 
yoğun katılımın olduğu 
konferansta, sorulan çok sa-
yıda soruya cevap verdi.

Her geçen gün başarı çı-
tasını yükselten, adını 
ulusal ve uluslararası 

alanda sıkça duyuran, öğren-
cisiyle ve kentiyle bir bütün 
oluşturan  Üniversitemizin 
bulunduğu Aydın İli, Üniver-
site Araştırmaları Laboratu-
varının (ÜniAr) 2017 yılında  
yaptıkları Öğrenci Dostu Üni-
versite Şehirleri Araştırma-
sı’nda yedinci sırada yer aldı. 

Kentiyle bütünleşmiş, kente 

en büyük katma değeri sağ-
layan ve kentin en büyük 
kamu ailesi olan Üniversi-
temizin içinde yaşadığı şe-
hirle barışık, şehrin de öğ-
rencisiyle barışık olduğu bu 
araştırmayla tescillendi. Öğ-
renci Dostu Üniversite Şe-
hirleri Araştırması, üniver-
site öğrencilerinin öğrenim 
gördükleri şehirden tatmin 
olma düzeylerini belirleme-
yi amaçlıyor. 

Üniversite öğrencilerinin 

okuduğu şehirden ve hal-
kından ne kadar memnun 
olduğunu öğrenmeyi amaç-
layan bu çalışma, üniversi-
te şehirlerini öğrencilerin 
memnuniyet derecesine 
göre sıralıyor. Araştırma, 
ulaşım imkânları, şehirde 
kendini güvende hissetme, 
eğlence, spor, esnafla ilişki-
ler, öğrencilere karşı halkın 
tutumu, gezi, sosyal, sanat-
sal ve kültürel etkinlikler ve 
sağlık sorunlarının çözümü 
gibi konularda üniversite 

öğrencilerinin şehre ilişkin 
memnuniyetlerini ölçüyor.

Araştırmada kullanılan ve-
riler, 2017 yılında 81 ildeki, 
108 devlet ve 56 vakıf ol-
mak üzere 164 üniversitede 
öğrenim gören toplam 13 
bin 694 öğrenciden alındı. 
Bu araştırma sonuçlarına 
göre Aydın; 88 puanla 6. sı-
rada yer alan Bursa ile aynı 
puanı alarak  “Çok Yüksek 
Memnuniyet Hissedilen Şe-
hirler” listesine girdi.

Aydın, Öğrenci Dostu Üniversite
Şehirleri  Araştırmasında

7. Oldu

Aydın, Öğrenci Dostu Üniversite
Şehirleri  Araştırmasında

7. Oldu
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Öğrencilerin 
geliştirdikleri 
tasarımlar 
mobilya sektörü 
ile buluştu 
Aydın Meslek Yüksekokulu Mobilya ve 
Dekorasyon Bölümü öğrencilerinin özel 
tasarımları dikkat çekiyor

Haber ve Fotoğraflar | Halil YÖRÜK 

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 
Aydın Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
eğitim gören Mobilya ve Dekorasyon 
Bölümü öğrencilerinin uygulama 
atölyesinde hazırladıkları çalışmalar, 
büyük beğeni topluyor. Öğretim 
elamanlarının gözetiminde yeni ürünler 
tasarlayan öğrenciler, yüksekokula 
ait atölyede hem ders işliyor hem de 
ders dışı zamanlarda üretim yaparak 
Üniversiteye katkı sağlıyor. Ağırlıklı 
olarak son yılların trendi ahşap 
tasarımlar üzerinde çalışan öğrenciler, 
geliştirdikleri ürünleri bu yıl ilk kez 
MODEKO 2017 İzmir Fuarı’nda sektörle 
buluşturdu.

Aydın Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde 2001 yılında 
açılan Mobilya ve Deko-
rasyon Bölümü mobilya 
endüstrisine nitelikli ara 

elemanlar yetiştirmeye de-
vam ediyor. Ağırlıklı olarak 
uygulamalı eğitimin veril-
diği bölümde öğrenciler 
aktif bir şekilde atölyede 

çalışıyor. Bu çalışmalar 
kapsamında yeni ürünler 
geliştiren öğrenciler bu 
yıl ilk kez tasarladıkları 
ürünleri MODEKO 2017 
İzmir Fuarı’nda sergileme 
imkânı buldu. Mesleki uy-
gulama dersleri kapsamın-
da öğrenciler tarafından 
geliştirilen birçok ürün, 
fuar aracılığı ile mobilya 
sektörü ile buluştu. Mo-
bilya ve dekorasyon bölü-
mü adına fuarın önemine 
değinen Bölüm Başkanı 
Öğr. Gör. Aydın Ongan, yıl-
lardır mobilya fuarlarına 
gezi amaçlı gittiklerini ve 
bu yıl ilk kez Üniversite-
yi temsilen katılımcı ola-
rak fuarda yer almalarının 
mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade ederek öğrencile-
rin sektörle buluşmaları 
adına fuarların çok önem-
li olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerin
motivasyonunu arttırdı

Öğrenci merkezli eğitime 
önem verdiklerini belirten 

Aydın Ongan, programdan 
mezun olan öğrencilerin 
sektörle buluşmaları ve iş 
hayatına hazır hale getiril-
meleri konusunda hassas 
bir çalışma yürüttüklerinin 
altını çiziyor. Ongan, bu kap-

samda eğitim programla-
rının yanı sıra öğrencilerin 
mobilya sektörü ile bir ara-
ya gelmeleri için fuarlara 
ve fabrikalara teknik gezi-
ler düzenlendiklerini ve bu 
yıl ilk kez gezi amaçlı değil 
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katılımcı olarak fuarda yer 
almalarının öğrencilerin 
motivasyonlarını arttırdı-
ğını belirtiyor. Fuar öncesi 
ciddi bir hazırlık yaptıklarını 
belirten Ongan, “Fuara ha-
zırlanırken çalışmalarımızı 
sektördeki gelişmelere ve 
trende paralel olarak yürüt-
tük. Öğrencilerimiz, standart 
olan üretim kalıplarından 
sıyrılarak farklı materyal-
leri ahşap ile birleştirerek 
değişik tasarımlar oluştur-
du. Bu yapılan çalışmalar 
öğrencilerimizin kendine 
olan özgüvenleri üzerinde 

de büyük etki yarattı. Yapı-
lan çalışmalar bir sonraki 
çalışmaların da tetikleyicisi 
oldu. Öğrencilerimiz neleri 
yapabileceklerini gördüler 
ve sonrasında değişik pro-
jeler üretmeye başladılar. 
Mesleklerine olan bakış açı-
ları değişti ve ortaya dikkat 
çekici tasarımlar çıkarmaya 
başladılar.” 

Öğrencilere iş
teklifinde

bulundular

Fuarda yüksekokulun stan-

dını ziyaret eden sektörün 
önde gelen isimleri, öğren-
cilerin yapmış olduğu çalış-
malarla yakından ilgilendi. 
Kalifiye eleman bulmakta 
zorlandıklarını belirten bir-
çok firma yöneticisi çizim 
yapabilen çalışanlara ihti-
yaç duyduklarını belirterek 
öğrencilere iş teklifinde bu-
lundu. Ongan, bu gelişme-
leri mutlulukla anlatırken 
yıllardır önem verdikleri 
konuların başında öğrenci-
lerin okurken sektörle olan 
bağlarının kurulması oldu-
ğunun altını önemle çiziyor. 

Bu bağlamda fuarın hem 
Üniversiteye hem de öğren-
cilere çok şey kattığını belir-
ten Ongan, bu tip ilişkilerin 
geliştirilmesi ve öğrenci-
lerin sektör yöneticileri ile 
araya gelmeleri için bundan 
sonraki yıllarda da fuarlara 
katılacaklarını söyledi.

Geliştirilen ürünler 
ADÜKKAN’da

yerini aldı 

Yüksekokula ait atölyede 
öğrenciler tarafından geliş-
tirilen birçok ahşap ürün ve 
obje ADÜKKAN’da satışa su-
nuluyor. Mesleki uygulama 
dersleri kapsamında geliş-
tirilen ürünlerin çeşitli ku-
rumlar ve kişiler tarafından 
büyük beğeni aldığını ifade 
eden Aydın Ongan, “Öğren-
cilerimizde ciddi bir potan-
siyel var. Hazırladıkları özel 
tasarımlar dikkat çekiyor. Bu 
yıl ilk kez öğrencilerimizin 
ve öğretim elemanlarımı-
zın geliştirdikleri ürünleri 
çeşitli mecralar aracılığı ile 
sergileme ve satışa çıkart-
ma imkânı bulduk. ADÜK-
KAN’da ürünlerimize olan 

talep bizleri sevindiriyor. 
Ayrıca İzmir’de çeşitli be-
lediyeler öğrencilerimizin 
geliştirmiş olduğu oturma 
bankları ve tasarımlarına 
talip oldular. Ancak şu anda 
seri üretim yapıp pazar 
edinme gibi bir şansımız 
yok. Sadece hazırlanan özel 
ürünleri Üniversitemize ait 
ADÜKKAN mağazasında 
satışa sunuyoruz. Bölümü-
müz tarafından özel olarak 
geliştirilen tasarımların ilgi 
görmesi bizleri sevindiri-
yor.” diye konuştu. 

Üniversitenin tüm 
mobilyalarını

üretmeye talipler

Aydın Meslek Yüksekoku-
luna ait atölyede bulunan 
imkânlara değinen Aydın 
Ongan, “Mobilya ve Deko-
rasyon bölümü geride bı-
raktığı 16 yıllık tecrübesi ve 
birikimi ile Üniversitemizin 
en köklü bölümleri arasın-
da yer alıyor. Bölümümüze 
ait atölyede öğrencileri-

mize mesleki uygulamala-
rını yaptırmak, teknik araç 
gereçlerle tanıştırmak ve 
projelerini geliştirmeleri-
ni sağlamak amacıyla do-
nanımlı bir atölyeye sahip 
durumdayız. Son yıllarda 
öğrencilerimizde ve kendi 
uygulamalarımızda cid-
di bir potansiyel ve teknik 
güce şahit oluyoruz. Bu 
düşüncelerle atölyemize 
bir CNC makinası alınması 
durumunda ve geliştirile-
cek bir proje ile Üniversi-
temizin tüm mobilya ve 
ofis malzemelerini kendi-
miz üretebiliriz.” diyor. Bu 
çalışmanın Türkiye’de çok 
güzel örnekleri olduğunu 
söyleyen Ongan, böyle bir 
projenin hayata geçirilme-
sinin hem bölüme hem de 
Üniversiteye büyük katkı 
sağlayacağını vurguluyor.  
Ongan, bu projeyi başa-
rıyla hayata geçiren Akde-
niz Üniversitesini ziyaret 
ederek projenin uygula-
ma esasları hakkında bilgi 
edinmeyi planladıklarını da 
kaydetti.

Öğrenciler iş bulmakta
zorluk çekmiyor

Bölümden mezun olan öğ-
renciler, sektörde kolaylıkla 
iş sahibi olabiliyor. Bölüm-
den mezun olup bu böl-
gedeki önemli firmalarda 
yönetici konumundan olan 
öğrenciler olduğunu söy-
leyen Ongun, inşaat sektö-
rü var oldukça bölümden 
mezun olan öğrencilerin 
iş bulmakta zorluk çekme-
yeceklerinin altını çiziyor. 
Öğrencilerin eğitimlerini 
titizlikle yürüttüğünü ve 
mezun olan öğrencilerin 

direkt sektörle iç içe ola-
bilecek şekilde yetiştir-
meleri yolunda ellerinden 
geleni yaptıklarının altını 
çizen Ongan, öğrencilere, 
sektörde sıkça kullanılan 
Autocad, Arcon, Adeko, Vudi 
gibi programlar hakkında 
yoğun eğitimler verdikle-
rini de vurguluyor. Ongan, 
öğrencilerin programdan 
mezun olduktan sonra DGS 
sınavı ile Ağaç İşleri En-
düstri Mühendisliği, Mo-
bilya ve Dekorasyon Öğ-
retmenliği Bölümü, Orman 
Mühendisliği gibi bölüm-
lere geçiş yaparak fakülte 
mezunu olabileceklerini de 
belirtiyor.
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SAĞLIK
şilerde glokom gelişme riski 
daha yüksektir. 35-40 yaşın 
üzerindeki kişilerde, aile-
sinde glokom olan kişiler-
de (genetik yatkınlık), şeker 
hastalığı, şiddetli kansızlık 
veya şoklar, yüksek-düşük 
sistemik kan basıncı (vücut 
tansiyonu), yüksek miyopi, 
yüksek hipermetropi, mig-
ren, uzun süreli kortizon te-
davisi, göz tümörleri, üveit, 
ciddi göz yaralanmaları gibi 
durumlarda glokom riski 
artmaktadır. Bazı göz ame-
liyatları sonrası yine göz 
tansiyonu yükselmesi görü-
lebilmektedir.

Risk faktörlerine sahip ki-
şilerde glokomun ortaya 
çıkma olasılığı normalden 
daha yüksektir. Glokomun 
erken tespiti ve görme sini-
rindeki hasarın önlenmesi 
amacıyla, bu kişilerin dü-
zenli olarak göz muayenesi 
yaptırmaları önerilmektedir.

Glokomun belirtileri
nelerdir?

Glokom genellikle erken dö-
nemde herhangi bir belirti 
vermez. Bu nedenle özellik-
le açık açılı glokom tiplerin-
de kişinin herhangi bir şika-
yeti olmayabilir. Glokomun 
türüne ve şiddetine göre 
belirtiler farklılık göstere-
bilir. Sabahları belirginleşen 
baş ağrılar, zaman zaman 

bulanık görme, geceleri ışık-
ların etrafında ışıklı halkalar 
görülmesi glokom olabile-
ceğini düşündüren belirti-
ler olarak sayılabilir. Akut 
glokom krizi gibi göz tansi-
yonunun çok yükseldiği du-
rumlarda görme bulanıklığı, 
bulantı, kusma, gözde kıza-
rıklık ve şiddetli ağrı gibi 
belirtiler de görülebilir. 

Glokom körlüğe 
neden olur mu?

Geç dönemde tanı koyuldu-
ğunda görme sinirinin zarar 
görmesi nedeniyle oluşmuş 
olan görme alanı hasarları-
nın düzeltilmesi mümkün 
değildir, görme sinirindeki 
ölü hücrelerin onarılması 
mümkün olamamaktadır. 
Glokom nedeniyle oluşmuş 
olan görme kayıpları kalıcı-
dır; iyileşme şansı yoktur. Bu 
nedenle, görme kaybı oluş-
madan önce veya görme 
kaybı en az seviyedeyken 
erken tanı koyulup tedavi-
ye başlanması, hastalığın 
ilerlemesinin önlenmesi 
açısından çok önemlidir. Er-
ken tanı koyulduktan sonra 
tedavisi başlanarak düzenli 
takibi yapılan hastalarda, 
görme alanında yeni ka-
yıpların oluşması önlene-
bilir ve/veya hasar oluşma 
hızı en düşük seviyede tu-
tulabilir. Hastanın yaşam 

süresince kendine yetebi-
lecek düzeyde bir görme 
seviyesi olması amaçlanır. 

Glokomun tedavisi
nasıl yapılır?

Glokomun tedavisinde 
tanının erken koyulması 
kadar tipinin saptanması 
da önemlidir. Kişinin ya-
şına, yaşam tarzına, teda-
viye uyumuna, optik sinir 
ve retinasının durumuna 
göre tedavi seçenekleri 
ve öncelikleri değişmek-
tedir. Tedavinin kişiye özel 
planlanması gerekmekte-
dir. Günümüzde uygula-
nan tedavide amaç, temel 
olarak göz tansiyonunu 
hasta için uygun değerlere 
düşürülmesi ve göz sinirin-
deki hasarın önlenmesine 
yöneliktir. Her gün belirli 
aralıklarla damlatılan ve 

ömür boyu kullanılan göz 
damlalarıyla göz tansi-
yonunun düşürülmesi ve 
görme sinirinin korunması 
mümkün olabilmektedir. 
Amaçlanan basınç değe-
rine ulaşılamazsa, ikinci 
veya üçüncü damlalar ek-
lenir. Glokom tedavisinde 
kullanılan çeşitli Laser 
sistemleri bulunmakta-
dır; glokom türüne göre, 
farklı kullanım alanları 
bulunmaktadır. Laser, bazı 
hastalarda öncelikli tercih 
edilen bir yöntem olurken, 
bazı hastalarda ise tedavi 
sürecine herhangi bir kat-
kısı olmayabilir. 

Hastanın tolere edebildiği 
maksimum ilaç tedavisine 
rağmen göz tansiyonu düş-
müyor ve glokom ilerliyor-
sa, bazı hastalarda cerrahi 
yöntemlere başvurmak ge-
rekmektedir. 

Glokom
(Göz Tansiyonu,
Karasu Hastalığı) nedir?

Göz tansiyonunun
ölçülmesi tanı koymak

için yeterli midir?

Çok çeşitli glokom tipleri 
vardır; başlıca nedeni göz 
içi basıncının yüksekliğidir. 
Ancak bazı durumlarda göz 
içi basıncı normal olmasına 
rağmen glokom görülebil-
mektedir; bu grup “normal 
tansiyonlu glokom” olarak 
adlandırılmaktadır. Bunun 
tam tersi olarak göz içi ba-
sıncı yüksekliğine rağmen  
glokom gelişmeyebilir, bu 
grup da “oküler hipertansi-
yon” olarak adlandırılır. 
Göz içi basıncı günümüzde, 
sadece bir risk faktörü ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu 
nedenle tek başına ölçülen 
göz tansiyonu değeri ile 
glokom tanısı koymak yanıl-
tıcı olabilir. Genellikle yavaş 

seyir göstermesi nedeniyle 
hasta oluşan görme kaybı-
nı farkedemez, tanısı ancak 
detaylı bir göz muayenesi 
ile konabilir. Erken tanı için 
dikkatli bir göz muayene-
si şarttır. Günümüzde göz 
tansiyonunun erken tanı ve 
takibinde, görme sinirinde 
hasar oluşup oluşmadığının 
belirlenmesinde ileri tek-
noloji ürünü cihazlar kulla-
nılmaktadır, bu cihazlardan 
elde edilen verilerin glo-
kom konusunda uzman he-
kimlerce yorumlanması tanı, 
tedavi ve takip süreçleri açı-
sından oldukça önemlidir. 

Glokom kimlerde
görülür?

Glokom, herkeste olabilir 
ve hiçbir şikayeti olmayan 
bir kişide de glokom sap-
tanabilir. Göz içi basıncı 
normalden yüksek olan ki-

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Tolga Kocatürk, Glokom hakkında bilgi verdi. 
Doç. Dr. Tolga Kocatürk “Glokom, halk arasında göz 
tansiyonu olarak da bilinen, optik sinirde yeralan 
retinal ganglion hücrelerinin hasarlanması/ölmesi 
nedeniyle görme fonksiyonlarında bozulmaya sebep 
olan, ilerleyici bir grup hastalıktır. Glokoma bağlı 
oluşan görme alanındaki daralma, göz içi basıncının 
düzeyine göre, genellikle yavaş yavaş ilerlediği için, 
hasta tarafından fark edilemez; hastalığın en son 
evrelerinde ileri düzeyde görme kaybı nedeniyle 
farkedildiğinde ise geç kalınmış olur. Tedavi 
edilmediği taktirde, görme siniri hasarına bağlı 
olarak, görme alanında geri dönüşü olmayan görme 
kayıplarına neden olabilir.” sözleriyle glokomu 
tanımladı.
Doç.Dr. Tolga Kocatürk, erken teşhis koyulmasının 
hasarın önlenmesi açısından çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, glokom hakkında tüm merak edilen 
soruları yanıtladı.

Doç.Dr. Tolga Kocatürk
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
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 Aydın İli Stratejik Plan-
lama ve Yenilik Merkezi 
(AİSYEM) tarafından düzen-
lenen Makjen Makina Ge-
nel Müdürü Vildan Bön’ün 
konuşmacı olarak katıldığı 
“Aydın’da Aile İşletmeleri-
nin Başarısında Kadın Gi-
rişimcilerin Önemi” konulu 
konferans, 11 Ekim 2017 ta-
rihinde AİSYEM Salonu’nda 
gerçekleşti.

AİSYEM Müdürü Doç.Dr. Hü-
seyin Yılmaz konferansın 
açılışında yaptığı konuşma-
da, küresel ekonomik süreç-
te girişimcilerin günümüzde 
hiç olmadığı kadar stratejik 
bir role sahip olduklarını 
belirterek; özellikle kadın 
girişimcilerin şirketlerin ba-
şarıyla yönetilmesi, inovas-
yon çeşitliliği sağlaması ve 
bunların pazarlanmasında 
önemli başarılar sergiledik-
lerini söyledi. 

Kadın girişimcilerin öne-
mi ve üstlendikleri rollerin 
neler olduğunu anlatan 

Makjen Genel Müdürü Vil-
dan Bön, aile işletmelerinin 
sahip oldukları üstünlükleri 
sıralayarak, aile işletmele-
rinin kurumsallaşmasının, 
Aydın için yeni yatırımlar, 
istihdam alanları ve tekno-
lojik gelişme alanlarının ya-
ratılması anlamına geldiğini 
belirtti. 

Makjen Makine Şirketinin 

sektörün yükselen bir de-
ğeri haline geldiğini ifade 
eden Genel Müdür Bön “Ka-
dın girişimciliğinin teşvik 
edilmesinde sektörde ör-
nek bir yere sahibiz. Kadın 
girişimciler vizyonları ile 
küresel ekonomide orta-
ya çıkan fırsatları etkin bir 
şekilde değerlendirebilir.” 
diyerek müşteri memnuni-
yeti ve kaliteye de önem 

verdiklerini söyledi. 

Soru cevap bölümünün ar-
dından AİSYEM Müdürü Doç 
Dr. Hüseyin Yılmaz, Makjen 
Genel Müdürü Vildan Bön’e 
teşekkür ederek, AİSYEM 
olarak bundan sonraki sü-
reçte inovasyon ve girişim-
cilik konusundaki etkinlik-
leri çeşitlendirerek devam 
ettireceklerini ifade etti. 

AİSYEM Konferansları başladı

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Aydın Bölgesel 
Toplantısı gerçekleşti

Psikiyatri hastaları el işi sergisi açtı

Festivallerde Davutlar MYO damgası 

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Ana Bilim Dalı’nın 
ev sahipliğinde düzenle-

nen “Türk Jinekolojik Onko-
loji Derneği Aydın Bölgesel 
Toplantısı”, 7-8 Ekim 2017 
tarihlerinde Atatürk Kong-

re Merkezi’nde gerçekleşti.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Serpil De-
mirağ ve Türk Jinekolojik 

Onkoloji Derneği Başka-
nı Prof. Dr. Macit Arvas’ın 
açılış konuşmasını yaptığı 
toplantı, bilimsel yönüyle 
olduğu kadar sosyal yö-
nüyle de oldukça başarılı 
ve verimli geçti. 

Toplantının bilimsel sek-
reteryalığını Üniversitemiz 
Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum Ana Bilim Dalı Baş-
kanı aynı zamanda Türk Ji-
nekolojik Onkoloji Derneği 
Üyesi Prof. Dr. Hasan Yük-
sel’in yaptığı toplantıda, ji-
nekolojik onkoloji alanında 
uzmanlaşmış doktorlar ta-
rafından, kadınlardaki jine-
kolojik kanserlerin sıklığı, 
tanı ve tedavisi konusunda 
önemli bilgiler aktarıldı.

 İki yüz elliden fazla katı-
lımcının yarıştığı Master Of 
Cake Başkent Pasta Yarış-
ması ve Pastacılık Festivali 
Öğretim Görevlisi Emrah 
Köksal Sezgin’in jüri baş-
kanlığında 23 Eylül 2017 
tarihinde Ankara’da gerçek-
leştirildi. Katılımın yoğun 
olduğu yarışmada bir birin-
den güzel ve iddialı ürünler, 
13 farklı kategoride yarıştı. 

İstanbul Yenikapı Festival 
alanında 28-29 Eylül 2017 
tarihlerinde düzenlenen 
İstanbul Uluslararası Lez-
zet Festivali kapsamında, 8 
ayrı ülkeden gelen yabancı 
şefler Sezgin’in reçeteleri-
ni verdiği Osmanlı yemek-
leri ile yarıştı. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Dr. 
Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 
da yarışmayı ziyaret ettiği 
organizasyonda, Fakıbaba 

“Çok önemli bir mutfağa 
sahibimiz, bu tür organizas-
yonların arttırılarak Türk 
Mutfağı’nın tanıtılması çok 
önemli.”dedi.

Mersin’de haklın yoğun ilgi-
si ve katılımı ile düzenlenen 
Pişir Bakalım Yarışması, 30 
Eylül – 1 Ekim 2017 tarih-
leri arasında renkli görün-

tülere sahne oldu. Jüri baş-
kanlığını Emrah Sezgin’in 
yaptığı yarışmanın modera-
törlüğünü ise Doğa Bekleriz 
gerçekleştirdi.

 Ruh Sağlığı ve Hastalıkla-
rı Ana Bilim Dalı’nda tedavi 
gören hastaların, terapile-
rinde yaptıkları ürünlerin 
sergilendiği ve satışının ya-
pıldığı El İşi Sergisi, 28 Eylül 
2017 tarihinde Şehir Hasta-
nesi Diş Hekimliği Fakültesi 
kantininde gerçekleşti.
Serviste yatan hastaların 
‘Uğraşı Terapileri’nde üret-
tikleri ürünlerin sergilendi-
ği bir kermeste  hastaların 
kendi ürettikleri el beceri-
lerini sergileme ve  satış-
lardan elde edilecek gelirle, 
bu uğraşılar için tekrar mal-
zeme alınabilmesi amaçla-
nıyor.
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Üniversitemiz Nazilli Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu, 2017-2018 Eğitim 
Öğretim Yılı birinci sınıf öğ-
rencilerine yönelik oryantas-
yon eğitimi,  29 Eylül 2017 
tarihinde Sümer Kampüste 
bulunan Konferans Salonu’n-
da gerçekleştirildi.

Eğitime Nazilli Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu 
akademik ve idari personeli-
nin yanı sıra birinci sınıf öğ-
rencileri katıldı.

Eğitim sunumunu yapan  
Yüksekokul  Müdürü Doç.
Dr.Çağrı Köroğlu, Üniversi-
temiz ve Nazilli Sağlık Hiz-

metleri Meslek Yüksekokulu 
hakkında bilgiler verirken, 
akademik ve idari personel 
tanıtıldı. Yüksekokulun, sağ-
lık konusundaki hassasiyeti, 
gerçekleştirilen sosyal so-
rumluluk projeleri öğrencile-
re aktarılırken,  Nazilli Devlet 
Hastanesi ve Okul derslikle-
rinde bulunan Laboratuvar-
larda, Pamukören Rehabili-
te Merkezinde ve Horsunlu  
Huzurevlerinde  gerçekleş-
tirilen uygulamalı derslerle 
ilgili bilgiler verildi. Öğren-
ciler eğitim programlarını 
ve Okullarını daha yakından 
tanımaya olanak sağladıkları 
için etkinliği düzenleyenlere 
teşekkür etti.

Üniversitemiz kan bağışına devam ediyor
Üniversitemiz Kızılay 

Topluluğu ve Aydın Kızılay 
Kan Merkezi iş birliğiyle, 
3-5 Ekim 2017 tarihlerin-
de Fen Edebiyat Fakültesi 
önünde kan bağışı kampan-
yası düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Kızılay’a kan 
bağışı konusunda Türki-
ye’deki üniversiteler arasın-
da ilk sırada yer alarak sos-
yal sorumluluk anlamında 
üstüne düşen görevleri ye-
rine getiren Üniversitemiz;
bu yıl da aynı duyarlılığı 
sürdürdü. Aktif öğrenci top-
luluklarından Kızılay Toplu-
luğu, girişimleriyle “Hayat 
kurtarmak senin kanında 
var”, “Kan acil değil sürekli 
ihtiyaçtır” sloganlarıyla et-
kinliğe destek verdi.

Kızılay Topluluğu Başkanı 
Gülcan Karaman, gösterilen 
ilgiye teşekkür ederek kam-
panyaların diğer bölümler-
de belirli periyodlarda de-
vam edeceğini söyledi.

Üniversitemiz Fen-Ede-
biyat Fakültesi binasının 
önünde hizmet veren Kı-
zılay Kan Bağışı Tırında 
çok sayıda öğrencinin ve 
personelin kan bağışın-
da bulunduğunu belirten 
Aydın Kızılay Kan Bağışı 
Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan 
Şenol, “Son 5 yıldır burada 
kan bağışı için gerekli tüm 
donanımlara sahip araçla-

rımızla stand kuruyoruz. 
Belli dönem aralıkları ile 
Üniversitenin çeşitli yerle-
rinde kan bağışçılarıyla bu-
luşuyoruz. Her gelişimizde 
yaklaşık 100’e yakın sayıda 
kan bağışı alıyoruz ve her 
ne kadar bu sayının üst li-
miti olmasa da bu sayı tat-
min edicidir. Toplam aylık 
kan ihtiyacı 4-5 bin arasın-
da değişen Aydın’da bizim 

bir amacız da düzenli kan 
bağışçılarına kavuşmak-
tır. Çünkü üniversitelerde 
olsun veya çeşitli kuruluş-
larda olsun bu bilinç kişiye 
kazandırıldığı zaman bu 
kişiler elverişli olduğu sü-
rece kan vermeye devam 
edecektir.” diyerek Kızılay 
olarak hastalar adına kan 
bağışında bulunan herkese 
teşekkür etti.

Nazilli SHMYO Öğrencileri oryantasyon eğitiminde buluştu

Söke İşletme Fakültesi sağlık için pedal çevirdi
 Sağlık Bakanlığı tara-

fından ADÜ Söke İşletme 
Fakültesine gönderilen 40 
adet bisiklet, ADÜ Söke İş-
letme Fakültesi idari perso-
neli ve öğrencilerine dağı-
tıldı.
ADÜ Söke İşletme Fakülte-
si bahçesinde düzenlenen 
etkinlikte, Söke İşletme Fa-
kültesi Dekan V. Prof. Dr. F. 
Neval Genç, sağlıklı yaşam, 
hareketlilik ve bisikletin 
önemine dikkat çekti. 

Geçtiğimiz Mayıs ayında da 
Söke İşletme Fakültesi Bi-
siklet Topluluğu Söke’nin 

tarihi Kemalpaşa Mahallesi-
ne yapılan tur ve Söke şehir 
turu ile üniversite gençli-
ğinde kent kimliği ve sporun 
önemi konusunda farkında-
lık yaratmayı amaçlayan bir 
etkinlik düzenlemişti.

Dekan V. Prof. Dr. Fatma Ne-
val Genç, Söke’ye, fakülteye 
gelen üniversite öğrencile-
rini eğitim–öğretim yanında 
spor, doğa ve kent ile benzer 
etkinlikler çerçevesinde bu-
luşturacaklarını ifade etti.
Bisikletler fakülte idari per-
soneli ile 2017 yılında Söke 
İşletme Fakültesini tercih 

eden birinci sınıf öğrencileri 
arasından en yüksek puanla 
bölümlerine yerleştirilen ilk 

üç öğrenci baz alınarak her 
bölümün örgün ve ikinci öğ-
retim öğrencilerine verildi.  

Tarih Bölümü Mevlana Değişim Programı misafirini 
ağırladı

 Üniversitemiz Fen Ede-
biyat Fakültesi Tarih Bö-
lümüne Mevlana Değişim 
Programı Öğretim Elemanı 
Hareketliliği kapsamında 
Azerbaycan Sumqayit Dev-
let Üniversitesinden gelen 
Yrd. Doç. Dr. Samir Karimli, 
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Recai Tunca’yı 18 Ekim 
2017 tarihinde makamında 
ziyaret etti.
Ziyarette, Yrd. Doç. Dr. Sa-

mir Karimli’ye; Tarih Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Hüseyin 
Üreten, Tarih Bölümü Eras-
mus Koordinatörü Doç. Dr. 
Dilşen İnce Erdoğan, Tarih 
Bölümü Farabi Koordinatö-
rü Yrd. Doç. Dr. Musa Gü-
müş, Tarih Bölümü Mevlana 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Toksoy eşlik etti. 

Adnan Menderes Üniversi-
tesinde bulunduğu süre içe-

risinde Üniversitemizde çok 
iyi ağırlandığını, öğrencile-
re verilen derslerde bilgi ve 
deneyimlerin aktarımının 
sağlandığını ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Samir Karimli, Mev-
lana Programı ile Adnan 
Menderes Üniversitesin-
de bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu söyledi. 

Ziyaret sırasında Azerbay-
can Tarihi ve Osmanlı Dö-

nemi Tarihi hakkında bil-
gi alışverişinde bulunan 
katılımcılar; Azerbaycan 
Sumqayit Devlet Üniver-
sitesi ile Adnan Menderes 
Üniversitesi arasında iş bir-
liğinin geliştirilmesi için fi-
kir birliğine vardı.
Ziyaret Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Recai Tunca’nın 
Yrd. Doç. Dr. Samir Karim-
li’ye Üniversitemiz hediye-
lerini vermesiyle sona erdi.
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Söke Sağlık Hizmetleri MYO oryantasyon programı düzenledi

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri 
oryantasyon eğitiminde buluştu

 Üniversitemiz Nazilli İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi 2017-2018 Eğitim 
Öğretim Yılı birinci sınıf 
öğrencilerine yönelik or-
yantasyon programı, 25 
- 29 Eylül 2017 tarihleri 
arasında İsabeyli Kampü-
sü’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Nazilli İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakülte-
si Dekan V. Prof. Dr. Meh-
met Erdemir Gündoğmuş, 
Fakülte akademik ve idari 
personelinin yanı sıra çok 
sayıda öğrenci katıldı.

İşletme, İktisat, Maliye, 
Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Uluslararası 
İlişkiler, Sosyal Hizmetler, 
Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri, Uluslara-
rası Ticaret ve Finansman 
bölümlerine, 2017-2018 
Eğitim Öğretim Yılında ka-
yıt yaptıran öğrenciler için 

düzenlenen oryantasyon 
programında öğrencilere, 
Fakülte hakkında bilgiler 
verildi. 

Programda yönetmelikler 

çerçevesinde öğrencilerin 
hakları ve sorumlulukları 
konusunda sunum yapıldı. 
Öğrencilere “Eğitim Reh-
berleri” kitapçığı dağıtılır-
ken, ilgili bölüm başkanı 

ve öğretim üyeleri kendi-
lerini ve bölümü tanıtarak 
öğrencilerin mezun olduk-
tan sonra hangi alanlarda 
iş imkânı bulabileceklerine 
dair bilgilendirme yaptı.

 Üniversitemiz Söke Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu’nun, birinci sınıf öğren-
cilerine yönelik düzenlediği 
oryantasyon programı, 20 
Eylül 2017 tarihinde Yükse-
kokul Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti.

Etkinliğe akademik perso-
nelin yanı sıra, Yüksekokul 
bünyesinde yer alan İlk ve 
Acil Yardım, Ameliyathane 
Hizmetleri ve Tıbbi Görün-
tüleme Teknikleri program-
larına kayıt yaptıran 228 
öğrenci katıldı. 

Söke Sağlık Hizmetleri 
MYO Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikleri Bölümü Bölüm 
Başkanı Öğr. Gör. Gülfer 
Doğan Pekince tarafından 
yapılan sunumda öğren-
cilere, Üniversitemizin ve 
Yüksekokulun kurumsal 
yapısı, öğrenci bilgi siste-
mi (OBİS),  eğitim öğretim 
yönetmeliği, yönergeler, 
usul ve esaslar, akademik 
takvim, ders kayıt işlemleri, 
katkı payı/öğrenim ücreti 
ödemeleri, öğrenci danış-
manları, 5i dersleri, ADÜ 
Çözüm Merkezi, öğrenci 
değişim programları ve uy-
gulama alanları hakkında 
bilgiler verildi.
Program, öğrencilere yapı-
lan ikram ile son buldu.   

Kuyucak MYO yeni öğrencilerine hoş geldiniz dedi
 Üniversitemiz Kuyucak 

Meslek Yüksekokulu 2017-
2018 Akademik Yılı’na 26 
Eylül 2017 tarihinde ger-
çekleştirilen akademik ku-
rul ve oryantasyon prog-
ramı ile “Merhaba” dedi. 
Üniversiteye yeni kayıt olan 
öğrencilere yönelik olarak 
gerçekleşen oryantasyon 
programında üniversite, not 
ve AKTS sistemi, sınav kural-
ları, akademik takvim, sosyal 
ve kültürel hayat, mezuniyet 
sonrası kariyer yönetimi, 
Kuyucak ilçesi, akademik ve 
idari birimler, akademik per-
sonel, öğretim programları, 
ADÜ Genç, kampüs hayatı  
gibi konular  hakkında ayrın-
tılı bilgi verildi. 

Kuyucak Meslek Yüksekoku-
lu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali 
Bilgenoğlu yeni kayıt olan 
öğrencilere “hoş geldiniz” di-
yerek başladığı konuşmasın-
da üniversite öğrenciliğinin 
insan hayatındaki önemine, 
öğrencilerin sorumluluk-
larına, insani ve toplumsal 
değerlere ve öğrenciyi ay-
dınlatacak pek çok önemli 
konuya değindi. Adnan Men-
deres Üniversitesi ailesinin 
her öğrencisini bir değer 

olarak kabul ettiğinin altını 
çizen  Bil genoğlu, Kuyucak 
Meslek Yüksekokulu’nun bu 
büyük ailenin çalışkan bir 
ferdi olduğunu da sözlerine 
ekledi. Öğrencilerin de artık 
bu ailenin bir ferdi olduğunu 
ve birlikte güzel çalışmalara 
imza atacaklarını ifade etti. 
Yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projeleri, gerçekleştirdiği pa-
nel ve sempozyumlar, çeşitli 
sosyal ve kültürel etkinlikler 
nedeniyle ayrıcalıklı bir okul 
olan Kuyucak Meslek Yükse-
kokulu’nun kaliteli akademik 
eğitim için tüm enerjisiyle 

çalıştığını belirten Yrd. Doç. 
Dr. Ali Bilgenoğlu, öğren-
cilere üniversitenin kariyer 
yolculuğu için önemli bir 
adım olduğunu hatırlattı.  
Bilgenoğlu, bu yolculuğun 
iyi yönetilmesi için akade-
misyenler olarak üzerlerine 
düşen görevi yaptıklarını ve 
yapacaklarını, öğrencilerin 
de bu konuda gayretli olma-
ları gerektiğini belirtti. 

Yrd. Doç. Dr. Bilgenoğlu 
konuşmasını, akademik ça-
lışmalara verdiği destek, 
öğrencisine verdiği değer 

nedeniyle Üniversite Rek-
törü Prof. Dr. Cavit Bircan’a, 
okula ve üniversiteye verdiği 
destekler nedeniyle Kuyu-
cak Belediye Başkanı Metin 
Ertürk’e, özverili çalışmaları 
nedeniyle meslek yükseko-
kulu akademik ve idari per-
soneline teşekkürlerini su-
narak tamamladı. 

Oryantasyon programı öğ-
rencilere slayt sunumlarının 
yapılması, akademik perso-
nelin konuşmaları, öğrenci-
lere okulun gezdirilmesi ile 
devam etti.

Nazilli MYO’da aşure hayrı yapıldı
 Üniversitemiz Nazil-

li Meslek Yüksekokulu, 
Muharrem ayı dolayısıy-
la 6 Ekim 2017 tarihinde 
yaklaşık 2 bin öğrenciy-
le birlikte akademik ve 
idari personele aşure 
ikramında bulundu. 

Nazilli Sümer Kampüsü 
bahçesinde gerçekleşen 
aşure ikramında, Yükse-
kokul Müdürü Doç. Dr. 

Mustafa Özçağ öğren-
cilere aşureleri bizzat 
kendisi dağıttı.

Renkli görüntülere sah-
ne olan aşure hayrından 
sonra öğrenciler, oku-
lun aşure ikramından 
ve geleneğin yaşatılma-
sından memnun olduk-
larını belirterek, emeği 
geçen herkese teşekkür 
etti.
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Hastane daha iyi hizmet 
için eğitim verdi

  Hasta memnuniyeti, has-
ta hakları, hasta sorumlu-
lukları, uymaları gereken 
kurallar ve iletişim beceri-
leri eğitimi, 11 Ekim 2017 
tarihinde gerçekleşti.

Sosyal Hizmet Uzmanı Ah-
met Akkan ve Sosyal Hiz-
met Uzmanı Erhan Ateş, 
hasta halklarını genel insan 

haklarının sağlık alanına 
yansıması olarak tanımla-
dılar ve ülkemizde hasta 
hakları, hasta sorumluluk-
ları, hasta memnuniyeti ve 
iletişim konularında bilgi 
verdiler. Hasta ve hasta ya-
kınlarının daha iyi hizmet 
almasının sağlanması ama-
cıyla gerçekleşen eğitim ol-
dukça verimli geçti.

Köşk öğrencileri ana 
sınıfı öğrencileri ile bir 
araya geldi

 Köşk Meslek Yüksekokulu 
Öğrencileri, 11 Ekim 2017 
tarihinde “İletişim” dersi 
kapsamında, Köşk 100. Yıl 
Atatürk İlkokulundaki ana 
sınıfını, Okt. Çiğdem Budak 

refakatinde ziyaret etti.

Ziyaret esnasında öğrenci-
ler aldıkları hediyeleri ana 
sınıfı öğrencilerine dağıtıp 
onlarla oyun oynadı.

Ziraat Fakültesi 
öğrencileri oryantasyon 
programında buluştu

 Ziraat Fakültesi’ne yeni başlayan öğrencilere, 2 
Ekim 2017 tarihinde oryantasyon programı uygulan-
dı. Programa Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir 
Kızılkaya başta olmak üzere yardımcıları,  bölüm baş-
kanları, fakülte sekreteri, OBİS koordinatörleri ve da-
nışman hocalar ile birlikte 376 öğrenci katıldı. 

Öğrencilere Fakülte tanıtılarak eğitim öğretim yönet-
meliği hakkında bilgi verildi.

Öğretim Üyelerimiz 
İspanya’daydı

 ADÜ Ziraat  Fakültesi Bahçe Bitkileri öğretim üye-
leri Prof. Dr. Gonca Günver Dalkılıç ve Doç. Dr. Zeynel 
Dalkılıç 18-22 Eylül 2017 tarihlerinde İspanya’nın El-
che şehrinde yapılan IV. Uluslararası Nar ve Akdeniz 
Küçük Meyveleri Sempozyumu’na  katıldı.

Hastanemizde Sigara Bırakma Eğitimi gerçekleşti
 Sigara Bırakma Eğitimi, 

17 Ekim 2017 tarihinde Öğ-
retim Üyeleri Seminer Salo-
nu’nda Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Şule Taş Gülen’in sunumuy-
la gerçekleşti.

Yrd. Doç. Dr. Şule Taş Gülen, 
“Tütün zehirli bir bitkidir ve 
ister elde, ister fabrikada 
işlensin bu zararlı özellikle-
rinden kurtulamamaktadır.” 
diyerek, her 8 saniyede bir 

kişinin sigaradan öldüğü-
nü, sigaranın önlenebilir 
bir ölüm nedeni olduğunu 
belirtti.
Sigaranın içindeki kimyasal 
maddeleri paylaşan Gülen, 
sigaranın içindeki en teh-
likeli maddelerin; nikotin, 
karbonmonoksit ve katran 
olduğunu aktardı ve tütü-
nünün yol açtığı hastalıklar 
ile nikotinin fizyolojik ve 
davranış üzerine etkilerini 
ayrıntılı olarak katılımcılar-
la paylaştı.

 Üniversitemiz Didim 
Meslek Yüksekokulu öğ-
rencileri ve personeli, 11 
Ekim 2017 Çarşamba günü 
Aydın Kızılay Kan Bağış 
Merkezi’ne kan bağışında 
bulundu.  

Didim Meslek Yükseko-
kulu özel şirket personeli 

Özden Efe, bugüne kadar 
12 kez kan bağışında bu-
lunduğundan dolayı Kı-
zılay Kan Bağış Merkezi 
tarafından teşekkür bel-
gesi ve bronz madalya ile 
ödüllendirildi. Özden Efe 
ödülünü, Yüksekokul Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Battal 
Oğuz’un elinden aldı.

Didim MYO’dan Kan Bağışı Kampanyası’na destek

“Uluslararası XVIII. Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi 
Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı” yayımlandı

  ADÜ Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Sanat Tarihi Bölü-
mü tarafından 22-25 Ekim 
2014 tarihleri arasında ger-
çekleştirilen “Uluslararası 
XVIII. Ortaçağ ve Türk Dö-
nemi Kazıları ve Sanat Tari-
hi Araştırmaları Sempozyu-
mu” nda sunulan bildiriler, 
Efeler Belediyesi Kültür 
Yayınları Dizisi’nden kitap 
olarak yayımlandı.

Sempozyumda sunulan bil-
dirilerden basılmak üzere 
yollanan ve hakemler ta-
rafından değerlendirilen 
kırkdört adet bildiri, Sanat 
Tarihi Bölümü öğretim ele-

manları Doç. Dr. H. Sibel 
Ünalan Özdemir, Arş. Gör. 
Mükerrem Kürüm ve Arş. 
Gör. Nurdan Akbulut tara-
fından büyük bir titizlik ve 
özveriyle yayına hazırlana-
rak 2017 yılında, 746 sayfa 
olarak basıldı. Ortaçağdan 
yakın dönemlere kadar ge-
niş bir tarihi süreci kapsa-
yan kazılar, kazı buluntula-
rı, koruma ve restorasyon, 
mimari, süsleme, tasvir ve 
resim sanatı, çini ve sera-
mik sanatı gibi çok çeşitli 
konularda yapılan çalışma 
ve araştırma sonuçlarının 
Bildiriler Kitabı olarak ba-
sılması ile Sanat Tarihi ala-

nında yapılan güncel araş-
tırmaların bilim dünyasına 
katkı sağlaması amaçlandı.

Bildiri Kitabında, alanında 
uzman bilim insanları ve 
araştırmacıların bilimsel 
teknik ve yöntemleri kulla-
narak yaptıkları çalışmala-
rın sonuçları, çizim, tablo ve 
fotoğraflar eşliğinde sunul-
du. Soyadına göre alfabetik 
olarak yerleştirilen her bil-
diri metninin başında kısa 
bir özet ve metnin sonunda 
çizim, tablo ve fotoğraflar 
bulunuyor. Sempozyum bil-
diri kitabının toplam kırk 
dört bildiri yer aldı.
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 ADÜ Alesta Festivali, 
birbirinden renkli etkinlik-
ler ve konserlerle, 16 – 22 
Ekim tarihleri arasında Üni-
versitemiz Kampüsünde bu-
lunan Alesta Alışveriş Mer-
kezi’nde gerçekleşti.

Üniversitemiz öğrencileri 
ve personelinin yanı sıra 

Aydın halkının da ücretsiz 
olarak katıldığı, ünlü DJ ve 
sanatçıların konserleriyle 
taçlanan Festival, gün bo-
yunca değişik etkinliklerle 
bir hafta boyunca sürdü. 
18 Ekim’de Zeynep Dizdar 
ve Murat Uyar’ın sahne al-
dığı konser büyük beğeni 
toplarken, 19 Ekim’de Bey-

za Durmaz öğrencilerle 
buluştu. ADÜ Alesta Festi-
vali’nde, 20 Ekim’de DJ Ece 
Toprak, 21 Ekim’de ise Pera 
Grubu sahne aldı. 

Öğrencilerin yoğun ilgi gös-
terdiği festivalde her gün 
çuval yarışı, yumurta taşı-
ma yarışı, uçurtma etkinliği 

gibi küçük ödüllü yarışma-
lar düzenlendi. Festival bo-
yunca her gün Üniversite-
miz öğrencilerinden oluşan 
akustik grubunun konseriy-
le coşan ADÜ ailesi, Halk 
oyunları, zumba ve değişik 
grupların dans gösterile-
riyle festivalin coşkusuna 
kapıldı.

Personel Verimliliği ve Motivasyon Eğitimi gerçekleşti
 Personel Verimliliği ve 

Motivasyon Eğitimi, 18 
Ekim 2017 tarihinde Öğre-
tim Üyeleri Bloğu Seminer 
Salonu’nda Hastane Müdür 
Yardımcısı Filiz Görsen’in 
sunumuyla gerçekleşti.

Görsen, “Motivasyon ko-
nusunun önem kazanması,  
işletmelerde insana verilen 
değerin artması ile başla-
mıştır. İşletme işgörenden 
yaratıcılık ve zeka isterken, 
işgören de güvenlik, eğitim, 

gelecek güvencesi ve eko-
nomik kaynaklar bekler.” 
sözleriyle başladığı sunu-
munda, motivayon türleri 
ve yapılabilecekler hakkın-
da bilgi verdi.

Motivasyonu sağlayabilmek 
için öncelikle motivasyonun 
önündeki engellerin kaldı-
rılması gerektiğine dikkat 
çeken Görsen,  çalışan veri-
mini arttırmanın 6 etkili yo-
lunu paylaşarak sunumuna 
son verdi.

Üniversitemiz eğitim yılına festivalle başladı

Acil Tıp Ekibi ikincilik ile ödüllendirildi
 Üniversitemiz Uygula-

ma ve Araştırma Hastane-
si Acil Tıp Ekibi, Acil Tıp 
Uzmanları Derneği’nin 
(ATUDER) 20-22 Ekim 
2017 tarihlerinde düzen-
lediği Kapadokya Toksi-
koloji Sempozyumunda 
En İyi Poster Bildiri ikinci-
lik ödülüne layık görüldü.
Acil Servise intoksikasyon 

nedeniyle gelen hastalar-
da uygulanan lipid teda-
visi konulu araştırmaları 
ile ikincilik ödülünü alan 
ekipte ise Doç. Dr. Kenan 
Ahmet Türkdoğan, Doç. 
Dr. Ayhan Aköz, Doç. Dr. 
Mücahit Avcil,   Yrd. Doç. 
Dr. Ali Duman, Araş. Gör. 
Dr. Selçuk Eren Çanakçı 
yer alıyor.

 Modern Hayatta Stres Yö-
netimi Duygusal Özgürleş-
me Tekniği EFT (Emotional 
Freedom Technics) Eğitimi, 
20 Ekim 2017 tarihinde AİS-
YEM Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti.

Eğitimden önce Rektörü-
müzü makamında ziyaret 
eden Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Op. Dr. Sali-
ha Eroğlu, Adnan Menderes 
Üniversitesinde bulunmak-
tan duyduğu memnuniyeti 
ifade ederken; Rektörümüz 

Prof. Dr. Cavit Bircan, Eroğ-
lu’na Üniversitemiz hediye 
paketini takdim etti.
Op. Dr. Saliha Eroğlu’nun 
gerçekleştirdiği eğitime, 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Serpil Demirağ, Öğretim 
Üyelerimiz, öğrenciler ve 
vatandaşlar katıldı.
Op. Dr. Saliha Eroğlu, EFT 
hakkında bilgi vererek, so-
runun tespit edilip çözülme 
yollarını ve uygulayanların 
üzerindeki etkilerini paylaş-
tı. Eğitim, EFT uygulaması 
ile sona erdi.

Stres Yönetimi Duygusal Özgürleşme Tekniği Eğitimi gerçekleşti

Söke İşletme Fakültesi Madde Bağımlılığı ve Korunma Yolları 
Semineri verdi

 Üniversitemiz Söke İşlet-
me Fakültesi tarafından dü-
zenlenen “Gençlerde Mad-
de Bağımlılığı ve Zararları” 
söyleşisi, 19 Ekim 2017 ta-
rihinde Söke İşletme Fakül-
tesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti.

Yoğun katılımla gerçekle-
şen etkinliğe Söke İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fatma Neval Genç, Söke 
İşletme Fakültesi öğretim 
üyeleri ve çok sayıda öğ-
renci katıldı. Söyleşide Dr. 
Sevkan Kaya, öğrencilere 

zararlı maddeler, madde 
bağımlılığı ve nedenleri,  
madde bağımlılığından ko-
runma yolları, madde ba-
ğımlılığının belirtilerini an-
lattı. Günümüzün en önemli 
sorunlarından biri olan in-
ternet ve sosyal medya ba-
ğımlılığı konularında ay-
rıntılı bilgiler veren Kaya, 
internet mecrasının doğru 
bir şekilde kullanılması ge-
rektiğinin altını çizdi. Söke 
İşletme Fakültesi öğrencile-
rinin yoğun ilgilisini çeken 
seminer, soruların yanıtlan-
masıyla son buldu.
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Köşk MYO’da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi verildi
  Üniversitemiz Köşk Mes-

lek Yüksekokulunda dü-
zenlenen “Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitimi” konulu 
seminer, 23 Ekim 2017 ta-
rihinde Aydın Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürlü-
ğü bünyesinde görev yapan 
Yeşilay Formatörleri, Köşk 
İlçe Spor Müdürlüğü ve Ye-
şilay Derneğinin katkılarıy-
la gerçekleşti.

Seminerde, Yeşilay For-
matörleri Psikolog Gamze 
Öztürk ve Sosyal Hizmet-
ler Uzmanı Canan Dede ve 
Köşk İlçe Spor Müdürü Ha-
kan Aydın “Bağımlılık Ne-
dir?, Nasıl Bağımlı Olunur? 
Bağımlılar Neler Yaşar? 
Bağımlılığın Zararları Ne-

lerdir? Bağımlılıktan Nasıl 
Korunulur?” başlıkları al-
tında açıklayıcı ve öğretici 
bilgiler verdi. 
Yüksekokul personeli ve 
öğrencileri yoğun ilgi gös-
terdiği seminerde, madde 

bağımlılığının ne olduğu 
ve bağımlılık yapan mad-
deler hakkında da bilgiler 
verildi. Bağımlılık ve ba-
ğımlılığın ilerleme süreci-
nin nasıl işlediğini anlatan 
konuşmacıları, salondaki 

katılımcılar ilgiyle takip 
etti. Seminer, katılımcılar-
dan gelen soruların cevap-
lanması ve okul yönetimi 
tarafından konuşmacılara 
teşekkür edilmesiyle son 
buldu.

 Üniversitemiz Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulu 
(BESYO) tarafından düzen-
lenen ve Altınordu Spor 
Kulübü Teknik Direktörü 
Hüseyin Eroğlu’nun dene-
yimlerini paylaştığı “Fut-
bolda İstikrar”  adlı konfe-
rans 18 Ekim 2017 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi 
Miletos Salonu’nda gerçek-

leşti.
Moderatörlüğünü BESYO 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Re-
şat Kartal’ın yaptığı konfe-
ransa, Aydın Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürü 
Bekir Çeker,  Ege Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi ve Altı-
nordu  Spor Kulübü Men-
törü Prof. Dr. Birol Doğan, 
BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. 

Ali Güreş, BESYO öğretim 
elemanları ve öğrenciler 
katıldı.

“Futbolda İstikrar” konulu 
konferans için davet edilen 
Altınordu Spor Kulübü Tek-
nik Direktörü Hüseyin Eroğ-
lu; BESYO öğretim eleman-
ları ve öğrencileri, Aydın 
Antrenör ve Yöneticileri ta-

rafından ilgiyle izlendi. Yo-
ğun katılımla gerçekleşen 
konferansta, Türkiye’nin en 
istikrarlı kulüplerinden biri 
olan Altınordu Spor Kulü-
bü yapılanmasını anlatan 
Eroğlu,  ADÜ Futbol Takı-
mı’nın Türkiye Şampiyonlu-
ğunu kutlayarak, Dünya ve 
Avrupa Şampiyonalarında 
Takıma başarılar diledi.

Üniversitemizde futbolda istikrar konuşuldu
Elbise Dolabı ihtiyaç sahiplerinin hizmetine açıldı

 Üniversitemiz bünyesinde 
bulunan tüm fakülte, yük-
sekokul ve meslek yükse-
kokullarında öğrenim gören 
ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ulaştırılmak üzere hayırse-
ver ve bağışçıların katkıla-
rıyla alınan 30 adet elbise 
dolabı, 150 adet mont, öğ-
rencilerin ihtiyaçları için 24 
Ekim 2017 tarihinde Rek-
törlükten dağıtıma çıkarıldı.

İlk dağıtımda Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan ve 
Rektör Danışmanı Av. Sabri 
Güleç de hazır bulundu. 
Kışlık montların Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan 
tarafından dolaplara yer-
leştirilmesinin ardından da-
ğıtımına başlandı. Rektörü-
müz Bircan: “İhtiyaç sahibi 
öğrencilerimiz için temin 
ettiğimiz ürünlerden tüm 
okullarımıza göndereceğiz, 
umarım öğrencilerimiz için 

faydalı olur. Bu kış hiçbir 
öğrencimiz üşümesin inşal-
lah! Bu ürünlerin hazırlan-
masında emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Av. Sabri Güleç ise yardımda 
bulunmak isteyen herkesin, 

kullanıma müsait üniversite 
öğrencilerine uygun kıya-
fetlerini, okul yetkililerine 
iletmelerini istedi. Ayrıca 
Güleç, Öğrencilerin bu do-
laplardan nasıl faydalana-
cağı hakkında da bilgiler 
verdi. Güleç “İhtiyaç sahibi 
öğrencilerimiz bu dolap-

lardan ihtiyaçlarına uygun 
kıyafetleri kendileri alabile-
cekleri gibi fakülte yetkilile-
rine de başvurabilirler. Bazı 
okullarda ise ihtiyaç sahip-
leri kişiler okul yönetimin-
ce belirlenecektir. Bu gibi 
durumları okul yönetimine 
bıraktık.” dedi.

Söke İşletme Fakültesinde Hoş Geldin Festivali 
düzenlendi

 Üniversitemiz Söke İşletme Fakülte-
sinde öğrencilere yönelik düzenlenen 
“Hoş Geldin Etkinliği” 20 Ekim 2017 
tarihinde gerçekleşti.
 
Etkinliğe Söke Belediye Başkanı Sü-
leyman Toyran, Söke İşletme Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, 
Söke Kadın Meclisi Başkanı Güler Nal-
bant, akademik ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı.

Etkinliğin başlangıcında konuşma ya-
pan Söke İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve Söke 
Belediye Başkanı Süleyman Toyran; 
Söke’de eğitim gören tüm üniversite 

öğrencilerine yeni eğitim yılında başa-
rılar diledi.

İşletme Fakültesi bahçesinde gerçek-
leşen etkinlikte ‘O Ses ADÜ’ yarışma-
sı katılımcılar tarafından ilgiyle takip 
edilirken; O Ses Türkiye’nin bir uyarla-
ması olan yarışmada, 3 jüri üyesi, sah-
ne alan öğrencilerin performanslarını 
değerlendirdi. İlk üç en iyi performan-
sın seçildiği yarışmada, birinciye bisik-
let ödülü verildi. Söke İşletme Fakül-
tesi müzik grubu Manifesto’nun renk 
kattığı etkinlikte, ‘Full Telaş’ ve ‘Grup 
İrem’ adlı gruplar da sahne alırken, 
üniversiteli öğrenciler gönüllerince 
eğlendi.



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

              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
ECEM GÜLÇİN KARSAVURAN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR. NAKİL

EMİNE SÜMEYYE ATALAY TIBBİ PATOLOJİ ARŞ.GÖR. NAKİL
MAHMUT BİLAL ÇAMAN İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. NAKİL
ALİ YAZICI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. NAKİL
FAZİLET AYAZ NÖROLOJİ ARŞ.GÖR. NAKİL
SELİN AKKOL SOLAKOĞLU PSİKOLOJİ ARŞ.GÖR. İSTİFA

ASLI GÜL ALKAN FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ARŞ.GÖR. NAKİL

SÜLEYMAN OKAL GENEL SEKRETERLİK ŞEF (ÖZELLEŞTİRME) Emeklilik
BEYTULLAH DAĞLI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMETLİ Emeklilik
İBRAHİM MURAT KÖKTEN YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞOFÖR Görevine Son
OSMAN HELVACI SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Emeklilik
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
DİLEK KESKİN KÖŞK MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROG. DOÇENT

SEÇİL KÜÇÜK KAYA ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK VERİMLİLİĞİ ARŞ.GÖR.
SEMİHA KUNDAKÇI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİKOKİMYA YRD.DOÇ.
DENİZ AKTAŞ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROFESÖR
ARİF AKTUĞ ERTEKİN TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PROFESÖR
SELDA DEMİRCAN SEZER TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PROFESÖR
FİSUN YÜKSEL TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ PROFESÖR
BERNA KORKMAZGİL TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MKROBİYOLOJİ PROFESÖR
İPEK OLAM TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ARŞ.GÖR.
GİZEM AÇIKGÖZ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ARŞ.GÖR.
MEHMET AYDINER AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT TEORİSİ YRD.DOÇ.
SELMAN SAĞLAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT
FİSUN TAŞKIN TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ PROFESÖR
MAVİ AKKAYA YILMAZ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ YRD.DOÇ.
CAN ÖZDEN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ ARŞ.GÖR.
ONUR ÜNSAL TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ARŞ.GÖR.
SUZAN TAŞ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
BETÜL DUMANLI TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
KÜBRA ŞAŞMAZ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
AHMET KOCAKAYA STRATEJİ GELİŞTİRME D.BAŞK. MEMUR NAKİL
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