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Yılın son ayından merhaba, 
Üniversitemiz 2017 yılını 
uğurlamaya hazırlandığı bu 
günlerde durmaksızın çalış-
maya, üretmeye, ülkemize ve 
milletimize katkı sağlayıcı 
faaliyetleri hayata geçirmeye 
devam ediyor.
Enerjimiz sizlerin desteği ve 
ilgisi ile artarken altına imza 
attığımız işlerin sadece bizi 
değil sizleri de gururlandır-
ması için durmaksızın çalışı-
yoruz. Kimi zaman bir konuk, 
bir panel, haksızlıklara karşı 
bir direniş, kimi zaman ise bir 
açılışla renklenen Aralık ayı, 
usul usul bizi terk ederken yeni gelen yılın ülkemize refah, mutluluk, huzur ve 
başarı getirmesini yürekten diliyorum.
Beraberce 2017 yılını uğurlarken yine birbirinden değerli konuklarımıza Üni-
versitemizi anlatma imkânı bulmaktan gururluyuz. Aydın Milletvekilimiz Mus-
tafa Savaş ve ekibi, Başbakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürü Yakup Karaca ve ekibi bu ay ağırladığımız konuklar arasındaydı. 
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile de bir dizi açılışa katılmak üzere geldiği 
şehrimizde sohbet etme imkânı bulmaktan son derece mutluyuz.
Üniversitemiz Aralık ayında da hayata geçirdiği etkinliklerle, Türkiye’nin gün-
demini yakından takip etmeye devam etti. Diriliş Konferanslarımıza bu ay Ga-
zeteci Yazar İlhami Işık’ın katkıları ile devam ettik. Yeni yılda da Diriliş Kon-
feranslarımız yeni konu ve konuklarla devam edecek. Geleneksel hale gelen 
“Kendi Değerlerimiz” etkinliğinde bu ay Eğitim temasını ele aldık.  “Kendi De-
ğerlerimiz” de yeni yılda devam edecek olmazsa olmazlarımız arasında.
Üniversitemiz bu ay Kerim Bebek için tek yürek oldu. Suriye’de süren Doğu 
Guta Ablukası’nın sembolü olan Kerim Bebek için Üniversitemizin duyarlı ça-
lışanları tek gözünü kapatarak dünyaya karşı sessiz bir çığlık attı. Yine insanın 
en kutsal değer olduğu inancı ile Üniversitemizde İnsan Hak ve Hürriyetleri 
Topluluğu tarafından “Adalet Arayışında İnsan Hakları” konulu konferans ger-
çekleştirdik. Konferansın konuşmacısı şair-yazar Ahmet Mercan’dı.
Bu ay en önemli gündem maddelerimizden biri Kudüs’tü. Dünya Müslüman 
aleminin tek yürek olup Kudüs’te attığı bu günlerde biz de Kudüs’ün dünü, bu-
günü ve geleceğini tartıştık. Anka Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Çelik’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik büyük yankı uyandırdı.
Üniversitemiz sadece hayata geçirdiği etkinliklerle değil şehrinin gelişmesi 
için yaptığı yatırımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Tıp Fakültesi Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi bölgede önemli bir değeri olma yolunda önemli 
bir yatırıma imza attı. Üniversitemizde Organ Nakli Kliniği açıldı ve ilk organ 
naklini bu alanda ilklere imza atan Prof. Dr. Mustafa Haberal ile beraber ger-
çekleştirdi. Bu ay bizi gururlandıran bir diğer gelişme ise Teknokent yatırımın-
da anahtar teslim sürecine girmemiz oldu.
Üniversitemiz 2017 yılını uğurlarken 2018 yılına büyük bir güç ve moralle gi-
riyor. Biliyoruz ki ülkemiz ve milletimiz 2018 yılında çok daha güçlü, çok daha 
inançlı, çok daha birlik içerisinde olacak. Üniversitemiz de ülkemizin gelişmesi 
yolunda elinden gelen desteği vermeye devam edecek. 2018 yılının hepimiz 
için hayırlara vesile olmasını diler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım.
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Etkinliğe Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı 
sıra Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. 
Dr. Törün Özer, Genel Sek-
reter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 

Aslan, Eğitim Fakültesi öğ-
retim elemanları, persone-
limiz ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Üniversitemiz akademik 

personelinin bilgi birikim 
ve deneyimlerini paylaş-
tığı “Kendi Değerlerimiz” 
programına bu kez Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya, Prof. 

Dr. Nesrin Özsoy, Prof. Dr. 
Kerim Gündoğdu, Doç. Dr. 
Esin Acar ve Aymelek Der-
neği Başkanı Emekli Öğ-
retmen Yurdagül Altınbaş 
konuşmacı olarak katıldı. 

Kendi Değerlerimizle
ideal öğretmeni
konuştuk

Geleneksel “Kendi Değerlerimiz” adlı söyleşi programı, “Öğretmenlik 

Mesleğine İdealist Bakış” konu başlığıyla, 28 Kasım 2017 tarihinde 

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ın moderatörlüğünde Atatürk Kongre 

Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.
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Konuşmacılar, “İdealist Öğ-
retmen Nasıl Olmalıdır?, 
Eğitim Sorunu, Öğretmen 
Rol Model midir? Öğret-
menlerde Bulunması Ge-
reken Özellikler, Eğitim 
Sistemimizde Yaşanan Sı-
kıntıların Tarihçesi ” konula-
rına açıklık getirdi.

Eğitim Fakültesi, Güzel Sa-
natlar Bölümü Müzik Eğiti-
mi Ana Bilim Dalı öğrenci-
lerinin Türk Halk Müziğinin 
sevilen parçalarını seslen-
dirdiği etkinlikte öğrencile-
rin performansı büyük alkış 
topladı.

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, eğitim ko-
nusunun ülkelerin gelişimi-
ne doğrudan etkileri oldu-
ğunu belirtti. Rektörümüzün 
açılış konuşmalarının ar-
dından kendilerini tanıtan 

panelistler, sağlıklı bir eği-
timin olması gerekenlerini 
tartıştı. 

Etkinlikte günümüzün bilgi 
toplumu olduğunu vurgula-
yan konuşmacılar, günümüz 
öğretmenlerinin öğreten 
olmaktan ziyade öğrencile-
re yön vererek bilgiye nasıl 
ulaşacaklarını anlatması 
gerektiğine değindi. 

Günümüzde öğretmen ye-
tiştiren okulların teorik 
bilgileri tam anlamıyla ver-
diğine, fakat uygulama ve 
ruh konusunda eksiklerin 
bulunduğuna işaret eden 
konuşmacılar, öğretmen 
olacak kişilerin kendilerini 
en iyi şekilde donatmala-
rı ve gelecek nesillere yön 
verebilmeleri için öncelikle 
kendi gelişimlerini tamam-
lamaları gerektiğini, Mev-
lana’nın “Işık Saçmak İçin 

Mum Gibi Yanmak Gerekir” 
sözüyle anlattı. 

Öğretmenlerin her öğren-
ciye eşit mesafede yaklaş-
ması gerektiğine değinen 
panelistler, öğretmenlerin 
öğrencilerinin gözünde rol 
model olduklarını ifade etti.
İkinci Dünya Savaşı’nın ar-

dından ülkemizin eğitim 
sistemini yeniden yapılan-
dırmak için çağrılan uzman-
ların eğitim sistemimizin 
içini boşalttıklarını anlatan 
konuşmacılar, eğitim siste-
mimizin tekrar düzelmesi 
için yabancı boyunduruğun-
dan kurtarılması gerektiğini 
vurguladı.
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Etkinliğe, Aydın Valisi Yavuz 
Selim Köşger, 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, Sivil Top-
lum Kuruluşları, topluluk 
üyeleri akademik ve idari 
personelin yanı sıra çok sa-
yıda öğrenci katıldı.

Suriye’nin başkenti Şam’da, 

rejim askerlerinin ablukası 
altındaki Doğu Guta Bölge-
sinde yaklaşık bir ay önce 
rejimin topçu saldırısında 
annesini ve sol gözünü kay-
beden iki aylık Kerim bebek 
için, başta Türkiye olmak 
üzere dünyanın dört bir ya-
nında gösterilen tepkilere 
Üniversitemiz de sessiz kal-
madı. 

Öğrencilerimiz, hazırladık-
ları pankartlar ile birlikte 

sol gözlerini kapatarak ya-
şanan drama tepki gösterdi. 
Protesto gösterisinde yaptı-
ğı konuşmada Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Doğu 
Guta’da yaşanan insanlık 
dramına dikkat çekerek Su-
riye’de yaşanan Müslüman 
kıyımına karşı farkındalık 
oluşturmak istediklerini 
ifade etti. Prof. Dr. Bircan, 
“Suriye’de o kadar çok ölüm 
oldu ki insanlar artık duyar-
sızlaştı. Son dönemde yaşa-

Üniversitemiz Öğrenci 
Topluluklarınca 
düzenlenen Suriye'de 
süren Doğu Guta 
Ablukası’nın sembolü 
olan Kerim bebek 
için 22 Aralık 2017 
tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi 
önünde “Tek Gözünü 
Kapat” eylemi 
gerçekleştirildi.

Üniversitemiz “Kerim Bebek” 
için tek yürek oldu
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nan bu duyarsızlığı ortadan 
kaldırmak adına, Kerim be-
beğin acısına ortak olmak 
adına Üniversite olarak öğ-
rencilerimizle tepkimizi or-
taya koyuyoruz. İnşallah bu 
zulümler en kısa zamanda 
sona erer.” diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim 
Köşger ise dünyanın kötü 
bir süreçten geçtiğini ifade 
ederek bu kötü sürecin en 
dehşetengiz sahnelerinin 
komşumuz Suriye ve Irak’ta 
gerçekleştiğini vurguladı. 
Vali Köşger, “Bu vahşet em-
peryalist güçlerin özellikle 
de İsrail’in kendi menfaat-
leri doğrultusunda Bölgeyi 
istikrarsızlaştırma politika-

larının sonuçlarıdır. Bölge-
ye ve bölge insanına hiçbir 
faydası olmayan bu anlam-
sız iç savaş yaklaşık 400 bin 
insanın canına mal oldu. 
Milyonlarca insanın da 
mülteci durumuna düşme-
sine sebep oldu. 

Rejim güçlerinin attıkları 
bombalar sonucu bir gözü-
nü kaybeden Kerim bebek 
artık Suriye Savaşı’nın bir 
sembolüdür. 

Orada yaşanan vahşetin 
sembolüdür. Kerim bebek 
için duyarlılık gösteren tüm 
öğrencilerimize bu gösteri-
yi düzenledikleri için teşek-
kür ederim.” dedi.
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ADÜ Organ Nakli 
Kliniği açıldı 
ve ilk nakiller 
gerçekleşti

Doku ve organ naklini gerçekleştirmek 
üzere Sağlık Bakanlığına yapılan 
başvurular sonucu tüm şartları yerine 
getiren Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesinde Organ Nakli 
Kliniğinin açılışı, 8 Aralık 2017 tarihinde 
gerçekleşti.
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Konuyla ilgili ekip, alet ve 
donanımı sağlayarak, Ba-
kanlıkça gerçekleşen dene-
tim sonrası, 17 Ekim 2017 
tarihinde doku ve organ 
nakli ruhsatını alan Üniver-
sitemiz Organ Nakli Klini-
ğinin açılışına, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Ge-
nel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Aslan, Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Serpil 
Demirağ, Hastane Başhe-
kimi Yrd. Doç. Dr. Mücahit 
Kapçı ve hastane personeli 
katıldı.

Açılış sonrası ilk nakiller 
de gerçekleştirildi. Hastane 
de ilk organ nakli 16 Aralık 
tarihinde gerçekleştirildi. 
Türkiye’de ilk organ nakli-
ni gerçekleştiren Prof. Dr. 
Mehmet Haberal’ın da katı-
lımıyla nakil için başvuruda 
bulunan 29 yaşındaki Mu-
rat Mutun’a annesi Fadime 
Mutun’dan alınan böbrek 
nakledildi.

Başkent Üniversitesi Kuru-
cu Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Haberal’ın nezaretinde ger-
çekleşen ameliyata katılan 
ekip şu isimlerden oluştu: 
Başkent Üniversitesi Öğre-
tim Üyeleri Başkent Üniver-
sitesi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Adnan Torgay,  Prof. 
Dr. Gökhan Moray, Yrd. Doç. 
Dr. Mahir Kırnap, Yrd. Doç. 
Dr. Aydıncan Akdur,  Üniver-
sitemiz Tıp Fakültesi Öğre-
tim Üyeleri, Prof. Dr. Ahmet 
Ender Demirkıran, Prof. Dr. 
Feray Gürsoy, Yrd. Doç. Dr. 
Kamil Varlık Erel, Yrd. Doç. 
Dr. Sinan Yılmaz, Yrd. Doç. 
Dr. E. Murat Yılmaz, Yrd. Doç. 
Dr. Erdem Barış Cartı, Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Gökhan 
Ünsal. Organ nakli ameliya-
tı yaklaşık 3 saat sürdü. 
Hastanemizde ilk kara-
ciğer nakli ise Karaciğer 
Nakli Sorumlu Uzmanı Yrd. 
Doç. Dr. Erdem Barış Cartı 
başkanlığındaki ekip ta-
rafından 26 Aralık 2017 
tarihinde gerçekleştirildi. 
İlk kez gerçekleştirilen ka-
raciğer nakli ameliyatında, 
ilerlemiş karaciğer sirozu 
teşhisi konulan 55 yaşında-

ki Kamuran Atlas adındaki 
hastaya, Denizli’de beyin 
ölümü gerçekleşen 19 ya-
şındaki bir kadavradan alı-
nan karaciğer nakledildi.

Yaklaşık 6 saat süren ameli-
yat, Genel Cerrahi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Demirkıran, Yrd. Doç. Dr. 
Murat Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. 
Gökhan Ünsal, Anestezi ve 

Plastik Cerrahi ABD başkan-
lığında 12 kişilik bir ekip 
tarafından gerçekleştirildi.

Oldukça başarılı geçen 
ameliyatın ardından açıkla-
ma yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Aydın’ın 
Üniversitemiz Hastanesi 
öncülüğünde sağlık kenti 
olma yolunda emin adım-
larla ilerlediğini kaydetti.
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Üniversitemize Gazeteci Yazar
İlhami Işık konuk oldu

Üniversitemizde Diriliş 
Konferansları kapsa-
mında düzenlenen 

Gazeteci-Yazar İlhami Işık’ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
“Güneydoğu’da 90’lı Yıllar-
dan Bugüne FETÖ Yapılan-
ması” konulu konferans, 6 
Aralık 2017 tarihinde ger-
çekleşti.

Atatürk Kongre Merkezi’n-
de düzenlenen konferansa, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Rektör Yardımcıla-
rımız Prof. Dr. Recai Tunca, 
Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel 
Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mus-
tafa Aslan, akademik ve idari 
personelin yanı sıra çok sa-
yıda öğrenci katıldı.

Konuşmasına Merhum Ad-
nan Menderes’i anarak baş-
layan İlhami Işık, yaşanan 
FETÖ Darbe Girişiminin hala 
tam anlamıyla açıklığa ka-
vuşturulamadığını söyleye-
rek, “Yaşadığımız bu darbe 
girişimiyle yatay-dikey mü-
cadele etmemiz gerekiyor. 
Yoksa buna benzer örgütler 
bizim yanlışlarımızdan, ek-
siklerimizden beslenip daha 
da büyürler.” dedi ve yapılan 
mücadelenin yatay olması 
durumunda, sadece kısa sü-
reli kazanımlar sağlanacağı-
nı sözlerine ekledi. 

FETÖ’nün Türkiye’nin, etki 
altında kalarak yıkılması için 
oluşturulmuş küresel bir bi-
çimlenme olduğunu söy-
leyen İlhami Işık, “FETÖ bir 
inançtan doğdu, sadece bu-
gün var olmadı. 1960’lı yıl-
lardan günümüze gelen eski 
bir yapıydı. Bu yapı zehirli 

bir sarmaşık gibi her yere 
yavaş yavaş sızdı.” dedi. Din, 
tarikat, cemaat, liderlik üze-
rinden kurulup uygulanan 
bu biçimlemenin; milliyetçi-
lik, mezhep çatışmaları, gibi 
birçok nedeninin olduğunu 
belirten Işık, sivil örgütlen-
menin bu gruplanmalar kar-
şısında çok önemli bir yer 
tuttuğuna da vurgu yaptı.

FETÖ’nün güç mekanizmala-
rının devletin güvenlik güç-
leri, hukuk gibi çok önemli 
alanlarını ele geçirerek, 
siyasal anlamda organizas-
yonu bozduğunu söyleyen 
İlhami Işık, “Devlet onlara 
sığmış, onlar devlete sığa-
mamış. Bu kadar büyük ve 
tehlikeli bir örgütle karşı 
karşıyaydık.” dedi. 

Güneydoğu’da FETÖ’nün 
yaptıklarına da değinen İlha-
mi Işık, bu bölgede yaşanan 
kaosları Ergenekon, PKK, Hiz-
bullah gibi örgütlerin üstüne 
yıkarak kendilerini deşifre et-

mekten kurtardıklarını ifade 
etti. Işık, sivil örgütlenmenin 
kenetlenmiş bir şekilde bu 
örgütün karşısında durma-
sıyla örgütün 15 Temmuz’da 
başarısızlıkla sonlandığını 
sözlerine ekledi.

Gazeteci Yazar İlhami Işık, si-
yasal sistemimizde var olan 
karizmatik liderler sayesin-

de ve halkımızın mücade-
lesiyle, darbe girişiminden 
yara almayarak yolumuza 
devam ettiğimizi vurgulaya-
rak konuşmasını sonlandırdı.

Konferans, soru cevap bölü-
münün ardından, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın İlhami 
Işık’a teşekkür belgesini tak-
dim etmesiyle sona erdi.
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Kudüs’ün dünü bugünü ve 
geleceği konuşuldu

Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) Başkanı 
Donalt Trump’ın Ku-

düs’ü, İsrail’in başkenti ilan 
etmesinin ardından Müslü-
man âleminden tepkiler çığ 
gibi büyürken Üniversitemiz 
Atatürk Kongre Merkezi Mi-
letos Salonu’nda 11 Aralık 
2017 tarihinde  “Kudüs’ün 
Dünü, Bugünü ve Geleceği” 
konuşuldu.

Anka Teknoloji Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Çelik’in konuşmacı olarak 
katıldığı etkinliğe, İlimiz 
Valisi Yavuz Selim Köşger, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Rektör Yardımcıla-
rımız Prof. Dr. Recai Tunca, 
Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. 
Halil Kırnak, Genel Sekreter 
V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa As-
lan’ın yanı sıra AK Parti İl 
Başkanı Ahmet Ertürk, sivil 
toplum örgütleri, il müdür-
leri, parti temsilcileri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşma-
sını yapan Vali Yavuz Selim 
Köşger, Kudüs’ün Müslü-
manların ilk kıblesi olması 
ve Musevilik, Hristiyanlık ve 
Müslümanlık olmak üzere 3 
ilahi dince kutsal bir şehir 
olarak kabul edilmesi nede-
niyle şehrin ayrı bir önemi-
nin olduğunu vurguladı.

Vali Köşger’in konuşma-
larının ardından söz alan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, İslam coğrafyası-
nın Batılı devletlerce nasıl 
terörist ve düşman olarak 
gösterildiğine dikkat çeke-

rek Batılıların İslam coğraf-
yasına kimler aracılığıyla 
nasıl yerleştiğini anlattı. 
Sovyetlerin dağılmasının 
ardından düşmansız kalan 
Batı bloğunun yeni düşman 
olarak İslamı ve Müslüman-
lığı gösterdiğini dile getiren 
Prof. Dr. Bircan, yaşanan tüm 
olumsuz gelişmelere rağ-
men Müslümanların sessiz 
kalmasının bugün Kudüs’le 
sonuçlandığını ifade etti. 
Kudüs’ün Müslümanların 
elinden yüz yıl önce çıktığı-
na işaret eden Rektörümüz, 
“Müslümanlar sessiz kaldığı 
sürece bu durumdan kurtu-
lamaz.” diyerek tüm İslam 
âlemine tek yürek tek ses 
olma çağrısında bulundu.

AK Parti Aydın İl Başkanı 
Ahmet Ertürk, ABD’nin aldığı 
tek taraflı kararın dayatıl-
masına müsaade etmeye-
ceklerini belirterek, İsrail’in 
Filistin toprakları üzerinde-
ki tahakkümünün er ya da 
geç son bulacağını söyledi. 
Ertürk, Üniversitemize böyle 
anlamlı bir etkinliği organi-
ze ettiği için teşekkür etti.
Protokol konuşmalarının 

ardından konferansa başla-
yan Prof. Dr. Mehmet Çelik, 
9 Aralık 1917 yılında Ku-
düs’ün İngilizler tarafından 
işgal edildiğinin ve Kudüs’e 
vedamızın yüzüncü yılı ol-
duğunun altını çizerek Filis-
tin toprakları üzerine kuru-
lan Yahudi devletinin nasıl 
inşa edildiğini anlattı. Prof. 
Dr. Çelik, adım adım Filistin 
topraklarını işgal eden İsra-
il’in dünya kamuoyuna Filis-
tinlileri bir terörist gibi gös-
terdiğini ifade ederek “Bu 
oyun 60 yıldır oynanıyor, bu 
oyuna herkes inanıyor ve 
hiç kimse sesini çıkarmıyor.” 
diye konuştu. Öte yandan 
Yahudilerin dünya üzerinde 

en çok zulüm gören kavim 
olduğunu dile getiren Çe-
lik, bu zulümler esnasında 
Müslümanların Yahudileri 
zulümden kurtardığını kay-
dederek bugünkü Filistin 
topraklarında yaşanan zul-
mün aynı zamanda bir iha-
net olduğunu vurguladı.  

Çelik, üç dinin kutsal saydı-
ğı kentin, İsrail Devleti’nin 
başkenti olamayacağını, 
Selâhaddin Eyyubi’den gü-
nümüze kadar olan tarihi 
süreci değerlendirerek an-
lattı. Prof. Dr. Çelik, şartlar ne 
olursa olsun Müslümanların 
asla Kudüs’ten vazgeçmeye-
ceklerini sözlerine ekledi.
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Üniversitemizde 
gazeteciliğin 
geleceği konuşuldu

Basın İlan Kurumu Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Mus-
tafa Canbey program öncesi 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı makamında ziyaret 
ederken, Rektörümüz ken-
disine Üniversitemiz hediye 
paketini takdim etti.

Konferansa, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Genel sekre-
ter V.  Yrd. Doç . Dr. Mustafa As-
lan’ın yanı sıra Basın İlan Ku-
rumu Aydın İl Müdürü Mevlüt 
Uluçamlı, Aydın Gazeteciler 
Cemiyet Başkanı Semra Şe-
ner, akademik ve idari perso-
nelimiz, basın mensupları ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Konuşmasına Basın İlan 
Kurumunun devletin med-

ya adına faaliyet gösteren 
bir kurum olduğunu ifade 
ederek başlayan Dr. Canbey, 
radyo ve televizyonun or-
taya çıkmasıyla  gazetenin 
daha da güçlendiğinden söz 
ederek katılımcılara kitle 
iletişim araçlarının birbirine 
olan etkilerinden bahsetti. 
Dr. Canbey, dijital alanda hızlı 
bir ilerleme ve değişimin söz 
konusunu olduğunu ifade 
ederek “Medyanın, insanın 
olduğu yere yönelmesinin 
yanı sıra insanların da dijital 
mecralara doğru yönelmesiy-
le,  gazetelerin tirajları düş-
mektedir. Yeni neslin yazılı 
basından çok dijital medya-
dan haberlere erişmesi de bu 
durumu desteklemektedir.”  
dedi. 

Dr. Canbey,  gazeteciliğin her 
daim hayatımızda olacağın-
dan ancak gazetenin 30-40 
yıl içerisinde son bulabilece-
ğinden söz ederek bazı önde 
gelen fütüristlerin konuş-
malarından alıntılar yaptı ve 
birkaç sene öncesinde yazılı 
medyanın dijital medyanın 
önünde olduğuna dair ista-
tistikler sundu.

Gazetelerin dijital mecrayı 
desteklemesinin önemine 
ve özgün içerik üretmenin 
gerekliliğine de değinen Dr. 
Canbey, insan kaynağı anla-
mında çok güçlü bir alt yapı-
ya ihtiyaç duyulduğunu, yazı-
lı basının daha uzun ömürlü 
olabilmesi için günümüz ça-
ğına ayak uydurması gerekti-

ğini belirterek konuşmasına 
son verdi. 

Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürü de 
Üniversitemizdeydi

Konferans öncesi Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan 
Basın İlan Kurumu Genel 
Müdürü Yakup Karaca’yı ve 
beraberindeki heyeti, 14 Ara-
lık 2017 tarihinde makamın-
da ağırlamıştı.

Ziyarette Karaca’nın yanı sıra; 
Basın İlan Kurumu (BİK) Ge-
nel Müdür Yardımcısı Mus-
tafa Canbey, Üniversitemiz 
Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Aslan, İlan Hizmet-
leri Müdürü İdris Armağan 
Çam, BİK Şube Müdürü Mev-
lüt Uluçamlıbal, Proje Koor-
dinatörü Cenk Koray Doğan, 
İlan Hizmetleri Şef Yardım-
cısı Mehmet Fatih Kutluhan 
yer almıştı.

Yakup Karaca Adnan Mende-
res Üniversitesinde gerçek-
leştirilen çalışmaları yakın-
dan takip ettiklerini, yerel ve 
ulusal basınla iş birliği içinde 
yürütülen projeleri memnu-
niyetle karşıladıklarını ifade 
etmişti.

Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Basın İlan Kurumu Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey’in konuşmacı 
olarak katıldığı “Gazeteciliğin geleceği ve medyadaki 
yeni yönelimler” konulu konferans, 18 Aralık 2017 
tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
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Üniversitemizde İnsan 
Hak ve Hürriyetleri 
Topluluğu tarafından 

düzenlenen şair-yazar Ah-
met Mercan’ın konuşmacı 
olarak katıldığı  “Adalet Ara-
yışında İnsan Hakları” konu-
lu konferans, 11 Aralık 2017 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.

Konferansa, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Anka 
Teknoloji Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mehmet Çelik, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 

Halil Kırnak, Genel Sekreter 
V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, 
akademik ve idari persone-
lin yanı sıra çok sayıda öğ-
renci katıldı.

Konuşmasına Avrupa’da in-
san hakları ihlali olduğunu 
söyleyerek başlayan Ahmet 
Mercan, Avrupa’nın Suriyeli 
mültecileri geri iade etme-
sinin, bu ihlali açık bir şe-
kilde gösterdiğini belirtti.  
Evrensel haklarımızı, Kan-
te, Platon ve Sokrates’ten 
alıntılar yaparak ifade eden 

Ahmet Mercan, insan hakla-
rının geçmişten günümüze 
geçirdiği gelişimi anlattı. İn-
sanların okuma yazmayı öğ-
renerek kitapları çevirmeye 
başladıktan sonra insan 
hakları kavramının ortaya 
çıktığını belirten Mercan, 
Kilisenin etkili olduğu dö-
nemlerde, insanlar arasın-
da sınıf farklılıklarının ol-
duğunu, Kilisenin etkisinin 
azalmasıyla ve aydınlanma 
çağıyla teknolojinin de ge-
lişerek insan hakları kavra-
mının daha da geliştiğini 

söyledi. 

Dünyada gizli nüfus planla-
ması ve yeni insan modeli 
arayışlarının, insan hakları-
na aykırı olduğunu söyleyen 
Ahmet Mercan, “İnsan hak-
ları ile ilgili bir bildirge ha-
zırlanacaksa bütün ülkeler, 
tüm insanlık düşünülerek; 
barış, güven, kardeşlik ve 
tarafsızlık ilkesine uyularak 
hazırlanmalı.” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de in-
san hakları ile ilgili en bü-
yük sıkıntının; insanların 
sorumluluk almaması ve 
insan haklarının siyasi bir 
argüman olarak kullanılma-
sından kaynaklandığını da 
sözlerine ekleyen Mercan, 
“Ülkeler kendi çıkarlarını 
düşünerek, tüm insanlığı 
kapsamayan düzenlemeler 
yapıyor. Bu tür haklar evren-
sel özellik taşımamaktadır.” 
diyerek eşitsizliğin insan 
hakları ve adalet kavram-
larına engel teşkil ettiğini 
belirtti. 

Konferans soru cevap bölü-
münün ardından, Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan’ın 
şair, yazar Ahmet Mercan’a 
teşekkür belgesini verme-
siyle sona erdi.

Üniversitemizde 
İnsan Hakları 
Konferansı 
düzenlendi
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Teknokent’te anahtar 
teslim sürecine girildi

Geçtiğimiz günlerde 
Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Dr. Fa-

ruk Özlü ’nün teşrifleriyle 
açılan Üniversitemiz Tek-
nokentine yatırım yapan ilk 
firma yetkililerine Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 18 
Aralık 2017 tarihinde maka-
mında anahtar teslimi yaptı.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Üniversitemiz Tek-
nokent’inin ilk şirketi olan 
Insoftpro Yazılım Hizmetleri 
Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi ortaklarından Hasan 
ve Aydın Gökyiğit’i maka-
mında ağırlayarak hayırlı 
uğurlu olmasını diledi.

Teknokent’in, yatırımcıların 
gözdesi durumuna geldiği-
ni ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Bircan, Teknokentin 
büyük bir rağbet gördüğü-
nü dile getirerek teknik de-
ğerlendirmelerin ardından 
ofislerin yatırımcılara kira-
lanacağını söyledi. Prof. Dr. 
Bircan, “İlk firmamıza yerini 
teslim ettik. İstanbul’da faa-
liyet gösteren Aydınlı bir fir-
ma, tüm altyapı hizmetlerini 
Üniversitemiz Teknokent’i-
ne taşıyacak. Bu firmanın 
merkezi Aydın olacak. Yazı-
lım alanında hizmet veren 
bu firma, ilk aşamada 17 
kişiye, ileriki dönemde 30 
kişiye istihdam sağlayacak. 
20 Aralık tarihinde Proje 

Döngüsü Yönetimi Eğitim 
Programında Teknokent’te 
yer almak isteyen genç giri-
şimci kitlesi bize bir sunum 
yapacak. Çok yeni fikirler 
var. Genç girişimcilerin Tek-
nokent’imizde bulunmasını 
istiyoruz.” diye konuştu.

“Üniversiteler proje 
merkezi olmalıdır”

Proje Döngüsü Yönetimi 
Eğitim Programı, 20 Aralık 
2017 tarihinde Teknokent 
Konferans Salonu’nda ger-
çekleşti. Programa Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can, Rektör Yardımcılarımız 

Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. 
Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Ha-
lil Kırnak, Aydın Valiliği Dış 
İlişkiler Bürosu Yetkilileri, 
Teknokent Müdürü Doç. Dr. 
Cemal İyem, akademik ve 
idari personel katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuş-
mada Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Üniversitele-
rin, proje merkezleri olması 
gerektiğinin altını çizerek 
şehre yön verecek, kentin 
ihtiyaçlarını giderecek bir-
takım adımlar atmak duru-
munda olduğunu vurguladı.  
Konuşmasına Teknokent ve 
faaliyetlerini açıklayarak 

başlayan Teknokent Müdü-
rü Doç. Dr. Cemal İyem ise 
Teknokentlerin Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
bünyesinde oluşturulan bir 
yapılanma olduğuna dik-
kat çekerek Teknokentlerin 
avantajlarını anlattı. Prog-
ramda söz alan Aydın Valili-
ği Dış İlişkiler Koordinatörü 
Reyhan Türkmen, yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi 
vererek Aydın genelinde 
gerçekleştirdikleri proje-
leri paylaştı. Konuşmaların 
ardından Teknokentte yer 
almak isteyen genç girişim-
ciler sunum yaptı.
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Aydın Milletvekili Musta-
fa Savaş ve beraberindeki 
heyet, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ı 3 Aralık 2017 
tarihinde makamında ziya-
ret etti.

Milletvekili Savaş’ın Rek-
törümüzü ziyaretinde, Rek-
tör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. 
Halil Kırnak, Genel Sekre-

ter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Aslan, Üniversite Yöneti-
mi ve parti temsilcileri de 
hazır bulundu. Ziyaretten 
memnuniyet duyduğunu 
ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, “Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
olarak Aydın için önemimi-
zin farkındayız. Aydın’ın en 
büyük kamu kurumu olarak 
ilimize sosyal ve ekonomik 

yönden katkı sağlıyoruz. 
Aydın’ın gelişimi için Üni-
versite olarak destekleri-
miz devam edecek.” dedi. 

Üniversitemizde gerçek-
leştirilen yatırımlar ve viz-
yon projeleri hakkında da 
bilgiler veren Rektörümüz 
Prof. Dr. Bircan, geçtiğimiz 
günlerde Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Dr. 

Sayın Faruk Özlü’nün teş-
rifleriyle açılan Teknokent 
Alanı’nın görsellerini pay-
laştı.

İyi dilek ve temennilerle 
geçen toplantının sonunda 
Milletvekili Mustafa Savaş, 
misafirperverliğinden do-
layı Rektörümüze teşekkür 
ederken, çalışmalarında 
başarılar diledi.

Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan 
Bakan Soylu ile 
bir araya geldi

Aydın Polis Meslek Eği-
tim Merkezi (POMEM) 
20. Dönem Mezuniyet 

Töreni ve Köşk ilçesindeki bir 
dizi açılışa katılmak için 13 
Aralık 2017 tarihinde Aydın’a 
gelen İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu ile Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Mezuni-
yet Töreninde bir araya geldi. 

Etkinlikte  Emniyet Genel 
Müdürü Selami Altınok ve 

Polis Akademisi Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Çolak’ta yer aldı. 
Etkinlikte bir araya gelen 
Bakan Soylu ile Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan samimi 
bir ortamda bir süre sohbet 
etti. Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Üniversitemiz 
hakkında Bakan Soylu’ya 
bilgiler verirken Soylu da 
Üniversitemizin son dönem-
de kaydettiği ilerlemelerden 
duyduğu memnuniyeti ifade 
etti.

Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Rektörümüzü ziyaret etti
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 Aydın Menderes’i “Siyasi 
Ufuk Turu” konferansıyla andık

Üniversitemiz tarafından 
düzenlenen İzmir Mil-
letvekili Hüseyin Koca-

bıyık ve İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. İdris Demir’in konuş-
macı olarak katıldığı “Siyasi 
Ufuk Turu Aydın Menderes” 
konulu konferans, 25 Aralık 
2017 tarihinde   AİSYEM Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşti.

İzmir Milletvekili Hüseyin 
Kocabıyık ve İstanbul Mede-
niyet Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. İdris Demir, 
program öncesi Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı 
makamında ziyaret ederken, 
Rektörümüz kendilerine Üni-
versitemiz hediye paketini 
takdim etti.  

Konferans öncesi, Aydın Men-
deres’in ölümünün 6. yıl dö-
nümü dolayısıyla Merhum 
Aydın Menderes hayrına, 
Üniversitemiz Kütüphanesi-
nin önünde öğrencilere ve 
personelimize lokma ikram 
edildi. 

Konferansa, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Recai 
Tunca ve Prof. Dr. Halil Kırnak, 

Genel Sekreter V.  Yrd. Doç . Dr. 
Mustafa Aslan, akademik ve 
idari personelin yanı sıra çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Konuşmasına Adnan Men-
deres dönemini özetleyerek 
başlayan Kocabıyık, Aydın 
Menderes’ten çok şey öğren-
diğini ifade ederek Mende-
res’in siyasette etik, espri ve 
nezaket kavramlarına verdiği 
öneme dikkat çekti.

Tam bağımsızlık ilkesi,  hâki-
miyetin kayıtsız şartsız mil-
letin olması ve misak-ı milli 
sınırlarına sahip çıkmak gibi 

ilkelerin, Aydın Menderes’e 
ait en önemli siyasi kişilik 
özelliklerinden olduğunu 
ifade eden Kocabıyık, Mende-
res’e rahmetli Turgut Özal ve 
Demirel’in başbakanlık teklifi 
ettiğini, ancak Türkiye’deki 
cari siyaseti yeterince de-
mokrat bulmadığı için Men-
deres’in bu teklifi reddettiği-
ni dile getirdi. 

İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
İdris Demir, Aydın Mende-
res’in söylemlerinden bahse-
derek başladığı konuşmasın-
da, Menderes’in 1997 yılında 

yapılmış bir haritasını sundu 
ve haritanın merkezinde An-
kara’nın; altında ise hilalin 
bulunduğuna dikkat çekti. 
Demir, konuşmasına Türki-
ye’nin dış politikası hakkında 
bilgiler vererek devam etti ve  
“Türkiye için ekonomik olarak 
AB iyi bir dış ticaret ortağıdır, 
ülkemizin ulusal çıkarlarına 
önem vermeliyiz.” dedi.

Konferans, katılımcıların soru 
ve görüşlerinin alınmasının 
ardından Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın konuşma-
cılara teşekkür belgelerini 
vermesiyle sona erdi.

İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Doç. Dr. İdris Demir
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Rektörümüz Öğrenci 
Topluluklarıyla Nazilli’de bir 
araya geldi 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Üniversi-
temiz Öğrenci Toplu-

luklarından temsilcilerle 23 
Aralık 2017 tarihinde Na-
zilli’de düzenlenen kahvaltı 
organizasyonunda bir araya 
geldi. 

Kahvaltıya, Rektörümüzün 
yanı sıra,  Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Genel Sekreter V. Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Aslan, İşletme, 
Borsa ve Finans, Muhasebe, 
Ekonomi, Sosyal İnceleme ve 
Araştırma, Osmanlı Medeni-
yeti, Uluslararası Öğrenciler 

Topluluğu öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin sorunlarını ve 
beklentilerini tek tek dinle-
yen Rektörümüz Prof. Dr. Bir-
can öğrenci topluluklarının 
tüm ihtiyaçlarının karşılan-
ması için hazır olduklarının 
altını çizerek öğrencilerin 
her zaman yanında olduk-
larını belirtti. Samimi bir 
ortamda geçen kahvaltıda, 
topluluk üyeleri de faaliyet-
lerinden bahsederek gerçek-
leştirmek istedikleri etkinlik-
ler hakkında bilgiler verdi.

Kahvaltı, fotoğraf çekimi ile 
son buldu.
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Üniversitemizde, mev-
cut kamu binalarının 
enerji verimliliğini 

arttırmaya yönelik Avru-
pa Birliği destekli bir proje 
olan Bricker Projesi Teknik 
Toplantısı, 27 – 28 Kasım 
2017 tarihlerinde gerçek-
leşti.

Toplantıya, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Törün Özer, Proje Genel Ko-
ordinatörü Juan Ramon de 
las Cuevas, Acciona (İspan-
ya) firmasından Juan Ramon  
de las Cuevas  ve Silvio 
Vitali-Nari, Rank (İspanya) 
firmasından Manuel Gonza-
lez Piquer, Tecnalia (İspan-

ya) firmasından Pablo De 
Agustin Camacho, Soltigua 
(İtalya) firmasından Luca 
Ancarani,  Özyeğin Üniver-
sitesinden Prof.Dr. M. Pınar 
Mengüç ve Uzman Yasemin 
Somuncu, Onur Enerji Fir-
masından Onur Günduru, 
Üniversitemiz Öğretim Üye-
leri Prof.Dr. Yunus Çerçi, Doç. 
Dr. Selman Sağlam, Yrd. Doç. 
Dr. Atilla Dönük ile aktif ve 
pasif sistem yüklenici firma 
temsilcileri katıldı. 
Projeyle, Üniversitemiz Uy-
gulama ve Araştırma Has-
tanesi, Liege (Belçika) ve 
Caceres (İspanya) şehirle-
rindeki 3 adet kamu bina-
sında yapılacak teknolojik 
yatırım ve iyileştirmelerin, 

enerji tüketimini en az %50 
oranında azaltması ve 6-7 
yıl içinde kendini amorti et-
mesi bekleniyor. 

Konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, bu projede 
artık sona gelindiğini, he-
deflerin belli adımlarının 
şimdiden gerçekleşmeye 
başladığını ifade ederek 
izolasyonun henüz yüzde 
60’ının tamamlanmasına 
rağmen, hava sıcaklığının 
eksi 1 dereceye düştüğü 
geçtiğimiz günlerde Hasta-

nemizde ikinci kazanı çalış-
tırmaya gerek görülmediği-
ni söyledi.

Proje ekibi, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan ile 
Senato Odası’nda bir araya 
gelerek projenin son duru-
mu ve çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Bununla bera-
ber proje için Leonardo Fil-
ms tarafından hazırlanacak 
tanıtım filminde kullanıl-
mak üzere Leonardo Films 
ekibi Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan ile özel bir rö-
portaj yaptı.

Üniversitemizde 
Bricker Projesi 
Toplantısı yapıldı



   
ARALIK 2017   ADÜ HABER 17

“Geleceğin 
Dünyasında 
Türk Gençliği” 
konuşuldu

Üniversitemiz tarafın-
dan düzenlenen İstan-
bul Medipol Üniver-

sitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
“Geleceğin Dünyasında Türk 
Gençliği” konulu konferans, 
26 Aralık 2017 tarihinde AİS-
YEM Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti.

Program öncesinde Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan`ı 
makamında ziyaret eden 
Arslan’a, Rektörümüz tara-
fından Üniversitemiz hediye 
paketi takdim edildi.
Konferansa, Rektör Yardım-
cılarımız Prof. Dr. Recai Tun-
ca ve Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Genel Sekreter V.  Yrd. Doç . 

Dr. Mustafa Aslan, akademik 
ve idari personelin yanı sıra 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Konuşmasına Akademi 
ve Endüstri arasında köp-
rü kurulması konusunda 
eksiklikler olduğunu söy-
leyerek başlayan Prof. Dr. 
Hüseyin Arslan, “Öğrencile-
rimle birlikte yaptığımız ça-
lışmalarda  Ar-Ge’ye ağırlık 
veriyoruz. Öğrencilerinize 
İnanırsanız ve iyi bir vizyon-
la onları desteklerseniz iyi 
işler ortaya çıkartabilirsi-
niz.” dedi.

Temel Bilimleri olmayan bir 
ülkenin sonunun geldiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Ars-
lan,  Sosyolojiyi, Psikolojiyi 
ve Matematiği teknolojiyle 
birleştirebilirsek iyi şeyler 

ortaya çıkacağını belirtti.
Patent ve inovasyonun 
önemini de anlatan Arslan, 
“Patent ürünü korur, pres-
tij sağlar. Ülke olarak kendi 
üretimimizi, baz istasyo-
numuzu oluşturmamız la-
zım. 2006 yılından 2017’ye 
kadar geçen süreçte trend 
teknoloji olmuştur.” diyerek 
ekonomik gücün teknolojik 
güç olduğunu ifade etti. 
Teknolojide Enerji, Sağlık 
Teknolojileri, Savunma Tek-
nolojileri, Haberleşme ve 
Sinyalleşme, Siber Güven-
lik, Bilgi Teknolojileri konu 
başlıklarında bilgiler veren 
Prof. Dr. Arslan konuşmasına 

“Hayal edebildiğiniz kadar 
yapabilirsiniz” vurgusunu 
yaparak devam etti. 
“Ne yapıyorsanız yapın en 
iyisini yapın” diyerek önemli 
olanın bir yeteneği kazanıp 
kendine bir şeyler katma ve 
geliştirme olduğunu söy-
leyen Arslan, “Başarısızlık-
lardan gelen başarılar, çok 
önemlidir.” sözüyle konuş-
masını sonlandırdı.
Konferans, katılımcıların 
soru ve görüşlerinin alın-
masının ardından Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Recai 
Tunca’nın Prof. Dr. Hüseyin 
Arslan’a Teşekkür Belgesini 
vermesiyle sona erdi.
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 psikiyatrik   yönüyle bakın

Obezite nedir?

Obezite terimini artık her-
kes bilmektedir. Sadece 
ülkemizde değil tüm düny  
ada giderek obez nüfus 
artmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü; obeziteyi vücutta 
sağlığı kötü yönde etkile-
yecek düzeyde yağ birikimi 
olarak tanımlamaktadır. Ço-
cukluk çağı obezitesi ko-
ruyucu hekimlik açısından 
önemli bir konudur. Çünkü 6 
yaşında iken obez olanların 
%25’i, 12 yaşındayken obez 
olanların ise maalesef %75’i 
erişkin yaşamda da obez 
olarak hayatlarına devam 
etmektedirler. Bu nedenle 
çocukluk çağındayken obe-
zite fark edilmeli, gerekli 
önlemler alınmalıdır.

Obezite neden olur?

Hem çevresel hem genetik 
(ırsi) etmenler obezite ne-
denleri arasında gösteril-
miştir:

Vücudumuzda beslenmemi-
zi düzenleyen nörolojik-hor-
monal sistemler mevcuttur. 
Bazı beyin bölgeleri (hipo-
talamus) ve bazı biyolojik 
maddeler (leptin, insülin, 
ghrelin, kortizol) beslenme 
dengemizden sorumludur. 
Bunların arasında oluşan 
dengesizlikler ve eksiklikler 
kişide iştah artmasına ve 
kilo almaya yol açar. 

*En başta yanlış beslenme 
alışkanlıkları gelir. 

*Yetersiz fiziksel aktivite, uy-
gun olmayan yaşam tarzları 
(aburcubur tüketimi, TV kar-
şısında yemek yemek gibi)

*Genetik etmenler (anne 
veya babadan birisi obez 
ise çocukta risk 2 kat artar), 
hormonal bozukluklar (Tiro-
id hastalıkları, şişmanlıkla 
seyreden yapısal hastalık-
lar)

*Bazı ilaçlar, gereksiz ek be-
sin ve vitamin kullanımı

*Bazı psikolojik rahatsızlık-
lar

*Sigara ve alkol kullanımı 
obezite nedenlerindendir.
Obezite aslında yeme bo-
zukluğudur

Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Sevcan Karakoç 
Demirkaya, obeziteyi 
boya göre vücut 
ağırlığının oldukça 
fazla olmasından 
kaynaklı şişmanlık 
durumu olarak 
tanımladı ve 
obezitenin psikiyatrik 
yönü hakkında 
ayrıntılı bilgi verdi.

Yrd. Doç. Dr. Sevcan Karakoç
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

HABER: Ezgi TOYGAR | Zeynep Şule YÜKSEL

Obeziteye
bir de 
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Altta yatan genetik veya 
hormonal bir neden kanıt-
lanmamışsa yanlış beslen-
me ve çevresel etmenlerin 
devam etmesiyle seyreden 
obezite aslında bir tür yeme 
bozukluğudur. Kişi içinde 
bulunduğu durum nedeniy-
le kendini değerlendirmesi 
bozulur, dürtüsel tıkanırca-
sına yemek yer veya hasta-
lıkları gelişmesine rağmen 
kilo vermek için çaba gös-
termez. Şişman birey be-
den algısı bozuldukça bazı 
diyetler uygulamaya çalışır, 
uyamadıkça yemek yer. Bu 
nedenle obez çocukların 
değerlendirilmesi ve takip 
edilmesinde psikiyatri he-
kimleri de tedavi ekibinde 
yer almalıdır.

Şişmanlıkla gelişen 
ruhsal hastalıklar

Özellikle beden imgesinin 
önem taşıdığı ergenlikte 
aşırı kiloyla ilişkili ruhsal 
hastalıklar daha sık görülür. 
Kötü beden algısı, özgüven 
düşüklüğü, aşağılık ve de-
ğersizlik hissi obez ergen-
lerde oldukça sıktır. 

Obezite yeme bozuklukları 
ile ilişkili bulunmuştur. Ano-
reksiya değil ama bulumi-
yaobzeite ile ilişkilidir. Gece 
yeme ataklarını takiben 
ve kusma veya ishal yapıcı 
maddeler kullanma görüle-
bilir. 

Çocuklarda küçük yaşlar-
da bile obez oldukları için 
damgalanma sık görülür. 
Akranları obez bir çocukla 
alay edebilir ve oyunlarına 
almayabilirler. Bazen öğ-
retmenler bile sınıf göste-
rilerine aşırı kilolu çocukları 
seçmeyebilirler. Bu nedenle 
kaygı bozuklukları ve dep-
resyon her yaş grubu obez 
çocukta sık görülen rahat-
sızlıktır.

Zeka seviyesi yetersiz olan 
veya öğrenme güçlüğü çe-
ken çocuklar tedavi edil-
mezlerse, ilgi alanlarını da-
raltıp sadece TV veya video 
oyunları ile ilgilenirler ve 
aşırı kilolu olmaya yatkın 
olurlar.

Sigara veya stimülan bağım-
lılığında, ergenler bu mad-
deleri bıraktıklarında iştah-
larının arttığını fark ederek 
bırakmaya yanaşmamakta-
dırlar. Bu nedenle bazı obez 
bireylerde sigara kullanımı 
sırf iştah baskılanması için 
görülmektedir.

Belirli bir psikiyatrik hastalı-
ğın obeziteye yol açtığı tespit 
edilmemiştir. Ancak bazı psi-
kiyatrik ilaçlar hastada iştah 
artması ve kilo alımına yol 
açar. Bu nedenle çocuk ve er-
genlerde ilaç tedavisi konu-
sunda uzmanlaşmış hekim-
lerce reçete edilmiş ilaçlar 
kullanılmalı, yan etkiler ya-
kından takip edilmeli ve dü-
zenli kontrollere gidilmelidir.
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Ailenin yeme tutumu 
önemlidir

“Şişman çocuk sağlıklıdır” 
inancının yanlış olduğu ka-
bul edilmelidir. “iyi annelik” 
çocuğu sadece “yemekle 
doyurmak” olarak değerlen-
dirilmemelidir. Ne yazık ki 
toplumumuzda zayıf çocuk-
ların annesine iyi bakamıyor 
inancı mevcuttur. Ayrıca ül-
kemizde ekmek,tatlı tüketi-
mi ve karbonhidrat ağırlıklı 
beslenme biçimi sıktır.

Evde yemek pişirme ve 
yeme ile çocuğa örnek olun-
malıdır.

Yemek konusunda aşırı 
kontrolcü tutum çocukta 
tepkiselliğe yol açabilir ve 
bu da çocukta dürtüsel çok 
yeme bozukluğuna yol aça-
bilir.

Sadece yemek konusu de-
ğil ailenin diğer alanlarda 

sağlıklı ve kaliteli bir bakım 
sunması da çocukların kilo-
su üzerinde etkilidir. Yapılan 
çalışmalarda çocukluk çağı 
travmasına uğramış veya 
ihmal edilmiş, ilgisiz kalmış, 
ailesi tarafından sevilmedi-
ğini hissetmiş çocuklarda 
obezite de dahil olmak üze-
re yeme bozuklukları daha 
sık görülmüştür.

Obezite nasıl 
önlenebilir?

Aşırı veya yanlış beslen-
me, yetersiz aktivite düzeyi 
ve psikolojik rahatsızlıklar 
obezitenin düzeltilebilir ne-
denleridir.

Günümüzde sokak oyunları 
yerine video oyunları po-
püler olduğu için çocuklar 
hareketsiz bir yaşama sa-
hip olmaktadırlar. Sadece 
sınava odaklı okullar (be-
den eğitimi derslerinde test 
çözmenin teşvik edilmesi), 

internet bağımlılığı, oyun 
alanları ve parkların kısıt-
lılığı yetersiz fiziksel akti-
viteye sebep olmaktadır. 
Bu nedenler ailece yapılan 
sporlar (Pazar yürüyüşleri, 
asansör kullanmamak), okul 
programlarında fiziksel eg-
zersizin teşvik edilmesi ile 
hareket düzeyi arttırılabilir. 
Okula veya kursa araba veya 
servisle gitme çocukların 
enerji harcamasını kısıtla-
maktadır.

Fastfood denilen ayaküstü 
atıştırma şeklinde beslen-
me biçimi en baştaki yanlış 
beslenmedir. Çocuk evde 
pişen tencere yemekleri-
ne özendirilmelidir. Okul 
kantinlerinde abur cubur 
önlenmeli, medyanın ço-
cukları olumsuz teşvik edici 
reklamları durdurulmalıdır.

Obezitenin yol açtığı psi-
kiyatrik rahatsızlıkların çö-
zümü için mutlaka uzmana 
başvurulmalıdır. Günümüz-

de bilimsel yöntemlerle 
şişmanlık tedavisi ekip işi-
dir. Çocuklar için çocuk uz-
manları, diyetisyenler kadar 
bu ekip de aileler ve çocuk 
psikiyatrisi uzmanları da yer 
almaktadır. İyileşmenin sağ-
lanması için motivasyon ve 
kilo verilmesinin ardından 
sürdürüm tedavisinde psiki-
yatrik destek çok önemlidir. 

İyileşme için hem aile hem 
de çocuk hazır ve istekli 
olmalıdır. Ruh sağlığı çalı-
şanlarınca yapılan motivas-
yonel görüşme teknikleri 
ve bilişsel-davranışçı terapi 
yöntemleri ile çocuk ve ai-
lenin yeme tutumları değiş-
mektedir.

Birincil amaç sağlıklı bes-
lenmenin sağlanması ve 
fiziksel aktivitenin arttırıl-
masıdır. Unutulmamalıdır ki 
eşlik eden psikiyatrik has-
talık tedavi edilmezse obe-
zitede iyileşme söz konusu 
olamaz.
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Genç Fikirler Topluluğu Gezgin Bestami Köse’yi ağırladı
 Üniversitemiz Söke İşlet-

me Fakültesi Genç Fikirler 
Topluluğu tarafından dü-
zenlenen Gezgin Bestami 
Köse’nin konuşmacı olarak 
katıldığı söyleşi, 13 Aralık 
2017 tarihinde Söke İşlet-
me Fakültesi’nde gerçek-
leşti.

Kentsel mekânlar, yol ve 
şehirler üzerine çalışmala-
rı bulunan Kamu Yönetimi 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ali Arda Yüceyıl-
maz, söyleşi öncesi yaptığı 

konuşmada, öğrencilerle 
gezmenin ve gezerek keş-
fetmenin önemini paylaştı.

Yüceyılmaz’dan sonra öğ-
rencilerle buluşan Bestami 
Köse; “Yol açık, yola çık” 
sloganıyla başladıkları In-
terrail Türkiye serüvenini, 
gezerken nelerle karşılaş-
tığını, deneyimlerini, tanış-
tığı kültürleri ve insanları 
anlattı. Gezmenin insanın 
ruhuna iyi geldiğini söyle-
yen Köse, öğrencilere gezi 
önerilerinde de bulundu.

 Üniversitemiz Aydın İli 
Stratejik Planlama ve Ye-
nilik Merkezi (AİSYEM) 
Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen ve konuşmacı 
olarak Alpler Ziraat A.Ş. Yö-
netim Kurulu Üyesi Müm-
taz Özalp’in katıldığı “Tarım 
Makinaları Sektörünün Ye-
niden Yapılanması: Fırsat-
lar ve Stratejiler” konulu 
konferans, 27 Aralık 2017 
tarihinde AİSYEM Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleşti. 

Konferansta konuşan Müm-
taz Özalp, sektöre girdik-
leri 1926 yılından bugüne 

kadar şirketlerinin önemli 
aşamalardan geçerek gü-
nümüzde başta Amerika 
kıtası olmak üzere birçok 
ülkeye tarım makinaları ih-
racı yapan bir şirket haline 
geldiğini söyledi. Aydın’ın 
tarım sektörü bakımından 
oldukça zengin potansiyeli 
olduğunu, önceleri sadece 
tamirat yapan şirketlerinin 
daha sonra tamamen kendi 
imalat sürecini başlattığını 
ifade eden Özalp, dünya-
daki gelişmelere paralel 
olarak ortaya çıkan pazar 
fırsatlarını değerlendirme-
ye odaklandıklarını, düşük 

maliyetli ve yüksek po-
tansiyelli çözümler sunan 
ürün gruplarıyla müşteri-

lerin arzu ettikleri şekilde 
üretime odaklandıklarını 
belirtti. 

Tarım makinaları sektörünün yeniden yapılanması 
konuşuldu

Didim MYO’da Kudüs konuşuldu
 Üniversitemiz Didim Meslek Yükse-

kokulu tarafından düzenlenen “Didim 
MYO’da Kudüs” konulu panel, 27 Aralık 
2017 tarihinde gerçekleşti.

Panele,  Üniversitemizden emekli Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Duran Nemutlu, Didim 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Battal Oğuz ve Didim İlçe Müftüsü 
Ahat Taçşı konuşmacı olarak katıldı.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz’ün 
açılış konuşmasıyla başlayan panelde 
Didim MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal 
Oğuz da, Dünya Basınında Kudüs konulu 
kısa bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Duran 
Nemutlu’nun, “Diller ve Dinler Üzerine 
Bir Gezinti” konulu sunumuyla devam 
eden panel, Didim İlçe Müftüsü Ahat 
Taşçı’nın “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın 
Önemi” konulu sunumu ile sona erdi.
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Karadeniz bölgesine özgü yöresel lezzetler öğrencilerle 
buluştu

 Üniversitemiz Davutlar 
Meslek Yüksekokulunda 
Yöresel Mutfaklar dersi 

kapsamında düzenlenen 
“Bir Aşçının Gözünden Lez-
zetin Doğduğu Topraklar” 

adlı atölye çalışması ve 
söyleşi, 13-14 Aralık 2017 
tarihlerinde, Yayla Karade-
niz Restoran’ın sahibi ve 
şefi Süleyman Cici’nin katı-
lımıyla gerçekleşti.

Atölye çalışmasının ilk gü-
nünde, Süleyman Cici ken-
di mutfağından karalaha-
na çorbası, hamsili pilav, 
kuymak, turşu kavurması, 
karalahana sarması gibi 
Karadeniz bölgesine özgü 
yöresel lezzetleri, aşçılık 
öğrencilerimizle birlikte 
yaparken, ikinci gün ise aş-
çılık ve mutfak sanatlarına 
ilgi duyan öğrencilerle bir 
söyleşi gerçekleştirildi.

Türkiye’de aşçılık hakkın-
da bilgiler veren Süleyman 
Cici, mutfak sanatlarına 
dair değerlendirmelerde 
bulundu. Cici, mutfaktaki 
çalışma sisteminden, mut-
fak personeli seçiminde 
dikkat edilmesi gereken 
hususlardan, mevsimsel 
sebze, meyve ve organik 
tarımın öneminden de bah-
setti. 

Söyleşi, soru cevap bölü-
münün ardından, Davutlar 
MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Bertan Akyol’un Şef Sü-
leyman Cici’ye teşekkür 
belgesini takdim etmesiyle 
sona erdi.

 Üniversitemiz Beden 
Eğitimi ve Spor Yükseko-
kulu (BESYO) öğrencisi 
Fatih Cengiz, Polonyo’da 
düzenlenen U23 Dünya 
Güreş Şampiyonası’nda 
altın madalya kazanarak 

dünya şampiyonu oldu. 
Polonya’da düzenlenen 
U23 Dünya Güreş Şampi-
yonası’nda Türk Milli Ta-
kımı üç altın, dört bronz 
madalya kazanırken, Tür-
kiye’ye bir altın madalya 

da BESYO 3. sınıf öğrenci-
si Fatih Cengiz’den geldi.  

Grekoromen stil 75 kiloda 
dünya şampiyonu olarak 
altın madalya kazanan 
Fatih Cengiz’in şampi-

yonluk haberini sosyal 
medya hesabından payla-
şan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, 22 yaşındaki 
öğrencimiz ve milli gü-
reşçi Fatih Cengiz’i tebrik 
etti.

BESYO’dan bir dünya şampiyonu daha yetişti
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Buharkent MYO’da kan bağışı kampanyası yapıldı

"Muhtaca Uzanan El" konulu konferans büyük ilgi gördü

 Üniversitemiz Buharkent 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
ve Aydın Kızılay Kan Mer-
kezi iş birliğiyle 13 Aralık 
2017 tarihinde “Kan Bağışı 
Kampanyası” düzenlendi.

Kampanyada, özellikle kış 
aylarında azalan bağışlar-
dan dolayı oluşan gerek-
sinime dikkat çekilirken, 
öğrenciler ihtiyaç sahibi 
insanlara bir nebze olsun 
fayda sağlamanın kendile-
rini mutlu ettiklerini dile 
getirdi.

Buharkent MYO Müdü-
rü Doç. Dr. Mesut Kırmacı 
“Eğitim anlamında verilen 
ciddi uğraşların, gerçek-
leştirilen etkinliklerin yanı 
sıra öğrencilerimiz ile sos-
yal sorumluluk gerektiren 
hususlarda da çaba göster-
meye çalışacağız.” dedi.

Personel ve öğrencilerin 
göstermiş olduğu yoğun 
ilgi memnun ederken, 
kampanyanın tekrarlan-
ması dilekleriyle etkinlik 
son buldu.

 Üniversitemiz Akademik 
Düşünce Eğitim Medeni-
yet Topluluğu (ADEM) ta-
rafından düzenlenen Türk 
Kızılayı Genel Müdürü Dr. 
İbrahim Altan’ın konuşmacı 
olarak katıldığı, “Muhtaca 
Uzanan El” konulu konfe-
rans, 27 Kasım 2017 tari-
hinde Atatürk Kongre Mer-

kezi’nde gerçekleşti. 

Konferans öncesinde Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı makamında ziyaret 
eden Türk Kızılayı Genel 
Müdürü Dr. İbrahim Altan, 
kan bağışı konusunda üni-
versitelerarasında Adnan 
Menderes Üniversitesinin 

ilk sırada gelmesini tak-
dirle karşıladıklarını be-
lirterek, Aydın’ın kanıyla 
canıyla Kızılay’a destek ol-
duğunu söyledi.

Konferansa Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan ve 
Türk Kızılayı Genel Mü-
dürü Dr. İbrahim Altan’ın 
yanı sıra, Genel Sekreter 
V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Aslan, Türk Kızılayı Aydın 
Şubesi Başkanı Bekir Sıt-
kı Pekmezci, Türk Kızılayı 
görevlileri, personelimiz ve 
öğrencilerimiz katıldı. 

Konuşmasında Türk Kızı-
layı’nın çalışmalarından 
bahseden Dr. İbrahim Al-
tan, kıyafet, yiyecek gibi 
insani yardımlara önem 
verdiklerini, bu yardımları 
dünyanın dört bir yanına 
götürdüklerini söyledi. Kı-
zılayın hayrın ve dayanış-
manın buluştuğu bir kurum 
olduğunu belirten Dr. Altan 
“Milliyet, din gibi ayrım-
lar yapmadan bu vatana 
hizmet odaklı çalışmalar 
yürütüyoruz. Köklü bir geç-
mişimiz, güçlü bir arşivimiz 

var. Yurt dışında da AFAT, 
Diyanet ile birlikte yürüt-
tüğümüz çalışmalarımız 
var.” dedi.

Gençlerle birlikte çalışma-
lar yaptıklarını söyleyen 
Dr. İbrahim Altan, gençlerin 
geleceği inşa eden önemli 
bir kaynak olduğunu be-
lirtti. Dr. Altan “Türkiye 
genelinde kan topluyoruz. 
Halk için mücadele edecek 
gençlere ihtiyacımız var. 
Gençlerimiz çok bilinçli. 
Önemli ölçüde Türkiye’nin 
kan ihtiyacını karşılıyorlar. 
Aydın da, bu konuda başa-
rılı bir il. Bu konuda destek 
veren herkese çok teşekkür 
ediyoruz.” dedi.

Konferans sonunda Türk 
Kızılayı Genel Müdürü Dr. 
İbrahim Altan’a teşekkür 
belgesini Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Serpil Demirağ verir-
ken, Üniversitemiz Kızılay 
Topluluğu Danışmanı Yrd. 
Doç. Dr. Ayten Can’a bel-
gesini, Dr. İbrahim Altan ve 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan 
verdi.
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Testo Elektronik’ten Üniversitemize termal kamera 
Üniversitemiz Mühendis-

lik Fakültesi öğrencilerinin 
uygulamalı eğitimlerini 
güçlendirmek ve saha pra-
tiği kazandırmak amacıyla 
Testo Elektronik ve Test 
Ölçüm Cihazları Şirketi ta-
rafından 14 Aralık 2017 
tarihinde Mühendislik Fa-
kültesine Termal Kamera 
bağışlandı.

Rektör Yardımcımız ve aynı 
zamanda Mühendislik Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Halil 
Kırnak’ı makamında ziyaret 
eden firma yetkilileri Bekir 
Erdem ve Özgür Küçükhü-
seyin, öğrencilerin ve aka-
demisyenlerin gelişimine 
firma olarak bir nebze olsa 
da katkı sağlamaktan do-
layı duydukları mutluluğu 
ifade ederek Termal Kame-
rayı Prof. Dr. Halil Kırnak’a 
teslim etti. Mühendislik 

Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Yunus Çerçi ve Yrd. 
Doç. Dr. Sinan Güçlüer’in de 
hazır bulunduğu toplantıda, 
firma yetkilileri termal ka-
meranın kullanımı hakkında 
bilgiler verdi. Bu bilgilerden 
yola çıkarak kamerayı test 

eden Prof. Dr. Halil Kırnak, 
firma yetkililerine Üniversi-
temize yaptıkları katkılar-
dan dolayı teşekkür belgesi 
ve Üniversitemiz hediye pa-
ketini verdi. 

Termal kameranın Üniver-

sitemize teslim edilmesinin 
ardından firma yetkililerin-
ce Aydın İli Stratejik Plan-
lama ve Yenilik Merkezi 
 (AİSYEM) Konferans Salo-
nu’nda kamera hakkında 
bilgiler verilerek kameranın 
kullanım alanları anlatıldı. 

Anadolu Lenfödem Der-
neği İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu, Lenfödem hastalı-
ğına farkındalığın ve bilgi 
düzeyinin artmasına katkı 
sağlamak, tanı ve tedavi-

sinde multidisipliner yakla-
şımın önemini vurgulamak 
amacıyla ilk kursunu, 2 
Aralık 2017 tarihinde, Üni-
versitemiz Atatürk Kongre 
Merkezi’nde düzenledi.

Anadolu Lenfödem Der-
neği İzmir Şubesi Başkanı 
Celal Bayar Üniversitesi 
Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Ana Bilim Dalı (FTR 
AD) Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Lale Cerrahoğlu’nun 
koordinatörlüğünde, Üni-
versitemiz Tıp Fakültesi 
FTR AD’den Öğretim Üye-
leri Prof. Dr. Yasemin Turan 
ve Yrd. Doç. Dr. Yasemin 
Özkan’ın ev sahipliğinde 
“Çağımızın Hastalığı Len-
födem” başlığı altında dü-
zenlenen kursa ilgi büyük-
tü.

Kursta, halk arasında Fil 
hastalığı olarak da bilinen 
Lenfödemin, erken tanı ve 
düzenli tedaviler ile kont-
rol altına alınabilen bir 
hastalık olduğu vurgula-
nırken,  halkın Lenfödem 
konusunda bilinçlenmesi, 
doktora erken başvurması-
nın sağlanmasının tedavi-
de başarı oranını arttırdığı 
belirtildi.

Lenfödem Ege Bölgesi Temel Eğitim Kursu gerçekleşti
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HAUS Makina Rektörümüzü ziyaret etti
 Rektörümüz Prof. Dr. Ca-

vit Bircan Aydın’da santri-
füj teknolojileri alanında 
hizmet veren HAUS Maki-
ne Firması Genel Müdürü 
Hakkı Gözlüklü’yü, 5 Aralık 
2017 tarihinde makamında 
ağırladı.

Ziyarette, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan ve 
Hakkı Gözlüklü’nün yanı 
sıra Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Halil Kırnak, Mü-
hendislik Fakültesi Öğre-
tim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. 
Aslı Yorulmaz, Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Koç, HAUS 
Makina AŞ Ar-ge Merke-
zi Müdürü Uğur Şumnulu 
yer aldı.

Üniversite-sanayi iş birli-
ğini geliştirmek istedikle-
rini vurgulayan Gözlüklü, 
bu noktada üniversite ile 
ortaklaşa çalışma yapmak 

istediklerini ifade etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, Üniversite- 
sanayi iş birliğini önem-

sediklerini belirtirken, 
Aydın için, Üniversite ve 
öğrencilerimizin gelişimi 
için gereken desteği ve-
receklerini söyledi.

‘Erenlerin Süreği’ yayımlandı

 Üniversitemiz Fen Ede-
biyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Caner Işık’ın 
“Erenlerin Süreği” adlı kita-
bı, 24 Kasım 2017 tarihinde 
yayımlandı.

Kitabın, sosyolojik temelli 
bir problemin antropolojik 
metot ve analizlerle derin-
lemesine incelendiği bir 
araştırma olup araştırmacı-
nın “erenler” ortamında bu-

lunmuş olmasından dolayı 
çalışmanın özgün bir nite-
liğe sahip olduğu bildirildi. 

Erenlerin ruhsal disiplini, 
süreğin değişimi ve farklı 
erenlik uygulamaları hak-
kında detaylı bilgilerin su-
nulduğu kitap, sosyoloji 
temelinde, antropolojik bir 
bakış açısıyla zenginleştiril-
miş ve içine yaşayan ruhun 
katıldığı bir çalışma olarak 
özetleniyor. 

Didim MYO öğrencileri organ bağışına destek verdi
 Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulu (MYO)’nun 

ev sahipliğinde, Didim İlçe Sağlık  Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen “AIDS ve Organ Bağışı” konferansı, 1  Aralık 
2017 tarihinde gerçekleşti.

Didim MYO Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkin-
likte,  HIV virüsü, AIDS konularında öğrencilere bilgiler 
verildi. Organ bağışının önemine de vurgu yapılan et-
kinliğin sonunda, çok sayıda öğrenci organ bağışında 
bulundu.
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En İyi Sözel Bildiri Üçüncülük 
Ödülü Öğretim Üyelerimizin 
oldu 

Yapısal Eşitlik Modeli 
ve Uygulamaları Kursu 
düzenlendi

PDR Topluluğu öğrencilere yardım eli uzattı
 Üniversitemiz PDR Top-

luluğunun Nazilli Güzelköy 
Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi’ne düzenlediği ziya-
ret, 14 Aralık 2017 tarihinde 
gerçekleşti.

Ziyarete Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık Ana Bilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Yalçın 
Özdemir ve topluluk öğrenci-
leri katıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette 

öğrencilerin ihtiyaçlarına yö-
nelik kitap, kalem, defter gibi 
eğitim materyalleri hediye 
olarak sunuldu. Okul müdürü 
Ali İhsan Şahin ve okul öğ-
retmenleri eşliğinde okulda 
incelemeler yapılırken özel 
gereksinimli öğrencilerle çe-
şitli etkinlikler gerçekleştiril-
di. Keyifli anların yaşandığı 
etkinlik sırasında, özel eğitim 
konusunda dikkat edilmesi 
gereken hususlar öğrencile-
rimizle paylaşıldı. 

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve 
Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. 
Dr. Sevcan Karakoç Demir-
kaya ve ekibi, 23-26 Kasım 
2017 tarihleri arasında ger-
çekleşen 11. Ulusal Alkol ve 
Madde Bağımlılığı Kong-
resi’nde, sunmuş oldukları 
bildiri ile en iyi sözel bildiri 
üçüncülük ödülüne layık 
görüldü.

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. 
Dr. Sevcan Karakoç Demir-

kaya ile Yrd. Doç. Dr. Hatice 
Aksu, Uzm. Dr. Börte Gür-
büz Özgür, Uzm. Dr. Zafer 
Güleş, Yrd. Doç. Dr. Sibel-
nur Avcil, Arş. Gör. Dr. Ser-
can Öztürk’den oluşan ekip, 
BAP Projesi olan  “İnternet 
Bağımlılığı İmpulsivite mi, 
Kompülsivite mi? Patolojik 
İnternet Kullanımı Olan Ço-
cuk ve Ergenlerdeki Yürütü-
cü İşlevlerin Dikkat Eksikli-
ği Hiperaktivite Bozukluğu 
ve Obsesif Kompülsif Bo-
zukluk Tanıları ile Karşılaş-
tırılması”  başlıklı bildiri ile 
kongrede yer aldı.

 Üniversitemiz Hemşirelik 
Fakültesi tarafından dü-
zenlenen Yapısal Eşitlik ve 
Uygulamaları Kursu, 22 Ka-
sım 2017 tarihinde Aydın İli 
Stratejik Planlama ve Yenilik 
Merkezi (AİSYEM) Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti.

Üniversitemiz Eğitim Fakül-
tesi Eğitim Bilimleri Bölü-
mü Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar 
Kuzucu tarafından verilen 

eğitimde, path analizi, doğ-
rulayıcı faktör analizi ve ya-
pısal eşitlik modeli, örnek-
leri anlatıldı.  Karşılıklı soru 
ve tartışma şeklinde geçen 
kurs, katılımcılar tarafından 
yoğun ilgiyle karşılandı. 

Eğitim sonrası, Hemşirelik 
Fakültesi Dekan Yardımcı-
sı Yrd. Doç. Dr. Hatice Öner 
Altıok, Doç. Dr. Yaşar Ku-
zucu’ya çiçek vererek katı-
lımcılara da katılım belgesi 
takdim etti. 
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 Türk Tarih Kurumu hi-
mayesinde Üniversitemiz 
ile Kuşadası Kültürel ve 
Tarihi Mirası Koruma Der-
neği’nin birlikte düzenle-
diği “Kuşadası ve Çevre-
si Türklük ve Türk Tarihi 
Sempozyumu”  1-3 Aralık 
2017 tarihleri arasında 
Kuşadası’nda gerçekleşti.
 
Etkinliğe Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Törün Özer, 
Sempozyum Bilim Kurulu 
Başkanı Dokuz Eylül Üni-
versitesi İlahiyat Fakülte-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Mustafa Yıldırım, Kuşada-
sı Kültürel ve Tarihi Mirası 
Koruma Derneği Başkanı 
Mahmut Ökçesiz, Kuşada-
sı Belediye Meclis Üyele-
ri, sivil toplum örgütleri 
temsilcileri ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ar-
dından başlayan Sempoz-
yuma Kuşadası halkının il-
gisi yoğundu. Kuşadası’nın 
Türk dönemi tarihinin de-
ğerlendirildiği Sempoz-
yumda, dört ayrı oturum-
da 21 bildiri sunuldu.

Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu 
gerçekleşti

BESYO öğrencileri örnek bir projeye imza attı

Üniversitemiz Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulu 
(BESYO) Spor Yöneticiliği 
Bölümü 4. sınıf öğrencile-
ri, Medya ve İletişim Dersi 
kapsamında hazırladıkları 
sosyal sorumluluk proje-
siyle Hacı Hüseyin Aslan 
Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi Okulunda öğre-
nim gören zihinsel engelli 

çocuklar ile TFF 3. Lig 3. 
Grup’ta mücadele eden Ay-
dınspor 1923’lü futbolcula-
rı, 14 Aralık 2017 tarihinde 
Adnan Menderes Stadyu-
mu’nda buluşturdu.

“Spor Engel Tanımaz” tanı-
maz pankartıyla sahaya çı-
kan Aydınspor 1923 ve Hacı 
Hüseyin Aslan Özel Eğitim 

İş Uygulama Merkezi Oku-
lunda öğrenim gören zihin-
sel engelli çocuklar, gösteri 
maçı yaparak doyasıya eğ-
lenerek futbolcularla hatı-
ra fotoğrafı çektirdi.

Projenin amacını, engelli-
leri topluma kazandırmak 
ve onların mutlu olmala-
rına katkı sağlamak olarak 

açıklayan BESYO öğrenci-
leri Mete Bağbakan ve Ali 
Rıza Tosun “ Kardeşlerimizi 
sadece özel günlerde de-
ğil her gün hatırlamalıyız. 
Onların spor yapmasında 
hiçbir engel yoktur.” diye-
rek katkılarından dolayı 
Aydınspor 1923 yönetimine 
ve futbolcularına teşekkür 
etti.
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Endüstriyel Makine Üretimi Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri 
Konferansı düzenlendi

 Üniversitemiz Aydın İli 
Stratejik Planlama ve Yenilik 
Merkezi (AİSYEM) tarafın-
dan düzenlenen “Endüstriyel 
Makine Üretimi Sektöründe 
Ar-Ge Faaliyetleri” konulu 
konferans, 29 Kasım 2017 
tarihinde  AİSYEM Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti. 

Konferansa konuşmacı ola-
rak Aydın Ticaret Odası 
Meclis Başkan Yardımcısı ve 
FAB-FATİH Makine Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi Genel 
Müdürü Fatih Namık Talay 
katıldı. 
Açılış konuşmasını yapan 
AİSYEM Müdürü Doç. Dr. 
Hüseyin Yılmaz konferansın, 
öğrencilerimizin Aydın eko-

nomisini ve Ticaret Odasını 
yakından tanımaları açısın-
dan güçlü bir fırsat olduğunu 
belirtti. 

Konferansta konuşan Fatih 
Namık Talay, Aydın işletme-
lerinin; Ar-Ge, yatırım ve ihra-
cat aşamalarında rekabet üs-
tünlüğü potansiyeline sahip 
oldukları, gelecek on yılda 
şimdiki durumun ötesinde bir 
performans ortaya koyacak-
ları öngörüsünde bulundu. 
Ar-Ge projelerinde başarının 
inovasyon odaklı bir liderliği 
gerektirdiğini söyleyen Talay, 
“Aydın işletmeleri teknolo-
jik açıdan Avrupa ve dünya 
şirketleri karşısında birçok 
bakımdan eşit teknolojik fır-

satlara sahip. Yeter ki sektö-
re stratejik değerlendirmeyle 
yaklaşılabilsin.” dedi.

Talay, şirketlerinde iş süreç-
lerini, teknolojiyi ve ürünleri 

sürekli iyileştirme yönte-
miyle geliştirdiklerini, müş-
terilerin ihtiyaçlarına uygun 
maliyet ve kalitede dünya öl-
çüsünde standartlara odak-
landıklarını sözlerine ekledi. 

 AİSYEM tarafından orga-
nize edilen Cinfikir Ajans 
Genel Müdürü Taylan Ko-
zacıoğlu’nun konuşmacı 
olarak katıldığı Reklam-
cılık Sektöründe Kariyer 
Planlaması Ve Girişimcilik 
Fırsatları konulu konfe-
rans 13 Aralık 2017 tari-
hinde  AİSYEM Konferans 

 Salonu’nda gerçekleşti.

Konferansta yaptığı konuş-
mada Taylan Kozacıoğlu, 
sektörde çalışarak edindiği 
deneyimi kendi reklam şir-
ketini kurarak devam ettir-
diğini belirterek, şirketinin 
geleceğe yönelik büyüme 
ve yatırım stratejilerinden 

bahsetti. Taylan Kozacıoğlu, 
“Aydın reklamcılık alanında 
hızla gelişen ve dünyadaki 
benzer sektörlerle rekabet 
yeteneğine sahip bir ko-
numdadır. Üniversite öğren-
cileri olarak kariyerlerinizi 
uzun döneme odaklanarak 
değil, karşılaştığınız fırsat 
ve sahip olduğunuz potan-

siyelleri düşünerek plan-
lamalısınız. Bu kapsamda 
kariyerinizi ve iş başarınızı 
daha da arttırmak istiyor-
sanız, sosyal Network’ünü-
ze odaklanmalısınız. Sosyal 
ağlarınız ve akıllı teknolo-
jiler konusundaki becerile-
rinizi geliştirdiğiniz ölçüde 
liderlik edebilme fırsatını 
elde edebilirsiniz” dedi.

Konferansın sonunda ka-
panış konuşmasını yapan 
AİSYEM Müdürü Prof. Dr. 
Hüseyin Yılmaz, AİSYEM 
olarak, marka profillerine 
uygun faaliyetleri giderek 
arttırdıklarını özellikle, öğ-
rencilerimizin kişisel geli-
şimlerine ve kariyer per-
formanslarına dönük daha 
fazla değer katmaya odaklı 
programlara devam ede-
ceklerini belirterek Taylan 
Kozacıoğlu’na katılımından 
dolayı teşekkür etti.

AİSYEM konferanslarında reklamcılık sektörü masaya yatırıldı
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Aydınspor Rektörümüzü ziyaret etti
 Türkiye Futbol Federas-

yonu 3.’ncü Lig ekiplerin-
den Aydınspor 1923 Spor 
Kulübü Başkanı Özgür Kızıl 
ve yönetim kurulu üyele-
ri, 1 Aralık 2017 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı makamında ziyaret 
etti.

Ziyarette, Üniversitemiz Ge-
nel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Aslan, Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulu 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Re-
şat Kartal, Aydınspor 1923  
Spor Kulübü Başkanı Özgür 
Kızıl ve yönetim kurulu üye-
leri yer aldı.

Yeni bir yönetim olduklarını 

belirten Özgür Kızıl, “Halkın 
takımı Aydınspor 1923’ün 
iyi sonuçlar alması ve üst 
 liglere çıkması için çalışma-
lar yapıyoruz ve sizden des-

tek istiyoruz.” dedi.

Kızıl, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’a 9 numaralı Ay-
dınspor 1923 formasını he-

diye etti. Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Özgür Kızıl’a 
yeni görevinde başarılar dile-
yerek Üniversite olarak yan-
larında olduklarını söyledi.

Erasmus Deneyim Paylaşımı Etkinliğinin üçüncüsü 
düzenlendi

 Üniversitemiz Fransız Kül-
tür ve Sanat Topluluğunca, 
Fransız Dili ve Edebiyatı 
Ex-Erasmus öğrencileri ve 
Üniversitemiz Uluslararası 
İlişkiler Koordinatörlüğü-
nün katılımlarıyla “Erasmus 
Deneyim Paylaşımı”etkinli-
ği, 5 Aralık 2017 tarihinde  

Atatürk Kongre Merkezi Mi-
letos Salonu’nda düzenlen-
di.

Üniversitemiz Fransız Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Öğ-
retim Üyesi ve Topluluk 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. 
Songül Aslan Karakul, Dış 

İlişkiler Ofisi Uzmanı Zey-
nep Çetin, Ex-Erasmus öğ-
rencileri Busenur Avdan, 
Nursena Özyavuz, Zeynep 
Aslı Tümer, Naz Çağla Şen-
yayla, İrem Erdur, Yasemin 
Gönülşen, Hilal Fil, Senem 
Cenay Uğur, Yılmaz Gürses 
ve Deniz Pişkin’in sunumla-

rı ile gerçekleştirilen ve bu 
sene üçüncüsü düzenlenen 
etkinlik çerçevesinde, Ex-E-
rasmus öğrencileri Erasmus 
sürecindeki deneyimlerini 
paylaştı.  2013 yılında ku-
rulan topluluğun yapmış 
olduğu etkinlikler arasında 
bu etkinliğin önemli bir yeri 
olduğunu söyleyen Karakul, 
Erasmus öğrenci değişimi 
programı kapsamında, öğ-
rencilerle yapılan paylaşım-
ların sonraki yıllarda yurt-
dışına gitmeyi düşünenlere 
birer ışık niteliğinde oldu-
ğunu dile getirdi. Uzman 
Zeynep Çetin ise katılımcı-
lara Öğrenci Değişim Prog-
ramı hakkında bilgiler ver-
di. Ex-Erasmus öğrencileri 
de Erasmus sürecini kendi 
pencerelerinden anlatarak, 
programdan faydalanmayı 
düşünen öğrencilere bu de-
neyimi mutlaka tatmalarını 
tavsiye etti.
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“Gömü” Üniversitemizde sahnelendi
 Adnan Menderes Üni-

versitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi (ADÜSEM)’nin 
katkılarıyla İzmir Devlet 
Tiyatrosunun sahnelediği 
“Gömü Bir Küp Altın” adlı 
tiyatro oyunu, 29 Kasım 
2017 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde izle-
yicilerle buluştu.

Necati Cumalı’nın kaleme 
aldığı, Metin Oyman’ın re-

jisörlüğünü üstlendiği, ilk 
defa 1972 yılında Devlet 
Tiyatroları tarafından An-
kara’da sahnelen oyuna, 
Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, Vali Yardımcısı 
Ömer Faruk Günay, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Tö-
rün Özer, Genel Sekreter 
V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Aslan, akademik ve idari 
personelimiz ve çok sayı-
da öğrenci katıldı.

Oyunda mübadele yılla-
rında tarlaya gömüldüğü 
rivayet edilen bir hazine-
nin peşine düşen Urlalı 
gençlerin, zenginliği arar-
ken gerçek hazineyi kendi 
yaşamlarında bulmaları-
na dair serüvenleri naif 
bir dille işlenerek, insani 
değerlerin maddi değer-
lerden daha önemli oldu-
ğunun altı çizildi. Bizi biz 
yapan değerleri de ha-

tırlamamızı sağlayan iki 
perdelik oyunda sanatçı-
lar; izleyicilerimize keyif-
li, bol kahkahalı anlar ya-
şatarak ayakta alkışlandı.

Vali Yardımcımız Ömer 
Faruk Günay ve Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Tö-
rün Özer’in sanatçılara 
teşekkür belgelerini ver-
meleriyle etkinlik sona 
erdi.

Deri hastalıklarına dikkat çekildi
 Kuruluğa bağlı kaşıntısı 

olan hastalarda yaklaşım 
ve tedavi önerileri semine-
ri, 5 Aralık 2017 tarihinde 
Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Semi-
ner Salonu’nda gerçekleşti.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Deri ve Zührevi Hastalıkla-
rı Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Neslihan 
Şendur’un sunumuyla ger-
çekleşen seminerde, kaşın-
tıya alternatif çözümler ve 
nemlendirici krem uygula-
ma teknikleri anlatıldı.
Prof. Dr. Neslihan Şendur,  
atopik ciltlerin genelde 

kuru olduğunu, bebeklik, 
çocuk ve erişkin yaşlarda da 
görülebileceğini belirterek, 
“Hastalığın alevlenme dö-
nemi kaşıntılı geçebiliyor. 
Bazen kaşıntı nedeni ile 
ekzema belirtileri ve sulan-
tılı yaralar da gözlüyoruz.” 
dedi.
Seminer, Prof. Dr. Neslihan 
Şendur’un sunumunun ar-
dından, çocuklarda krem 
sürme tekniklerinin anlatıl-
dığı, uygulamaları eğlenceli 
oyunlar haline getirerek ço-
cukların nasıl yapabileceği-
ni gösteren videonun izlen-
mesiyle son buldu.
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Üniversitemizde Dünya Engelliler Günü kutlandı

 Üniversitemiz Engel-
li Birim Koordinatörlüğü, 
Engelsiz Yaşam Topluluğu, 
Üniversitemiz Uygulama 
Anaokulu, Özel Olimpiyat-
lar Türkiye ve Hacı Hüse-
yin Arslan Özel Eğitim İş 
Uygulama Merkezi iş bir-
liğiyle düzenlenen Dünya 
Engelliler Günü etkinliği, 4 
Aralık 2017 tarihinde Ata-
türk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Etkinliğe, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rek-
tör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Törün Özer, Prof. Dr. 
Halil Kırnak, Özel Olimpi-
yatlar Türkiye Direktörü 

Didem Ünsüz, Üniversite-
miz Engelli Birimi Koordi-
natörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Bildiren, akademik ve idari 
personelin yanı sıra çok 
sayıda öğrenci katıldı. 

Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
dünya nüfusunun 7 milyar 
olduğunu ve yaklaşık 1 
milyar insanın bir şekilde 
engelinin bulunduğunu 
ifade ederek özel gereksi-
nimli bireylerin yaşamla-
rını kolaylaştıracak davra-
nışları anlattı. 

Üniversitemiz Engelli Bi-

rimi Koordinatörü ve Üni-
versitemiz Eğitim Fakültesi 
Özel Eğitim Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bildi-
ren ise Üniversitemizde 
engelli öğrencilerimiz için 
yapılan çalışmaları anlat-
tı. Bildiren, Üniversitemiz 
ve Özel Olimpiyatlar Tür-
kiye’nin birlikte organize 
ettikleri “Minik Sporcular 
Projesi”ni ayrıntıları ile 
anlatırken Özel Olimpi-
yatlar Türkiye Direktörü 
Didem Ünsüz uluslararası 
bir organizasyonun Türki-
ye ayağında yer aldıklarını 
belirterek, zihinsel engelli 
bireylerin spor hayatına 
katılmalarını sağladıkları-

nı söyledi. Konuşmalardan 
sonra etkinlik çeşitli etkin-
liklerle devam etti.

Günün bir diğer etkinliği 
Üniversitemiz ile Altınokta 
Körler Derneği Aydın Şube-
sinin birlikte düzenlediği 
sesli betimlemeli “Benim 
Dünyam” film dinletisiydi. 
Film dinletisinin öncesinde 
konuşma yapan Altınokta 
Körler Derneği Aydın Şube 
Başkanı Bayram Özen, top-
lumda engelli vatandaşla-
rın yaşadıkları sıkıntıları 
anlatarak engelli bireyle-
rin yaşamlarını kolaylaştı-
racak davranışlar hakkında 
bilgi verdi.

İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından, 6331 sayılı kanununa göre çok tehlikeli sınıfta yer alan Üniversite-
miz Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. 5 Aralık 2017 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimi iş güvenliği uzmanları Dursun Bayrav, Barbaros Yıldız ve 
Emine Tunç verdi. Eğitimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Hastanemizde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi
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Kadına Şiddet düzenlenen panelle tartışıldı
 Dünya Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele Günü 
kapsamında düzenlenen 
Panel, 29 Kasım 2017 tari-
hinde Atatürk Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleşti.
Üniversitemiz Fen Ede-
biyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayten 
Can, Yabancı Diller Yük-
sekokulu Okutmanı Sibel 
Karasulu ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi Yüksek Lisans 
Öğrencisi Yasin Özdemir’in 
panelist olduğu etkinliğe, 
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Halil Kırnak, Genel 
Sekreter Yardımcımız Gök-
sel Baran, personelimiz ve 
öğrenciler katılım göster-
di.

Panel öncesinde Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Çocuk Ge-
lişimi Bölümü birinci sınıf 
öğrencilerinin hazırlamış 
oldukları “Kadına Şiddete 
Hayır” yazılı pankartlarla 
düzenlenen sergi, Rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. Halil 
Kırnak tarafından açıldı. 
Kadına şiddetin, pankart-
lara yazılan sözlerle dikkat 
çekildiği sergi, katılımcıla-
rın beğenisini topladı.

“Kadına Şiddete Hayır” 
konulu videonun izlenme-
sinin ardından konuşması-
na başlayan Yrd. Doç. Dr. 
Ayten Can, herkesin her 
yerde şiddete maruz kala-

bileceğini söyleyerek top-
lumumuzda yansıtılmayan 
şiddetin varlığına değin-
di. Okt. Sibel Karasulu ise 
toplumdaki kadına yöne-
lik ayrımcılığa ve eşitsiz-
liklere değinerek, kadının 
eğitimdeki, siyasetteki, 
ekonomideki yerinden ve 
öneminden bahsetti. Yasin 
Özdemir ise yaptığı konuş-
mada çocuklara yönelik 
cinsel istismarları bilimsel 

verilerle anlatarak, Türki-
ye’deki konuyla ilgili dava-
lara değindi. 

Panele vermiş oldukları 
katkılardan dolayı Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Çocuk 
Gelişimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selvi-
naz Saçan ve panelistlere 
teşekkür belgeleri, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Halil 
Kırnak tarafından verildi.

Rektörümüzden ÖYP’li Araştırma Görevlilerine müjde

 Üniversitemizde Öğretim 
Üyesi Yetiştirme Programı 
(ÖYP) kapsamında görev 
yapmakta olan araştırma 

görevlileri toplantısı, 5 
Aralık 2017 tarihinde Ata-
türk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın yanı sıra, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Re-
cai Tunca, Genel Sekreter 
V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Aslan, Fakülte Dekanları 
ve Üniversitemizde ÖYP 
kapsamında görev yapan 
araştırma görevlilerinin 
katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda, Üniversitemiz 
Yönetim Kurulunun 1 Ara-
lık 2017 tarihinde yapılan 
toplantı kararı araştırma 
görevlileriyle paylaşıl-
dı.  50/d maddesi uyarınca 
Üniversitemizde görev ya-
pan araştırma görevlileri-
nin durumlarının ivedilikle 
çözüme kavuşturulması 

için çalışmaların tamam-
landığını belirten Prof. Dr. 
Bircan, 33/a kadrosuna 
geçmek isteyen araştırma 
görevlilerinin dilekçe ile 
ilgili ana bilim dalına baş-
vurmaları durumunda kısa 
sürede yönetim kurulun-
dan karar alacaklarını söy-
ledi.

Ayrıca Prof. Dr. Bircan,“Biz 
araştırma görevlisi kadro-
sunu önemsiyoruz. Siz se-
çilmiş insanlarsınız. Hayata 
geçireceğiniz projeler çok 
değerli. Projelerinize ve 
her türlü bilimsel çalışma-
nıza destek vereceğimizi 
bilmenizi isterim.” dedi.
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Akademik Performans Analizi Semineri gerçekleşti
 Üniversitemiz Kütüphane 

ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı tarafından düzen-
lenen İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin 
Tunç’un konuşmacı olarak 
katıldığı “Akademik Perfor-
mans Analizi” semineri, 13 
Aralık 2017 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde gerçek-
leşti.

Seminere Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Halil Kırnak,  Genel 
Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mus-
tafa Aslan, akademik ve idari 
personelin yanı sıra öğrenci-
ler katıldı.

Seminerde Yrd. Doç. Dr. Me-
tin Tunç, “Hepimiz birbirimizi 
ölçüyoruz” diyerek başladı-
ğı konuşmasında, Akademik 

Performans Gösterge Grup-
ları, Bilimsel Yayın Göster-
geleri, Özel Sektör İş Birliği 
Rekabet Sıramasında nerede 
olduğumuzun analizini Kar-
şılaştırma Ölçümlerine vurgu 
yaparak açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Tunç, Incites 
Eğitimi, Atıf Analizleri, Kişi 
Analizleri, Araştırma Fonla-
rı, Proje İş Birlikleri, Trend 
Analizi konu başlıklarını 
ayrıntılı olarak uygulama-
larla anlatırken, Üniversi-
temizi uluslararası ve yakın 
çevredeki üniversitelerle 
karşılaştırarak, akademis-
yenlerimizin akademik per-
formanslarını ortaya koydu. 
Tunç, ortaya çıkan veriler 
doğrultusunda akademik 
yayınlarda hangi noktalara 
dikkat edilmesi gerektiğini 

vurguladı.Seminer, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Halil 
Kırnak’ın, Yrd. Doç. Dr. Me-
tin Tunç’ a teşekkür belge-
si ve Üniversitemiz hediye 
paketini vermesinin ardın-
dan sona erdi. Etkinliğin 

sonunda Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ı makamın-
da ziyaret eden Yrd. Doç. Dr. 
Metin Tunç Üniversitemiz 
akademisyenleriyle bir ara-
da olmaktan duyduğu mem-
nuniyeti ifade etti.

Kuyucak MYO, Belediye Başkanını ağırladı

 Üniversitemiz Kuyucak 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
öğrencileri Kuyucak Beledi-
ye Başkanı Metin Ertürk ile 
5 Aralık 2017 tarihinde Ku-
yucak MYO Kampüsü’nde bir 

söyleşi gerçekleştirdi. 

Etkinliğe Kuyucak Belediye 
Başkanı Metin Ertürk, Kuyu-
cak MYO Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Ali Bilgenoğlu, akademik 

ve idari personelin yanı sıra 
çok sayıda öğrenci katıldı. 
Müdür Bilgenoğlu’nun açılış 
konuşması ile başlayan söy-
leşide Bilgenoğlu, Kuyucak 
MYO’ya verdiği desteklerden 
ve gösterdiği hassasiyetler-
den dolayı Kuyucak ailesi 
adına Başkan Ertürk’e teşek-
kürlerini iletti.

Kuyucak MYO’nun gerçek-
leştirdiği ve gerçekleştirmeyi 
planladığı projeler sayesinde 
Kuyucak ilçesinin gelişimine 
her zaman katkı sağlamaya 
hazır olduğunu belirten Mü-
dür Bilgenoğlu, ilçenin kal-
kınması için Yüksekokul ve 
Belediyenin iş birliği içinde 
olduğunu, bu durumun diğer 
ilçelere örnek teşkil ettiğini 
ifade etti. 

Başkan Ertürk, başarılı bele-

diyecilik uygulamalarını ve 
uzun yıllardır devam eden 
başkanlık deneyimlerini öğ-
rencilerle paylaşırken; öğ-
rencilerin sorunlarını, istek-
lerini de dinleyerek notlar 
aldı. Öğrencilerin belediye-
cilik ile ilgili sorularını da 
yanıtlayan Ertürk, öğrenci-
lerden gelen gezi programı 
düzenleme gibi istekleri de 
karşılama sözü verdi.  Olduk-
ça samimi bir şekilde soruları 
yanıtlayan Ertürk, geçen yıl 
Meslek Yüksekokulu ile bir-
likte güzel projelere imza at-
tıklarından söz ederek, yeni 
projeler için öğrencilerden 
ve hocalardan gelecek teklif-
lere açık olduklarını söyledi. 
Söyleşinin ardından okulun 
bahçesinde tüm öğrencilere 
köfte ikramı yapan Başkan 
Ertürk üniversite öğrencileri 
ile tek tek sohbet etti.
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Düşle Gerçek Olsun
 Üniversitemiz Nazilli 

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu ve Aymelek 
Derneği iş birliği ile gerçek-
leştirilen “Düşle, Gerçek Ol-
sun” adlı sosyal sorumluluk 
projesinin tanıtım toplantı-
sı, 12 Aralık 2017 tarihinde 
gerçekleşti.

Yüksekokul Müdürü Doç. 
Dr. Çağrı Köroğlu, Aymelek 
Derneği Başkanı Yurdagül 
Altınbaş, Akdeniz Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İsmail Tufan’ın Asistanı Sıla 
Ayan’ın konuşmacı olarak 
katıldığı söyleşide, Ayme-
lek Derneği yöneticileri, 
öğretim elemanları, basın 
mensupları ve öğrenciler 

yer aldı. 
Projenin amacı, içeriği ve 
süreci hakkında öğrenci-
leri bilgilendiren Yükseko-
kul Müdürü Doç. Dr. Çağrı 
Köroğlu, bilime katkı sağla-
mak amacıyla değil sadece 
yaşlılardan ve engellilerden 
hayır duası almak amacıyla 
bu projeyi geliştirdikleri-
ni ifade etti. Köroğlu “Bu 
projenin esas kaynağını 
Aymelek Derneği oluşturu-
yor. Bugün projenin ilk adı-
mını atmış olduk. 2 hafta 
sonra projeye başlayacağız 
ve proje 11 hafta sürecek. 
Proje kapsamında Valilik ve 
Kaymakamlıklardan taşıtlar 
gelecek. Hepimiz belirli sa-
yılarda gruplar oluşturarak  

Nazilli’nin tüm köylerine gi-
deceğiz.” dedi. 

Aymelek Derneği Başkanı 

Yurdagül Altınbaş öğren-
cilerle tanışarak dernek ve 
faaliyetleri hakkında bilgi-
ler verdi.

Girişimcilik Paneli öğrencilerin yoğun katılımıyla 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Söke İşlet-
me Fakültesi Girişimcilik 
Topluluğu ve Söke Ticaret 
Odası Kadın Girişimciler Ku-
rulu iş birliğiyle Global Giri-
şimcilik Haftası kapsamında 
düzenlenen Girişimcilik Pa-
neli, 30 Kasım 2017 tarihin-

de Söke İşletme Fakültesi 
Konferans Salonu’nda ger-
çekleşti.

Panele, Söke Ticaret  Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
luk Kutlay, Söke Genç İşa-
damları Derneği (SÖGİAD) 

Başkanı Bilal Ülker, Sigor-
tacılık Sektöründen Esma 
Ceylan, Eğitim Sektöründen 
Hülya Suyolcu, Günnur Ber-
ber, Taşımacılık Sektörün-
den Semra Kayıkçı, Emlak 
Sektöründen Leyla Akdu-
man, Akaryakıt Sektöründen 

Reşat Er, Prefabrik İnşaat 
Yapı Sektöründen Ufuk Faki, 
Giyim Sektöründen Fatma 
Damar ve KOSGEB Temsilcisi 
Çağrı Menderes katıldı.

Söke İşletme Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Fatma Neval 
Genç’in açılış konuşmasıy-
la başlayan panelde Genç; 
öğrencilerin teorik eğitimin 
yanı sıra girişimcilerin ticari 
hayattaki tecrübelerinden 
de muhakkak yararlanmaları 
gerektiğinin önemini vurgu-
ladı. Sektörde aktif ve başa-
rılı olan firma yetkililerinin 
yer aldığı panelde, konuş-
macılar hayat tecrübeleri-
nin yanında iş dünyasındaki 
tecrübelerini de öğrencilerle 
paylaştı. 

Öğrenciler tarafından büyük 
ilgi gören panel sonunda ka-
tılımcılara teşekkür belgele-
ri takdim edildi.
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Ziraat Fakültesi Girne’de 
Üniversitemizi temsil etti

 Üniversitemiz Ziraat Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin Girne kentinde Üniversitemizi temsil 
etti. Ziraat  Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Zeynel Dalkılıç, Ekim ayında KKTC’nin Girne 
şehrinde yapılan III. Uluslararası Bitki Islahı Kongre-
si’ne  katıldı.

Ziraat Fakültesi öğrencileri 
tarım sigortaları hakkında 
bilgilendirildi

  ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 4. Sınıf öğ-
rencileri, “Tarım Politikası” dersi kapsamında öğretim üye-
leri Prof. Dr. Göksel Armağan ve Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu 
tarafından TARSİM Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu’yu ağır-
ladılar. Yapılan sunu ile öğrenciler Tarım Sigortaları Havu-
zu (TARSİM) konusunda detaylı olarak bilgilendirildi.

 ADÜ Söke İşletme Fakültesi 
İnsan Kaynakları ve Gelişim 
Topluluğunun düzenlemiş ol-
duğu İnsan Kaynakları ve Ge-
lişim Konferansı, Söke İşletme 
Fakültesinde gerçekleştirildi.

Metro Cash&Cary firması-
nın Bölge İnsan Kaynakları 
Müdürü Nejat Yılmaz, İzmir 
Gaziemir Şubesi İK Kategori 
İdari Müdürü Yeliz Karaağın, 
Çiğli Mağaza İK Müdürü ve 

aynı zamanda ADÜ Nazilli 
İİBF İşletme Bölümü mezunu 
olan Hülya Kul ve HUB Ma-
ğazası İK İdari Müdürü Emre 
Dörder’in katılımlarıyla ger-
çekleşen konferansta insan 
kaynaklarının fonksiyonla-
rı ve İK’nın önemi anlatıldı. 
Programın sonunda Söke İş-
letme Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. F. Neval Genç tarafından 
katılımcılara plaketleri tak-
dim edildi.

Metro Cash&Carry İnsan 
Kaynakları Yöneticileri 
öğrencilerle buluştu

 Türkiye Gençlik Vakfı 
(TÜGVA) Söke Üniversite 
Temsilciliğinin hazırladığı 
“Mevlid-i Nebi” kutlandı. 30 
Kasım tarihinde düzenle-
nen programa İşletme Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Fat-
ma Neval Genç de katılarak 
günün anlam ve önemine 
ilişkin bir konuşma yaptı.

TÜGVA Söke İlçe Temsilci-
si Abdullah Uçan,  TÜGVA 
Söke İlçe Koordinatörü 
Ömer Faruk Çavdar ve Söke 
İlçe Müftüsü Ahmet Yay-
la’nın da katıldığı etkin-
likte, etkinliği düzenleyen 
üniversite teşkilat başkanı 
Hüseyin Altın, TÜGVA hak-
kında bilgi verdi.

İşletme Fakültemizde "Mevlid-i 
Nebi" kutlandı
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Turizmde toplumsal 
cinsiyetin rolü tartışıldı

British Council Newton 
Fonu tarafından destek-
lenen, İngiltere’nin Sout-
hampton Üniversitesi lider-
liğinde yürüyen agro/eko 
turizm girişimciliği konu-
sunda gerçekleştirilen çok 
disiplinli araştırma projesi-
ne Türkiye’den Adnan Men-
deres Üniversitesi de destek 
veriyor. Endüstri partnerle-
rinin de yer aldığı proje ne-
deniyle oluşturulan konsor-
siyumun tüm partnerlerinin 
yakın bir iş birliği içerisinde 
çalıştığı projenin saha ziya-
retleri kapsamında Aydın, 
İzmir ve Muğla’da girişimci-
ler, STK’lar ve belediye baş-
kanları ile derinlemesine 
görüşmeler gerçekleştirdi.

Proje kapsamında 6 Kasım 
2017 tarihinde İngiltere’de 
düzenlenen etkinliğe pro-

jenin yerel ortağı olarak 
Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Renan Tunalıoğlu, Köşk 
MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe 
Demet Karaman, Doç. Dr. 
Ferit Çobanoğlu ve Yrd. Doç. 
Dr. Birsen Kırım ile Öğr. Gör. 
İsmail Bölük katıldı. Proje 
yürütücüsü Prof. Dr. Mine 
Karataş Özkan’ın açılış ko-
nuşması ile başlayan çalış-
tay, Southampton Üniversi-
tesi araştırmacısı ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi Reha Mi-
dilli Foça Turizm Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Emir Özeren’in gerçekleş-
tirdiği sunumlar ile devam 
etti. Çalıştayda sürdürüle-
bilir turizmde toplumsal 
cinsiyetin rolü ve Türkiye’de 
ekoturizm alanındaki giri-
şimciliğin yerel topluluklar 
ile ilişkisi tartışmaya açıldı.

Ziraat Fakültesi 
EXPO’daydı

 Türkiye’nin en büyük tarım fuarı Growteck Eurosia 
2017 tarım ve teknolojinin buluşması kapsamında 
29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Antalya EXPO’da 
gerçekleşti. ADÜ Ziraat Fakültesi öğrencilerinin ka-
tıldığı fuar firmalardan tarım hakkında yeni üretim 
tekniklerinin öğrenilmesine ve yeni iş imkanlarının 
sağlanmasına olanak tanıdı.

Ziraat Fakültesi öğretim elemanı kursa katıldı
 Üniversitemiz Ziraat Fa-

kültesi Su Ürünleri Mü-
hendisliği Bölümü öğretim 
elemanı “Mediterranean 
Agronomic Institute of Za-
ragoza (IAMZ-CIHEAM)” ta-
rafından her yıl düzenlenen 
ileri seviye kurslara ikinci 
kez katıldı. Eylül ayında 

Araş. Gör. Dr. Mehmet Gü-
ler’ in katıldığı kurs, Bitki 
Üretimi, Hayvancılık, Çev-
re, Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
ve Gıda Bilimi, Teknoloji ve 
Pazarlama konuları üzerine 
düzenlenmekte ve Türkiye’ 
nin de dahil olduğu  CIHEAM 
(International Center for 

Advanced Mediterranean 
Agronomic Studies) üyesi 
Akdeniz Ülkelerinden araş-
tırmacıları kabul ediyor. Su 
ürünleri yetiştiriciliğinin 
çevresel etkilerinin izlenme-
si (Advanced Course, Moni-
toring Environmental Effe-
cts of Aquaculture) hakkında 

Eylül ayında İspanya’ nın Za-
ragoza şehrinde düzenlenen 
kursun, dünyanın farklı ülke-
lerinden 18 araştırmacının, 
konularında otorite olarak 
kabul edilen 12 eğitmenin 
verdiği teorik derslere ve 
uygulamalara katılması ile 
gerçekleştirildiği bildirildi.

Öğretim üyemiz 
Dubrovnik’teydi

 ADÜ Ziraat Fakültesi 
Su Ürünleri Mühendisli-
ği Bölümü Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Semra 
Küçük 17-20 Ekim 2017 
tarihleri arasında Hır-
vatista’nın Dubrovnik 
kentinde düzenlenen 
“Aquaculture Europe 

2017 Cooperation for 
Growth” adlı konferans-
ta “Histological changes 
on electric yellow fish 
(Labidochromis caeru-
leus) exposed to acute 
and chronic and reco-
very” konulu posterini 
sunmak için bulundu.
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Üniversitemizde İlham Askeroğlu rüzgârı esti
 Azerbaycanlı ses ve ope-

ra sanatçısı İlham Askeroğ-
lu’nun Türkiye ve Azerbay-
can halk müziklerinin seçkin 
örneklerini seslendirdiği 
konser, 30 Kasım 2017 tari-
hinde Atatürk Kongre Mer-
kezi Maiandros Salonu’nda 
gerçekleşti.

Konsere Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Recai 
Tunca,  Prof. Dr. Törün Özer, 
Genel Sekreter V. Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Aslan, davetliler 
ve çok sayıda öğrenci katıl-
dı. 

Etkinliğe başlamadan önce 
konuşma yapan İlham As-
keroğlu, Türkiye ve Azer-
baycan’ın bir millet iki dev-

let olduğunu dile getirdi ve 
ortak tarihe ve kültüre sahip 
bu iki devletin geçmişten 
günümüze dayanışmasını 
anlatarak “ Bayrak bizleri 
birleştirir. Var olsun Türkiye. 
Var olsun Azerbaycan. Var 
olsun Türkiye Azerbaycan 
kardeşliği.” diye konuştu.

Türk ve Azerbaycan ezgi-
lerinin yankılandığı salon-
da, Âşık Veysel’den Barış 
Manço’ya, Sarı Gelin’den 
Kerkük Türküsü’ne kadar 
halk arasında bilinip sevilen 
sanatçıların eserlerine yer 
verildi. Oğlu Elçin Askerli ile 
birlikte  “Uzun İnce Bir Yol-
dayım”ı seslendiren İlham 
Askeroğlu’nun türkülerine, 
seyirciler de eşlik etti. Türk 
ve Azerbaycan bayraklarının 

dalgalandığı salonda, duygu 
dolu anlar yaşandı.
Etkinliğin sonunda Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, İlham Askeroğlu ve 

ekibine teşekkür belgesi ve 
Üniversitemiz hediye pa-
ketlerini vererek kendilerini 
tekrar Üniversitemizde gör-
mek istediklerini ifade etti.

Söke MYO Animasyon Film Festivali’ne katıldı

 Üniversitemiz Söke Mes-
lek Yüksekokulu Bilgisayar 
Destekli Tasarım ve Animas-
yon Bölümü öğrencileri, 12-

13 Aralık 2017 tarihlerinde 
Eskişehir’de düzenlenen 3. 
Anadolu Animasyon Film 
Festivali’ne katıldı.

Bursa-Eskişehir-Bilecik Kal-
kınma Ajansı ( BEBKA ) tara-
fından başta Eskişehir olmak 
üzere, Türkiye’nin 41 bölge-

sinde animasyon sektörünün 
ulusal ve uluslararası alan-
da tanınırlığını ve rekabet 
edebilirliğini arttırmak ve 
bölgedeki sektör potansiye-
line dikkat çekmek amacı ile 
gerçekleştirilen festivalde, 
öğrenciler animasyon filmle-
rinin tasarımcı ve çizerleriyle 
tanışma fırsatı buldu.

En gelişmiş sanal gerçeklik 
(VR) yazılım firmalarından 
Crytek temsilcilerinin de 
katılımlarıyla gerçekleşen 
panellere, Kim Keukeleire, 
Mike Vinnard, Sebatian Co-
sor, Stefan Popescu, Josep 
Garth ve Candaş Şişman gibi 
tasarımcılar konuşmacı ola-
rak katıldı.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Klübü Söke’deydi

 Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Klubü Söke İşletme Fakültesini ziyaret etti. Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Fatma Neval Genç İşletme Fakültesi öğrencileri ile dağcılık klübünün ortak etkinlikler düzenleyeceğini belirtti.
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Hemşirelerimiz 4-B’li oldu
 Üniversitemiz Uygulama 

ve Araştırma Hastanesinde 
taşeron firma bünyesinde 
çalışan hemşirelerimizin, 
19 Aralık 2017 tarihinde 
Üniversitemiz Senato Oda-
sı’nda 4-B kadrosuna geçiş 
sözleşmeleri imzalandı.

Törene; Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, Üniversitemiz Ge-
nel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. 

Mustafa Aslan, Üniversite-
miz Uygulama ve Araştır-
ma Hastanesi Başmüdürü 
V. Oktay Pahsa ve personel 
katıldı.

Toplam 31 hemşirenin 4-B 
kadrosuna geçirildiğini be-
lirten Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, hemşirelerin 
sözleşmelerini imzalarken, 
her biriyle sohbet ederek, 
çalışmaları hakkında bilgi 
aldı.

Köşk MYO Öğrencileri harçlıklarını biriktirip tekerlekli sandalye aldı

 Üniversitemiz Köşk Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) 
Öğrencileri, Sosyal Sorum-

luluk Projesi kapsamında; 
Efeler ilçesinde faaliyet 
gösteren Aymelek Derneği 

Yaşlı Gündüz Bakımevini, 
20 Aralık 2017 tarihinde 
Okutman Çiğdem Budak 
nezaretinde ziyaret etti.

Köşk MYO’daki 25 gönüllü 
öğrenci ve Köşk İlçe Spor 
Müdürlüğü ile yapılan iş 
birliği kapsamında temin 
edilen 3 adet tekerlekli 
sandalye ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırılmak üzere Ay-
melek Derneği’ne hediye 
edildi.

Aymelek Derneği Başkanı 
Yurdagül Altınbaş, öğren-
cilerin harçlıklarıyla almış 

olduğu tekerlekli sandalye-
lerin çok kıymetli olduğunu 
ifade ederek gençlere güzel 
davranışlarından dolayı te-
şekkür etti. 

Altınbaş, “Derneğimizin 
hizmet verdiği Gündüz Yaş-
lı Bakım Merkezi ile yaşlıla-
rımıza ışık olduk. Bu çalış-
malar tamamen gönüllülük 
esası ile yapılıyor. Her gün 
onlarca yaşlımız bizden hiz-
met alıyor. Bu yaşlılarımıza 
ışık olmak, kalplerine, gö-
nüllerine dokunmak için siz 
gençlerin desteği bizler için 
çok önemli” diye konuştu.

İnsan Hakları Köşk’te 
masaya yatırıldı

 Köşk Kaymakamlığı 
Konferans Salonu’nda 18 
Aralık 2017 tarihinde Üni-
versitemiz Köşk Meslek 
Yüksekokulu Öğr. Gör. Hay-
ri Kemiksizoğlu ve Okut-
man Çiğdem Budak tara-
fından düzenlenen “İnsan 
Hakları ve Demokrasi Se-
mineri” yoğun ilgi gördü.

Seminere katılan Köşk 
Kaymakamı Sayın Serdar 
Kaya ile ilçedeki kamu 
kurumlarında görevli per-
sonele, konuşmacılar ta-
rafından “10 Aralık İnsan 
Hakları Günü”nün önemi 
hakkında bilgi verdi. Semi-
ner soru-cevap bölümüyle 
son buldu.
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Hastanemizde farklı yöntemlerle iki hasta sağlığına 
kavuştu

 Üniversitemiz Uygula-
ma ve Araştırma Hastanesi 
Kardiyoloji ve Kalp Damar 
Cerrahisi Kliniklerindeki 
yeni gelişmeler hastaları-
mızın tedavilerinde kulla-
nılmaya devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama 
yapan Tıp Fakültesi Kardi-
yoloji Ana Bilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Çağdaş 
Akküllü şunları söyledi: 
“Hastanemize ciddi yakın-
malara yol açan ileri de-
rece aort kapak darlığı ile 
başvuran 72 yaşında Ayten 
Türkmen ile yine aynı has-
talık nedeniyle yakınmaları 
artan yengesi 78 yaşında 
Şükran Gülgün, Kardiyolo-
ji ve Kalp Damar Cerrahisi 
ortak konsey toplantısında 
tedavi yaklaşımı açısından 
değerlendirildi. Ayten ha-
nımın kapak hastalığının 
açık kalp cerrahisi yöntemi 
ile Şükran hanımın kapak 
hastalığının ise açık cerrahi 
operasyon riskinin yüksek 

olması nedeniyle TAVI ismi 
verilen anjiyografik yöntem 
ile değiştirilip yeni kapak 
takılmasına karar verildi.” 

Birer hafta arayla operas-
yona alınan hastalardan 
Şükran Gülgün, Kardiyoloji 
Bölümünde Doç. Dr. Çağ-
daş Akgüllü’nün liderliğini 

yaptığı TAVI yöntemi ile 
kapağı değiştirilerek şifa 
buldu. Ayten Türkmen ise 
Kalp Damar Cerrahisi Bö-
lümümüzde Prof.Dr. Berent 
Dişcigil liderliğindeki ekip 
ile aort kapak değişimi ve 
koroner arter by-pass ope-
rasyonu aynı anda uygula-
narak sağlığına kavuştu. 

Akgüllü, Kardiyoloji Bölü-
münde bu yöntemin dünya 
standartlarında uygulandı-
ğını, Kalp Damar Cerrahisi 
Birimi ile sinerji içerisinde 
çalıştıklarını söyledi. Aynı 
hastalıktan farklı yöntem-
ler ile sağlığına kavuşarak 
kurtulan hastalar aynı gün 
taburcu oldu.

Değişim programları 
ilgililerin dikkatine 
sunuldu

 Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörlüğünün dü-
zenlediği Değişim Prog-
ramları Tanıtım Günü, 18 
Aralık 2017 tarihinde Ata-
türk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti. 

Erasmus Programı Öğre-
nim ve Staj Hareketliliği 
hakkında Program Koor-
dinatörü Uzman Zeynep 
Çetin,  Mevlana Değişim 
Programı ve Farabi De-

ğişim Programı hakkında 
ise Program Koordinatörü 
Gülnur Saraç  tarafından 
Üniversitemiz öğrencile-
rine  bilgi verildi. Ayrıca 
Erasmus Programından 
faydalanan öğrencimiz 
Berkay Kocaoğlu, tecrübe-
lerini aktardı.

Tanıtım Günü, öğrencilerin 
program hakkında merak 
ettikleri soruların cevap-
lanması ile son buldu.
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Eğitim Fakültesi öğrencileri projelerini tanıttı
 Üniversitemiz Eğitim 

Fakültesi Fen Bilgisi Eğiti-
mi Ana Bilim Dalı 4. sınıf 
öğrencileri “Özel Öğretim 
Yöntemleri Dersi” kapsa-
mında tasarladıkları pro-
jelerini, 20 Aralık 2017 
tarihinde Eğitim Fakültesi 
Binası’nda sergiledi.

Fen Bilgisi Öğretmenliği 
STEM (Science, Techno-
logy, Engineering, Mathe-
matics)  etkinlikleri sergi-
sine, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Rektör Yar-
dımcımız ve Eğitim Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Recai 
Tunca, Dekan Yardımcıları, 
Yrd. Doç. Dr. Soner Aladağ, 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ak-
kaya, Proje Koordinatörü 
Fen Bilgisi Eğitimi Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Di-
lek Karışan, Üniversitemiz 
öğretim üyeleri ve öğren-
ciler katıldı.

Sergiyi ziyaret eden Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, öğrencilerin yap-
mış oldukları projeleri tek 
tek inceleyerek çalışma 
düzenekleri hakkında bilgi 
aldı ve öğrencilere çalış-
malarında başarılar diledi.

Özel Öğretim Yöntemleri 

Dersi proje içeriğini Ame-
rika Arcadia Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Augusto Macalalag 
ile birlikte tasarladıkları-
nı ve aynı projeleri orda 
da yaptıklarını ifade eden 
Üniversitemiz Yrd. Doç. Dr. 
Dilek Karışan; “Her öğren-
ci grubu birer etkinlik ta-

sarladı, yaklaşık 30 proje 
sergide yer aldı.” dedi.

Üç gün boyunca ziyaret-
çilere açık olan sergide-
ki projeler, teknolojinin 
çevreye ve topluma olan 
negatif etkilerini mini-
mum düzeye indirmeyi 
amaçlıyor.

2. Geleneksel Bilişim Günleri düzenlendi
 Üniversitemiz Söke İşlet-

me Fakültesi öğrencilerin-
den oluşan Enformasyon 
Topluluğu’nca İkinci Gele-
neksel Bilişim Günleri,    14 – 
15 Aralık 2017 tarihlerinde 

Söke İşletme Fakültesinde 
gerçekleştirildi.

Etkinliğe Söke İşletme Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Fat-
ma Neval Genç, İşletme 

Fakültesi Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Mustafa Çetin, 
MakerKamp şirketinin ku-
rucu ortağı Oğuzhan Kayar, 
Özsüt Bilişim Sistemleri 
Yöneticisi Engin Arabacı, 
SAP (Systems Analysis and 
ProgramDevelopment) Da-
nışmanı Oğuzhan Subaşı 
akademik ve idari perso-
nelin yanı sıra çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan Makerkamp 
firmasından Oğuzhan 
Kayar, öğrencilerin kod-
lama yapabilmesi, algo-
ritma geliştirebilmesi ve 
yenidünyayı planlaması 
için “Makerkamp’ta” yü-
rüttükleri atölyelerden ve 

uygulamalardan örnek-
ler verdi. Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Çetin ise 
“Big Data” olarak bilinen 
“Büyük Veri’nin” analiz 
edilmesi ve yönetilmesi 
konularını örneklerle an-
lattı. 

Etkinliğin ikinci gününde 
Özsüt Bilişim Sistemleri 
Yöneticisi Engin Araba-
cı, sektörel tecrübelerini 
öğrencilerle paylaşırken 
Oğuzhan Subaşı işletmele-
rin tüm birimleri arasında 
sağlanması planlanan en-
tegrasyon için kullanılan 
ve Türkiye’deki işletmeler-
de en çok tercih edilen en-
tegrasyon aracı olan SAP 
hakkında bilgi verdi.
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Paramediğe dikkat çekildi
 Üniversitemiz Söke Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu (MYO) ve Paramedik 
ve Hastane Öncesi Acil Tıp 
Derneği (PARHAD) Aydın 
İl Başkanlığı iş birliğiyle 
düzenlenen “Olağan Dışı 
Durumlarda Paramediğin 
Rolü” isimli panel, 20 Ara-
lık 2017 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirildi.

Dünya Paramedikler Günü 

dolayısıyla düzenlenen pa-
nele, Aydın İl Sağlık Müdürü 
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Söke 
Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Emine Gerçek, PARHAD 
Başkanı Hasan Sabri Kızıl-
dağ, akademik ve idari per-
sonel ile çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz  parame-
dik tanımını yaparak başla-

dığı konuşmasında, Aydın’da 
173 paramedik olduğuna, 
240 kişinin de paramedik 
olabilmek için eğitim aldı-
ğına, paramedikliğin günü-
müzde talep edilen bir mes-
lek olduğuna dikkat çekti.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. 
Emine Gerçek, ise parame-
diklerin doğru ve etkin mü-
dahaleyi gerçekleştirerek 
görevini en iyi şekilde yeri-
ne getirmeye çalışan sağlık 

profesyonelleri olduklarını 
vurguladı.

PARHAD Başkanı Hasan Kı-
zıldağ, hastane öncesi acil 
tıbbın önemini ve yaptıkları 
çalışmaları anlattı. 

Panelin konuşmacıları, Do-
kuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Gürkan Ersoy “Afetlerde Tri-
yaj” , Zeynep Ercan Şahin 
“Kitlesel Olaylarda Parame-
diğin Rolü” ve Acil Tıp Tek-
nisyeni Adnan Koçak “Savaş 
Bölgesinde Medikal Müda-
hale ve Güvenlik” konuları-
nın önemine dikkat çekti.

“Hayat Kurtaran Ellere 
Dokunma” adlı videonun 
gösterilmesinin ardından 
konuşmacılara ve parame-
dik öğrencilerine teşekkür 
belgelerinin dağıtılmasıyla 
panel son buldu.

Pembe Kod tatbikatı gerçekleşti
 Hastanemiz Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Kliniği’nde, 
19 Aralık 2017 tarihinde 
Pembe Kod tatbikatı gerçek-
leştirildi.Senaryo kapsamın-
da gerçekleştirilen tatbikat,  
temsili oyuncak bebeğin 
kaçırılması ve pembe kod 
verilmesinin ardından gü-
venlik tarafından hırsızın 
yakalanması ve bebeğin 
annesine teslim edilmesiyle 
son buldu.

Hastanemiz Müdür Yardım-
cısı Ramazan Bilir ve Sivil 
Savunma Amiri Hasan Alp’in 
koordinatörlüğünde gerçek-
leşen tatbikatta servis hem-
şireleri, sivil savunma ve gü-
venlik personeli görev aldı.
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Radyasyon ve Koruma Ekipmanları Eğitimi verildi
 Radyasyon ve Koruma 

Ekipmanları Eğitimi, 19 Ara-
lık 2017 tarihinde Radyoloji 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Özüm Tunç-
yürek tarafından Hastane-
miz Öğretim Üyesi Bloğu 
Seminer Salonu’nda gerçek-
leştirildi.

Radyoloji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Özüm Tunçyürek eğitimde, 
“Radyasyon nedir?” sorusu-
nu, enerjinin bir boşluk ve 
ortamda parçacıklar halinde 
ve serbest şekilde dağılım 
ve yayılım özelliği olarak 
belirtti.

Tunçyürek eğitimde;  rad-
yasyon tipleri, lineer enerji 
transferi, radyasyon kaynak-
ları, kuantum kuralı, birim-

ler, ağırlık faktörleri ve doz 
ilişkisi konularında ayrıntılı 
bilgi verdi.

Sağlıkta Kalite ve Akredi-
tasyon Daire Başkanlığı rad-
yasyondan korunma stan-
dartları ve uygulamalarına 
göre ne kadar düşük dozda 
olursa olsun herhangi bir 
radyasyon dozunun ilerde 
kanser gibi bir sağlık etkisi 
oluşturabileceğini belirten 
Tunçyürek; biyolojik etkiler, 
lense ve troide etkisi, müsa-
ade edilen maksimum doz-
lar ve hangi filmde kaç doz 
alınması gerektiğini aktardı.

Radyasyondan korunmak 
için geçerli olan Alara Ku-
ralını paylaşan Tunçyürek; 
kuralın mesafeyi uzatmak, 
süreyi kısaltmak, uygun ko-

runma yöntemlerini kullan-
ma unsurlarına dayandığını 
belirtti. 

Yrd. Doç. Dr. Özüm Tunçyürek, 
“Temel korunma prensipleri-
nin eksiksiz uygulanması rad-

yasyon ile çalışan birimlerde 
“kırmızı çizgi” olmalıdır. Rad-
yasyon güvenliği konusunda 
danışılacak üst birimler akılda 
tutulmalı, kayıt ve denetim sü-
rekli olmalıdır.” sözleriyle eği-
time son verdi.

Koçarlı MYO’da "Doğa'dan Ürüne" atölyesi kuruldu 

 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulunda 
“Doğa’dan Ürüne” atöl-
yesi Dr. Fevzi Mürüvet 
Uğuroğlu Orta Okulu 7. 
sınıf öğrencilerinin ka-

tılımıyla 21 Aralık 2017 
tarihinde iki oturumda 
gerçekleşti.

Sabah gerçekleştirilen 
oturumda, öğrencilere 

önce zeytinyağından sa-
bun yapımı, sabun üre-
tim projesinin incelikleri 
Öğr. Gör. İlker Özdemir 
tarafından anlatıldı. Öğ-
leden sonraki oturumda 

özet bir kodlama bilgi-
si verilmesinin ardından 
bilgisayar destekli sula-
ma sisteminin kurulumu 
için hazırlanan prototiple 
topraktaki nem düzeyinin 
ölçülmesine dayalı bir 
sistem oluşturularak bil-
gisayar komutlarıyla su-
lama gerçekleştirildi. 

Yrd. Doç. Dr. Özlem Akan 
önderliğinde, öğrenci-
lerle hangi teknolojilere 
ne kadar para ödeyerek 
ithalat yapıldığı tartışı-
larak alternatifler konu-
şuldu. Ardından arazide 
mevsim sebze, meyve ve 
süs bitkileri incelendi ve 
öğrenciler tarafından ha-
zırlanan harçlar içerisine 
mavi sümbül soğanları 
dikilerek atölye çalışma-
ları tamamlandı.
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Ziraat Fakültesine poster ödülü

 ADÜ Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Biyoteknoloji 
Bölümü American Society 
of Microbiology (ASM) 
tarafından “En İyi Poster 
Ödülü” ile ödüllendirildi.

ADÜ Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Biyoteknoloji 
Bölümü öğrencilerinden 
40 kişilik bir ekip Yrd. 
Doç. Dr. M. Kemal Av-
cı’nın koordinatörlüğün-
de, İstanbul Üniversitesi 
Genetik Kulübü (İÜGEN) 
tarafından düzenlenen 
14. Uluslararası Katılım-
lı Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Kış Okulu’na ka-
tıldı. Etkinlik kapsamın-
da Ziraat Fakültesi öğ-
rencileri Mehtap Alkan, 

Ebru Arslan, Taha Harun 
Tekin, Azad Bahadır’ın 
“Laktik Asit Bakterileri-
nin (LAB) Tanılanmasın-
da M13 ve (GTG)5 Tekrar-

lı Dizi Primerleriyle PCR 
Parmak izi Tekniğinin 
Uygulanması:  LAB ile 
inoküle edilen Fagopy-
rum esculentum (Buckw-

heat, Karabuğday) Sila-
jının Mikrobiyal Profili” 
başlıklı çalışmaları “En 
İyi Poster Ödülünü” al-
maya layık görüldü.

Sektör ve öğrenci birlikteliği hız kesmeden devam ediyor

 Üniversitemiz Turizm Fa-
kültesi ve turizm sektöründe 
faaliyet gösteren alanında 
söz sahibi kurum ve kuru-
luşlar, öğrencilerin uygula-
malı eğitimlerinin eksiksiz 
olarak tamamlanması me-
zun olduktan sonra sektöre 

katkı sağlayacak donanım-
larla iş hayatına atılabilme-
si ve iş bulma kaygısı yaşa-
madan güzel bir öğrencilik 
hayatı yaşayabilmeleri için 
iş birliği yaptı.

Düzenlenen geziler, semi-

nerler ve karşılıklı ziyaret-
lerle teoride almış oldukları 
eğitimi, sektörün farklı alan-
larında hizmet veren öncü 
kurumlarda pratiğe döken 
öğrenciler, farkındalıklarını 
arttırmakla kalmıyor ge-
leceğin iyi birer turizmcisi 

olma yolunda hızla ilerliyor.

Bu ilkeden hareketle Turizm 
Fakültesi Seyahat İşletmeci-
liği - Konaklama İşletmecili-
ği - Yiyecek İçecek İşletme-
ciliği ve Turizm Rehberliği 
bölümlerinde verilen Fran-
sızca dersinin en başarılı 15 
öğrencisi geçtiğimiz aylar 
içinde Öğretim Elemanı S. 
Alev Topçu koordinatörlü-
ğünde, TÜRSAB, Aydın Ti-
caret Borsası, Onur Hava 
Yolları, Dedeman İstanbul 
Gayrettepe Hotel, Raffles 
Hotel, Corvus Travel, Rahmi 
Koç Müzesi, Tamer Turizm, 
Kuşadası Ticaret Odası ve 
Hamdi Baba Restaurant 
sponsorluğunda bir İstan-
bul gezisi düzenledi. Gezi-
de sektör temsilcileri ile bir 
araya gelen öğrenciler bir 
sonraki gezinin de planla-
masını yaptı.
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Tarımsal Destek Kredi ve Projeler Paneli gerçekleştirildi
 Çine Meslek Yükseko-

kulunda “Tarımsal Destek, 
Kredi ve Projeler” konulu 
panel, 19 Aralık 2017 tari-
hinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Çine MYO Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Okan 
Atay, Tarımsal ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) Proje Bi-
rim Amiri Abdullah Gülse-
ver, TKDK İletişim Uzmanı 
Derya Daysal, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı 
Çine İlçe Müdürlüğünde 
görevli Ziraat Mühendisi 
Firdevs Bozkurt, Veteri-
ner Hekim Ahmet İpci ve 
Vakıfbank Tarım Portföyü 

Temsilcisi Gamze Kartal’ın 
yanı sıra çok sayıda öğren-
ci katıldı.

Yüksekokul Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Okan Atay’ ın açı-
lış konuşmasıyla başlayan 
panelde TKDK Proje Birim 
Amiri Abdullah Gülsever 
ve TKDK İletişim Uzma-
nı Derya Daysal, TKDK’ 
nın çalışma şekli, projele-
ri ve destekleri hakkında 
bilgiler verdi. Diğer pa-
nelistlerden Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı 
Çine İlçe Müdürlüğünde 
görevli Ziraat Mühendisi 
Firdevs Bozkurt ve Vete-
riner Hekim Ahmet İpci, 

Müdürlükçe verilen bitki-
sel ve hayvansal destekler 
ile ilgili bilgilendirmede 
bulundu. Gamze Kartal 

ise Vakıfbank Tarım Port-
föyü, tarımsal krediler ve 
başvuru şartları hakkında 
sunum yaptı.

Genç Fikirler Topluluğu siber güvenlik etkinliği düzenledi

 Üniversitemiz Söke İşlet-
me Fakültesi Genç Fikirler 
Topluluğu, 22 Aralık 2017 

tarihinde Mesut Uçar ve 
Gökhan Özcoşkun’un ko-
nuşmacı olarak katıldığı 

“Siber Güvenlik ve Siber 
Savaş” konulu konferans 
düzenledi.

Söke İşletme Fakültesinde 
iki oturumda gerçekleşen 
etkinliğin ilk oturumunda 
Gökhan Özcoşkun konuş-
ma yaptı. Özcoşkun, ko-
nuşmasında Cloud Platfor-
m,Windows Server 2012 
ve kurulumları hakkında 
bilgiler verirken, siber sal-
dırıların sistem üzerindeki 
etkilerinden bahsetti. İkin-
ci oturumda dünya çapın-

da  white hat hacker olan 
Mesut Uçar, siber savaş ve 
siber güvenlik, siber sal-
dırıların borsa finans kay-
nakları üzerine etkileri, 
ransomware ve ulusal siber 
güvenlik duvarı hakkında 
bilgiler verdi. 

Dört saat süren etkinliğin 
sonunda Fakülte Dekanı 
Prof. Dr. Fatma Neval Genç; 
Mesut Uçar ve Gökhan Öz-
coşkun’a etkinliğe katıldık-
ları için teşekkürlerini su-
nup belgelerini takdim etti.

Ağaçlandırma projesi
 Günümüzdeki küresel ısın-

ma, hava kirliliği ve orman 
tahribatı gibi nedenlerle zarar 
gören doğa, gençleri harekete 
geçirdi.  ADÜ Fen Bilimleri Öğ-
retmenliği 3. Sınıf öğrencileri 
Duygu Coşkunpınar ve Filiz 
Çiftçi  topluma hizmet dersi 
kapsamında ağaçlandırma ça-

lışması yapmak için arkadaşla-
rı ile beraber 2 Aralık tarihinde 
ağaç dikme etkinliği düzenle-
di. Etkinliğe Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra Ay-
dın  Orman İşletme şefi İsmail 
Ilgın, Aydın Gençlik ve Spor 
Bakanlığı çalışanı Serpil Usta 
da destek verdi. 
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Her yerde her yaşta satranç 

 Üniversitemiz Söke İşlet-
me Fakültesinde “Her Yerde 
Her Yaşta Satranç” etkinliği, 
22 Aralık 2017 tarihinde Fa-
külte Konferans Salonu’nda 
düzenlendi. 
Söke Kaymakamlığı iş birli-
ği ile gerçekleştirilen “Her 
Yerde ve Her Yaşta Satranç” 
etkinliği, Söke Belediye Baş-
kanı Süleyman Toyran, Söke 
Remzi Zeytinoğlu Gençlik 
ve Spor Klubü yöneticileri, 

Satranç Topluluğu Danış-
manı Arş. Gör. Denizhan De-
mirkol ve öğrencilerin katı-
lımı ile gerçekleşti.
Öğrencilerin büyük ilgi gös-
terdiği etkinlikte çekişmeli 
satranç turnuvaları heye-
canla takip edildi. Söke İş-
letme Fakültesi Öğretim 
Üyeleri ve araştırma gö-
revlilerinin de katıldığı et-
kinlikte eğlenceli dakikalar 
yaşandı.

Köşk MYO’da Sertifika Programı düzenlendi 
 Üniversitemiz Köşk Mes-

lek Yüksekokulu (MYO) ve 
Aydın MEGALAB Mühen-
dislik Limited Şirketi iş 
birliği ile Gıda Teknoloji-
si ve Gıda Kalite Kontro-
lü ve Analizi Programı 1. 
ve 2. sınıf öğrencilerine 

yönelik olarak düzenle-
nen ISO 22000:2005 Gıda 
Güvenliği Sistemi ve ISO 
22716:2007 GMP Eğitimi 
sertifika programı, 21-22  
Aralık 2017 tarihleri ara-
sında gerçekleşti.

Köşk MYO Konferans Sa-
lonu’nda düzenlenen ser-
tifika programına katılan 
62 öğrenciye,  8 saat ISO 
22000:2005 Gıda Güven-
liği Sistemi Eğitimi ve 
8 saat ISO 22716:2007 
GMP Eğitimi olmak üzere 

toplamda 16 saat eğitim 
verildi. Eğitimlerde, gıda 
programı öğrencilerinin 
okul sonrası iş yaşamla-
rında çalışacakları işlet-
melerde gıda güvenliği 
sisteminin kurulması, yü-
rütülmesi ve güvenli bir 
gıda ürününün elde edil-
mesi için gerekli olan ana 
temel bilgileri almaları 
amaçlandı. 

Köşk MYO Gıda Teknoloji-
si Programı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Dilek Keskin ko-
ordinatörlüğünde gerçek-
leşen program, eğitime  
katılan Gıda Teknolojisi 
ve Gıda Kalite Kontrolü ve 
Analizi Programı öğrenci-
si toplam 62 öğrencinin 
sertifikalarını almaları ile 
son buldu.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kültürü 
Konferansı düzenlendi

 Söke İşletme Fakültesi’n-
de İnsan Kaynakları ve Ge-
lişim Topluluğu tarafından 
18 Aralık 2017 tarihinde 
“Yaşam ve Spor Kültürü” 
konferansı düzenlendi. 
Konferansın açılış konuş-
masını yapan Topluluk Da-
nışmanı Yrd. Doç. Dr. Funda 
Cengiz, “İnsan Kaynakları 
ve Gelişim Topluluğumuz 
Üniversitemizin tüm öğren-
cilerine hitap etmektedir. 

Çünkü hepimiz bir insan 
kaynağıyız ve hepimizin 
gelişmeye ve geliştirmeye 
ihtiyacı var.” dedi.
Öğrencilerin ilgisini çeken 
konferansta İnsan Kaynak-
ları ve Gelişim Topluluğu 
tarafından Milenyum uzman 
eğitmenlerine teşekkür bel-
geleri verilirken, Topluluk 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. 
Funda Cengiz tarafından da 
plaket takdim edildi.
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Çine MYO Öğretim Üyeleri Uruguay’da çalışmalarına devam ediyor

 Üniversitemiz Çine Mes-
lek Yüksekokulu Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Özdal Gök-
dal’ın yürütücülüğünü yap-
tığı proje kapsamında Prof. 
Dr. Özdal Gökdal ve Yrd. 
Doç. Dr. Okan Atay, 24 Ka-
sım-10 Aralık 2017 tarihleri 
arasında Montevideo, Uru-
guay’da bulunan Cumhuri-
yet Üniversitesinde proje 
çalışmalarını yürüttü.

Mevlana Değişim Programı 
kapsamında gerçekleşen 
“GnRH antagonisti Deslo-
relin implantlar ile “Teke 
etkisinin arttırılması ola-
nakları ve GnRH’ın tekelerin 
üreme özellikleri üzerine 
etkisinin araştırılması” adlı 
proje, Uruguay Cumhuriyet 

Üniversitesinde devam etti.

Geçtiğimiz Haziran-Temmuz 
aylarında Uzm. Julia Giribo-
ni’nin katılımıyla Türkiye’de 
gerçekleştirilen çalışmalar, 
proje ortaklarından Prof. Dr. 
Rodolfo Ungerfeld ve Uzm. 
Julia Giriboni ile birlikte 
Uruguay’da gerçekleşti.

Ayrıca Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. José Pia-
ggio Mazzara ve öğretim 
üyeleriyle bir araya geline-
rek mevcut çalışmalar ve 
iş birliği olanaklarının ge-
liştirilmesi konuları görü-
şüldü. Program gerekliliği 
olarak Uruguay Cumhuriyet 
Üniversitesinde dersler de 
veren öğretim üyelerimiz, 

çalışmanın önümüzdeki yıl 
Haziran ayı ortalarında ta-
mamlanacağını söyledi. 

Bu projenin Üniversitemi-

zin “Proje Tabanlı Mevlana 
Değişim Programı”  projele-
rinden biri olması bakımın-
dan önemli bir proje olduğu 
 belirtildi.

Kuyucak MYO TÜBİTAK konferansına katıldı
 Üniversitemiz Kuyucak 

Meslek Yüksekokulu öğ-
rencileri, Öğr. Gör. Yıldırım 
Toprak öncülüğünde, Nazil-
li Ticaret Odası Konferans 
Salonu’nda 25 Aralık 2017 
tarihinde “İnovasyon ve Ge-
leceğin Meslekleri” konulu 

konferansa katıldı.

Üniversitemizle birlikte 
 TÜBİTAK, Nazilli Ticaret 
Odası ve Asımın Nesli Ana-
dolu İmam Hatip Lisesinin 
ortaklaşa düzenlediği kon-
feransa katılım oldukça yük-

sekti. TÜBİTAK Bilim Kurulu 
Üyesi Uluslararası TÜBA 
ödüllü Prof. Dr. Hüseyin 
Arslan’ın konuşmacı olarak 
katıldığı konferans, Aydın 
ve Nazilli protokolünün, 
Nazilli Ticaret Odası tem-
silcilerinin, öğrencilerimizin 

ve vatandaşların katılımı ile 
gerçekleşti.  Dünyada ve ül-
kemizde gelişen yeni alanla-
rı, ileri teknolojileri ele alan 
konuşmacı Arslan, içinde 
bulunduğumuz dünyanın, 
20 yıl öncesine göre bile çok 
farklı olduğunu belirtti. 

Bu hızlı değişime genç 
 nüfus oranı çoğunlukta olan 
bir ülke olarak kolay uyum 
sağladığımızı söyleyen Prof. 
Dr. Hüseyin Arslan, çocukla-
rımızın, gençlerimizin dün-
yasında “inovasyonun” çok 
önemli bir yerde durduğu-
nu belirtti. Öğrencilerimi-
zin oldukça ilgiyle dinlediği 
konuşmacı Arslan böyle bir 
dönemde teknolojiye ve 
bilişime yatırım yapanla-
rın ayakta kaldığını ve yol 
 aldığını ifade etti. Konferans 
sonunda öğrencilerimiz iş 
dünyasının temsilcileriy-
le de sohbet etme fırsatı 
 buldu.



              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
SERAP ŞİMŞEK ZİRAAT FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. DOKTORA TAMAMLAMA

MUSTAFA KURT TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
ÖZGÜR CAN CANER TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
SAFİYE BİLGE GÜÇLÜ TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
NİYAZİ SEYDEL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEMUR NAKİL

Ayrılanlar2017
Ekim
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
GÜLÇİN SARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ARŞ.GÖR.
ŞULE ANATÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ARŞ.GÖR.
ZEYNEP ASLAN TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ PROFESÖR
MEHMET ALİ SÜNBÜL NAZİİLLİ İKT. VE İDARİ BİL. FAK. ÇALIŞMA EKONOMİSİ YRD.DOÇ.
EREN GÖNÜL DİDİM MYO TURİZM VE SEYEHAT HİZM. PROG. ÖĞR.GÖR.
EMRE ÇELİKDOĞAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ARŞ.GÖR.
KÜBRA ECEM TURGUTKAYA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
EMRE BALTA TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR.
NURGÜL KARAKAYA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
MEHMET ORHAN BÜYÜKDİNÇ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ARŞ.GÖR.
ALPER KARTAL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ YRD.DOÇ.
AYTAÇ GÜRHAN GÖKÇE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ATOM VE MOLEKÜLER FİZİĞİ DOÇENT
GÖKÇE SU GÖKÇE TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ARŞ.GÖR.
ERSAN BEYAZ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞ. - MEMUR

Atananlar2017
Ekim


