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Sevgili arkadaşlar, 

Üniversitemiz, yeni yılı karşı-
ladığımız bu ayda yine önemli 
birçok çalışmayı gerçekleştirdi. 
Bu yıl da yine en önemli ça-
lışmaların altında ADÜ imzası 
olması için var gücümüzle ça-
lışacağız, 2018 hepimiz için ha-
yırlara vesile olsun. 

Bu ay Kamu-Üniversite ve Sana-
yi İşbirliği Planlama ve Geliştir-
me Kurulu Toplantısını, Valimiz 
Sayın Yavuz Selim KÖŞGER’in 
başkanlığında ve Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Ülke-
miz ve Aydın’a değer katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tarımsal 
Öğretimin 172. Yılında Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ve Ziraat Mühen-
disleri Odası Aydın Şubesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir programla 
“Ziraat Fakültelerinde eğitim, öğretimde gelişen teknolojiler ve akredi-
tasyon” konulu panele ev sahipliği yaptık. 

Polonya’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonasında Grekoromen 
75 Kiloda Dünya Şampiyonu olan öğrencimiz Fatih CENGİZ elde ettiği 
başarıyla hem Üniversitemizin hem de ülkemizin göğsünü kabarttı. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ’nün açılışını 
bizzat gerçekleştirdiği 64. Teknoloji Geliştirme Bölgemiz (ADÜ TEKNO-
KENT) ilk patent başvurusunu bu ay gerçekleştirdi. 

Aydın Milletvekillerimiz Sayın Mehmet ERDEM, Sayın Mustafa SAVAŞ, 
Sayın Deniz DEPBOYLU ile Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Şükrü 
NAZLI ve Manisa Milletvekili Sayın Selçuk ÖZDAĞ’ı üniversitemizde 
ağırlayarak çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. 

Ocak ayı ülkemiz için son derece önemli bir harekâtın başladığı bir dö-
nem. Bu doğrultuda Mehmetçiğin büyük bir başarı ile devam ettirdiği 
Afrin Harekâtı ve Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili olarak Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da aynı gün ziyarette bulunduğu 
Hatay’ın Hassa İlçesinde A Haber Televizyonunun gerçekleştirdiği ‘Mem-
leket Meselesi’ programına konuk olarak değerlendirmelerde bulunduk. 

Ülkemizin kahramanlarından yine bu ay içerisinde bizleri ziyaret ederek 
onurlandıran Şehit Polis Memuru Fethi SEKİN’in babası Sayın Mehmet 
Zeki SEKİN’in selamlarını kıymetli ordumuza ve kahraman Mehmetçiği-
mize ilettik.

Güçlü Türkiye, ancak bizlerin ve sizlerin çalışmalarının sonucunda te-
mellerini daha da sağlamlaştırarak her dönemde dünyada kendisine yer 
bulacak. İçimizdeki vatan aşkı, milletimize sadakat ve ecdadımızın bize 
bıraktığı şanlı miras ancak bu değerler üzerinde yükselecek.

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
RektörÜniversitemiz İnme Merkezi 

akredite oldu
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Rektörümüz Canlı 
Yayında Afrin Harekatını 
Değerlendirdi

Hilal Özdemir’in sunu-
muyla Sıcak Bölge Hatay 
Hassa’dan gerçekleştirilen 
yayına Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra 
Hatay Milletvekili Mehmet 
Öntürk, Uludağ Üniversite-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Tayyar Arı, Güvenlik Uzma-

nı Albay Ersan Ergür konuk 
olarak katıldı.

Yayının Hatay’dan gerçek-
leştiriliyor olmasının son 
derece anlamlı olduğunu 
vurgulayarak sözlerine 
başlayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, “Hatay’a, 

akademisyen kimliğimizle 
burada olmanın önemi-
ni hissederek geldim. Zor 
şartlar altında Zeytin Dalı 
Harekatını gerçekleştiren 
Mehmetçiğimizin yanında 
olduğumuzu göstermek 
için buradayız ve bu hare-
katı sonuna kadar destek-

liyoruz.” dedi.

Güvenlik olmadan özgürlü-
ğün olamayacağını söyleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Bircan, 
bir ülkenin kendi toprağını 
savunmaya çalışması kadar 
normal bir şeyin olmadığını 
belirterek harekatın psiko-

A Haber Kanalında canlı olarak yayınlanan Memleket Meselesi programına 25 Ocak 2018 tarihinde 
konuk olan Rektörümüz Prof.Dr.Cavit Bircan, Afrin Harekatının 6. Gününde Zeytin Dalı Operasyonunu 
değerlendirerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

lojik ve diplomatik boyutları 
hakkında açıklamalarda bu-
lundu. 

Türkiye’nin sınırlarında 
güvenlik ve istikrarın sağ-
lanması olarak tanımlanan 
Afrin Operasyonu, “Afrin böl-
gesinde, PKK/KCK/PYD-YPG 
ve DEAŞ’a mensup terörist-
leri etkisiz hale getirmek ve 
kardeş bölge halkını bunla-
rın baskı ve zulmünden kur-

tarmak” amaçlarını taşıyor. 
Programda, Zeytin Dalı Ha-
rekatının amacının yanı sıra 
Harekattaki son durum, Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 
Özgür Suriye Ordusunun 
(ÖSO) ele geçirdikleri stra-
tejik noktalar, Türkiye’nin 
milli güvenlik stratejisi ve 
harekatın diğer ülkelerle 
olan ilişkilerimize yansıma-
sı gibi konular da masaya 
yatırıldı.
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KÜSİ Toplantısı 
Üniversitemizde 
gerçekleşti

Toplantıya Aydın Valisi 
Yavuz Selim Köşger, Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Vali Yardımcısı 
Ediz Sürücü, Rektör Yar-
dımcılarımız  Prof. Dr. Re-

cai Tunca, Prof. Dr. Törün 
Özer, Prof. Dr. Halil Kır-
nak, Üniversitemiz Genel 
Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Aslan, Aydın Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji 

İl Müdür V. Tunay Çoban, 
Üniversitemiz Teknokent 
Genel Müdürü  Üniversi-
temiz Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Cemal İyem, Üniversi-
temiz Gıda Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Aslı Yorulmaz,  
oda başkanları, OSB tem-
silcileri ve öğretim üyele-
ri katıldı.

Toplantının açılış konuş-
masını yapan Vali Yavuz 
Selim Köşger, Kamu-Üni-
versite-Sanayi iş birliği-
nin çok önemli olduğunu 
belirterek, “Akademisyen 
arkadaşlarımızın her bi-
risinin kendi alanları ile 
ilgili çok değerli araştır-
maları var. Organize Sa-
nayi Bölgelerinde (OSB) 
de önemli işler yapılıyor. 
Onlar bir taraftan araş-
tırma geliştirme ihtiyacı 
içindeler diğer taraftan 
da dünyadaki gelişmeleri 
yakından takip etme ar-
zusundalar. Bu anlamda 
kamu-üniversite-sanayi 
işbirliği çok önemli.” dedi.

Ortak çalışmalar nokta-
sında Üniversite olarak 
ne gerekiyorsa yapmaya 
hazır olduklarını belir-

Aydın Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme 
Kurulu Toplantısı, 27 Aralık 2017 tarihinde Üniversitemiz Senato 
 Salonu’nda gerçekleşti.

ten Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan; “Üniversite-
miz öğrencilerinin ilginç 
projeleri var, biz bunlara 
destek vermek istiyoruz. 
Yapılacak işlerden bir ta-
nesi intörn mühendislik 
yani öğrencilerimizin son 
bir yılını sanayide pratik 
yaparak geçirebilmeleri-
dir. Son zamanlarda ta-
rım ve sağlık sektöründe 
firmalarımızla önemli 
danışmanlık protokolleri 
imzalıyoruz. Uluslararası 
proje üreten ve Ar-ge ça-
lışmalarında bizzat saha-
da bulunan birçok öğre-
tim üyemiz var.” dedi. 

Aydın Bilim Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdür Veki-
li Tunay Çoban, Aydın’ın 
üreten değil, tüketen bir 
il olduğunu vurguladı-
ğı konuşmasında, Türki-
ye’nin üniversite-sanayi 
işbirliğinde çok başarılı 
olmadığını belirterek bu 
konuda Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının 

yeni bir arayış içerisinde 
olduğunu söyledi. 

KÜSİ Aydın İl Temsilcisi 
ve Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Yo-
rulmaz yaptığı sunumda;  
Üniversitemiz öğretim 
üyeleriyle Aydın’da top-
lam 76 firma ziyareti, 16 
bilgilendirme toplantısı, 
9 kurum ziyareti, 3 farkın-
dalık anketi düzenledik-
lerini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Yorulmaz, 
Kamu -Üniversite ve Sa-
nayi iş birliğinin oluşma-
sındaki engellere deği-
nerek çözüm noktasında 
neler yapılabileceğini 
anlattı.

Üniversitemiz Teknokent 
Genel Müdürü Üniversi-
temiz Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Cemal İyem, Teknokent 
hakkındaki bilgilendirme 
sunumunda Türkiye’de 
69 Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nde toplam 4546 

firmanın faaliyet gös-
terdiğini söyleyerek; ta-
mamlanan ve devam eden 
proje sayıları, toplam ih-
racat rakamları hakkında 
istatistiki verileri pay-
laştı. Doç. Dr. İyem, “ADÜ 
Teknokentin temel amacı 
teknolojik bilgi üretmek-

tir, bu bağlamda  fikirleri 
ticarileştirmek istiyoruz, 
raflardaki projeleri de-
ğerlendirmek istiyoruz. 
Üniversitemizin stratejik 
planı dahilinde, turizm ve 
tarım alanlarında sektö-
rel bir Teknokent olmak 
istiyoruz.” dedi.
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Üniversitemizde 
Tarımsal 
Öğretimin 172. 
yılı kutlandı

Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi ile Ziraat 
Mühendisleri Odası 

Aydın Şubesi tarafından Ta-
rımsal Öğretimin 172. Yılı 
nedeniyle düzenlen panel, 
10 Ocak 2018 tarihinde Ata-
türk Kongre Merkezi Miletos 
Salonu’nda gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan’ın 
yaptığı Panele Genel Sekre-

ter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Aslan, Aydın Ziraat Mühen-
disleri Odası Başkanı Mah-
mut Nedim Barış, sektör 
temsilcileri, akademik ve 
idari personelin yanı sıra 
çok sayıda öğrenci katıldı. 

Üniversitemiz Tralleis Mey-
danında bulunan Atatürk 
büstüne Aydın Ziraat Mü-
hendisleri Odası Başkanı 
Mahmut Nedim Barış ve 
Ziraat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Kadir Kızılkaya’nın 
çelenk koymasıyla başla-
yan etkinlik, Atatürk Kongre 
Merkezinde düzenlenen pa-
nel ile devam etti.

Etkinliğe, Üniversitemiz Zi-
raat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Kadir Kızılkaya, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Gökhan Söylemezoğlu, Zi-
raat Mühendisi Hamdi Arpa, 
Ziraat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Ze-
lal Özusan Çoban ve Ziraat 
Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 
Mehmet Kaya konuşmacı 
olarak katılırken panelde 
tarım öğretiminde yaşanan 
gelişmeler mercek altına 
alındı.

Rektörümüz Dünya Şampiyonu 
Güreşçilerimizi ağırladı

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Üniver-
sitemiz Beden Eğitimi 

Spor Yüksekokulu (BESYO) 
öğrencileri Milli Güreşçi-
lerimiz Yunus Emre Dede, 
Fatih Cengiz ve Süleyman 
Atlı’yı, 5 Ocak 2018 tarihin-
de makamında ağırladı.

Ziyarette, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Recai Tunca, madalya ka-
zanan öğrencilerimiz Fatih 
Cengiz, Süleyman Atlı ve 
Yunus Emre Dede yer aldı.

Polonya’da düzenlenen 
U23 Dünya Güreş Şampiyo-
nası Grekoromen 75 kiloda 
Dünya Şampiyonu olarak 
altın madalya kazanan Fa-
tih Cengiz’i, aynı Şampi-
yona da serbest stilde 57 
kiloda bronz madalya kaza-
nan Süleyman Atlı’yı, U23 
Serbest Güreş Türkiye Ba-
lıkesir Şampiyonası’nda 97 
kiloda Türkiye Şampiyonu 

olan Yunus Emre Dede’yi 
tebrik ederek başarılarıyla 
Üniversitemizi gururlandır-
dıklarını söyleyen Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
bundan sonraki müsabaka-
larda kendilerine başarılar 
diledi.

Şampiyonalarda Üniversi-
temizi en iyi şekilde temsil 

etmek için çalıştıklarını ifa-
de ederek Antrenörleri Sefa 
Ülker ve Serdal Çavuşoğ-
lu’na teşekkür eden spor-
cularımız, “Bize bu imkanı 
veren Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan ile BESYO 
Müdürü Prof. Dr. Kürşat Ka-
racabey’e teşekkür ediyor, 
desteklerinin devamını di-
liyoruz.” diyerek kupa sevin-

cini Rektörümüzle paylaştı.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan “Üniversitemizde 
spor alanında güzel geliş-
meler oluyor, her branşta 
öğrencilerimiz başarılara 
imza atıyor. Sporcularımızı 
tebrik ediyor, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyo-
rum.” dedi.



   
OCAK 2018   ADÜ HABER 9ADÜ HABER    OCAK 2018   8

HABER

İl Müftüsü Kocaoğul Rektörümüzü 
ziyaret etti

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Tedavi Gören 
Öğrencisine Moral Ziyaretinde Bulundu 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan Nişantaşı 
Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr.  Esra Hatipoğlu’nu 
28 Aralık 2017 tarihinde 
makamında ağırladı.

Görüş alışverişinin gerçek-
leştiği ziyarette Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan Prof. Dr.
Hatipoğlu’na üniversitemiz 
hediyelerinden takdim etti.

Ziyaretin ardından Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Nişantaşı Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Esra Hatipoğ-
lu, Üniversitemiz Uygulama 
ve Araştırma hastanesinde 
nükseden hastalığı sebe-
biyle lösemi tedavisi gören 
üniversite öğrencisi Afra 
Demirel’i ziyaret ederek Af-

ra’ya moral verdi. Ziyarette 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Halil Kırnak, Üniversitemiz 
Hematoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali 
Zahit Bolaman yer aldı. Afra 
ile bir süre sohbet eden 
Rektörümüz, “Üniversite 

olarak elimizden geleni ya-
pıyoruz ve yapmaya devam 
edeceğiz, dileriz bir daha bu 
sorunu yaşamamak üzere 
iyileşirsin, diliyoruz ki sana 
uygun donör bulunur ve 
sağlığına kavuşursun.” dedi.
Afra Rabia Demirel İstan-

bulda öğrenciyken kanser 
hastası annesine destek 
olmak için Aydın’a gelmiş-
ti. Annesinin hastalıktan 
kurtulduğu gün kendisnin 
lösemi olduğunu öğrenen  
Afra’ya Hatipoğlu ziyareti 
ile moral verdi.

Üniversitemiz Öğrenci 
Topluluklarından Psi-
koloji ve PDR Toplu-

luğunun birlikte düzenlediği 
“İşyerinde, Okulda, Özel ve 
Sosyal Hayatta İlişkiler” ko-
nulu konferans, 5 Ocak 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Maiandros Salo-
nu’nda gerçekleşti.

CNN Türk Genel Müdürü 
Erdoğan Aktaş, Eğitimci-Ya-
zar Dr. Özgür Bolat ve Üni-
versitemiz Psikoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Şakiroğlu’nun ko-
nuşmacı olarak bulunduğu 
konferansa, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, Genel Sekreter V. Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Aslan, Top-
luluk Üyeleri, personelimiz 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Konferans öncesinde Aktaş, 
Bolat ve Şakiroğlu’nu ma-
kamında ağırlayan Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 

kendilerine Üniversitemiz 
hediyelerinden takdim etti. 

Konferansın moderatörlüğü-
nü ve ev sahipliğini üstlenen 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şaki-
roğlu yaptığı açılış konuş-
masında, ADÜ’de çok sayıda 
etkinlik gerçekleştirildiğini, 
bunlardan birinde konukla-
rımızı ağırlamaktan memnu-
niyet duyduğunu ifade ede-
rek, doğru iletişim kurmanın 

önemine değindi. 

Eğitimci, Yazar Özgür Bolat 
“Bir insanı hem mutlu hem 
başarılı ne yapar?” sorusu-
nu salondakilere yönelterek 
interaktif bir sunum gerçek-
leştirdi.  15 Temmuz 2016 
gecesi CNN Türk’e gerçek-
leştirilen baskında, yayını 
kesmek zorunda kalmaları-
na rağmen bu zor durumu 
başarıyla yöneten CNN Türk 

Genel Müdürü Erdoğan Ak-
taş, “Siz kriz yönetemezse-
niz, o sizi yönetir. Bu ülke 
bizim kaderimiz, bizim sına-
vımız.” dedi. 

Soru cevap bölümünün ar-
dından katılımcılara teşek-
kür belgelerinin Fen Ede-
biyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Sabri Kılınç tarafından 
verilmesiyle, konferans 
sona erdi.

İlişkilerin konu edildiği konferans 
büyük ilgi gördü

Teknokentten ilk patent başvurusu 
yapıldı

Üniversitemizde faali-
yete geçen ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca 64’ üncü Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi 
ilan edilen Üniversitemiz 
Teknokentinden ilk patent 
başvurusu 9 Ocak 2018 ta-
rihinde gerçekleşti.  

Teknokentte faaliyetlerini 
sürdüren Bahram Dovletov, 
“Gözenekli/köpük malzeme 
katkılı dilatant akışkanlı 
kompozit dolguyla taşıtla-
rın ve balistik/zırhlı ürün-
lerin çarpışma/darbe/pat-
lama enerjisini sönümleme 

özelliğini artırmak.” konu 
başlığıyla Türk Patent Ens-
titüsü’ne ürünün patentini 
alabilmek için başvurdu.

Ürünün, herhangi bir yön-
den gelen çarpışma, darbe, 
patlama enerjisini soğur-
mak amacıyla askeri, hava, 
kara, su ve benzeri her türlü 
taşıtta tampon dahil tüm 
gövde parçalarının panel 
ve katmanlarının içine dol-
durulabilen, ilgili taşıtların 
tüm şasi, şasi çatkı, çerçeve 
iç, dış iskelet yapısında bu-
lunan profillerin içine dol-
durulabilen ve yeni nesil 
balistik ve zırhlı araç, yelek, 

miğfer gibi güvenlik ürün-
lerin içine doldurulabilen 
kompozit bir dolguyla ilgili 
olduğu bildirildi. 
Buluş, ilgili kompozit dol-
gunun; çarpışmanın kine-
tik enerjisini sönümlemek 

amacıyla gözenekli köpük 
malzeme katkılandırılarak 
darbe sönümleyicilik özelli-
ği artırılmış, Newton kanun-
larına uymayan ve kuvvet 
uygulandığında katı özelliği 
gösteren sıvı yapıyı içeriyor.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan,  Aydın İl Müftüsü 
Ömer Kocaoğul’u, 3 Ocak 

2018 tarihinde makamında 
ağırladı.

Emeklilik dolayısı ile görev 
süresi sona eren Aydın İl Müf-
tüsü Ömer Kocaoğul Rektö-
rümüze yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi verirken des-
teklerinden dolayı kendisine 
teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can Kocaoğul’a Üniversitemiz 
hediyelerinden takdim etti.
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Manisa Milletvekili 
Selçuk Özdağ 
Üniversitemizdeydi

Ziyarette; Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra 
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Recai Tunca, Üniversi-
temiz Genel Sekreter V. Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Aslan yer 
aldı.

Üniversitemizdeki çalış-
malar hakkında bilgiler 

veren Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, yeni projeler 
hakkında da görüş alışve-
rişinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın Özdağ’a üniver-
sitemiz hediyelerinden 
takdim etmesiyle ziyaret 
sona erdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, Manisa 
Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ı 27 Aralık 2017 
tarihinde makamında ağırladı.

Kütahya 
Milletvekilinden 
Rektörümüze ziyaret

Aydın  Milletvekilleri Mustafa Savaş ve 
Mehmet Erdem Üniversitemizi ziyaret etti

Ziyarette, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın 
yanı sıra Rektör Yardım-
cılarımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, 
Prof.Dr. Halil Kırnak, Üni-
versitemiz Genel Sekreter 
V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa As-

lan da yer aldı.

Üniversitemizdeki çalış-
malar hakkında bilgiler 
veren Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Mustafa Şük-
rü Nazlı’ya Üniversitemiz 
hediyelerinden takdim etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, Kütahya 
Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı’yı 28 Aralık 
2017 tarihinde makamında ağırladı.

Rektörümüz Milletvekili
Deniz Depboylu’yu ağırladı

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, Ay-
dın Milletvekili Deniz Depboylu’yu 
28 Aralık 2017 tarihinde makamında 
ağırladı.
Ziyarette; Milletvekili Deniz Dep-
boylu’nun yanı sıra Rektör Yardım-

cılarımız Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. 
Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Germencik Belediye Başkanı Ümmet 
Akın, Aydın MHP İl Başkanı Levent İl-
ter ve İl Başkan yardımcıları da yer 
aldı.

Üniversitemizin gelişimi ve yapılan 
yatırımlar hakkında bilgiler veren 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, Ay-
dın Milletvekili Deniz Depboylu’ya 
Üniversitemiz hediyelerinden tak-
dim etti.

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Aydın 
Milletvekilleri Meh-

met Erdem ve Mustafa 
Savaş’ı 28 Aralık 2017 ta-
rihinde Üniversitemizde 
ağırladı.

Milletvekili Mehmet Erdem 

ve Mustafa Savaş; Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. 
Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Ha-
lil Kırnak, Aydın Ak Parti İl 
Başkanı Ahmet Ertürk, Üni-
versitemiz Genel Sekreter V. 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan 
eşliğinde Üniversitemizde-

ki inşaat alanlarını gezdi.

Yapım  aşamasındaki in-
şaatlar, Teknokent  Ofisi, 
Teknokent Alanı ve  Bricker 
Projesiyle faaliyete geçen 
güneş kollektörlerinin yer 
aldığı alanlarda inceleme-
lerde bulunan milletvekil-
lerimize Üniversitemizdeki 

gelişmeler ve diğer pro-
jelerle ilgili bilgi verildi.
Rektörümüz Prof. Dr. Bircan, 
“Üniversitemiz yeni proje-
lerle adından söz ettirmek 
istiyor, değişmek ve geliş-
mek için elimizden geleni 
yapıyoruz ve bunları ger-
çekleştirmek için destekle-
rinizi bekliyorum.” dedi.
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Rektörümüz Ak Parti İl Başkanı ile bir 
araya geldi

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Aydın Ak Parti İl Başkanı Ahmet Er-
türk’ü 3 Ocak 2018 tarihinde maka-
mında ağırladı.
Ziyarette, Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan ve İl Başkanı Ahmet Er-
türk’ün yanı sıra, Rektör Yardımcıla-

rımız Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. 
Törün Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Üniversitemiz Genel Sekreter V. Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Aslan, Ak Parti İl 
temsilcileri ve Didim Beşir Derneği 
üyeleri yer aldı.
Üniversitenin gelişimi ve değişimi-

ni takip ettiklerini belirten Ertürk, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’a 
yaptığı çalışmalar ve Aydın’a sağla-
dığı katkılar için teşekkür ederken, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Ertürk’e Üniversitemiz hakkında bil-
gi verdi.

Rektörümüz Şehit Polis Fethi Sekin’in 
babasını ağırladı

Geçen yıl İzmir Bayraklı 
Adliyesi’ne teröristlerce 
düzenlenen bombalı sal-
dırıda kahramanca çatışan 
ve büyük bir faciayı önle-
yen Fethi Sekin’in ülkenin 
gururu olduğunu ve gö-
nüllerde yaşadığını vurgu-
layan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Mehmet Zeki 
Sekin’e Üniversitemiz hedi-

ye paketini verdi. Ziyaretin 
ardından Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan ile Meh-
met Zeki Sekin, Rektörlük 
Binası girişinde araların-
da Şehit Fethi Sekin’in de 
bulunduğu Demokrasi Şe-
hitlerimizin fotoğraflarının 
yer aldığı el emeğiyle ya-
pılan ahşap çelenk önünde 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, Şehit Polis 
Fethi Sekin’ in Aydın’da yaşayan babası Mehmet 
Zeki Sekin’i 10 Ocak 2018 tarihinde makamında 
ağırladı.

Memur-Sen Heyeti Rektörümüzü ziyaret etti

Hizmet İş Sendikası 
Genel Başkan Yardım-
cısı Halil Özdemir ve 

Hizmet –İş Sendikası Aydın 
Şube Başkanı Koray Güneş 
17 Ocak 2018 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı makamında ziyaret 
etti.  

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Üniversitemizin gelişimi 
hakkında Özdemir ve Gü-
neş’e bilgiler vererek bir 
süre önce taşeron olarak 
çalışan işçilerin kadroya 
geçirilme sürecinin başla-
dığını ifade etti.

Taşeron işçilerin kadroya 
geçirilme çalışmalarından 
duyduğu mutluluğu ifade 
eden Halil Özdemir, bu ko-
nudaki hassasiyetlerinden 
dolayı Rektörümüz Prof. 

Dr. Cavit Bircan’a teşekkür 
ederek hayırlı uğurlu olma-
sını temenni etti.

TARİŞ İncir Birliği Baş-
kanı Mustafa Bircan’ı da 
aynı gün makamında ka-
bul eden Rektörümüz Prof. 

Dr. Cavit Bircan, Mustafa 
Bircan ile Aydın tarımında 
yaşanan gelişmeleri değer-
lendirdi. Aydın’ın en önemli 
tarım ürünlerinden incirin 
Avrupa Birliği tarafından 
tescil edilerek coğrafi işa-
retini almasının Aydın için 

büyük bir kazanım olduğu-
nu vurgulayan Prof. Dr. Ca-
vit Bircan Üniversite olarak 
Aydın tarımının gelişmesi 
için ellerinden gelen her 
türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını ifade etti. 

Hizmet-İş ve Tariş Üniversitemizdeydi

Memur-Sen Aydın İl Başkanı 
Ali Aygül ve beraberindeki 
heyet, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ı, 18 Ocak 2018 
tarihinde makamında ziya-
ret etti.
Ziyarette Rektörümüz Prof. 

Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra 
Üniversitemiz Genel Sekre-
ter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Aslan, Eğitim-Bir- Sen Üni-
versite Şube Başkanı Vedat 
Aydın yer aldı.
Gündemin değerlendirildi-

ği ziyarette, Memur-Sen İl 
Başkanı Ali Aygül Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan’a 
Küdüs’ün simgelerinden 
Kubbet -üs Sahra’nın fotoğ-
rafının yer aldığı tabloyu 
hediye etti.
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Gazeteciler Sertifikalarını Üniversitemizde Aldı

Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, Türkiye Ga-
zeteciler Federasyonu 

Genel Başkanı Yılmaz Karaca 
ve Anadolu Spor Gazetecileri 
Genel Başkanı İbrahim Erdo-
ğan’ı, 24 Ocak 2018 tarihin-
de makamında ağırladı.

Ziyarette, Yılmaz Karaca ve 
İbrahim Erdoğan’ın yanı sıra 
Aydın Gazeteciler Cemiyeti 
(AGC) Başkanı Semra Şener, 
Cemiyet üyeleri ile Üniversi-
temiz Basın ve Halkla İlişki-
ler Müdürü Arş. Gör. Ali Emre 
Dingil de yer aldı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti-
nin 22 -25 Ocak tarihleri ara-
sında Üniversitemiz  Aydın İli 
Stratejik Planlama ve Yenilik 
Merkezi (AİSYEM) Salonu’n-
da gerçekleştirdiği “Kent Mu-

habirliği Uygulamalı Eğitim 
Programı” projesinde eğitim 
vermek için Üniversitemize 
gelen Türkiye  Gazeteciler 
Federasyonu Başkanı Yılmaz 
Karaca, “Güney Ege Kalkın-
ma Ajansı  2017 Yılı Teknik 
Destek Programı kapsamın-

da desteklenen bu projenin 
ve eğitim programının Aydın 
basını için verimli bir plat-
form olacağını düşünüyo-
rum.” dedi ve Rektörümüzle 
gündemi değerlendirdi.

Görüşme öncesi, Üniversi-

temiz Basın ve Halkla İlişki-
ler Müdürlüğünü de ziyaret 
eden ekibe Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Arş. Gör. Ali 
Emre Dingil, Üniversitemiz 
ile Aydın basınının ortaklaşa 
yürüttüğü çalışmalar hak-
kında bilgi verdi.

Rektörümüz Gazeteciler Federasyonu 
Başkanını Ağırladı

Aydın Gazeteciler Cemi-
yetinin GEKA 2017 Teknik 
Destek Programı çerçeve-
sinde düzenlediği “Kent 
Muhabirliği Uygulamalı 
Eğitim Programı” 25 Ocak 
2018 tarihinde Üniversite-
miz AİSYEM Konferans Sa-

lonu’nda düzenlenen serti-
fika töreniyle sona erdi. 

Ödül töreninde Aydın Valisi 
Yavuz Selim Köşger’in yanı 
sıra Rektör Vekili Prof. Dr. 
Halil Kırnak, Türkiye Gaze-
teciler Federasyonu Genel 

Başkanı Yılmaz Karaca, 
Anadolu Spor Gazetecileri 
Derneği Genel Başkanı İb-
rahim Erdoğan, Aydın Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı 
Semra Şener ve eğitim 
programına katılan gaze-
teciler yer aldı.

Dört gün boyunca eğitim 
gören katılımcılara serti-
fikalarının Valimiz Yavuz 
Selim Köşger ve Üniver-
sitemiz Rektör V. Prof. Dr. 
Halil Kırnak tarafından 
verilmesiyle program 
sona erdi.

Yara Bakım 
Ünitemiz
TRT Haber’de

Üniversitemiz Uygula-
ma ve Araştırma Has-
tanesi Nazlı-Selim 

Eren Kronik Yara ve İnfek-
siyonları Bakım Ünitesi, 23 
Ocak 2018 tarihinde TRT 
Haber ekibinin gerçekleştir-
diği çekimlerle tanıtıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın da bulunduğu çe-
kimlerde, Yara Bakım Ünite-
si personeli ve hastaları da 
tedavi süreçleri hakkında 
bilgiler verdi.

Türkiye’de sekiz milyon di-
yabet hastasının olduğunu 
belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, hastaların 
en büyük sorunlarının ayak 

yaraları olduğunu söyleye-
rek, “Yaralar bazen bacak 
kayıplarına bile yol açabi-
liyor. Üniversitemizde uy-
gulanan yöntemle yaraları 
tedavi ediyoruz. 70’e yakın 
hastanın ayağını geliştirilen 
bu yöntemle kesilmekten 
kurtardık.” dedi.

Ünitenin gündüz bakım bö-
lümünde günde yaklaşık 40 
hastayı tedavi ettiklerini 
söyleyen Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi İnfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyo-
loji Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğ-
rul, Türkiye’de yılda yaklaşık 
25 bin kişinin diyabet ne-
deniyle ayağını kaybettiğini 
vurgulayarak “Hastanın aya-

ğını kestiğiniz zaman soru-
nu çözmüyorsunuz, çünkü 
bu hastaların %50’si üç yıl 
içinde yaşamlarını kaybedi-
yor. Biz, Epidermal Büyüme 
Faktörü adı verilen bir yön-
temle hastaların yaralarına 
özel bir ilaç şırınga ediyo-
ruz. Böylece birçok hastanın 
ayağı kesilmeden tedavi 

edilmiş oluyor.” dedi. 

Diyabet hastalarının yara-
lardan korunmak için ayak 
bakımına özen göstermesi 
gerektiğini belirten Prof. Dr. 
Ertuğrul, ayağına göre ayak-
kabı giymenin de tedavi 
sürecinde önem taşıdığını 
sözlerine ekledi.
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Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Başarısızlık
nedenleri nelerdir?

Okul başarısızlığının pek 
çok nedeni olabilir: Bunlar 
çocuğa bağlı, aileye bağlı 
ve topluma bağlı nedenler 
olarak gruplandırılabilir:

Çocuğa bağlı başarısızlık 
nedenleri:

*Çocukta duygusal sorun-
ların varlığı, çalışma alış-
kanlıklarının kazanılmamış 
olması en başta gelir. Ço-
cuğun kapasitesi iyi olsa 
da kafası karışık, endişeli 
ise dikkati dağılır ve der-
se konsantre olamayabilir. 
Çocuk depresif  ise sürek-
li yorgun, uykulu, isteksiz 
olabilir ya da  hiperaktif 
bir çocuk çok uzun süre ara 

vermeden dersi takip ede-
meyebilir. Öğrenme bozuk-
luğu varlığında çocuk geç 
öğrenir, harf karıştırabilir, 
okuma ve yazma veya sa-
dece matematik konusunda 
güçlükler yaşayabilir.

Ya da bunların dışında ço-
cuğun işitme-görme gibi 
fizyolojik bir rahatsızlığı 
da başarısızlığa yol açabi-
lir. Çocuk uzağı göremediği 
için tahtayı görememiş, du-
yamadığı için öğretmeni-
nin anlattığı önemli şeyleri 
kaçırmış olabilir.

Aileden kaynaklanan 
başarısızlık nedenleri:

Ailenin çocuğa uygun ders 
çalışma ortamını sunma-
masıdır. Ne yazık ki çoğu 
çocuk televizyon karşısında 
ders yapmaktadır veya be-

Tatilin seyrine etki eden en önemli unsur 
şüphesiz karnedir. Bir kısım öğrenci için karne, 
neşe ve heyecan faktörüyken bazıları için ‘kriz 
veya kâbus’ gibi ifadelerle adlandırılabiliyor. 
Çocuğun yaşı büyüdükçe ailede kötü karne kriz 
ya da çatışmaya neden olabilmektedir. Okullara 
bu yıl ara verilirken bazı çocukların karnesinde 
takdir teşekkür varken, bazılarının karnesinde 
ise maalesef zayıflar olabilir.

Anneler ve babaların çocuklarının zayıfı çok 
diye üzülmemeleri çocuğa kızmamaları gerekir.
Unutulmamalıdır ki: Karne çocuğun zeka 
göstergesi değildir. 

Çocuğun dönem sonu karnesinde zayıflar varsa 
bu durumu onun kişiliği ve zekasının göstergesi 
olarak değerlendirmemek gerekir. Çocuğun o 
dönem içinde bulunduğu şartları göz önünde 
bulundurup kötü karneye nelerin sebep 
olduğunu incelemek gerekir. Böylece nedenler 
bilinir ve sorunlar çözülür. 

bek olan kardeşi onun def-
terleriyle oynarken dersine 
odaklanmaya çalışmakta-
dır. 

Ailenin çocuğuna gösterdiği 
tutum da başarıyı etkiler 
mi?

Ailenin olumsuz tutumun-
dan birisi çocuğun ders-
lerine karşı aşırı ilgisiz ol-
malarıdır. Aile çocuğunun 
durumunu sadece sene 
sonu karnesi ile takip eder. 
Çocuğun başarısızlığı ile 
bile ilgilenmeyen aileler 
vardır. Sınıfta kalmama 
sistemi ile sınıf geçme ko-
laylaştı ve aile farkına var-
madan çocuk hiç bir şey öğ-
renemeden liseyi bitiriyor, 
böyle gençlerin sayısı az 
değildir. İlgisiz aile çocu-
ğun yıl içerisindeki duru-
muyla, zorlandığı derslerle 
ilgilenmez ve sadece karne 
alınca önemser.

Bunun tam tersi bir durum 

da başarıyı olumsuz etkiler. 
Bazı aileler ise aşırı ilgile-
nir. Ders notları, yazılılar, 
testler, deneme sınavları bu 
aileler için oldukça önem 
taşır. Adeta anne baba ço-
cukla aynı sınıfta okuyor-

muşçasına işin içine girer-
ler, evde sürekli yazılılar 
konuşulur, hayat sınavlara 
göre planlanır. En ufak dü-
şük not başarısızlık olarak 
ele alınır ve fatura çocuğa 
kesilir. Çözdüğü test, yaptı-

ğı net sayısına göre çocuk 
evde kabul görür. Ailenin 
aşırı beklentisi ders başarı-
sını olumsuz etkiler. 

En uygun durumda ise 
anne ve babalar çocukla-

Karne 
Çocuğun
Zeka Göstergesi 
Değildir
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rının potansiyelini bilmeli 
ve buna göre davranmalı-
dır. Donuk zekalı veya zeka 
geriliği olan çocuklarla il-
gili beklenti normal zekalı 
çocuklar kadar olmamalıdır. 
Çünkü öğrenim için temel 
koşullardan birisi çocuğun 
yaşına uygun zeka düzeyi-
ne sahip olmasıdır. Ancak 
zekası normal olup da okul 
başarısızlığına yol açabile-
cek bazı ruhsal sorunlar da 
olabilir. 
Yine aileden kaynaklanan 
ders başarısızlığı durum-
ları: Aile içi anlaşmazlık, 
geçimsizlik, kardeş kıs-
kançlığıdır.  Ebeveynlerin 
çocuklarına olan eleştirel, 
tehditkar, aşırı beklentili 
tutumları çocuğun başarı-
sını düşürür. Anne ve baba-
sı arasındaki geçimsizliğe 
çocukların şahit olması, so-
runları çocuk ile paylaşma 
ve onu taraf olmaya zorla-
ma gibi tutumlar çocuğun 
psikolojik dengesini boza-
bilir. Çocuk, ailevi sorunları 
arkada bırakarak dersinin 
başına oturamaz, otursa 
bile konsantre olamaz. Ço-
cuğun kafası ailenin gele-

ceği, yaşayacağı yer, anne 
babanın barışma-boşanma 
durumu ile meşguldur.

Toplum etmenli 
başarısızlık nedenleri:

Ülkemizde eğitim sistemin-
den kaynaklanan zorluklar 
vardır. Kalabalık sınıflarda 
ders görmek, sınav sistemi-
nin sürekli değişmesi, daha 
alt yapı oluşmadan aşamalı 
sınavlara geçmek, belirsiz-
lik kafa karışıklığını ve sı-
nav endişesini arttırır.

Karnesinde kırıkları 
olan çocuğa ailesi nasıl 

davranmalı?

Yazının başında da belirtil-
diği gibi karne, zeka veya 
kişilik göstergesi değildir. 
O eğitim yılı içerisinde öğ-
renim gördüğü konularla 
ilgili bilginin ne kadarının 
özümsenip sınavlarda gös-
terdiğinin ölçütüdür.

Anne ve babalar: Başarısız-
lık varsa kızmayın, dövme-
yin. Çocuğunuzu anlayın ve 

bunu hissettirin.

Anne ve babalar başarı-
sızlığın nedenlerinin ne-
ler olabileceğini çocuk ile 
araştırmalı ve paylaşma-
lıdır. Çözümleri beraberce 
düşünmelidirler.  Onu an-

ladıklarını göstermelidirler.
Karne üzerinden çocuk teh-
dit edilmemeli, azarlanma-
malıdır. Bir sonraki karnede 
nasıl daha iyi olabileceği 
üzerine durulmalıdır. Aile-
nin bu tutumu çocuğu psi-
kolojik olarak destekler ve 
çocuğun ailesine güveni-
ni arttırır. Aradaki iletişim 
güçlenir.

*Kötü karne gelmiş olsa 
bile varsa iyi olan ders veya 
diğer ders dışı alanlarda-
ki çocuğun başarıları des-
teklenmeli ve gecikmeden 
uygun ödüllerle pekiştiril-
melidir. 

Çocuğun güzel karnesi-
ne veya gösterdiği çabaya 
teşekkür etmek, çocukla 
birlikte parka gitmek, pas-
taneye gidip karnesi için 
pasta yemek kutlamak her 
ailenin verebileceği ödül-
lerdir.

*Anne ve babalar çocuğun 

karnesindeki iyi notları ve 
dersleri için harcadığı ça-
bayı övmeli, ona olan gü-
venlerini söylemelidirler.
Çocuğu diğer arkadaşla-
rının başarısı ya da kar-
deşleri ile kıyaslamama-
lıdırlar. Her çocuk fiziksel, 
sosyal, zihinsel gelişimi ile 
ayrı bir bireydir. Çocuktan 
beklenti bu yönde olmalı-
dır.

*Anne ve babalar, çocukla-
rına gerekirse destek ala-
rak verimli ders çalışma 
teknikleri konusunda yar-
dımcı olabilir, programla-
ma konusunda destek ola-
bilirler.

*Anne babası tarafından 
onaylanan, desteklenen 
çocuk daha çabalı ve başa-
rılı olmaya gayret göstere-
cektir.

Ayrıca okul başarısızlığı-
na neden olabilecek altta 
yatan ruhsal sorunların 
çözümü için çocuk psiki-
yatrisi uzmanına zaman ge-
çirmeden başvurmalıdırlar.

Karneler iyi veya 
kötü ama her çocuk 

şimdi tatilde, tatile nasıl 
bakmalıyız?

Ara tatili bir sonraki döne-
me hazırlanmak için güzel 
bir fırsattır. Tatilin anlamı, 
eğlenmek, dinlenmek, ra-
hatlamak, anne-baba, akra-
ba, arkadaş ile daha bol ve 
keyifli zaman geçirmektir. 
Çocukların tatilini eğlene-
rek, dinlenerek ve enerji 
depolayarak hem psiko-
lojik gelişimlerini hem 
de zihinsel gelişimlerini 
olumlu etkileyecek şekilde 
geçirmeleri önemlidir. Tatil 

aktivitelerinin de bu ama-
ca hizmet etmesi gerekir.

Tatilini verimli ve güzel 
geçirmek için öğrencilerin 
kendilerine mutlaka bir 
tatil programı hazırlaması, 
mümkünse bunu anne ve 
babaları ile yapabilmele-
ri gerekir. Bu programda 
dinlenmeye, eğlenmeye 
ağırlık verildiği gibi za-
yıf derslerin telafisi ya da 
öğrencinin kendini eksik 
bulduğu konuların tekra-
rı için de zaman ayrılma-
lıdır. Özellikle okuldaki 
akademik başarısı düşük 
ve eksikleri fazla olan 
öğrencilerin diğer arka-
daşlarına yetişmesi için 
tatil bulunmaz bir fırsattır. 
Konu yetiştirmede prob-
lemi olmayan, akademik 
başarısı iyi öğrenciler ise 
tatilde öğrendikleri ko-

nuların tekrarını yapma-
lıdır. Her bireyin gelişim 
özelliklerinin, farklılıkla-
rının olduğunu düşünecek 
olursak, hazırlanacak olan 
tatil programının da bu 
bireysel farklılıkları içeri-
yor olması gerekir. Şablon 
programlardan ziyade her 
çocuk ve ailesinin kapasi-
tesine uygun planlar çizil-
melidir. 

Başarısız geçen bir döne-
min telafisi için altta yatan 
nedenler mutlaka gözden 
geçirilmelidir. Çocuğun 
öğrenme ve algılaması-
na uygun bireysel eğitim 
desteği, psikolojik durumu 
için çocuk psikiyatrisi uz-
manının değerlendirmesi 
ve tedavisi ve ailenin ka-
tılımı ile çocuğunuz başarı 
merdiveninden yavaş ama 
emin adımlarla çıkabilir. 
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Bölüm mezunları dizi ve 
sinema sektöründen rağbet 
görüyor

Gerek öğrenci potansiyeli 
gerekse verdiği ayrıcalıklı 
eğitimle dikkat çeken Saç ve 
Güzellik Hizmetleri Progra-
mı, öğrencilerine iyi bir ge-
lecek vadediyor. Sultanhisar 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Alper Turan Devli’nin prog-
ram hakkında verdiği bilgiye 
göre mezun olan öğrenciler 
iş kaygısı yaşamadığı gibi 

kendi işlerinin patronu ola-
bilecek donanımla mezun 
ediliyor. Program mezunla-
rının çalışma alanlarının ol-
dukça geniş olmasını da bir 
avantaj olarak ortaya koyan 
Devli, mezun olan gençlerin 
dizi ve sinema sektöründe 
de istihdam edilebildiğine 
dikkat çekti. Devli, işin işlet-
me kısmında olmak isteyen 
öğrencilere girişimcilik ru-
hunu aşılamaya çalıştıkla-
rını ve bu mesleği yapmak 
istemeyen, farklı alanlarda 
çalışmak isteyen öğrencile-

ri de iş hayatına çok yönlü 
olarak hazırladıklarını kay-
detti.

Teknolojinin hızına ayak 
uyduruyor

Saç ve Güzellik Hizmetleri 
Bölümünde 4 tane uygu-
lama 1 tane de yapım aşa-
masında atölye bulunuyor. 
Atölyelerde şekillendiril-
mesinden renklendirilmesi 
saçla ilgili tüm işlemler, el 
ayak bakımı, vücut bakımı 
yapılıyor. Okulda egzersiz ve 

fitness üniteleri de yeterli 
bir altyapı ile öğrencilerin 
eğitimine hizmet ediyor. 
Okulun atölyerinde taş tera-
pisinden parafin terapisine, 
vücut sargılama teknikle-
rinden çok yönlü SPA tera-
pilerine kadar her konuda 
eğitilen öğrenciler gerekli 
araç gereçlerle donatılmış 
atölyelerde keyifli zaman da 
geçiriyor.

Makyaj atölyesinde temel 
makyajdan ileri makyaja 
kadar bütün uygulamaları 

Sultanhisar 
MYO. öğrencilerine 
girişimcilik ruhunu 
aşılıyor

Sultanhisar 
MYO, öğrencilerine 
girişimcilik ruhunu 
aşılıyor

| Sema CAN

Adnan Menderes Üniversitesinin Sultanhisar’da 
şirin bir kampüs içerisinde kurulu okulu Sul-
tanhisar Meslek Yüksekokulu verdiği çok yön-
lü eğitimle öğrencilerine girişimcilik ruhunu 
aşılıyor. Okulun dikkat çeken programlarından 
olan ve 2006-2007 yılında öğrenci almaya baş-
layan Saç ve Güzellik Hizmetleri programı, öğ-
rencilerini iş hayatına hızla kazandırarak onları 
meslek edinme konusunda herhangi bir kaygı 
yaşamadan mezun ediyor.

Adnan Menderes Üniversitesinin Sultanhisar’da şirin bir kampüs 
içerisinde kurulu okulu Sultanhisar Meslek Yüksekokulu verdiği çok 
yönlü eğitimle dikkat çekiyor.

alanında uzman  akade-
misyenlerden öğrenen öğ-
renciler, çok az yerde bulu-
nabilen, havalı fırça olarak 
tabir edilen air-brush, kalıcı 
makyaj makineleri, mikro 
pigmentasyon makineleri, 
Epilasyonda diot lazer ci-
hazları, fazla sayıda iğneli 
epilasyon cihazı, depilas-
yonla ilgili olarak her türlü 
ağda makinesi, cilt bakım 
cihazlarıyla donatılmış atöl-
yelerde titizlikle eğitiliyor. 

Saç ve Güzellik Hizmetleri 
Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Si-
nan Bayık öğrencilerin gü-
nümüz bilgi çağında tekno-
lojiyi doğru kullanmalarını 
önemsediklerini belirterek, 
“Özellikle işletme bilgisayar 
entegrasyonunu gerektiren, 
bilgisayarda tasarım gibi 

dersleri vermeye, işletme-
nin yönetilmesinde kullanı-
lan organizasyon yazılımları 
konusunda da öğrencileri 
eğitmeye gayret ediyoruz” 
diyerek verdikleri eğitimin 
inceliklerine değindi. Bayık, 
öğrencilere müşteri ilişkileri 
yönetimi, insan ilişkileri, ile-
tişim gibi meslek sektörün-
de kendilerini destekleyebi-
lecek derslerde verdiklerine 
dikkat çekti. Öğrencilere 
meslek etiği ve onun yanın-
da sağlıkla alakalı olarak 
temel anatomi, fizyoloji, saç 
deri bilgisi gibi dersler de 
verdiklerini kaydeden Bayık, 
“Öğrenciler aldıkları eğitim-
le -alaylı mektepli- farkını 
tam olarak burada ortaya 
çıkarmaktadır. Bölüm bu 
bağlamda neyi neden yap-
tığını, nereye ne yapacağını 

bilen bireyleri yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.” dedi. 

Kurumlardan öğrencilere iş 
teklifleri geliyor

Sektörde kullanılan ürünle-
rin, trendlerin sürekli boyut 
değiştirdiğine dikkat çeken 
Bayık,  öğrencileri belirli bi-
limsel ilkeleri özümseyerek 
sektörün güncel verilerini 
sürekli takip etmeleri yö-
nünde bilgilendirdiklerini 
belirtti. Bayık, akademik 
eğitimlerini uygulamalı 
eğitimle desteklediklerinin 
öğrencilere uzmanlaşmanın 
bilimsellikle olabileceğini 
aşıladıklarının da önemle 
altını çizdi. Tüm bunların 
yanı sıra Bayık, özel sektö-
rün kendilerine, mezunları 
işe almak için başvuru yap-

tıklarını söyleyerek işveren-
lerin, işyerlerinde bilimsel 
zeminde mesleğini yapan 
ilkeli çalışanlar talebi ile 
başvurmalarını mesleğin 
pozitif yönde gelişimi ola-
rak gösterdi.

Öğrencilerin motivasyonu 
akademisyenlerin önceliği

Bölümde 10 yıldan bu yana 
kuaförlük ve güzellik bilgi-
si öğretmenliği yapmakta 
olan Öğr. Gör. Niyazi Bingül 
“Öğrencilerimiz meslek lise-
si çıkışlı olduğundan onlara 
daha fazla neler katabili-
riz?” anlayışının verdikleri 
eğitimin yola çıkış noktası 
olduğunu söylüyor. Öğren-
cilerin motivasyonunun da 
öncelikleri arasında oldu-
ğunu söyleyen Bingül, “Öğ-
rencilerimizi mesleki haya-
ta hazırlarken, bu mesleğin 
birebir insan ilişkilerine 
dayalı olduğu bilinciyle kar-
şılıklı ilişkilerin önemini an-
latıyoruz. Biz eğitimciler de 
aynı ilkeden hareketle öğ-
rencilerimize sabır, anlayış 
ve güler yüzle yaklaşıyoruz.” 
diyerek psikoloji bilimini, 
eğitimlerini hayata geçirir-
ken sıkça kullandıklarının 
altını çizdi.

ADÜ bünyesinde lisans 
düzeyinde eğitime geçilmesi 
planlanıyor

Saç ve Güzellik Hizmetleri Sultanhisar MYO Müdür  Yardımcısı Öğr. Gör. Alper Turan Devli

Öğr. Gör. Niyazi BingülSaç ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Sinan Bayık
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Bölümünde her ne kadar 
Kimya Bölümüne geçişle 
öğrencilere eğitimlerini 
dört yıla tamamlama im-
kânı verilse de akademis-
yenler lisans eğitimini 
öğrencilerin kendi alan-
ları ile ilgili yapmasını 
önemsiyor ve bununla il-
gili çalışmalar yürütüyor. 
Üniversitemiz bünyesinde 
dört yıllık eğitim veren bir 
lisans programına dönüş-

meyi nihai amaçları olarak 
gösteren Öğr. Gör. Sinan 
Bayık, “Türkiye genelinde 
bölümün öğretmen ihtiya-
cı var. Bu ihtiyacı gidermek 
için lisans eğitimine yö-
nelmeli ve formasyon al-
madan ücretli öğretmenlik 
yapabiliyor olsalar bile öğ-
rencilerimizin artık fakülte 
mezunu olarak sektöre öğ-
retmen olarak atanabilme-
lerini arzuluyoruz.” dedi.

Herkese açık güzellik sektörü

Üniversitemiz sadece kendi 
öğrencilerine değil dışa-
rıdan da bu eğitimi almak 
isteyenlere ADÜSEM çatısı 
altında eğitim veriyor. Prog-
ram öğretim elemanlarınca 
verilen  “Güzellik Sektörü 
Eğitimleri” ile kalıcı mak-
yaj, ipek kirpik, protez tırnak, 
özel cilt bakımı, profesyonel 
makyaj, sahne ve objektif 

makyajı eğitimi veriliyor. Bu 
yolla sektör çalışanlarına 
beceri kazandırmayı, meslek 
edinmek isteyenlere akade-
mik bilgi sunmayı amaçla-
dıklarını söyleyen Öğr. Gör. 
Arzu Çakır, “Güzellik Sektö-
rü Eğitimleri ile katılımcı-
lar akademik bilgiye hâkim 
olabilecek, yeni bir meslek 
edinebilecek, bilgilerinin 
üzerine yenilerini ekleyebi-
leceklerdir” dedi.

İrem Balcı 
2. Sınıf Öğrencisi 

“Bizim meslek altın bir 
bilezik”

Meslek lisesi çıkışlıyım. Bu bö-
lümde okumaya başladıktan 
sonra bir şeyi fark ettim. Hani 
derler ya çocukken yeteneğin 
belli olur diye evet ben de 
çocukluğumda özel günlerde 
arkadaşlarımın saçlarını yapar 
onları süslerdim. “Bizim mes-
lek altın bir bilezik” bölümün 
bana kattığı şey sadece bir 
mesleki eğitim olmadı. Önce-
sinde içe dönük bir insanken 
hocalarımın, arkadaşlarımın 
sıcak samimi davranışları, 
atölye ortamındaki keyifli ça-
lışmalarımızın katkılarıyla 
daha sosyal bir insan olmaya 
başladım. Bu bölümde okuya-
rak insan ilişkilerimi güzelleş-
tirdim ve kendimi bu yönde 
geliştirdim.

Ezgi Viran Solmaz 
2. Sınıf Öğrencisi 

“Annem ilham kaynağım 
oldu”

Bölüme annem de aynı bölü-
mü bitirdiği için bilinçli olarak 
geldim. Annemin deneyim-
leri bana ilham kaynağı oldu. 
İnsanlar var olduğu sürece 
hiç bitmeyecek bir meslek bu 
açıdan şanslıyız. Bölüme ilk 
geldiğimde çok şey bildiğimi 
düşünerek gelmiş olsam da 
işin mutfağına girdiğim zaman 
hiç de öyle olmadığını gördüm. 
Makyaj, cilt bakımı, saç şekil-
lendirme, epilasyon gibi birçok 
alanın püf noktalarını öğren-
dim. Stajımız sırasında mesleki 
becerilerimizi pratiğe dönüş-
türme şansını da yakalıyoruz. 
Benim açımdan tek sıkıntı, 
bölümün lisans eğitiminin ol-
maması, çünkü alanımla ilgili 
öğretmen olmayı istiyorum. 

Öğrenciler okulları hakkında ne dedi

Gültekin Pala 
2. Sınıf Öğrencisi

“Yeteneklerimi keşfettim”

Ben Sosyal Bilgiler Öğret-
menliğini okudum. Ancak 
kamu kurumlarına yerleşme-
de atama sıkıntılarından do-
layı sosyal bilgiler öğretmeni 
olamadım. Mezun olduğum 
alanın çok dışında olan bu 
bölümde okumamın faydala-

rını henüz eğitim hayatım de-
vam ederken görmeye başla-
dım.  Şu anda hem okuyorum 
hem de bu alanda çalışıp pa-
ramı kazanıyorum. Çalışma-
mın ekonomik anlamda bana 
getirisinin yanı sıra mesleki 
anlamda bana kattıkları ger-
çekten çok sevindirici. Güzel-
lik sektörü tarihten bu yana 
yeniliklerle devam etmiş, gü-
nümüzün ve geleceğin ara-
nan meslekleri arasında oldu 
ve olmaya da devam ediyor. 
Bu nedenle mesleğimin bana 
vermiş olduğu bu ayrıcalığın 
farkındayım. Saç Bakımı ve 
Güzellik Hizmetleri Bölümün-
de sadece teorik derslerle de-
ğil uygulamalı derslerimizle 
de içimdeki saklı olan yete-
nekleri keşfettim. Bir doku-
nuşla neleri başarabildiğimi 
gördüm. Bu bölümde okumak 
gerçekten bir ayrıcalık.

Buse Varol  
2. Sınıf Öğrencisi

“Yapacağınız iş ne olursa 
olsun önce o işi sevmek 
gerekir”
 
Meslek lisesinden mezun 
olduktan sonra, iş garanti-

si olan severek yapacağıma 
inandığım bu alanda eğitimi-
mi tamamlamayıp uzmanlaş-
mak için bu bölüme geldim. 
Bölümün bana kattıklarını 
saymakla bitiremem. En baş-
ta bana yeni bir bakış açısı 
kazandırdı. Sonrasında ku-
aförlükle sınırlandırılmayacak 
kadar geniş, güzelliğe, bakıma 
dair birçok bilgi birikimi ve 
sağlam bir özgüvenle iş haya-
tına hazırlandığımı düşünüyo-
rum. Şunu biliyorum ki mezun 
olduktan sonra işsizlik proble-
mim olmayacak, Kamu alanla-
rında önümüz çok açık olmasa 
da özel sektör bunu fazlasıyla 
karşılıyor. Ayrıca kendi işlet-
memizi kurabilmemiz için de 
eğitimler alıyoruz. Ben mes-
leğimi seviyorum sanırım en 
önemlisi de bu, yapacağınız iş 
ne olursa olsun önce o işi sev-
mek gerekir.

Saç ve Güzellik Hizmetleri programı hedeflerini her geçen gün arttırıyor

Üniversitemiz Sultanhisar 
Meslek Yüksek Okulu 1995-
1996 Eğitim Öğretim yılın-
da hizmet vermeye başladı. 
Saç ve Güzellik Hizmetleri 
programı ise 2006-2007 
Eğitim Öğretim yılında ilk 
kez kuaförlük programı ola-
rak eğitim hayatına başladı. 
2008 yılında ikinci öğretim 

için ayrıca öğrenci alımını 
gerçekleştirerek, 2009 yılı 
itibariyle Saç Bakımı ve 
Güzellik Hizmetleri prog-
ramı adını aldı. On bir yıllık 
eğitim-öğretim yolculuğu, 
birinci ve ikinci öğretim 
olarak programa kayıtlı 260 
öğrenci, 65 sınıf kontenjanı 
ve yüzde yüz doluluk ora-

nıyla yoluna devam eden 
bölümde, ağırlıklı olarak 
uygulamalı eğitim veriliyor.

Öğrenciler aktif bir şekilde 
atölyelerde çalışarak sektö-
re nitelikli elemanlar olarak 
yetiştiriliyor. Bununla bera-
ber Sultanhisar MYO Saç ve 
Güzellik Hizmetleri Bölümü 

öğrencileri, teorik derslerin 
yanında aldıkları uygula-
malı eğitimle mesleklerini 
geliştirerek mezun olduk-
tan sonra iş bulma kaygısı 
taşımıyor. Buradan mezun 
olan öğrenciler işletme ku-
rabilecek kapasiteye sahip 
donanımlı bireyler olarak iş 
hayatına atılabiliyor. 

Öğr. Gör. Arzu Çakır
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Çocukluk çağı kanserlerinin 
sıklığı nedir?

Kanser aslında erişkin yaş 
hastalığıdır. Çocukluk yaş 
grubunda nadir olarak gö-
rülür.  Çocukluk çağında her 
yıl yeni kanser görülme sık-
lığı milyonda 120-130 ola-
rak belirtilmektedir. Ülke-
mizde de kanser kayıtlarına 
göre her yıl 2500-3000 yeni 
kanser tanısı almış çocuk ol-
duğunu öngörebiliriz.

Çocukluk çağında görülen 
kanser türleri nelerdir?

Çocukluk çağı kanserleri 
klinik, biyolojik ve genetik 
özellikler açısından erişkin-
de görülen kanserlerden 
farklıdır. Örneğin erişkinde 

sık görülen meme ve ak-
ciğer kanseri çocuklarda 
görülmez. Çocukluk çağın-
da görülen kanserler; kan 
kanseri (lösemi), lenf bezi 
kanseri (lenfoma), beyin 
tümörü, kemik tümörü (os-
teosarkom, Ewing sarko-
mu), böbrek tümörü (Wilms’ 
tümörü), böbreküstü bezi 
tümörü (nöroblastom), yu-
muşak doku tümörleri (rab-
domyosarkom), göz retina 
tabakasından köken alan 
tümör (retinoblastom), üre-
me hücrelerinden köken 
alan tümörler (germ hücreli 
tümörler), karaciğer tümörü 
(hepatoblastom) sayılabilir. 
Ülkemizde ve dünyada en 
sık görülen çocukluk çağı 
kanseri kan kanseridir. Ülke-
mizde ikinci sırada lenf bezi 
kanseri ve üçüncü sırada 

beyin tümörleri görülmek-
tedir.

Neden çocuklarda kanser ge-
lişir?

Çocuklarda kanserin sebebi 
bilinmemektedir. Genetik ve 
çevresel faktörlerin bir ara-
da etkili olduğu düşünül-
mektedir. Sigara, beslenme 
özellikleri, çalışma ortamın-
daki kimyasallar erişkinler 
için birer risk faktörü iken 
çocuklarda böyle bir neden 
genellikle pek bulunamaz. 
Çocukluk çağında bazı ge-
netik durumlar (Down send-
romu, nörofibromatozis , he-
mihipertrofi gibi); bağışıklık 
sistemi hastalıkları veya ba-
ğışıklık sistemini etkilen ilaç 
kullanımı kanser gelişme 
riskini artıran durumlardır.

Çocuk Hematoloji ve 
Onkoloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Mediha Akcan, 
kanserin vücutta 
hücrelerin anormal 
çoğalmasıyla ortaya 
çıkan, çevre doku 
ve diğer organlara 
yayılabilen kötü huylu 
bir hastalık olduğunu, 
0-18 yaş arasında ortaya 
çıktığı zaman “çocukluk 
çağı kanserleri” olarak 
tanımlandığını belirtti 
ve çocukluk çağı 
kanserleri hakkında bilgi 
verdi. 

Yrd. Doç. Dr. Mediha Akcan
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

HABER: Ezgi TOYGAR | Zeynep Şule YÜKSEL

Hangi belirtiler çocukluk çağı 
kanserleri açısından uyarıcı 
olmalıdır?

Çocuklarda ortaya çıkan 
bazı bulgular kanser gelişi-
mi açısından uyarıcı olma-
lıdır. 

 Ciltte özellikle gövdede, 
uylukta herhangi bir travma 
olmaksızın bacaklarda kol-
larda morlukların oluşması

 Diş eti ve/veya sık tekrar-
layan burun kanamaları ve 
cilt içine olan kanamalar

 Nedeni bulunamayan ve 
açıklanamayan uzamış ateş 

 Son altı ayda istemsiz 
olarak vücut ağırlığının 
%10’dan fazlasının kaybı

 Özellikle sabahları daha 
kötü olan baş ağrısı ve sa-
bahları olan bulantı ol-
maksızın kusma birlikteliği 
(tekrarlayan nitelikte olma-
sı, uykudan uyandırması, za-
manla giderek artması ve 
ek şikayetlerin eklenmesi 
önemli) 

 Boyun, gövde, karın veya 
vücudun herhangi bir ye-
rinde ortaya çıkan şişlikler, 
özellikle 2 cm’den büyük 
beze varlığı

 Kemik ve eklem ağrıları

Nedeni bulunamayan 
halsizlik, yorgunluk, bitkinlik

 Küçük bebeklerde kedi 
gözü parlaması gibi gözün 
içinde beyazlık ortaya çık-
ması (Flaşlı fotoğraf çekil-
diğinde bebeğin göz bebeği 
beyaz renkte ise bu mutlaka 
araştırılmalıdır).

 Geceler iç çamaşırı de-
ğiştirecek kadar gece terle-
mesinin bu şikayetlere eşlik 
etmesi

 Karın şişliği ile birlikte 
özellikle idrar ve gaita çı-
karımında zorlanma, kanlı 
idrar birlikteliği (özellikle 
çocuklar banyo yaptırılırken, 

giydirilirken karın bölgesin-
de ele sertlik gelmesi)

Bu tür şikayetler ortaya çık-
tığında mutlaka bir çocuk 
onkoloğuna başvurulması 
gerekmektedir. Ama bazen 
bu bulgular çocukluk çağın-
da başka hastalıkların da 
bulgusu olabileceği akılda 
tutulmalı, hemen kaygıyla 
yaklaşılmamalıdır. Ancak 
olağan dışı bir durumda 
bu şikayetler varlığında bir 
çocuk onkoloğuna başvu-
rulmalıdır. Çocukluk çağı 
kanserlerinde de erken has-
taneye başvuru ile hastalı-
ğın erken evrede tanı alma-
sı hastanın tedavi sürecini 
olumlu etkileyecektir.

Çocukluk
çağı kanserinde
erken tanı  hayat 
kurtarıyor
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Merkez Kütüphanemizdeki gelişmeleri öğrencilerimize sorduk. 
Öğrenciler kütüphaneden kesintisiz faydalanmak istiyor. 

Son dönemde yaptığı atılım-
larla adından söz ettiren Üni-
versitemiz, Merkez Kütüpha-
nesini yeni binasına taşımaya 
hazırlanıyor. Çağın şartlarına 
uygun, modern kütüphane bi-
nası ile yakında öğrencilerini 
ağırlayacak olan Üniversite-
miz, öğrencilerine en iyi hiz-

meti sunmayı hedefliyor. Biz de 
ADÜ HABER olarak, öğrencile-
rin mevcut kütüphane hakkın-
daki görüşlerini aldık ve yeni 
hizmet binasında çok yakında 
hizmet vermeye başlayacak 
olan kütüphaneye yönelik bek-
lentilerini mercek altına aldık. 
Merkez Kütüphane hakkında 

görüşlerini açıklıkla dile geti-
ren öğrenciler özellikle sınav 
döneminde Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın, kendilerine 
yönelik sunduğu ikramlardan 
ve sürekli kütüphaneyi ziyaret 
ederek onlarla sohbet etme-
sinden duydukları memnuni-
yeti dile getirdi.

Röportaj – Foto | Büşra Dal

Evde ve yurtlarda her zaman 
uygun çalışma koşulları bula-
mıyoruz. Bu konuda kütüpha-
nemiz uygun ortamı sağlayıp 
bilgiye ulaşmamızda bizlere 
çok yardımcı oluyor. Genel-
likle derslerden önce yarım 
saat kütüphaneye uğrayarak 
derse hazırlanıyorum. Üniver-
sitemiz öğrencileri ve kütüp-
hane çalışanları uygun çalış-
ma ortamı oluşturmakta çok 
özverililer. Şu an yeteri kadar 
büyük değil kütüphanemiz 
bu yüzden yeni bina herkesin 
kütüphaneyi kullanabilme-
sini sağlayacaktır diye düşü-
nüyorum. Rektörümüz sınav 
haftasında yaptığı ikramlarla 
kendimizi evimizde hissettir-
di. Sadece derslerimize odak-
lanıyoruz. Bizlere bu imkanı 
sağlayan Rektör Hocamıza 
teşekkür ederiz.

Mehmet Sinan Seven
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Bölümü 2. sınıf öğrencisi

Kütüphanenin 24 saat açık 
kalması, öğrencilerin istedik-
leri zaman sakin bir çalışma 
ortamına erişebilmesi için 
önemli. Mühendislik alanında 
kitap sayısının az olduğunu 
düşünüyorum.  Mühendislik 
alanıyla ilgili kaynaklara yatı-
rım yapılırsa bizler için faydalı 
olur. Yeni binaya taşınmasının 
daha iyi olacağını düşünüyo-
rum. Her geçen gün büyüyen 
Üniversitemizin gelişmiş bir 
kütüphaneye ihtiyacı olduğu-
nu düşünüyorum.

Ömer Topaç 
Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf
öğrencisi

Vaktimizi daha verimli de-
ğerlendirdiğimiz kütüphane-
de, belirli bir saat kısıtlaması 
dışında istediğimiz kadar 
faydalanıyor olmamız biz öğ-
renciler için büyük bir avan-
taj. Fakat kaynak bakımından 
biraz eksiklikler var. İngilizce 
kitaplara çok fazla ulaşamı-
yoruz. Bununla birlikte kütüp-
hane çalışma ortamı dar, ka-
labalık ve havalandırma yok. 
Yeni binaya taşındığında bu 
eksikliklerin fazlasıyla gideri-
leceğini düşünüyorum. Ayrıca 
Rektör Hocamızın öğrenci-
lere kütüphanede sunduğu 
ikramlar muazzam, herhalde 
başka bir ülkede böyle bir şey 
yoktur.

Omar Bihi  
Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi

Kütüphanenin 24 saat açık 
kalması biz öğrenciler açı-
sından anlık bilgiye ulaşma 
olanağı demektir. Bu neden-
le dünyanın birçok yerinde 
olduğu gibi kütüphanenin 
7/24 açık olması gerektiğini 
düşünüyorum. Kütüphanenin 
çeşitlilik açısından yeterli ol-
duğunu düşünüyorum. Kü-
tüphanenin mevcut yeri iyi 
olmakla birlikte büyütülmesi 
veya modernleşmesinin iyi 
olacağı kanaatindeyim. 

Oğuzhan Kuzey  
Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili 
Edebiyatı 3. Sınıf öğrencisi

“Kütüphanemiz 
24 saat açık 
olsun” ADÜ'de kütüphane



   
OCAK 2018   ADÜ HABER 29ADÜ HABER    OCAK 2018   28

ÖĞRENCİ

Kütüphaneden genel an-
lamda memnunum. Çalışma 
ortamı, imkânlar ve 24 saat 
açık olması benim için yeterli. 
Ancak yeni açılacak kütüpha-
nenin daha büyük ve daha 
düzenli olması, daha verimli 
ve daha çok öğrencinin kul-
lanımı açısından iyi olacaktır. 
Rektörümüz bizleri her konu-
da desteklediği gibi kütüpha-
neyle ilgili desteklediğinden 
dolayı da biz öğrenciler ola-
rak kendilerine çok teşekkür 
ediyoruz.

Mine Özdemir  
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 
Bölümü 2. Sınıf öğrencisi

Kütüphanenin küçük olması 
sebebiyle genelde gündüz-
leri ders çalışmak için yer 
bulamıyoruz. Akşama doğru 
boş yer oluyor. Kütüphanenin 
24 saat açık kalması şart. Yeni 
yapılacak kütüphanenin daha 
büyük olmasını öğrencilerin 
yer bulma sorunu yaşama-
masını istiyorum. Ayrıca yeni 
kütüphanede kitap okuma ve 
ders çalışma yerlerinin ayrı 
olmasını istiyorum. 

İlayda Karabal 
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü 2.sınıf öğrencisi

Kütüphanenin yeni binaya 
taşınacak olması benim gibi 
birçok gencin isteyeceği ve 
mutlu olacağı bir durumdur. 
Küreselleşen ve teknolojinin 
hayatımızın en önemli par-
çası olduğu bu günlerde yeni, 
gelişmiş ve teknolojik anlam-
da ileri seviyede kütüphaneye 
ihtiyacımız var. 

Var olan kütüphanemiz tek-
nolojik anlamda yetersiz. İn-
ternet kullanımı zayıf ve ye-
terli bilgisayar bulunmuyor. 
Ayrıca sosyal bilimler kaynak-
ları (Felsefe) yeterli değil. İn-
gilizce ve daha farklı yabancı 
dil kaynaklı kitap ve ansik-
lopedilerin olmasını tavsiye 
ediyorum. 

Ümit Narin
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
yüksek lisans öğrencisi

Ben 8:00 - 24:00 saatleri 
arasında kütüphanenin açık 
kalmasından memnunum. 
Okulumuzun konumu gere-
ği geç saatlere kadar okulda 
kalmanın çoğu arkadaşım 
için mümkün olmadığını dü-
şünüyorum. 24:00’den sonra 
da çok öğrencinin kalacağını 
düşünmüyorum. Kütüphane-
mizde elektronik veri tabanı 
yeterli ancak kitaplar maa-
lesef yetersiz. Kütüphanemiz 
özellikle akşam saatlerinde 
çok havasız oluyor. Lütfen 
havalandırma sistemi düzen-
lensin. Uykumuz geliyor. Ay-
rıca Rektör Hocamız ara sıra 
kütüphaneye gelerek duygu 
ve düşüncelerimizi dikkate 
aldığı için teşekkür ediyoruz.

Yunus Emre Aydoğdu 
Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik 2. sınıf öğrencisi

Her an istediğimiz saatte ça-
lışma olanağı sunan bir kü-
tüphane olmasını talep edi-
yoruz. Belirli bir saatten sonra 
kapanan kütüphane bizim şu 
an sabahlayıp çalışmamıza 
engel oluyor. Sabah erken sa-
atte olan sınavlarımıza çoğu 
okulda olduğu gibi biz de kü-
tüphaneden çıkıp gitmek isti-
yoruz. Ben Türk Dili Edebiyatı 
öğrencisi olarak şu an istedi-
ğim kaynağa ulaşabiliyorum. 
Kütüphane bu bakımdan zen-
gin ve yeterli kaynağa sahip.

Elif Ünlü 
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
Edebiyatı 3. sınıf öğrencisi

Ben kütüphane ortamında 
ders çalışmadığım için kü-
tüphaneyi daha çok kitap 
okumak için kullanıyorum. 
Öncelikle salon kısmında 
yer bulabilmek büyük prob-
lem. Bir öğrencinin sabahtan 
akşama kadar yer tutması 
eğer ki ders çalışıyorsa gayet 
mantıklı ancak öğrencinin 
biraz hava alayım diye çıkıp 
saatlerce dışarda kalmasını 
anlamıyorum. Bu konuda bir 
düzenleme yapılabilir. Yeni 
yapılan kütüphanenin daha 
havadar bir ortam sunmasını 
da istiyorum. 

Anıl Aydemir 
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2.  
sınıf öğrencisi

Kütüphanenin 24 saat açık 
kalması derslere daha iyi 
çalışmamı, istediğim bilgiye 
anında ulaşmamı sağlar bu 
yüzden zaman kısıtlaması 
olmayan bir kütüphane isti-
yoruz. Ayrıca kütüphanemiz 
anne evi gibi sıcacık. Kütüp-
hanede bazen yeterli kay-
nağa ulaşamıyorum nedeni 
ise kaynağın başka biri ta-
rafından kullanılıyor olması. 
Bunun dışında kütüphanenin 
yeterli kaynağa sahip olduğu-
nu düşünüyorum. 

Muhammed Yürüş
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
2.sınıf öğrencisi

Kütüphanenin 24 saat açık 
olması her açıdan avantajlı-
dır. Özellikle ikinci öğretimler 
için faydalı olur. Sınav dö-
nemlerinde daha fazla ders 
çalışılır. Her gün kütüphaneye 
geliyorum, ev ortamında çalı-
şırken yeterli verimi alamıyo-
rum bu yüzden kütüphanede 
çalışmak daha sağlıklı olu-
yor. Teknolojik anlamda yeni 
binada daha iyi bir ortamın 
olacağını düşünüyorum. Ayrı-
ca Rektör Hocamızın çay kah-
ve ikramından çok memnun 
kaldık. Öğrenci dostu Rektör 
hocamıza teşekkür ediyoruz. 

Marouf Rashidi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisi 
4. Sınıf öğrencisi
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Üniversitemiz Eğitim Liderleri Derneği ile protokol 
imzaladı

 Üniversitemizde öğrenim 
gören öğrencilerin sınav haf-
tası dolayısıyla sosyal medya 
üzerinden Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’dan çay ve 
çorba servisi istemesi üzeri-
ne, Rektörümüz Prof. Dr. Bir-
can, 8 Ocak 2018 tarihinde 
Merkez Kütüphane ve İsa-
beyli Kampüsünde çay ve 
çorba servisi başlattı.

Sınav haftalarında geç saate 
kadar kütüphanede ders ça-
lışan öğrenciler, kantinlerin 
kapalı olmasından dolayı 
sosyal medya üzerinden Rek-
tör Prof. Dr. Cavit Bircan’a çay 
ve çorba istediklerini iletti. 
Öğrencilerin taleplerine du-
yarsız kalmayan Prof. Dr. Bir-
can, okulun kütüphanesinde 

çay ve çorba servisi başlattı. 
Kütüphaneye gelerek, ders 
çalışan öğrencilerle sohbet 
eden Bircan, öğrencilere çor-
ba ikram etti.

Konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada Prof. Dr. Bircan, öğ-
rencilerin sosyal medya 
üzerinden yaptıkları çağrıya 
kayıtsız kalmadıklarını belir-
terek, 19.00 ile 22.00 saat-
lerinde çay ve çorba servisi 
yapılacağını söyledi. Rektö-
rümüz, geç saatlere kadar kü-
tüphanede ders çalışmanın 
zorluklarını bildiklerini ifade 
ederek  “Öğrenci odaklı bir 
Üniversitede, tüm çalışmala-
rımız onların daha iyi şartlar-
da eğitim almalarını sağla-
maya yöneliktir.” dedi.

Rektörümüzden öğrencilere jest

Taşeronlar Üniversitemizin gündemindeydi
 Aydın Valiliği tarafından 

düzenlenen Üniversitemiz 
ev sahipliğinde gerçekle-
şen Taşeron düzenlemesi 
ile ilgili bilgilendirme top-
lantısı, 8 Ocak 2018 tari-
hinde Üniversitemiz Sena-
to Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıya Vali Yardımcı-
ları Abdullah Aslan, Ömer 
Faruk Günay, Şefik Aydın 
Ediz Sürücü, Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, Prof. Dr. Törün Özer 
Prof. Dr. Halil Kırnak, ku-
rum müdürleri katıldı.

Toplantıda,  Aydın Sosyal 
Güvenlik Kurumu İl Müdü-

rü Zeynep Yılmaz,  Taşeron 
düzenlemesi hakkında bil-
gilendirme sunumu yaptı. 
Taşeron düzenlemesinin 
uzun bir süreçten geçtiği-
ni ve bunun sonucunda da 
Resmi Gazete’de yayımla-
nan 696 sayılı Kanun Hük-
münde Kararname (KHK) 
ile taşeron olarak çalışan-
ların sürekli işçi kadrosuna 
geçirileceğini vurgulayan 
Yılmaz, başvuru süreci 
hakkında bilgiler verdi. Ka-
nun kapsamında 90 günlük 
alım süresinin başvurularla 
başladığını belirten Yılmaz, 
soru cevap bölümüyle dü-
zenlemeyi ayrıntılarıyla 
anlattı.

Meandros Medical And Dental Journal, yeni bir indekse girdi
 Üniversitemizin Meand-

ros Medical and Dental 
Journal  Dergisi, “Academic 
Keys” isimli indekse kabul 
edildi. 

Academic Keys, 18 farklı 
alanda yayın yapan bilim-
sel dergilerin veri tabanını 
tutuyor. Ayrıca üniversite-
lerde kariyer yapmak iste-
yen akademisyenler Aca-
demic Keys’e başvuruyor. 
Bu yüzden de sitenin ana 
hedef kitlesi araştırmacılar. 
Derginin editörleri, Üniver-
sitemiz Tıp Fakültesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
Ana Bilim Dalı Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Yasemin 
Turan ve Diş Hekimliği Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Senem Yiğit Özer Dergi 
Yayın Kurulu adına, Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can’a desteklerinden dolayı 
teşekkürlerini iletti. 

Online yayınlanan dergiyi, 
meandrosmedicaljournal.
org adresinden takip ede-
rek ücretsiz olarak makale-
lerin tam metinlerine ula-
şabilirsiniz. Dergi aşağıdaki 
linkten ISSN/E-ISSN numa-
rası ile sorgulanabilir:
http://medicine.academic-
keys.com/jour_main.php  

Onkoloji Servisi koro çalışmalarıyla motivasyonu arttırıyor 

 Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Onkoloji Ser-
visi hastaları ve personeli gerçek-
leştirdikleri koro çalışmaları ile 
hem motivasyonu arttırıyor hem 
de konser hazırlığı yapıyor.

Tıp Fakültemiz Tıbbi Onkoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Özlem Yersal Oltulu’nun öncü-
lüğünde oluşan,  TRT İzmir Rad-
yosu Türk Halk Müziği Sanatçısı 
Özgür Demirhan’ın şefliğinde yü-
rütülen koroda;  servis hastaları ve 
tüm personel yer alıyor.Ekip, her 
hafta çarşamba günleri Kemote-
rapi Ünitesi Bekleme Salonu’nda 
konser vermeyi hedefliyor.

 Üniversitemiz ile Eğitim 
Liderleri Derneği arasın-
da 17 Ocak 2018 tarihin-
de protokol imza töreni 
 gerçekleşti.

Rektörlük Makamında dü-
zenlenen imza törenine, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Eğitim Liderleri Der-
neği Başkanı ve aynı zaman-

da Uşak Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Aynur Bozkurt Bostancı, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
 Recai Tunca, Davutlar Mes-

lek Yüksekokulu Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Bertan Akyol, Eğitim 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkaya 
ve Üniversitemiz Eğitim Bi-
limleri Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ruhi Sarpkaya katıldı.

Toplantıda, Eğitim Liderle-
ri Derneği’nin, önümüzdeki 
yıl ikincisini düzenleyeceği 
Uluslararası Eğitim Araştır-
maları ve Öğretmen Yetiş-
tirme Kongresi’nin, Davut-
lar Meslek Yüksekokulunda 
gerçekleştirilmesine karar 
verildi. 

İmzalanan protokol çerçeve-
sinde, 13-15 Eylül 2018 ta-
rihleri arasında düzenlene-
cek kongreden Üniversitemiz 
akademisyenlerine katılım 
ücreti indirimi sağlanacağı 
bildirildi.
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Yıl sonu konseri müzik 
şölenine dönüştü

Rehber Koleji Yöneticileri Rektörümüzü ziyaret etti
 Aydın Rehber Koleji 

Genel Müdürü Özcan Kı-
rıkdirek ve beraberindeki 
ekip, 10 Ocak 2018 tari-
hinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ı maka-

mında ziyaret etti.

Ziyaret, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra 
Üniversitemiz Genel Sekre-
ter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 

Aslan’ın da  katılımıyla ger-
çekleşti.

Aydın Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü’nün 
düzenlediği “Kitap Okuma 

Halkaları”  projesi kapsa-
mında Üniversitemiz öğren-
cileriyle kendi öğrencilerini 
buluşturmak ve ortak pro-
jelerde bir araya getirmek 
istediklerini vurgulayan Ge-
nel Müdür Özcan Kırıkdirek, 
Rektörümüzden proje için 
destek istedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, öğrencilerimi-
zin bu gibi projelerde yer 
alabileceğini ifade ederek 
gençlere kitap okuma alış-
kanlığının kazandırılması 
gerektiğinin altını çizdi. İn-
sana ve insanın eğitimine 
yapılan yatırımın en büyük 
yatırım olduğuna dikkat çe-
ken Prof. Dr. Bircan,  eğitim 
alanında yapılacak her pro-
jeye ellerinden gelenin en 
iyisini yaparak destek vere-
ceklerini söyledi.

 Üniversitemiz Müzik Topluluğu 
tarafından düzenlenen “Yıl Sonu 
Konseri” 25 Aralık 2017 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi Maiandros 
Salonu’nda gerçekleşti.

Yaklaşık bir saat süren konser-
de, popüler şarkıları seslendiren 
topluluk üyeleri, dinleyenlerden 
büyük beğeni aldı. Üniversitemiz 
akademik ve idari personeli ile 
öğrencilerimizin katıldığı konser, 

Müzik Topluluğu Danışmanı Zira-
at Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. 
Gör. Mehmet Güler ve öğrencilerin 
toplu fotoğraf çekimi ile son bul-
du.

Kızılay Topluluğu gönül köprüsü kurdu
Üniversitemizin aktif top-

luluklarından Kızılay Top-
luluğu, 28 Aralık 2017 tari-
hinde Hakkâri’nin Şemdinli 
ilçesindeki dört köy okuluna 
yardım kampanyası düzen-
ledi.

Yeşilova Mehmetçik İlko-
kulu’nda görevli Sınıf Öğ-
retmeni Nalan Ergezen’in 
yardım talebine sessiz kal-
mayan topluluk üyeleri kısa 
sürede topladıkları kıyafet 
ve kırtasiye malzemelerini 
ihtiyaç sahibi köy çocukları-
na ulaştırdı.

Konuyla ilgili açıklama ya-

pan Topluluk Sorumlusu 
Fen Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı dördüncü 
sınıf öğrencisi Salih Zengin, 
Kampanyaya verdiği destek-
lerden dolayı Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’a,  Ay-
dın esnafına, Kızılay Aydın 
Şubesi’ne ve Üniversitemiz 
öğrencilerine teşekkür etti.  

Zengin “Doğu ile Batı ara-
sında oluşturmak istediği-
miz gönül köprüsü projesini 
başarıyla tamamlamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
2018 yılında da yardım kam-
panyalarımız devam ede-
cek.” diye konuştu.

Üniversitemiz öğrencileri çocuklara okuma alışkanlığı 
aşılıyor

 Köy okullarında öğre-
nim gören çocukların oku-
ma alışkanlığı kazanmaları 
ve üniversiteli gençlerle 
eğlenceli aktiviteler ger-
çekleştirmeleri amacıyla 
Üniversitemiz Söke Sağ-
lık Yüksek Okulu Müdürü 
Doç. Dr. Rahşan Çevik Ak-
yıl - Çocuk Gelişimi Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Selvinaz Saçan, Öğr. El. 
Yeter Tomris Salman Erden 
ve Çocuk Gelişimi 3. Sı-
nıf öğrencileri tarafından 

Söke İlçesi Ağaçlı köyün-
de “Okuyorum Geleceğimi 
Hazırlıyorum” başlıklı et-
kinlik gerçekleştirildi. 
Etkinlikte; çocukların oku-
ma, hafıza, yaratıcı dü-
şünme, işbirlikçi öğrenme, 
duygu ve düşüncelerini 
ifade etme, problem çöz-
me, ince ve kaba motor 
gelişimlerini destekleyici 
aktiviteler yapıldı. Etkinlik 
sonunda çocuklara diş ma-
cunu ve diş fırçası hediye 
edildi.

ADÜ Gıda Topluluğu 
teknik gezi düzenledi

 ADÜ Gıda Topluluğu  27 Kasım 2017 tari-
hinde Aydın Organize Sanayi Bölgesi Er Ay-
dın Zeytin ve Zeytinyağı Fabrikası’na teknik 
gezi düzenledi. Gıda Topluluğu öğrencilere, 
gıda sanayi sektöründe çalışma ortamlarını 
tanıtmakla kalmadı, sektörle iç içe bir gün 
geçirmelerine de katkı sağladı.
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 Üniversitemiz Tiyatro Top-
luluğunca düzenlenen “Bir 
Başka Münasebet” adlı tiyatro 
oyunu, Atatürk Kongre Merkezi 
Maiandros Salonu’nda 27 Ara-
lık 2017 tarihinde gerçekleşti.

Tiyatro severlerin yoğun ilgi 
gösterdiği etkinliğe, akademik 

ve idari personelin yanı sıra 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin sonunda Topluluk 
Danışmanı Buharkent Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Mesut Kırmacı, sergiledikleri 
performanstan dolayı topluluk 
üyelerine teşekkür etti.

ADÜ Tiyatro Topluluğunun sergilediği oyun 
beğeni topladı

Beyaz Kod tatbikatı
gerçekleşti

 Hastanemiz Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, 26 
Aralık 2017 tarihinde Beyaz Kod tatbikatı gerçekleştiril-
di.Senaryo kapsamında hasta yakınının doktora saldırdı-
ğı tatbikat hemşirenin “1111” Beyaz Kodu aramasının ar-
dından güvenlik görevlilerinin olay yerine intikal etmesi 
ve hasta yakınlarının gözaltına alınması ile son buldu.

Hastanemiz Güvenlik Amiri Mustafa Akoğuz ve güven-
lik personellerinin görev aldığı tatbikatın, Hastanemiz-
de beyaz kod işleyişini daha iyi hale getirmek, tespit 
edilen aksaklıkları düzeltmek ve daha iyi bir hizmet 
sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Çine MYO “Sanal Banka” 
konulu projesini 
Teknokente sundu

 Üniversitemiz Çine Meslek Yüksekokulu Banka-
cılık-Sigortacılık ve Finansman Bölümü öğrencisi 
Elif Tığlı, ADÜ Teknokent tarafından geliştirilen  
“Bir Fikriniz mi Var?”  etkinliğinde, 20 Aralık 2017 
tarihinde “Sanal Banka” konulu projesini sundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcı-
mız Prof. Dr. Recai Tunca, Teknokent Müdürü Doç. 
Dr. Cemal İyem, Yapı İşleri Daire Başkanı Kamertap 
Cırık’ın bulunduğu sunumda “Sanal Banka” projesi  
ön onayı alarak Teknokent bünyesinde geliştirilmesi 
amacıyla çalışmalara başlandı.

İletişim Fakültemiz ilk birinciliğini aldı

Üniversitemizden miniklere “Bir Yumak Mutluluk”

 Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi öğrencileri Rad-
yo Televizyon Yayıncıları 
Meslek Birliği (RATEM)’nin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile birlikte düzenlediği “Ak-
lıma Bir Fikir Geldi” Rek-
lam Yarışmasında birincilik 
ödülü kazandı.

Bu yıl dokuzuncusu dü-
zenlenen korsan ürün ile 
mücadele temalı yarışma-
nın ödül töreni, 27 Aralık 
2017 tarihinde İstanbul 
TRT Radyo Harbiye’de ger-
çekleştirildi. Türkiye’deki 
tüm iletişim fakültelerin-
den 1156 öğrencinin 418 
proje ile katıldığı yarışma-

da, Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü öğ-
rencilerinden Mehmet Akif 
Damar ve İlker Özcan’ın 
projeleri Gazete-Dergi Rek-
lamı kategorisinde birinci-
lik ödülünü kazandı. Proje 
danışmanı Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. 
Umut Tuncer “Fakültemizin 
ilk birinciliğini, bölümümü-
zün ilk ödülünü kazandık. 
Henüz mezun vermemiş, 
üç yıllık bir bölüm olarak 
güzel bir başlangıç yap-
tık. Öğrenci yarışmalarını 
önemsiyoruz, çünkü yarış-
maların mesleğe iyi hazır-

lanmış kalifiye öğrencileri 
yetiştirmemiz için elverişli 
araçlar olduğunu düşünü-
yoruz. Bu amaç doğrultu-

sunda üniversite yönetimi-
mizin güçlü desteğini her 
zaman yanımızda buluyo-
ruz.” dedi.

 Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi tarafından geçen 
sene başlatılan “Bir Yumak 
Mutluluk” projesi, Aralık 
ayında Diş Hekimliği Fa-
kültesi ortaklığıyla yeniden 
hayat buldu. 

Proje kapsamında, Umurlu 
Kocagür İlkokulu’nda oku-
yan miniklere, Diş Hekimli-
ği Fakültesi öğrencilerinin 
kermes düzenleyerek oluş-

turdukları bütçeyle diş ma-
cunu ve diş fırçası hediye 
edilirken, İletişim Fakültesi 
öğrencileri de 275 yumak-
tan atkı ördü. Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
ve Pedodonti Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Işıl Sönmez 
ve İletişim Fakültesi Halk-
la İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölüm Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. İçten Duygu Çallı 
koordinatörlüğünde ger-

çekleşen projede, Yrd. Doç. 
Dr. Melis Akyıldız da öğ-
rencilere ağız ve diş sağlığı 
hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Işıl Sönmez, “Ama-
cımız  ağız ve diş sağlığı-
nın önemini hatırlatmaktı. 
Öğrenci kardeşlerimize 
dişlerini nasıl fırçalamaları 
gerektiğini, hangi gıdala-
rın ağız ve diş sağlığı açı-
sından zararlı olduğunu, 

hangi beslenme tiplerinin 
yararlı olduğunu anlatarak 
akıllarına takılan soruları 
yanıtladık.” dedi. Doç. Dr. 
İçten Duygu Çallı da “Bir 
Yumak Mutluluk” projesi-
nin Diş Hekimliği Fakültesi 
ile ortaklaşa yapılmasıyla 
çok daha anlamlı ve faydalı 
bir hale geldiğini öğrenci-
lerin emeğiyle örülen 221 
atkının soğuk kış günle-
rinde minik kardeşlerimizi 
ısıtmakla kalmayıp onlara 
her koşulda eğitim hayat-
larına devam etmelerini 
hatırlatmasını dilediğini 
belirtti.  

Umurlu Kocagür İlkoku-
lu ve Ortaokulu Müdürü 
Zafer Çelik,  okuma yaz-
ma oranının düşük olduğu 
bir bölgede öğrencilerin 
eğitim hayatlarına devam 
etmeleri için yoğun çaba 
gösterdiklerini belirterek 
proje katılımcılarına bu an-
lamlı ziyaretleri için teşek-
kür etti. 
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Hemşirelerimize oryantasyon programı gerçekleştirildi
 ADÜ Hastanesi ekibine 

yeni katılan hemşirelere, 
18-28 Aralık 2017 tarihleri 
arasında Hemşirelik Hiz-
metleri Müdürlüğü tarafın-
dan,  Genel Oryantasyon 
Programı düzenlendi.

İşe ve örgüt kültürüne 
adapte olmaları, organi-
zasyonu anlamaları ve kısa 
sürede üretici birer çalışan 
olmaları, yeni iş çevrelerini 
öğrenmeleri ve yeni girdik-
leri ortama daha rahat ge-

çiş yapmalarını sağlamak 
amacıyla düzenlenen Genel 
Oryantasyon Programında 
kurumda işe başlayan top-
lam 81 hemşireye eğitim 
verildi.

Programda; yönetsel yapı, 
özlük hakları, çalışan/has-
ta güvenliği, hastane bilgi 
yönetim sistemi, kurumda 
kullanılan hemşirelik form-
ları gibi konular hemşirelik 
uygulamaları temelinde ele 
alındı.

Branşını Seç Yolunu Çiz 
 Üniversitemiz Beden 

Eğitimi Spor Yüksekokulu 
(BESYO) Spor Yöneticiliği 
2. sınıf öğrencileri “Sporda 

İletişim ve Sosyal Medya” 
dersi kapsamında “Branşını 
Seç, Yolunu Çiz Projesi”ni 
9 Ocak 2018 tarihinde İn-

cirliova Osmanbükü Ekrem 
Çiftçi İlkokulu’nda gerçek-
leştirdi.

Etkinlik, saha çizimi, okul 
duvarına sportif temalı re-
simler, madalya ödüllü spor 
yarışmalar ve çeşitli branş-
ların öğrencilere tanıtılması 
gibi faaliyetlerle gerçekleş-
tirildi.

Proje sözcüsü Sedef Parlak, 
“Biz geleceğin spor yöneti-
cileri ve öğretmenleri ola-
rak minik öğrencilerimizle 

buluştuk, hem onları mutlu 
ettik hem sporu sevmeleri 
için onlarla çeşitli etkinlik-
ler düzenledik. 

Buluşmamıza katkı sağla-
dıklarından dolayı BESYO 
Öğretim Görevlisi Dr. Hasan 
Ulukan’a, İncirliova Osman-
bükü Ekrem Çiftçi İlkokulu 
yönetimine, desteklerinden 
dolayı da Özel Küçük Me-
lekler Kreşi’ne,  Özel Kavak-
lı Anadolu Lisesi’ne ve Söke 
Ağız ve Diş Sağlığı Merke-
zi’ne teşekkür ederiz.”  dedi.

Nazilli MYO Mevlana ve Yunus Emre’yi andı
 Üniversitemiz Nazilli 

Meslek Yüksekokulu, öğre-
tim elemanları ve öğren-
cilerinin hazırlamış olduk-
ları “Mevlana’dan Yunus’a 
Gönüllerde Olmaya Gel-
dik” isimli şiir dinletisi, 27 
Aralık 2017 tarihinde, Na-
zilli Belediye Tiyatro Salo-
nu’nda gerçekleşti. 

Sahneye çıkan Yükseko-
kul öğrencileri, seslendir-
dikleri şiir ve türkülerle 
izleyenlere duygu dolu 

anlar yaşattı. Öğrencilerin 
yanı sıra Öğr. Gör. Mümin 
Eser, Okt. Mustafa Erol ve 
Öğretim Elemanı Gökçe 
Kaya’nın şiir ve türkülerle 
renklendirdiği ve yoğun 
katılımla gerçekleşen din-
leti seyircilerden tam not 
aldı. Etkinlikte, Mevlana 
Celaleddin Rumi ve Yu-
nus Emre’nin barış, hoş-
görü, birlik ve beraberlik 
kavramları ile yoğrulan 
öğretileri ve şiirleri hayat 
buldu.

Kitap krallığında buluştular
 Üniversitemiz Söke Sağlık 

Yüksekokulu Çocuk Gelişi-
mi Bölümü ile Söke Çocuk 
Kütüphanesi Müdürlüğü iş 
birliğinde düzenlenen  “Ki-
tap Krallığında Buluşalım” 
adlı etkinlik 21 Aralık 2017 
tarihinde gerçekleşti.

Söke Kaymakamı Tahsin 
Kurtbeyoğlu, Söke Sağlık 
Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Rahşan Çevik Akyıl, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Öz-
den Erdoğan, Kütüphane 
Müdürü Fatih Akbaba ve 
Söke Sağlık Yüksekokulu 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Selvinaz Saçan ve öğrenci-
lerimizin desteğiyle çocuk-
lara kitap sevgisi ve okuma 

alışkanlığını kazandırmak 
için düzenlenen etkinlik, 
çocuklar için kütüphaneyi 
ilgi çekici hale getirmeyi 
amaçlıyor. İlkokul 3. sınıf 
öğrencilerinin farklı tarzda 
hikâye okuma etkinliğine 
katılımları ile Çocuk Kütüp-
hanesine yönelik olumlu 
algı geliştirmeleri hedefle-
niyor. 

Etkinlik sayesinde Çocuk 
Gelişimi Bölümü öğrencile-
ri mesleki gelişimlerinin bir 
parçası olarak çocuklarla 
bir arada çalışma imkanına 
sahip olurken, çocukların 
ve ebeveynlerinin dikkati, 
Çocuk Kütüphanelerine çe-
kilmiş oldu. 

İklim Değişikliği 
ve Çevre Kirliliği 
Konferansı düzenlendi

 Söke İşletme Fakültesi Çevre ve Doğa Topluluğunun 
TEMA Vakfının katkılarıyla düzenlemiş olduğu İklim De-
ğişikliği ve Çevre Kirliliği konferansı, 21 Aralık 2017 tari-
hinde düzenlendi. 

Konferansta TEMA İl Başkanı Mehmet Özdemir katılım-
cıları iklim değişikliği ve çevre kirliliği konusunda detaylı 
bir şekilde bilgilendirdi. Daha sonra GENÇ TEMA hakkın-
da Yiğit Girgin kısa bir sunum yaptı. Etkinliğin sonunda 
konuşmacılara teşekkür belgeleri, Arş. Gör. Zeliha Can 
Ergün tarafından verildi.

Çocuk onkoloji 
hastaları unutulmadı

 Söke İşletme Fakültesi, Üniversitemiz Hastanesi 
Çocuk Onkoloji Servisinde tedavi gören miniklere 28 
Aralık 2017 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fakülte öğrencilerinden Perim Akıncı serviste yatan 
çocuk hastalara konser verirken, Fakülte Dekanı Prof. 
Dr. Fatma Neval Genç, serviste yatan çocuklarla biz-
zat ilgilenerek hediyelerini verdi. Hediyeler ve mü-
zikli dakikalarla mutlu olan çocuklar gönüllerince 
vakit geçirdi.
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Çine MYO’da kaşar peyniri üretimine geçildi
 Üniversitemiz Çine Mes-

lek Yüksekokulu Süt ve 
Ürünleri Uygulama Birimin-
de Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığından alınan 
üretim izni ile 2006 yılından 
beri gerçekleştirilen süz-
me yoğurt ve beyaz peynir 
üretimi, CMYO 17002 nolu 
“Geleneksel Süt Ürünlerinin 
Endüstriyel Boyutta Üretim 
Olanakların Araştırılma-
sı” isimli altyapı projesi ile 
daha da geliştirilerek, Üni-
versitemizin ilk kaşar peynir 
üretimi yapıldı.

Birimde ilk olarak buhar 
kazanı sistemi kurularak 
üretim çeşitliliğinin arttı-
rılması amaçlandı. Bu proje 
ile 1 adet 500 kg kapasiteli 
çift cidarlı süt pişirme tan-
kı, 1 adet 500 kg kapasiteli 
peynir teknesi, 1 adet kaşar 
eritme kazanı, 1 adet eşan-
jör, 1 adet kantarlı ve metal 
süzgeçli süt alım teknesi, 1 
adet 500 kg kapasiteli sala-
mura tankı, 1 adet 500 kg 
kapasiteli CIP ünitesi ve 1 
adet santrifüj pompa birime 
kazandırılmış oldu.

Öğretim Üyemiz Antalya’da 
Üniversitemizi temsil etti

 Üniversitemiz Çine Mes-
lek Yüksekokulu Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Özdal 
Gökdal, 2017-2018 Eğitim 
Öğretim Yılı “Proje Tabanlı 
Uluslararası Değişim Prog-
ramı” kapsamında Akdeniz 
Üniversitesi ev sahipliğin-
de 15 Aralık 2017 tarihin-
de düzenlenen “Mevlana 
Değişim Programı ve Proje 
Tabanlı Uluslararası De-

ğişim Programı Toplantı-
sı”na katılarak, yetkili ve 
katılımcılara bu konuda 
yaşadığı tecrübelerini ve 
önerilerini aktardı.

Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı (YÖK) tarafın-
dan desteklenen proje, bu 
alanda Üniversitemizin ilk 
iki projesinden biri olması 
bakımından önem taşıyor. 

Çine MYO Romanya ile 
Erasmus Anlaşması imzaladı

 Çine Meslek Yükse-
kokulu bünyesine bu yıl 
dâhil olan Bankacılık-Si-
gortacılık ve Finansman 
Bölümü, Romanya’nın 
Constantin Brancuşi 
Üniversitesi ile 27 Ara-
lık 2017 tarihi itibariyle 
dört sene sürecek ikili 
Erasmus anlaşması im-
zaladı.

Bölüm hocalarından Öğr. 

Gör. Olcay Yılmaz, Cons-
tantin Brancusi Üniversi-
tesi, Ekonomi Fakültesi 
Öğretim Üyelerinden 
Prof. Dr. Diana Pociova-
lişteanu ile ortak çalış-
ma konularının varlığı 
üzerinden gerçekleşen 
kişisel yazışmalar sonu-
cunda, Meslek Yükseko-
kuluna uluslararası yeni 
bir partner üniversite ka-
zandırdı.

Söke şiir ve edebiyat ile renklendi
 Üniversitemiz Söke İşletme 

Fakültesi öğrencileri, 20 Aralık 
2017 tarihinde Fakülte Konfe-
rans Salonu’nda şiir ve edebi-
yat ile dolu bir gün geçirdi. 

Hacı Halil Paşa Halk Kütüp-

hanesi ile Söke Şair ve Ya-
zarlar Derneği tarafından 
düzenlenen şiir ve edebiyat 
sohbetlerine İlçe Kayma-
kamı Tahsin Kurtbeyoğlu, 
Söke Belediye Başkanı Sü-
leyman Toyran, Söke İşlet-

me Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Fatma Neval Genç, Şair 
ve Yazarlar Derneği Başkanı 
Tülay Sarayköylü ve Fakülte 
öğrencileri katıldı.

İşletme Fakültesi öğrencile-

rinin hazırladığı müzik din-
letisi ile renklenen şiir ve 
edebiyat sohbetinde Sökeli 
Yazar Aşır Tunca yeni yayın-
lanan şiir kitabını tanıtırken, 
şair ve yazarlar kendilerine 
ait şiirlerini seslendirdi.

Etkili iletişimin şifreleri çözüldü

 Söke İşletme Fakültesi Enderun 
Topluluğu, 20 Aralık 2017 tarihinde 
TÜMSİAD Genel Sekreteri Doç. Dr. 

Osman Kurtlar Kapıcıoğlu’nu “Lider-
lik ve Etkili İletişim Becerilerini Ge-
liştirme” konulu söyleşide ağırladı. 

Etkinliğe Söke Kaymakamı Tahsin 
Kurtbeyoğlu ve İzmir, Aydın, Söke 
TÜMSİAD üyeleri de katıldı.

Mavi Kod Tatbikatı gerçekleşti

Üniversitemiz İnme 
Merkezi akredite oldu

 Hastanemiz Göğüs Has-
talıkları Göğüs Cerrahi Kli-
niğinde 28 Aralık 2017 ta-
rihinde Mavi Kod tatbikatı 
gerçekleştirildi.

Senaryo kapsamında stajer 
öğrencinin baygın olarak 
hemşire tarafından bulun-
ması ve sekreterin 2222 
arayarak Mavi Kod anonsu 
ile başlayan tatbikat, Anes-
tezi ve Reanimasyon Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Dr. 
Işıl Asan ve Göğüs Hasta-
lıkları Göğüs Cerrahi Klinik 
Sorumlu Hemşiresi Gamze 

Altınöz ile çalışma ekibinin 
hastaya müdahalesi ile son 
buldu.

Hastanemiz Mavi Kod Ekip 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan 
Yılmaz ve Mavi Kod Ekip 
Üyesi Esengül Çakmak ta-
rafından hazırlanan, Servis 
Hemşirelerinin görev aldığı 
tatbikat, Hastanede mavi 
kod işleyişini daha iyi hale 
getirmek, tespit edilen ak-
saklıkları düzeltmek ve 
daha iyi bir hizmet sağla-
yabilmek amacıyla gerçek-
leştirildi.

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Nöroloji Ana Bilim Dalı 
İnme Merkezi, Türk Nöroloji 
Derneği ve Türk Beyin Da-
mar Hastalıkları Derneği 
tarafından yapılan değer-
lendirmeler sonucunda 20 
Haziran 2020 yılına kadar 
akredite edildi. 

Konuyla ilgili açıklama ya-
pan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, “Üniversite-
mize ve hastanemize yapı-
lan yatırımlar meyvelerini 
veriyor. İnme merkezimizin 
akredite olması önemli bir 
gelişme. İnme merkezinde 
dört birimin koordinasyo-
nuyla hastalar sağlığına 

kavuşacak. Beyin Cerrahisi, 
Nöroloji, Kalp Damar Cer-
rahisi, Kardiyoloji Ana Bilim 
Dallarının koordineli çalış-
malarıyla Ege Bölgesinde 
Hastanemiz daha da iddialı 
bir konuma gelecek.” diye-
rek Merkezin Üniversitemi-
ze ve Bölgemize hayırlı ol-
masını diledi.

Beyin kanamalarında ani 
damar tıkanıkları sebebiyle 
hastaların hayatını kaybet-
mesine veya felç kalması-
na sebep olan durumlarda, 
erken müdahale ile hastayı 
sağlıklı bir şekilde hayata 
döndürecek olan İnme Mer-
kezi 24 saat hizmet verecek.

Öğretim Üyemizin çeviri 
kitapları yayımlandı

 Üniversitemiz Aydın Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Talip Kabadayı’nın 
çeviri kitapları “Çağımızın 
Araştırma Yöntemleri Üze-
rine” ve “Tarih Felsefeci-
leri” adlı kitapları Bilgesu 
Yayıncılık tarafından Ocak 
2018 tarihinde yayımlandı.

Çağımızın Araştırma Yön-
temleri Üzerine ve Tarih 
Felsefecileri adlı eseri 
Türkçeye çeviren Prof. Dr. 
Kabadayı alnında özgün 
kitapları okuyucularıyla 
buluşturdu. Gıambattısta 
Vıco’dan çevrilen Çağımı-
zın Araştırma Yöntemleri 
Üzerine adlı kitapta Vıco, 

Bilimcilik karşısında hü-
manizma tartışmasına 
felsefece önemli savlarla 
katkıda bulunuyor. Kitabın 
Editörlüğünü Üniversite-
miz Fen Edebyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dil-
şen İnce Erdoğan yaptı.

Tarih Felsefecileri adlı ki-
tapta ise Tarihin bir amacı 
var mıdır? Doğabilimleri 
ile Tarih arasında nasıl bir 
ilişki vardır? Sorularına filo-
zofların vermiş olduğu ya-
nıtları yine kendilerinden 
alınmış kısa metinlerle se-
rimliyor. Tarih Felsefecileri 
adlı kitabın Editörlüğünü 
ise Kudret Sancak yaptı.

Öğretim Üyemizin kitabı yayımlandı
 Üniversitemiz Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Çağatay Dereceli’nin 
“Basketbolda Serbest ve Sonsuz 
Hücum Sistemleri” adlı kitabı Ara-
lık ayında yayımlandı. Günümüz-

de çok hızlı oynanan Basketbolda, 
taktiksel olarak hücum oyunlarının 
önemli yer tuttuğunu söyleyen Yrd. 
Doç. Dr. Dereceli, yaptığı açıklama-
da; “Kitapta üst düzey antrenör ve 
sporcuların hücum organizasyon-

larında kullanabilecekleri sistem-
ler örneklerle açıklanıyor. Kitabın, 
gerek BESYO öğrencilerine gerek 
basketbolla ilgilenenlere yardımcı 
nitelikte bir kaynak olacağını düşü-
nüyorum.” dedi.
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
REŞAT KARTAL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ DOÇENT
ÖMER ERİNCİK ZİRAAT FAKÜLTESİ FİTOPATOLOJİ PROFESÖR
ETHEM AKTÜRK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KATIHAL FİZİĞİ PROFESÖR
ADNAN MELEKOĞLU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TOPOLOJİ PROFESÖR
OĞUZ DOLGUN SULTANHİSAR MYO FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROFESÖR
MEHMET BOZKURT ZİRAAT FAKÜLTESİ YEMLER VE HAVYAN BESLEME DOÇENT
ÖZGE BIKMAZ BİLGEN EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YRD.DOÇ.
MUSTAFA BÜLENT ERTUĞRUL TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI PROFESÖR
EYYÜP MENNAN YILDIRIM ZİRAAT FAKÜLTESİ HAYVANSAL BİYOTEKNOLOJİ PROFESÖR
HÜSEYİN YILMAZ AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMİ VE FİNANS PROFESÖR
SAMET AKVERAN İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK ARŞ.GÖR.
MEHRAN AKSEL TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ARŞ.GÖR.
ZÜHAL MOLLAOĞULLARI AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ÖĞR.GÖR.
EMRAH BAŞ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ÖĞR.GÖR.
MUSTAFA ALP AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROG. ÖĞR.GÖR.
ÖZGE ECE GÜNAYDIN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YRD.DOÇ.
FATMA BURSALI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EKOLOJİ ARŞ.GÖR.
BAHAR MELİS AKYILDIZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEDODONTİ YRD.DOÇ.
ERDOĞAN MALATYALI TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ YRD.DOÇ.
YELDA ÖZLEM KÖLGELİLER İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK YRD.DOÇ.
YASİN AKMEŞE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YENİÇAĞ TARİHİ ARŞ.GÖR.
ABDULLAH TANRISEVDİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ PROFESÖR

GONCA TÜFEKCİ YAŞAR UYGULAMA ve ARAŞT. HAST. - EBE

GÜNAL KOCAAYAK ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU - HİZMETLİ (Ş)

ZÜHRA ILGIN UYGULAMA ve ARAŞT.HAST. - HEMŞİRE

MELİHA KARASOY ANDİÇ UYGULAMA ve ARAŞT.HAST. - HEMŞİRE

HAFİZE ŞAHİN UYGULAMA ve ARAŞT.HAST. - HEMŞİRE

MEHMET SALİH KIVRAK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI - MEMUR

Atananlar2017
Aralık

              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
ÖZLEM AKARSU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ARŞ.GÖR. NAKİL
EMİNE ÇİL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ARŞ.GÖR. NAKİL
MEHMET ÖZDEMİR SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇENT NAKİL
FERDİ ÖZDEMİR ACİL TIP ARŞ.GÖR. NAKİL

ERDAL KARAKUZU TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ ARŞ.GÖR. GÖREVDEN İHRAÇ

ESRA KARAKUZU OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ARŞ.GÖR. GÖREVDEN İHRAÇ
ÜMİT KARADEMİR VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ YRD.DOÇ. GÖREVDEN İHRAÇ
AKIN SONER AMASYALI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TABİB İSTİFA
SALİH SEVİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ NAKİL
MUSTAFA ALP UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ AKADEMİK KADROYA GEÇTİ

Ayrılanlar2017
Aralık

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


