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Sevgili arkadaşlar,

Mart ayı denilince hepimizin aklına “18 
Mart Çanakkale Zaferi” , “Emekçi Kadın-
lar Günü”  ve “14 Mart Tıp Bayramı” gelir.

Bizler yaptığımız her bilimsel çalışma-
da, yetiştirdiğimiz her öğrencide, ortaya 
koyduğumuz her eserde önce insan son-
ra yurt sevgisini ortaya koyuyoruz, Üni-
versitemizin tüm misyonu ve vizyonu da 
bu sevgi üzerine kurulu. Yaptığımız her 
etkinlik, ağırladığımız her konuk, des-
teklediğimiz her çalışma daha güzel bir 
ülke ve daha aydınlık yarınlar için. 

Bu amaçla hayata geçirdiğimiz etkinliklerden biri Adnan Menderes Sempoz-
yumu’ydu. Türk siyasi hayatının unutulmaz bir aktörü olan Adnan Menderes’i 
saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. 

Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu sadece dünyanın ve Türkiye’nin 
değil bizim de ana gündem maddemiz. Bu amaçla AK Parti Grup Toplantısına 
ekibimizle katılarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a deste-
ğimizi ve iyi dileklerimizi ilettik. Yine Üniversitemizde Sayın gazeteci-yazar 
Abdurrahman Dilipak’ı ağırlayarak “28 Şubattan Afrin’e Milli Duruş” konulu 
konferans düzenledik ve konuya ilişkin hassasiyetimizi dile getirdik.

14 Mart Tıp Bayramının kutlandığı bu ay Üniversitemiz Hastanesinde iki ba-
şarılı organ nakli ameliyatı gerçekleştirildi.  Hem karaciğer hem de böbrek 
naklini aynı anda gerçekleştiren ekibimizin çalışmalarını destekliyor ve on-
ların önünü açmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Üniversite olarak Ülkemizin büyüyüp gelişmesi yolunda atılan her türlü 
adımda aktif olarak yer almak için 11. Kalkınma Planı Ege Bölgesi İstişare 
Toplantısına da katıldık. Bölgemizin gelişmesi yolunda elimizi taşın altına 
koymak için hazır olduğumuzu söyledik. Her şey evlatlarımıza daha güzel 
yarınlar bırakmak için.

Üniversitemiz uluslararası öğrencilerimiz ile her geçen gün büyüyor. Ulus-
lararası Öğrenci Çalıştayı gerçekleştirerek kampüsümüzün rengi olan öğ-
rencilerimizi bir kez daha kucakladık. Dünyanın dört bir yanından ülkemize 
gelen öğrencilerimiz bizim evlatlarımız. Onlara sahip çıkmak bizim en baş 
görevimiz.

Baharın gelişi ile doğanın uyanışını müjdeleyen Nevruz Bayramı’nı Kam-
püsümüzde kutlarken baharın gelişi ile içimizdeki yaşama azmi ve enerjisi 
ortaya çıkıyor. Her ay olduğu gibi bu ay da öğrencisiyle, akademisyeniyle, yö-
neticisiyle, idari personeliyle iç içe etkinliklere imza atan Üniversitemiz ça-
ğına, ülkesine ve iline yakışır bir Üniversite olma yolunda yatırımlarına hızla 
devam ediyor. Sadece Merkez Kampüsü değil ilçe kampüslerini de güzel-
leştirme yolunda çalışan Üniversitemiz, durmaksızın yoluna devam edecek.

Gelecek güzel günlere hep beraber katkı verme gayreti ve temennisi ile siz-
leri sevgiyle kucaklıyorum. 

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
RektörKoçarlı MYO Çanakkale 
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düzenledi
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Üniversitemizde Adnan 
Menderes Sempozyumu 
düzenlendi

Üniversitemiz Adnan Men-
deres Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi Müdürlüğünce 
düzenlenen Uluslararası 
“Türk Siyasi Hayatında Ad-
nan Menderes” konulu sem-
pozyum, 20 Mart 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Miletos Salonu’nda 
gerçekleşti.

Etkinliğe Aydın Valisi Yavuz 
Selim Köşger, Aydın Cum-
huriyet Başsavcısı Kasım 
Tüten, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Türk Tarih 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Refik Turan, Efeler Beledi-
ye Başkan V. Halis Günday, 
Rektör Yardımcılarımız, Ad-
nan Menderes Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Müdürü 
ve Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Dil-
şen İnce Erdoğan, persone-
limiz ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından başlayan 
etkinlikte Adnan Mende-

res Araştırma ve Uygulama 
Merkezi ve İletişim Fakül-
tesi tarafından hazırlanan 
Adnan Menderes’in yaşamı 
ile ilgili tanıtım filmi ve bel-
geseli izlendi.

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan Üniversitemiz Fen 
Edebiyat Fakültesi Tarih 

Üniversitemiz Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası “Türk 
Siyasi Hayatında Adnan Menderes” konulu sempozyum, 20 Mart 2018 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Miletos 
Salonu’nda gerçekleşti.
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Bölümü Öğretim Üyesi ve 
Adnan Menderes Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Dilşen İnce 
Erdoğan, sempozyumun 
kısa sürede hayata geç-
mesini sağlayan ve destek 
olan herkese teşekkür etti. 
Doç. Dr. Erdoğan Merkezin 
çalışmaları hakkında bilgi 
vererek Adnan Menderes 
ile ilgili tüm sorulara yanıt 
vermeye çalıştıklarını be-
lirtti. 

Açılış konuşmasının ardın-
dan Vali Yavuz Selim Köş-
ger, sempozyumun önemi-
ne dikkat çekerek Adnan 
Menderes’in demokrasi 
tarihimizin en önemli dö-
nemeçlerinden birinde ya-
şamış bir lider olduğunu 
kaydetti. Tarihin tekerrür-
den ibaret olmaması için 
çok iyi irdelenmesi ge-
rektiğinin altını çizen Vali 
Köşger, Adnan Menderes ve 

dönemini çok iyi bilmemiz 
gerektiğini vurguladı. Vali 
Köşger, Adnan Menderes 
Müzesinin en kısa zamanda 
açılacağının müjdesini de 
verdi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan ise yaptığı konuşma-
da Adnan Menderes Sem-
pozyumu ile birlikte tari-
hin dönüm noktalarından 
birinde olduğumuzu ifade 
ederek, 18 Mart Çanakkale 
Deniz Zaferi ve Afrin Zafe-
ri’ni işaret etti. Prof. Dr. Bir-
can, “Tarihin kırılma nokta-
ları vardır. Adnan Menderes 
de bu kırılma noktaların-
dan birinde yaşayarak de-
mokrasi tarihimize damga 
vuran bir liderdir. Milletler 
liderleriyle ve liderlerinin 
icraatlarıyla anılır. Kendisi-
ne ne kadar minnet duysak 
azdır.” diyerek sempozyuma 
emeği geçenlere teşekkür 
etti. 

 “Aydın’ı sevmemek mümkün 
değil”

Aydın’ın ülkemizin en gü-
zel yerlerinden biri oldu-
ğunu vurgulayan Türk Ta-
rih Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Refik Turan, Malazgirt 
Zaferi’nden sonra Anado-
lu’nun Türkleşmesinde ilk 
beyliklerin ortaya çıktığı 
yerlerden birinin Aydın ol-
duğuna dikkat çekti. Prof. 
Dr. Turan “Milli Mücadele 
Döneminde efelerinin di-
renişinden ve demokrasi 
tarihimize damga vuran 
Adnan Menderes’in mem-
leketi olmasından dolayı 
Aydın’ı sevmemek müm-
kün değil.” diyerek Adnan 
Menderes’in yaşamı ve si-
yaset hayatı ile ilgili bilgi-
ler verdi. 

Konuşmaların ardından 
Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Başkanı İsmail Kah-

raman’ın, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü’nün, Aydın Milletve-
killeri ve kurum ve kuru-
luşlardan gelen kutlama 
mesajları okundu.

Üniversitemiz Güzel Sa-
natlar Eğitimi Müzik Eğiti-
mi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Görevlisi Şef Esra Çetin 
yönetiminde “ Dokuz Da-
ğın Efeleri Aydın Türküleri” 
müzik dinletisiyle devam 
eden etkinlikte Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Vali Yavuz Selim Köşger’e 
katkılarından dolayı şük-
ran plaketi verdi. 

 “ Ulusal Gazete Manşetle-
rinde Adnan Menderes” ve 
“Adnan Menderes Fotoğ-
rafları” sergisinin açılışının 
da gerçekleştiği sempoz-
yum öğle arasından sonra 
düzenlenen oturumlarla 
devam etti.
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM)’nde 
6 Mart 2018 tarihin-

de gerçekleşen AK Parti 
Grup Toplantısı’na Üniver-
sitemiz Genel Sekreter V. 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, 
beraberindeki öğrenciler 
ile birlikte katıldı.

Partisinin TBMM Grup Top-
lantısı’nda konuşan Cum-
hurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, Afrika 
ülkeleri ile gerçekleştiri-

len görüşmelerden verimli 
sonuçlar aldıklarını ifade 
ederek Afrika’dan Afrin’e 
kadar her yerde ve her ko-
nuda yoğun mücadele ve-
rildiğini söyledi.
 
Afrin’de düzenlenen Zey-
tin Dalı Harekatı ile ilgili 
kritik mesajlar veren Er-
doğan “Afrin’de attığımız 
her adımda karşımıza çı-
kan manzara yaptığımız 
operasyonun ne kadar 
doğru olduğunu göste-

Üniversitemizden 
Cumhurbaşkanımıza 
anlamlı hediye
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riyor. Kasti olarak tek bir 
sivilin zarar gördüğünü 
kimse iddia edemez, ispat-
layamaz. Başka yerlerde 
 gerçekleştirilmiş zulümleri 
gösterenlerin maskesi or-
taya çıkıyor.” dedi.

Toplantı bitiminde, Aydın 
AK Parti Milletvekilleri 
Mustafa Savaş ve Mehmet 
Erdem ile birlikte Üniversi-
temiz Genel Sekreter V. Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Aslan, gü-
nün anısına Üniversitemiz 
personeli Engin Birsoy’un 

el emeği ile hazırladığı 
“Hasat Zamanı” tablosunu 
Cumhurbaşkanımıza tak-
dim etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ‘Hasat Zamanı’ 
adlı çalışmayı incelerken, 
ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. 

Erdoğan; “Tin Suresinde, 
incir ve zeytin üzerine ye-
min edilir. Biz bu harekâta 
‘Zeytin Dalı’ derken böl-
gede barışı, huzuru ve gü-
venliği temin etmek ama-
cıyla ülkemizin de huzuru 

ve güvenliğini düşündük. 
Hamd olsun böyle anlamlı 
ve özel bir harekâtı sür-
dürürken Adnan Menderes 
Üniversitesinin bu anlamlı 
hediyesi bizleri hoşnut etti, 
gençlerimizin bu duruşunu 
takdirle karşılıyorum.” dedi.

Grup Toplantısı sonrası, 
öğrencilerimizle TBMM 
Toplantı Salonu’nda bir 
araya gelen Aydın Millet-
vekilleri Mustafa Savaş ve 
Mehmet Erdem, samimi 
bir sohbet ortamında öğ-

rencilerimizin görüşlerini 
dinledi.

Ardından Yrd. Doç. Dr. As-
lan öncülüğünde Cumhur-
başkanımız Başdanışmanı 
Gülay Samancı ile Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’n-
de üç saate yakın oldukça 
samimi bir toplantı ger-
çekleştiren ekip, AK Par-
ti Genel Merkezi’nde AK 
Parti Genel Sekreteri Fatih 
Şahin ile gerçekleştirilen 
ziyaretin sonrasında Anka-
ra’dan  ayrıldı.
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Üniversitemiz ve Ulus-
lararası Öğrenci Der-
nekleri Federasyonu 

(UDEF) tarafından düzenle-
nen “Uluslararası Öğrenci 
Çalıştayı” 24 Mart 2018 ta-
rihinde Merkez Kampüs’te 
gerçekleşti.

Üniversitemiz Merkez Kafe-
teryası’nda gerçekleştirilen 

kahvaltılı çalıştaya, AK Parti 
Aydın Milletvekili Mehmet 
Erdem, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, UDEF Genel 
Başkan Yardımcısı Ebubekir 
Armağan, Rektör Yardımcıla-
rı Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. 
Dr. Halil Kırnak, Genel Sek-
reter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Aslan, AK Parti Aydın İl Baş-
kanı Ömer Özmen, sivil top-
lum kuruluşlarının temsil-

cileri, UDEF Temsilcileri ve 
yabancı öğrenciler katıldı.

Çalıştayda konuşan UDEF 
Genel Başkan Yardımcısı 
Ebubekir Armağan, tüm öğ-

renci çalışmalarının 2013 
yılında tek çatı altında bir-
leştiğini söyleyerek, “49 şe-
hirde 58 derneğimizle Tür-
kiye’deki yaklaşık 120 bin 
öğrenciyle yakın temas içe-

Uluslararası 
Öğrenci 
Çalıştayı 
Üniversitemizde 
gerçekleşti
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risindeyiz. 72 ülkede partner 
gruplarımızla beraber bu ça-
lışmaları yürütüyoruz.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan Üniversitemizin bir-
çok ülkeden öğrenciye ev 
sahipliği yaptığını aktararak, 
“Uluslararası öğrencilerimiz, 

Kampüsümüzün renkleri. Bu 
öğrencilerimizin kendilerini 
evlerinde gibi hissettikleri-
ne eminiz. Her türlü sıkıntı-
larında yanlarında olmaya 
çalışıyoruz. Onlar bizim mi-
safirimizdir. Bir misafire na-
sıl davranılması gerekiyorsa 
öyle davranmaya çalışıyo-

ruz.” dedi. 
Dünyanın dört bir yanından 
Türkiye’ye gelen öğrencile-
rin dertleriyle, sorunlarıyla 
ilgilenmenin çok önemli ol-
duğuna dikkat çeken Millet-
vekili Mehmet Erdem, “Hepi-
miz biriz, hepimiz kardeşiz.” 
mesajı verdi.

Uluslararası öğrencilerimi-
zin taleplerini masaya ya-
tırıp, eğitimleri sırasında ve 
mezuniyet sonrasında karşı-
laşılan sorunların, yapılma-
sını istedikleri iyileştirme-
lerin konuşulduğu çalıştay, 
çözüm önerilerinin sunul-
masıyla sona erdi.
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Rektörümüz 
AYTO’nun 
yeni binasının 
açılışına katıldı

Törene; Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Aydın Valisi Yavuz Selim 
Köşger, İzmir Valisi Erol Ay-
yıldız, Ak Parti Aydın Mil-
letvekilleri Mehmet Erdem, 
Mustafa Savaş, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Ay-
dın Ticaret Odası Başkanı 
(AYTO) Hakan Ülken, Beledi-
ye Başkanları, Borsa ve Oda 
Başkanları, İl Müdürleri, sivil 
toplum kuruluşları temsilci-
leri katıldı.

Açılış konuşmasında AYTO 
Başkanı Hakan Ülken bu 

hizmet binasının uzun yıllar 
Aydın ekonomisine hizmet 
vereceğini söyleyerek, İlimi-
ze ve AYTO üyelerine hayırlı 
olmasını diledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu ise, “Ay-
dın bizim için istiklalimizin 
meşalesini yakan şehirdir, 
adaletsizliğe ve zulme uğ-
rayanları cesurca savunan, 
milletin izzetini namusunu 
koruyan efelerin zeybekle-
rin şehridir. 100 sene önce 
İstiklal Harbinde ecdadın 
sahip olduğu ruh ve iman 

bugün de Aydın’daki torun-
larında mevcuttur.” dedi ve 
Ticaret Odasının Aydın için 
öneminden bahsetti.

AK Parti Milletvekili Meh-
met Erdem ve Mustafa Sa-
vaş yeni hizmet binasının 
Aydının kolektif zihniyetinin 
gelişmesine katkı sağlama-
sını istediklerini belirterek, 
Aydın’a kazandırılan bu bi-
nanın hayırlı ve uğurlu ol-
masını dilediler.
Aydın Valisi Yavuz Selim 

Köşger, “Aydın ülkemizin 
tarımda, ticarette, turizmde 
öncü illerinden birisi. Bu 
hizmet binası, Aydın’ın tica-
ret hayatında gerektiği yeri 
almasına bir vesile olsun. 
Bu anlamda emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.” 
dedi.

Konuşmaların ardından pro-
tokol üyelerinin kurdeleyi 
kesmesiyle AYTO’nun yeni 
hizmet binasının açılışı ger-
çekleştirildi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 12 Mart 2018 
tarihinde Aydın Ticaret Odası (AYTO)’nın Ilıcabaşı 
Mahallesi’ndeki yapımı tamamlanan yeni hizmet 
binasının açılış törenine katıldı.
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Rektörümüz 11. Kalkınma 
Planı Ege Bölgesi İstişare 
Toplantısı’na katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Kalkın-
ma Bakanı Lütfi El-

van başkanlığında 16 Mart 
2018 tarihinde Denizli’de 
gerçekleştirilen “On Birinci 
Kalkınma Planı Ege Bölgesi 
İstişare Toplantısı’na” katıldı.

Türkiye çapında mahalli 
kamu idarelerinin, üniversi-
telerin ve meslek örgütleri-
nin katılımıyla organize edi-
len ilk toplantı olma özelliği  
taşıyan etkinliğe, İzmir, Ay-
dın, Denizli, Muğla, Afyon-
karahisar, Kütahya, Manisa 
ve Uşak olmak üzere Ege 
Bölgesi’ndeki illerin valileri, 
büyükşehir belediye ve be-

lediye başkanları, rektörleri, 
oda borsa ve birlik başkan-
ları katıldı. Toplantı esnasın-
da On Birinci Kalkınma Pla-
nı hazırlıkları kapsamında 
şimdiye kadar gerçekleşti-
rilen faaliyetler, 2019-2023 
yıllarını kapsayacak Plan’da 
yer alacak öncelikli konular 
ve politikalar konuşuldu.

Kalkınma Bakanı Lütfi El-
van,  Ege Bölgesi’ndeki ille-
rin kalkınma planı hedefinin 
netleştirilmesi ve bölgenin 
bakış açısının ne olması 
gerektiğinin belirlenme-
si amacıyla toplandıkları-
nı ifade ederek “Kalkınma 
çok boyutlu bir hadisedir. 
Kalkınmanın sağlanabilme-

si için gereken; öncelikli 
sektörlerin netleştirilme-
si, bu sektörlerin eşgüdüm 
ve entegrasyonunun tesis 
edilmesi ile ileriye dönük 
hedeflerin belirlenmesidir.  
Kamu kurumlarının, özel 

sektörün ve sivil toplum 
kuruluşlarının tek bir hede-
fe odaklanması ve hedefin 
sahiplenmesi halinde ba-
şaramayacağımız hiçbir şey 
yok. Bu sebeple katılımcılığı 
önemsiyoruz.” diye konuştu.
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Abdülhamid Han’ın torunları 
Üniversitemize konuk oldu

Üniversitemiz ve 
Türkiye Gençlik 
Vakfı (TÜGVA) 

tarafından düzenlenen 
‘Sultan II. Abdülhamid 
Han Torunları’ adlı 
konferans, 12 Mart 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Orhan Ka-
raağaç’ın yaptığı, Abdülha-
mid Han’ın torunları Orhan 
Osmanoğlu ve Nilhan Osma-
noğlu’nun konuşmacı olarak 
yer aldığı konferansa, Vali-
mizin eşi Fatma Köşger, Rek-
törümüzün eşi Hatice Bircan, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Halil Kırnak,  Genel Sekreter 
V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, 
TÜGVA İl Temsilcisi Murat 
Gün’ün yanı sıra personeli-
miz ve öğrencilerimiz katıldı.

Açılış konuşmasını yapan 
TÜGVA İl Temsilcisi Murat 
Gün yaşadığımız dönemde 
insan yetiştirmenin önemli 
olduğunu vurgulayarak ye-
tiştirdiğimiz gençlerin dü-
rüst, özgüvenli ve adaletli 
bireyler olmasının önemine 

işaret etti. Gün, bu noktada 
Abdülhamid Han’ı anlama-
nın her şeyi anlamaya yar-
dımcı olacağını sözlerine 
ekledi. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Halil Kırnak tarihimizi doğ-
ru bir şekilde idrak etmemi-
zin önemine dikkat çektiği 
konuşmasında, tarihimizin 
gençler tarafından iyi öğre-
nilmesinin ülkemizin gele-
ceği açısından değerli oldu-
ğunu söyledi.

Orhan Osmanoğlu Aydın’da 
Adnan Menderes Üniversi-
tesi öğrencileriyle bir arada 
olmaktan duyduğu memnu-

niyeti dile getirirken, dedesi 
Abdülhamid Han’ın ‘evrensel 
bir padişah’ olduğunu anlat-
tı. Osmanoğlu, dedesinin ili-
me önem verdiğini, gelişime 
ve değişime ayak uydurmak 
için yurtdışındaki yapıyı ve 
işleyişi öğrenmeye çalıştı-
ğını belirtti ve “Abdülhamid 
Han, yurt dışında gördüğü 
yenilikleri Osmanlı’ya uyar-
layarak birçok yeniliğe imza 
atmıştır.” dedi. 

Orhan Osmanoğlu’nun kızı 
Nilhan Osmanoğlu günü-
müzde gençlerin çok şanslı 
olduğunu belirterek, tekno-
lojik gelişmeler sayesinde 
özgür bir düşünce ortamın-

da daha geniş bir vizyonla 
hareket edebildiklerini söy-
ledi. Osmanoğlu, geçmişimi-
zi anlamaya çalışırken, tarihi 
ve kişileri yargılamamamız 
gerektiğini vurguladı.

Konferans, Fatma Köşger, 
Öğr. Gör. Hatice Bircan ve 
Murat Gün’ün konuşmacılara 
teşekkür belgesi ve Üniver-
sitemiz hediyelerini takdim 
etmesiyle sona erdi.

Konferans sonrasında Vali-
miz Yavuz Selim Köşger ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’la yemekte bir araya 
gelen konuklar samimi bir 
ortamda bir süre sohbet etti.
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Rektörümüz Kadınlar Günü yürüyüşüne katıldı

En İyi Bilimsel 
Araştırma Ödülü 
öğretim üyemizin 
oldu

Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Histoloji ve Emb-
riyoloji Ana Bilim Dalı 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Kadri Murat Gürses, ‘Netrin-1 
is associated with macrop-
hage infiltration and pola-
rization in human epicardial 
adipose tissue in coronary 
artery disease’ başlıklı çalış-
ması ile 10. Dr. Aysun-Ahmet 
Küçükel Tıp Ödülleri En İyi 
Bilimsel Araştırma Ödülü’ne 
layık görüldü. 

Yrd. Doç. Dr. Kadri Murat 
Gürses’in, sağlık sektörünün 
önde gelen kuruluşlarından 
Güven Sağlık Grubunun, 14 
Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 
düzenlediği konser öncesin-
de “10. Dr. Aysun-Ahmet Kü-
çükel Tıp Ödülünü kazanma-
sı Üniversitemize haklı bir 
gurur yaşattı.

Dr. Gürses bu çalışmada, ko-
roner arter hastalarında kal-
bi çevreleyen yağ dokusunda 
‘Netrin-1’ isimli molekülün 

miktarının arttığını ve bu ar-
tışın da koroner arter hasta-
lığı gelişiminde rol oynayan 
hücrelerin yağ dokusunda 
birikimiyle ilişkili olduğu-
nu gösterdi. Çalışmada elde 
edilen sonuçlar; koroner ar-
ter hastalığı gelişiminde et-
kili olabilecek yeni bir mole-

külün varlığını ortaya koydu. 
Dr. Aysun-Ahmet Küçükel 
Tıp Ödülleri Türk hekimle-
rini yüksek nitelikli bilimsel 
araştırmalara özendirmek ve 
desteklemek amacıyla 2008 
yılından beri tıp alanında 
genç araştırmacılara verili-
yor.

Aydın Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü, 
Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü dolayısıyla 8 Mart 
2018 tarihinde bir yürüyüş 
düzenledi.

Aydın Valiliği önünden 
başlayan yürüyüşe, Valimiz 
Yavuz Selim Köşger ve eşi 
Fatma Köşger Hanımefendi, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan ve eşi Üniversitemiz 
Öğretim Görevlisi Hatice 
Bircan, İl Emniyet Müdürü 

Rahmi Baştuğ, İl Jandarma 
Komutanı Kıdemli Albay 
Selahattin Acara, Aydın Ti-
caret Odası Başkanı Hakan 
Ülken, Aydın Baro Başkanı 
Av. Gökhan Bozkurt, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Seyfi Bozçelik, İl Milli Eğitim 

Müdürü Bilal Yılmaz Çan-
dıroğlu, AK Parti İl Başkanı 
Ömer Özmen, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, jan-
darma ve polis teşkilatında 
görevli kadın personeller, 
öğrenciler ve vatandaşlar 
katıldı.
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 “Kurtlar Sofrasında Çanakkale” 
konulu konferans düzenlendi

Üniversitemiz Atatürk 
Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “Kurt-

lar Sofrasında Çanakkale” 
konulu konferans, 19 Mart 
2018 tarihinde gerçekleşti. 

Etkinlik öncesi Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ı ma-
kamında ziyaret eden Kon-
feransın konuşmacısı Yaşar 
Ergincan, Çanakkale Zaferi-
nin 103. yıl dönümü vesile-
siyle Adnan Menderes Üni-
versitesinde bulunmaktan 
dolayı duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi.

Genç Liderler Topluluğu’nun 
hazırlamış olduğu Çanak-

kale müzikleriyle başlayan 
Konferansta, Yaşar Ergin-
can, Çanakkale’de vatan 
uğruna seve seve canlarını 
feda etmiş askerlerimizi 
rahmet ile andı.

Yaşar Ergincan Çanakkale 
öncesi Osmanlı’nın yaşadı-
ğı tarihi olaylara değindi 
ve “Biz o gün tabiri caizse 7 
takımla maç yaptık” diyerek 
Almanların her ne kadar 
müttefik olarak gözükse 
de aslında bu 7 takımdan 
biri olduğunun altını çizdi. 
Düşmanların savaş yasa-
larını hep çiğnediklerini 
belirten Ergincan, Çanak-
kale’de olduğu gibi bugün 
de yapmadıkları zulüm kal-

mamıştır. Eğrinin gölgesi 
doğru olmaz.” dedi. 
Yaşar Ergincan’a, Genel 
Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. 

Mustafa Aslan tarafından 
teşekkür belgesinin veril-
mesinin ardından etkinlik 
sona erdi.
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Aydın Valisi Teknokent alanında 
incelemelerde bulundu

Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanımız Dr. 
Faruk Özlü tarafından 

Kasım ayında açılışı yapılan 
ADÜ Teknokent alanında in-
celemelerde bulunan Aydın 
Valisi Yavuz Selim Köşger, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’dan ve firma yetkili-
lerinden çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı.

Firmalardan gelen yoğun 
talep ve istek üzerine yeni-
den hazırlanan Teknokent 
Binası Projesinin, Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğında inceleme aşamasında 
olduğunu ifade eden Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
“Proje kabul aşamasında. 
Bakanlık projenin bütün de-
taylarını en ince ayrıntısına 
kadar inceliyor. Proje kabul 
edildiği takdirde bir yıl içe-
risinde binayı bitireceğiz. 30 
dönümlük araziyi Teknokent 

için ayırdık.” dedi.
Enerji, yazılım, üretim ve 
gıda firmalarının Tekno-
kentte çalışmalar yaptığını 
ifade eden Prof. Dr. Bircan, 
başvurunun sayısının fazla 
olduğunu, 15 firmanın AR-
GE projelerini hazırlamaya 
başladığını belirtti.

Öğretim üyeleri için Tek-
nokentte yer ayırdıklarını 
ifade eden Bircan, “Öğretim 
üyelerimizin şirket kurmala-
rını özellikle destekliyoruz. 
Hazırlamış oldukları tezleri, 
burada üretime geçirip pa-
tentlerini alma fırsatı sunu-
yoruz.” dedi.

Teknokentin sadece şehrin 
değil ülkenin kalkınmasına 
da büyük katkısı olacağı-
nı vurgulayan Vali Köşger, 
üniversitelerin ürettikleri 
bilgiyi üretime ve verime 
dönüştürmeleri noktasında 
Teknokentlerin önemli bir 

rol oynadığını söyledi. Vali 
Köşger “Sanayiye, ülke eko-
nomisine katkıda bulunacak 
projeler buradan çıkacak. 

Teknokentin ülkemizin ge-
leceği açısından önemli bir 
rol üstleneceğini düşünüyo-
rum.” ifadelerini kullandı.
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Aynı gün içinde karaciğer ve böbrek 
nakli gerçekleştirildi

Geçtiğimiz aylarda Hasta-
nemizde gerçekleştirilen 
iki başarılı ameliyatla Or-
gan Nakline başlayan Üni-
versitemiz Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyelerinden olu-
şan ekip, 17 Mart 2018 ta-
rihinde hem karaciğer hem 
böbrek nakli ameliyatlarını 
da başarıyla gerçekleştirdi.

Uygun donörün bulunma-
sının ardından, Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Gökhan Ünsal, Yrd. 
Doç. Dr. Erdem Barış Car-
tı ve ve Arş. Gör. Dr. Erkan 
Karacan, kadavra donörden 
karaciğer ve böbreği çıkar-
tarak hastalarımıza nak-
letmek üzere Hastanemize 
aktarımını sağladı.

Bekleme listemizde karaci-
ğer nakli için Hepatit B’ye 
bağlı karaciğer sirozu olan 
54 yaşındaki kadın hastaya 
ve böbrek nakli için kronik 

böbrek yetmezliği nedeni 
ile 4 yıldır hemodiyalize 
giren 29 yaşındaki erkek 
hastaya doku ve kan uyu-
mu olması üzerine aynı iki 
gün içerisinde iki organ 
nakli gerçekleştirdiklerini 
belirten Yrd. Doç. Dr. Mus-
tafa Gökhan Ünsal, 13 saati 

ameliyat olmak üzere yak-
laşık 20 saat süren işlemler 
sonunda, 2 hasta için de 
yeni bir hayat ve yeni bir 
başlangıç sağlayabilmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtti.
Prof. Dr. Ahmet Ender De-
mirkıran, Yrd. Doç. Dr. Er-

dem Barış Cartı, Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Gökhan Ünsal 
ve Yrd. Doç. Dr. Eyüp Murat 
Yılmaz’dan oluşan Organ 
Nakli Ekibi,  “4. Ayda 3’ü ka-
raciğer ve 3’ü böbrek nakli 
olmak üzere 6 Nakil ger-
çekleştirdik. şeklinde ko-
nuştu.
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PDR Topluluğunun konuğu Depboylu’ydu

Üniversitemiz öğren-
ci topluluklarından 
PDR Topluluğunun 

organize ettiği “Ruh Sağ-
lığı Yasa Tasarısı ve Yeni 
Yönetmelik Hakkında Son 
Gelişmeler” konulu konfe-
rans, 9 Mart 2018 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Konferansa, MHP Aydın 
Milletvekili, Psikolojik Da-
nışman Deniz Depboylu, il 
genelinde çalışan psikolo-

jik danışmanlar, akademik 
ve idari personelimizin 
yanı sıra çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Depboylu yaptığı konuşma-
da gündemdeki konulardan 
biri olan Ruh Sağlığı Yasa 
Tasarısı’na yönelik bilgileri 
dinleyicilerle paylaştı. Reh-
berlik ve Psikolojik Danış-
manlık Bölümü’nün güncel 
sorunlarına da değinen 
Depboylu, 8 Mart 2018 ta-
rihinde YÖK’te gerçekleş-
tirilen “Psikoloji Alanında 

Unvan ve İstihdam Sorun-
ları Çalıştayı” hakkında son 
gelişmeleri aktardı. Konfe-
rans dinleyicilerin soruları-

nın cevaplanması ve Deniz 
Depboylu’ya teşekkür bel-
gesinin takdim edilmesiyle 
sona erdi.

Üniversitemiz Kick Boks Takımı 
şampiyonluğa doymuyor

Üniversitemiz Kick 
Boks Takımı 5 kişi 
ile katıldığı, 6-11 

Mart 2018 tarihleri arasın-
da Antalya’da düzenlenen 
Türkiye Üniversiteler Kick 
Boks Şampiyonası’ndan 
Türkiye şampiyonluğuyla 
döndü. 

İki siklette Türkiye Şampi-
yonu olarak 2 altın madal-
ya kazanan öğrencilerimiz, 
Türkiye üçüncülüğünü de 
elde ederek Üniversitemi-
ze bir gurur daha yaşattı. 
Üniversitemiz Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulu 
(BESYO) Müdürü Prof. Dr. 
Kürşat Karacabey, öğrenci-
lerini vermiş oldukları mü-
cadeleden dolayı kutlaya-
rak, desteklerinden dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’a teşekkür etti.
Ayrıca Avrupa Şampiyonası 

hazırlık kampında bulunan 
öğrencimiz milli boksör 
Sema Çalışkan da gururu-
muz olmaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde 7. kez 

Türkiye Şampiyonluğunu 
elde etmenin mutlulu-
ğunu yaşayan Çalışkan, 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve 

Emine Erdoğan’ın davet-
lisi olarak 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü resepsiyo-
nuna katılarak Üniversite-
mizi başarıyla temsil etti.
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Üniversitemizde “28 Şubattan 
Afrin’e Milli Duruş” konulu 
konferans düzenlendi

Üniversitemiz tara-
fından düzenlenen 
gazeteci-yazar Ab-

durrahman Dilipak’ın ko-
nuşmacı olarak katıldığı  
“28 Şubat’tan Afrin’e Milli 
Duruş” konulu konferans, 
21 Mart 2018 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Etkinlik öncesi Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ı maka-
mında ziyaret eden Abdur-
rahman Dilipak, bu tür kon-
feransların Üniversitelerde 
düzenlenmesinin önemini 
vurgulayarak Adnan Men-
deres Üniversitesinde bu-
lunmaktan duyduğu mem-

nuniyeti dile getirdi.

Abdurrahman Dilipak’ın 
özgeçmişinin okunmasının 
ardından Abdurrahman Di-
lipak, Türkiye’de ve Afrin’de 
vatan uğruna seve seve 
canlarını feda etmiş asker-
lerimizi rahmet ile anarak 
konuşmasına başladı.

Abdurrahman Dilipak, Af-
rin öncesi Türkiye’nin ya-
şadığı tarihi olaylara ve 
darbelere değinerek, FETÖ 
yapılanmasının geçmişten 
günümüze hangi amaçlar 
doğrultusunda oluşturul-
duğunu, buna karşılık ola-
rak hangi cemaatlerin ve 
örgütlerin organize edildiği 

konusunda açıklamalarda 
bulundu.

Abdurrahman Dilipak, “Ame-
rika ile Rusya arasında içten 

içe savaşın devam ettiğini 
söyleyerek bu çekişmelerin 
önümüzdeki dönemlerde 
de devam edeceğini belirtti. 
Büyük devletlerin Dünyayı 
paylaşamadıklarını sözle-
rine ekleyen Dilipak, “Bu 
kriz kapitalizm krizidir. Si-
yonizm krizidir. Bugünden 
yarına bitmeyecek, bugün 
emperyalizmin çözülmesi 
kurtuluşumuz anlamına da 
gelmiyor. Bütün insanlığın 
hayrına olmayan bir çözüm 
önerisi bizim önerimiz ola-
maz.” dedi.

Abdurrahman Dilipak, “Artık 
tek üniversite okumak diye 
bir şey yok, tek seferde dört 
üniversite bitirmeniz gere-
kiyor.” diyerek öğrencilerin 
birden fazla üniversite oku-
yup bitirmelerini öğütledi.
Abdurrahman Dilipak’a, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan tarafından teşekkür 
belgesinin verilmesinin ar-
dından etkinlik sona erdi.
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Öğrencimiz Genç İletişimciler 
Yarışması’ndan ödülle döndü

Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi öğrenci-
si Eren Taşyürek’in 

“Önce Sular Kirlendi” adlı 
belgesel filmi, 28 Şubat 
2018 tarihinde gerçekle-
şen ‘29. Genç İletişimciler 
Yarışması’nda, Belgesel da-
lında üçüncülük ödülüne 
layık görüldü.

Etkinlik öncesi Rektörümüz 
Aydın Doğan Vakfı (ADV) 
tarafından nitelikli medya 
çalışanı yetişmesine katkı 
sağlamak amacıyla düzen-
lenen 29. Genç İletişimci-
ler Yarışması’nda dereceye 
giren öğrenciler, Yeditepe 
Üniversitesi’nde gerçekleş-
tirilen törenle ödüllerini 
aldı.

42 üniversitenin İleti-
şim Fakültelerinden Yazı-
lı, Görsel, İşitsel, Reklam, 
Halkla İlişkiler ve İnternet 
Yayıncılığı dallarında, 1087 
öğrencinin 917 çalışma 
ile katıldığı yarışmada, 25 
üniversiteden 102 öğrenci 
59 proje ile ödüle değer 
görüldü. 
Yoğun ilginin gözlendiği 
ödül töreninde, Belgesel 
dalında üçüncülük ödülü-
nü kazanan İletişim Fakül-
tesi öğrencimiz Eren Taş-
yürek, ödülünü CNN Türk 
Genel Müdürü Erdoğan 
Aktaş’tan aldı.

Ödül törenine gelerek 
öğrencimize destek olan 
İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Halim Esen “Bu 

yıl İletişim Fakültesi ola-
rak kazandığımızın üçüncü 
ödül. Fakültemiz, öğren-
cilerimizin de başarısıyla 
her geçen gün adını daha 
da duyuracak. Öğrencimizi 

tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum.” dedi.
Dereceye giren öğrenciler-
le birlikte toplu fotoğraf 
çekiminin ardından tören 
sona erdi. 
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Baharın müjdecisi Nevruz 
Üniversitemizde kutlandı

Baharın gelişi ile doğa-
nın uyanışını müjdele-
yen ve Türk tarihinde 

Ergenekon’dan çıkış olarak 
nitelendirilen Nevruz Bay-
ramı, 21 Mart 2018 tarihin-
de Üniversitemiz Merkez 
Kampüs Tralleis Meydanı’n-
daki etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalara; Aydın Vali 
Yardımcısı Ediz Sürücü, Efe-
ler Belediye Başkanı Me-
sut Özakcan, Üniversitemiz 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Recai Tunca, Prof. Dr. Halil 
Kırnak, Üniversitemiz Ge-
nel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Aslan, il müdürleri, 
Üniversitemiz akademik ve 
idari personelinin yanı sıra 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Aydın Vali Yardımcısı Ediz 
Sürücü, Nevruzun, her ulu-
sun kendi kültürüyle sem-
bolleştirdiği, özü itibariyle 
baharın gelişinin kutlan-
dığı coşkulu bir gün oldu-
ğunu ifade ederken; “21 
Mart’ta toprak yeşermeye 
başlar, ağaçlar çiçek açar, 
göçmen kuşlar yuvalarına 
döner. Baharı müjdeleyen 
Nevruz’un kardeşliğimizi 
güçlendirmesini ve hayır-
lara vesile olmasını temen-
ni ediyorum.” dedi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
4.sınıf öğrencisi Francisco 
Junior okuduğu “Vatanım” 
adlı şiiriyle büyük beğeni 
toplarken; ilk öğretim öğ-
rencileri Ayçanur Baydar 
ve Emine Dadaşoğlu da 

günün anlam ve önemi-
ni belirten şiirlerini oku-
du. Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü ile Ay-
dın Gençlik Merkezi Halk 
Oyunları ekibinin zeybek 
gösterisi ile devam eden 
kutlamalarda, kaşıkta yu-
murta yarışı, halat çekme 

ve sandalye kapma yarışları 
da ilgi gördü. 

Protokol üyelerinin yaktık-
ları Nevruz ateşinin üzerin-
den atlanması ve sembolik 
olarak demir dövülmesinin 
ardından Nevruz Bayramı 
aşure ikramıyla sona erdi.
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Üniversitemizde “Yükseköğretimde 
Kalite” konuşuldu

Üniversitemiz Öğren-
ci Topluluklarından 
Genç Kalite Toplulu-

ğu tarafından düzenlenen 
“Yükseköğretimde Kalite ve 
Öğrenciye Kazanımları” adlı 
konferans, 14 Mart 2018 ta-
rihinde Atatürk Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleşti.

Etkinlik öncesi Rektörümü-
zü makamında ziyaret eden 
Beykoz Üniversitesi kurucu 
Rektörü ve Yükseköğretim 
Akademik Değerlendirme 
ve Kalite Geliştirme Ko-
misyonu (YÖDEK) Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Durman, 
Adnan Menderes Üniversi-
tesi öğrencileriyle bir araya 
gelecek olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Rektör Yardımcıla-
rımız Prof. Dr. Recai Tunca 
ve Prof. Dr. Halil Kırnak’ın 
yanı sıra çok sayıda öğren-

cinin katıldığı konferansta, 
yükseköğretimde kaliteyi 
arttırmaya yönelik yapılan 
çalışmalar anlatıldı.

Genç Kalite Topluluğu Da-
nışmanı Doç. Dr. Cemal 
İyem, Rektörümüz öncü-
lüğünde oluşturulan kali-
te kurulunda yürüttükleri 
çalışmalardan bahsederek 
öğrencilerimizin kalite kül-
türünü ve Üniversitemi-
zin tanınırlığını arttırmayı 
amaçladıklarını ifade etti. 
Doç. Dr. İyem, “Hem ulusal 
hem uluslararası akreditas-
yon süreçlerine dahil ola-
rak Üniversitemizde eğitim 
öğretim ve diğer süreçleri  
kaliteli hale getirmek için 
çalışmalarımızı yapıyoruz.” 
dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, inşanın inşasına vur-
gu yapan bir kalite anlayı-
şına sonuna kadar destek 
verdiklerini vurgulayarak 

“İnsanlara aşırı bilgi yükle-
mesi yapılmamalı, aldığımız 
bilgileri nasıl paylaşaca-
ğımız konusunda sıkıntılar 
var,  bunu aşabilirsek kali-
teyi yakalayabiliriz.” dedi. 
Kaliteyi yakalamak için ya-
pılan güzel işlerin her aşa-
masının kayıt altına alın-
ması gerektiğini söyleyen 
Prof. Dr. Bircan, “Kayıt altına 

alınan güzel şeyler, kaliteyi 
beraberinde getirir. Genç 
Kalite Topluluğunun yapmış 
olduğu çalışmalara destek 
veriyor ve kendilerine başa-
rılar diliyorum.” dedi.
Yükseköğretim Akademik 
Değerlendirme ve Kali-
te Geliştirme Komisyonu 
(YÖDEK) Başkanı Prof. Dr. 
Durman’IN konuşmasıy-
la devam eden etkinlikte 
Durman; kurumların idari 
hizmetleri ile bu kapsam-
da belirlenen görev, yetki 
ve sorumluluklarının yanı 
sıra eğitim-öğretim ve 
araştırma faaliyetlerinde 
iç ve dış kalite güvencesi 
süreçlerinden bahsederek, 
bağımsız dış değerlendir-
me kurumlarının gerek-
lilikleri hakkında bilgiler 
verdi.

Katılımcıların sorularının 
yanıtlanmasının ardından 
Prof. Dr. Mehmet Durman’a 
teşekkür belgesini Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan 
takdim etti.
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Üniversitemizde 14 Mart Tıp 
Bayramı kutlandı

Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesi Dönem 1 öğ-
rencileri tarafından 

Tıp Bayramı dolayısıyla dü-
zenlenen etkinlik, 14 Mart 
2018 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi Magnesia 
Salonu’nda gerçekleşti.

Programa, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra 
Tıp Fakültesi akademik ve 
idari personeli ve çok sa-
yıda öğrenci katıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan program, Tıp Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Bekir Dağlı’nın 
açılış konuşmasıyla de-
vam etti. Dağlı, 14 Mart’ın 
aslında anma günü ol-
duğunu söyleyerek, o dö-
nemde işgal altında olan 

İstanbul’daki Tıbbiyeliler 
tarafından işgali protesto 
amacıyla, bu günün savaş 
sırasında hayatlarını kaybe-
den Tıbbiyeliler anısına Tıp 
Bayramı olarak ilan edildi-
ğini anlattı. Dağlı, 14 Mart 
Tıp Bayramı’nı kutlayarak 
konuşmasına son verdi.

Etkinlik, Tıp Fakültesi Dö-
nem 1 öğrencilerinin “Ha-
yatı paylaşmak için engel 
yok!” sloganıyla hazırladığı 
işaret dili ile doktor-hasta 
diyalogları konulu göste-
riyle devam etti. Öğrenciler, 
10. Yıl Marşı’nı da işaret dili 
ile sunduktan sonra müzik 
dinletisine geçti.

Müzik dinletisinin ardından 
ebru ve takı sergisi ile tıp 
ve insan konulu posterler 

satışa sunuldu. Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan tablo 
alarak öğrencilere katkıda 
bulundu. 

Ayrıca Tıp Bayramı nede-
niyle Tralleis Meydanı’nda 

düzenlenen öğretim üye-
lerimizin ürünlerinin sa-
tışa sunulduğu, gelirinin 
çocuklar için kullanılacağı 
kermes de katılımcıların il-
gisini çekti.
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Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Üniver-
sitemiz Söke Yerleş-

kesindeki öğrencilerle 17 
Mart 2018 tarihinde kah-
valtıda bir araya gelerek 
samimi ve keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdi.

Kahvaltıya, Rektörümüzün 
yanı sıra,  Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Recai Tunca, 
Genel Sekreter V. Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Aslan, Söke 
İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fatma Neval Genç 

ve öğrencilerimiz katıldı.

Öğrencilerin sorunlarını ve 
beklentilerini tek tek din-
leyen Rektörümüz Prof. Dr. 
Bircan, öğrencilerin istek-
lerini karşılamak için ça-
lışmalarını sürdürecekleri-
ni ifade ederek her zaman 
onların yanında olduklarını 
belirtti. Samimi bir soh-
bet ortamında gerçekleşen 
kahvaltıda, Söke Kampü-
sündeki etkinlikler hakkın-
da da bilgiler verildi. Kah-
valtı, fotoğraf çekimi ile son 
buldu.

Rektörümüz Söke 
Kampüsündeki öğrencilerimizle 
bir araya geldi
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Polonya’nın Krakow şeh-
rinde Temmuz 2017’ de 
gerçekleştirilen UNESCO 
41. Dünya Miras Komitesi 
Toplantısında, Aphrodisias 
Antik Kenti’nin UNESCO 
Dünya Miras Listesine kay-
dedilmesine karar verildi. 
Bu kararın ardından Aydın 
Valiliği ve sektör temsilci-
leri bir araya gelerek turis-
ti kaldığı otelden çıkarıp 
tarihi ve kültürel varlık-
larımızı tanıtma yönünde 
kararlar aldı. Vali Yavuz Se-
lim Köşker başkanlığında 
4 Ocak 2018 tarihinde Ku-

şadası’nda gerçekleştirilen 
turizm sektör toplantısın-
da ilimizin turizm sorunları 
konuşulurken 2017 yılında 
UNESCO Dünya Mirası lis-
tesine giren Aphrodisias ön 
plana çıkarılarak 2018’in 
Aydın’da Aphrodisias yılı 
olmasına karar verildi.  

Türkiye’nin en fazla antik 
kentine sahip illerin başın-
da gelen ve sahip olduğu 
coğrafi avantajlarıyla on-
larca medeniyete beşiklik 
eden Aydın’ın turizm po-
tansiyelini değerlendiren 

Vali Yavuz Selim Köşger 
ve sektör temsilcileri ili-
mizdeki antik kentler için 
tanıtım atağına kalkılaca-
ğını bildirdi. Bu doğrultu-
da İlimizin şirin ilçelerin-
den Karacasu yakınlarında 
bulunan Antik Yunan ve 
Roma dönemlerine ait en 
görkemli kentlerden biri 
kabul edilen Aphrodisias 
antik kenti adına İlimizde 
2018’in “Aphrodisias Yılı” 
ilan edilmesi kararlaştı-
rıldı.

“Hop On Hop Off Aphrodisias 
için elzemdir”

Aphrodisias’ın UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne gir-
mesiyle beraber 2018’in 
İlimizde Aphrodisias yılı 
ilan edilmesinin antik ken-
tin geleceği açısından öne-
mini vurgulayan Karacasu 
Kaymakamı Güher Sinem 
Büyüknalçacı, curise gemi-
leriyle Kuşadası Limanı’na 
gelen turisti Aphrodisias 

Aydın 2018’de

anılacak
Aphrodisias ile

Adını aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodi-
te’den alan Aphrodisias, özellikle Roma 
döneminde Aphrodite tapınımı ile ünlen-
miş antik bir kent olup, günümüzde çok 
iyi korunmuş anıt yapıları ile Türkiye’nin 
en önemli arkeolojik yerlerinden biri ola-
rak gösteriliyor.

Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı
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ile tanıştırmak için “Hop 
on hop off elzemdir” dedi. 
Aphrodisias’ın Turist çekme 
konusunda iki büyük sıkın-
tısı olduğunu dile getiren 
Kaymakam Büyüknalçacı, bu 
sorunları ulaşım ve tanıtım 
olarak tanımladı. Büyüknal-
çacı, “Kuşadası’ndan Aphro-
disias’a yaklaşık 6 tane araç 
değiştirerek gelebiliyorsu-
nuz. Gelen turistin zaten 
otobüs- minibüs kavramı 
yok. Türkiye için uygulamak 
belki zor ama hop on hop 
off yani Türkçe’ ye indi-bindi 
olarak çevrilebilen bu kavra-
mın yurtdışında örneklerini 
görebilmek mümkündür. İki 
günlük bilet alırsınız. Bütün 
ili ve ilçelerini dolaşırsınız.  
Örneğin Kuşadası’ndan kal-
kacak otobüs bütün Aydın’ı 
dolaşarak Aphrodisias’a ge-
lecek aynı biletle geri dö-
necek. Böyle bir şey sağlar-
sanız cruise gemilerinden 
gelen turisti Aphrodisias’a 
getirebilirsiniz.” diye konuştu.

“UNESCO’ya girmek, artı 
yüz bin turist olarak 
okunmalıdır”

Aphrodisias’ın UNESCO’ya 
girmesinin tanıtım açısın-
dan büyük bir fırsat oldu-

ğunu ifade eden Kaymakam 
Büyüknalçacı, kendisinin de 
bir süre Avrupa’da kaldığını 
ve birçok Avrupa ülkesini 
tanıma imkânı bulduğunu 
anlatarak turistlerin gide-
cekleri ülkelerdeki UNESCO 
Dünya Mirası Listesine bak-
tıklarını ve programlarını 
ona göre yaptıklarını söy-
ledi. Aphrodisias’ın UNES-
CO’ya girmesiyle birlikte 
ortalama turist sayısına 
ilave yüz bin turist gelmesi 
anlamına geleceğini vurgu-
layan Büyüknalçacı, “İtal-
ya’da Aphrodisias benzeri 
antik kentleri ziyaret ettim. 
İçinde sadece agorası bulu-
nan bir antik kent yılda 500 
bin misafir ağırlıyor. Bunun 
sebebi İtalya’da hem deniz 
turizmi hem kültür turizmi-
nin olmasıdır. Turisti, ören 
yerlerini ve müzeleri ziya-
ret etmelerini teşvik edecek 
çalışmalar yapılmalıdır. Ku-
şadası ve Didim’de denize 
giren turist aynı zamanda 
bizim genetiğimiz, kültürel 
mirasımız olan ören yerleri-
mize de çekilmelidir. UNES-
CO Dünya Mirası Listesi 
rüzgârını arkamıza almış-
ken Aphrodisias’ın ziyaretçi 
sayısını 300 bine çıkarmayı 
amaçlıyoruz.” diyerek kısa 

vadede 300 bin olan sayıyı 
uzun vadede Avrupa’daki 
müze ve ören yerlerinin zi-
yaretçi sayısına ulaştırmayı 
hedeflediklerini söyledi. 

Engelsiz kent engelsiz müze

İngiltere’de bulunan Ports-
mouth Üniversitesinden  
“Engelli Yetişkin Hakları ve 
Türkiye Açısından Çıkarsım-
lar” konu başlıklı yüksek li-
sans tezini vererek mezun 
olan Kaymakam Büyüknal-
çacı, tüm projelerde engelli 
vatandaşlarımız göz önün-
de bulundurularak Karaca-
su’nun engelsiz ilçe imajını 
oluşturmak istediklerini dile 

getirdi. Büyüknalçacı, “Mü-
zenin içerisinde engelli bir 
vatandaşın yaşayabileceği 
problemler ve çözüm yolla-
rı nelerdir? sorularına yanıt 
arayarak müze içerisini en-
gelli vatandaşlarımıza göre 
düzenlemeye çalışıyoruz.  
Bu çalışmaların Turizme 
ekstradan katkı sağlaya-
cağını düşünüyoruz.  Yine 
engelliler için ‘Kanka’ pro-
jemiz var. Bu projeyle en-
gelli olmayan çocuklar ile 
engelli çocukların, bir araya 
getirilip birbirlerinin yaşam 
tarzlarını anlayıp tanıma-
larını sağlayacağız.  Ben 
engellilere ayrıcalık vaat et-
miyorum. Ben onlara birlik-
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te yaşamayı vaat ediyorum. 
Benim gözlerim engelliye 
takılmamalı, onu bakışla-
rımla rahatsız etmemeliyim. 
Ayrıcalık değil vicdani so-
rumluluk yüklüyorum. Pro-
je kapsamında engeli olan 
çocuklar ile engeli olmayan 
çocuklar arasında maç yap-
tırdım ve bu maçı  TRT Spor 
Spikeri Erdoğan Arıkan’a 
sundurdum.” 

“Aphrodisias ile kültür 
şehri olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz”

Anadolu’nu tarihinde önem-
li bir yeri olan ve 7 bin yıl-
lık tarihi mirası bünyesinde 
barındıran Aphrodisias an-
tik kenti ile birlikte, tarih ve 
kültür kenti olma yolunda 
emin adımlarla ilerledik-
lerini ifade eden Karacasu 
Belediye Başkanı Mustafa 
Büyükyapıcı, Aphrodisias 
gibi tarihi ve kültürel bir 
zenginliğin 2018 yılında 
hak ettiği değeri alacağını 
söyledi. Büyükyapıcı, Yak-
laşık 30 yıldır düzenlenen 
Afrodisias Kültür, Sanat ve 
Tanıtım Festivali’ne adını 
veren Aphrodisias ile birlik-
te Karacasu’ya özgü ürünle-
rin de tanıtımını yaptıklarını 
vurguladı. Başkan Büyükya-
pıcı, “Seramiği, çinisi, pidesi, 
çömleği, tarihi ahşap evleri, 
yayla turizmi ve 736 yıllık 
tarihi Dedebağ keşkek hayrı 
ile turizme perde aralayan 

kentimizi,  tarih, kültür ve 
turizmle anılan bir coğrafya 
haline getirmek istiyoruz.” 

“UNESCO listesine girmek 
atabileceğimiz en güzel 
adımlardan biriydi”

Büyükşehir yasasından önce 
2009 yılında Aphrodisias’ın 
UNESCO Geçici Miras Liste-
sine alınması için müracaat 
ettiklerini belirten Büyük-
yapıcı, 2014 yılında Büyük-
şehir yasasıyla birlikte Gey-
re Beldesi’nin Karacasu’ya 
bağlanmasının ardından bu 
konudaki girişimlerini hız-
landırdıklarını söyledi.  Bü-
yükyapıcı,  “Çalışmalarımız 
akabinde Aphrodisias ören 
yerimiz, hükümetimizin, sivil 
toplum kuruluşları ve bizle-
rin gayretleriyle Dünya Mi-

rası Kalıcı Listesine alındı. 
Bu bizim bu konuda atabi-
leceğimiz en güzel adımlar-
dan biriydi.  Aphrodisias’ın 
Dünya mirası olması ilçe-
mize pek çok avantaj sağ-
layacak. Dünyanın gözü de 
üstümüzde olacak.  Bu ışık 
doğrultusunda Valimizin 
2018’i Aydın’da Aphrodisias 
yılı ilan etmesi ilçemiz tanı-
tımına ivme kazandıracaktır. 
Bu ivmeyle kentimizi geniş 
kitlelere tanıtarak turizm-
den hak ettiği payı almasını 
sağlayacağız. ” 

“Müze, ören yerinin dışına 
taşınmalıdır”

Karacasu ilçe merkezinin 
Aphrodisias’ın turizm po-
tansiyelinden yıllardır ya-
rarlanamadığını dile getiren 
Başkan Büyükyapıcı “Ka-
racasu’nun en büyük kaybı 
ören yerinin içerisinde olan 
müzedendir.” diyerek güzer-
gâh farklılığından dolayı 
ören yerini gezen turistin 
Karacasu merkeze uğrama-
dan döndüğünü ve bu du-
rumun ilçeye hiçbir getiri-
sinin olmadığını vurguladı. 
Sözlerini sürdüren Büyük-
yapıcı, “Gelen turist birkaç 
saatliğine gelip ören yerini 

gezdikten sonra, müzeyi 
ziyaret edip dönmektedir.  
Oysa birçok ilçede ören ye-
rinin dışında ilçe merkezin-
de müzeler oluşturulmuştur. 
Ören yerinde kazılar devam 
etmekte ve halâ eserler çık-
makta, inanın mevcut mü-
zelerimizin içini dolduran 
eserlerin dışında elimizde 
birikmiş belki 3 - 4 müzelik 
daha eser var. Yani o müze 
buraya taşınamasa bile, be-
nim hayalim Karacasu’da 
müze oluşturulmasıdır. Bu-
nun için de müze yapımına 
uygun arazi tahsis edebiliriz 
hatta Belediye Binasını yeni 
oluşacak müzenin Karaca-
su merkezde oluşması için 
vermeyi taahhüt etim.  Bu 
hayalimiz beraberinde yıl-
lardır Aphrodisias’a gelen 
turistten yararlanamayan 
esnafımın yararlanmasını 
getirecektir.”

“Uygulama Oteli 
Aphrodisias’a büyük canlılık 
getirecektir”

Aphrodisias antik kentinin 
dolayısıyla Karacasu turiz-
minin en büyük sorunların-
dan bir tanesinin konaklama 
sorunu olduğuna dikkat çe-
ken Büyükyapıcı, konaklama Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı
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sorununu Adnan Menderes 
Üniversitesi ile işbirliği ya-
parak aşmak istediklerini 
dile getirdi.  Üniversitemize 
bağlı Karacasu Memnune 
İnci Meslek Yüksekokulu’n-
da (MYO) Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Bölümlerine 
işaret eden Başkan Büyük-
yapıcı, Uygulama Oteli’nin 
Karacasu’ya kazandırılması 
durumunda Aphrodisias tu-
rizmine katkı sağlayacağı-
nı vurguladı. Konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada Büyük-
yapıcı, “Eğer uygulama ote-
limiz hayata geçirilirse, 4 
bölüm daha faaliyete geçe-
cek.  Bu Karacasu için hem 
öğrenci potansiyeli demek 
hem konaklama demek hem 
de Turizm Otelcilik Bölümü-
müzdeki öğrencilerin staj 
yapacağı, öğrenim görece-
ği, pratik yapabileceği bir 
yer demek. İnşallah bu, hem 
Karacasu’ya hem Üniversi-
temize hem de Aphrodisias 
ören yerimize çok büyük 
canlılık getirecektir.”

Tapınakla Beraber Büyüyen 
Kent: Aphrodisias

Aphrodisias antik kentinin 
hızlı bir şekilde gelişerek 
çevresindeki şehirleşme 
oluşumlarına baskın geldi-
ğini söyleyen Üniversitemiz 
Fen – Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Aydın Erön, Tapınakla bir-
likte gelişen bir kentleşme 

olduğunu söyledi.  Erön, 
“Aphrodisias’ın hemen üst 
tarafında bir tane höyük yer-
leşimi ile karşılaşıyoruz. Bu 
yerleşimde Neolitik Döne-
me kadar giden bulgular var.  
Yani aslında Aphrodisias’a 
yerleşme Neolitik Çağ’da 
başlanmış, daha sonra M. Ö 
3 bin ve 2 bin yıllarında yer-
leşme sürecinin devam etti-
ği görülüyor.  M.Ö 300-200 
yıl dolaylarında bizim şuan 
Aphrodisias olarak tanıdığı-
mız kent olgusu oluşmaya 
başlamış.  Kentin yakınla-
rında Plarasa diye bir kent 
daha var. Hatta Roma döne-
minde ortak sikke bastıkları 
bile söylenebilir.  Aphrodisi-
as Tapınağı, muhtemelen bu 
Aphrodisias’ın olduğu yer-
deydi bir tapınım alanıydı 
bundan dolayı burası baskın 
bir merkez haline geldi. Bu 
sebeple de Plarasa ortadan 
kalktı. Aphrodisias ken-
ti devreye girdi. Tapınağın 
olduğu yeri çok iyi bilerek 
seçmişler.  Konum itibariyle 
Tapınağın kentin merkezin-
de yer alması bu tezi doğru-
lamaktadır. 

“Romalılar soylarının 
Aphrodite’den geldiğine 
inanıyor”

Romalıların Anadolu’ya 
hâkim olmasından sonra 
Aphrodisias’ın hızla geliş-
tiğini kaydeden Yrd. Doç. 
Dr. Aydın Erön, Roma haki-

miyeti sırasında Anadolu 
kentlerinin ağır vergilere 
tabi tutulup tahrip edilirken 
bu durumdan Aphrodisias’ın 
karlı çıktığını vurgulayarak 
Kent’in bu dönemde vergi 
vermediğini, vergilerin ka-
musal yatırımlarda kulla-
nıldığını dile getirdi.  Erön, 
“ Romalıların Aphrodisias-
tan vergi almamalarının 
sebebini “Romalılar kendi 
köklerinin Aphrodite’den 
geldiğine inanmalarıdır.” 
dedi.  Bazı antik yazarlara 
göre, Roma’yı Aeneas kur-
muştur. Aeneas Truva ha-
nedanı mensubu Ankhises 
ile aşk ve bereket tanrıçası 
Aphrodite’in oğludur. Truva 
şehrinin istilasından ba-
basını sırtına alarak, Prens 
Hector’un emanet verdiği 
ve sahibinin bir gün büyük 
bir uygarlık kuracağı keha-
netiyle bilinen kılıçla kaça-
bilmiştir. Rivayetlere göre 
o, uzun ve meşakkatli bir 
deniz yolculuğundan sonra 
İtalya’da Laetium denilen 
bölgeye varır ve burada bir 
şehir kurmaya karar verir. Bu 
şehir Roma’dır.

“Azadlı Köle Zoilos kentin en 
önemli kamusal yapılarına 
imza atmıştır”

Kentteki en önemli ka-
musal yapılara imza atan 
Aphrodisiaslı Zoilos, doğu-
mundan bir süre sonra ka-
çırılarak Roma İmparatoru 

Julius Caesar ve kendisini 
azad edecek olan Octavi-
an’ın kölesi oldu.  Azad edil-
mesinin ardından Kent’e 
çok zengin bir adam olarak 
dönen Zoilos Aphrodisias 
ve civarında bulunan çeşit-
li yazıtlardan dolayı bugün 
çok iyi bilinen biri olarak 
karşımıza çıkıyor. Rehberi-
miz Nazmi Tarakçı, Zoilos’un  
Kent’e çok sayıda eserler 
inşa ettirdiğini belirterek  
kendisinden bir çok yazıtta 
bahsedildiğini,  azad edil-
dikten sonra yerli bir kah-
raman olduğunu ve M.Ö 28 
yılında ölünce Kent’te  halk 
tarafından anısına büyük 
bir anıt dikildiğini anlattı. 
Tarakçı “Zoilos, Aphrodisi-
as’ta kentsel birçok yapının 
planlanmasında ve birçok 
erken yapı projelerinde so-
rumlu kişi olmuştur. Kentin 
tiyatrosunu hazırlayarak bir 
sahne binası ile süslemiş-
tir. Dolayısı ile ismi tiyatro 
girişinin üstünde ithaflar 
kısmında açıklanmış, ayrıca 
Zoilos, günümüzde kazıları 
tamamlanmış olan Agora 
(market) ödeneklerinin de 
büyük bir çoğunluğunu ba-
ğışları ile karşılayan kişi ol-
muştur. Kent için Aphrodite 
Tapınağı’nı inşa ettirerek 
Kent’te kamusal yapıların 
hayata geçmesinde aktif 
rol oynayan Zoilos, günü-
müzde kazılarla ortaya çı-
karılan zengin bir kültürel 
miras bırakmıştır.”

Yrd. Doç. Dr. Aydın Erön Rehber Nazmi Tarakçı
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SAĞLIK

Planlı hamileliklerin önce-
sinde ya da hamileliğin öğ-
renilmesinden sonra sağlıklı 
beslenmeye hemen başlan-
ması gerektiğini vurgulayan 
Güneş, “ Anne karnında her 
geçen gün büyüyen bebeğin 
sağlıklı gelişebilmesi için 
besine ihtiyacı var ve bu be-
sinin tek kaynağı annedir. Bu 

süreçte esas olan dengeli 
ve çeşitli besinlerle yeterli 
oranda doğru beslenmek-
tir. Yetersiz beslenme prob-
lemlere yol açacağı gibi 
aşırı beslenme de annenin 
ve bebeğin sağlığını olum-
suz etkiler.” sözleriyle den-
geli ve doğru beslenmeye 
değindi.

Güneş, “İlk üç ayda annenin 
ekstra kalori almasına ge-
rek yoktur. Gebenin günlük 
normal ihtiyacı kadar bes-
lenmesi yeterlidir. İkinci üç 
ay 200 kalori ve son üç ay 
da 300 kalori eklenmesi 
yeterlidir. Diyet rejiminde 
en önemli olan nokta bu 

kalorilerin doğru kaynaklar-
dan ve dengeli biçimde vü-
cuda alınmasıdır.” dedi.

Demir almayı ihmal etmeyin!

Hamileliliğin bu döneminde 
hem bebek hem de plasenta 
artan kan hacmi nedeniyle 

demire daha fazla ihtiyaç 
duyar. Demir, hücrelere oksi-
jen taşınmasında görev alan 
hemoglobinin yapısında 
bulunur ve hamilelik döne-
minde kan yapımına destek 
olur. En iyi demir kaynakla-
rı kırmızı et, yumurta, üzüm 
ve dut pekmezi, kuru mey-
veler, koyu yeşil yapraklı 
sebzeler, kuru baklagiller 
ile fındık gibi yağlı tohum-
lardır. Hamilelikte demirin 
yetersiz alınması kansızlık, 
yorgunluk, iştahsızlık ve baş 
dönmesine neden olabilir.

B12 vitaminine dikkat!

B12 vitamini sinir sistemi-
nin gelişmesi için elzemdir. 
Yetersizliğinde sinir sistemi 
bozuklukları, pernisiyöz ane-
mi ile doğumsal anomaliler 
oluşabilmektedir. B12 vita-
mini et, balık, süt, peynir, yu-
murta gibi sadece hayvansal 
kaynaklı besinlerde bulunur. 
Bu nedenle vejetaryen ya da 

et ve süt ürünlerini yeterli 
tüketmeyen anne adayları 
mutlaka beslenmelerine ila-
veten B12 vitamin desteği 
almalıdır. Günlük beslenme-
de protein, A vitamini ve fo-
lik asitin yeterli alınmaması 
B12 vitamininin bağırsaklar-
dan emiliminde olumsuz rol 
oynar. O nedenle bu dönem-
de her besin grubunu tüket-
meye dikkat edilmelidir.

Bu dönemde artan besin ih-
tiyacının sağlıklı seçimlerle 
tamamlanması gereklidir 
meyve suyu bal reçel şerbet-
li tatlılar gibi yüksek şeker 
içerikli besinler ve kızart-
malar işlenmiş et ürünleri 
gibi yağlı besinlerden uzak 
durulmalıdır.

Üçüncü Trimester döne-
minde son üç ayda günlük 
beslenmenize besin değeri 
yüksek, az yağlı ve şeker-
siz yiyeceklerden yaklaşık 
300-400 kalori eklenmesi 

Didem Güneş
Beslenme ve Diyet Uzmanı

Sağlıklı
beslenme
sağlıklı bebek
Hastanemiz Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Didem 
Güneş,  yaklaşık 38-40 
hafta süren mucizevi 
yolculukta en önemli 
etkenlerden biri olan 
sağlıklı beslenmenin hem 
annenin hem de bebeğin 
sağlığının korunmasında 
ve bebeğin doğumdan 
sonraki yaşantısına 
sağlıkla devam edebilmesi 
açısından önemine 
değindi. Güneş, gebelikte 
beslenme hakkında bilgi 
verdi.
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Sağlıklı
beslenme
sağlıklı bebek

gerektiğini belirten Güneş, 
bu dönemde yapılması ge-
rekenleri aktardı.

Büyüme ve gelişmenin hızla 
arttığı bu dönemde tartıda 
da kilo artşının hızlı oldu-
ğunu gözlemlenir. Ellerde, 
ayaklarda ve yüzde şişme, 
ödem görülebilir. Eğer ödem 
varsa tuzu mümkün olduğu 
kadar kısıtlanmalıdır. 
 
Kalsiyum, magnezyum ve 
potasyum bebeğin kalp ge-
lişimini ve sağlığını doğru-
dan etkileyen besin öğele-
ridir. Bu mineraller hücreler 
arası sinir iletimi ve kalp ka-
sının çalışması için olmazsa 
olmazlar arasındadır. 

Kalsiyumun en iyi kaynak-
ları; süt ve süt ürünleri, 
pekmez, koyu yeşil yapraklı 
sebzelerdir. Magnezyumun 
en iyi kaynakları; özü ayrıl-
mamış tahıllar, badem, fındık 
gibi kabuklu yemişler, kuru 
baklagiller, koyu yeşil yap-
raklı sebzeler ve tam tahıllı 
besinlerdir.  Potasyumun en 

iyi kaynakları ise; başta muz, 
kayısı, patates olmak üzere 
tüm sebze ve meyvelerdir.

Son tirmesterde karşılaşı-
lan önemli sorunlardan biri 
de kabızlıktır. Kabızlığın 
önlenebilmesi için yeter-
li miktarda su tüketilmesi 
önemli faktörlerden biridir. 
Günlük en az 10-12 bardak 
su tüketilmelidir. Bunun 
yanı sıra yeterli lif alımı 
da önemlidir. Lifli besin-
ler bağırsak hareketlerinin 
düzenlenmesine yardımcı 
olarak kabızlığa engel olur-
lar. Lif tüketimini arttırmak 
için diyete tam tahıllar,-
kabuklu meyveler ve kuru 
baklagiller eklenmelidir.

Hamilelik döneminde 
tüketilmemesi gereken 
besinler:

Beslenme ve Diyet Uzma-
nı Didem Güneş,  hamilelik 
döneminde tüketilmemesi 
gereken besinler ve nasıl pi-
şirilmeleri gerektiğini pay-
laşarak açıklamalarına son 

verdi.
 Az pişmiş veya çiğ yumur-

ta: Salmonella enfeksiyonu 
riskini artırdığından yumur-
ta tam pişmiş olarak tüketil-
melidir. 

 Pastörize edilmemiş veya 
küflü peynirler: Pastörize 
edilmemiş yumuşak peynir-
lerde veya bazı ev yapımı 
peynirlerde; erken doğum, 
düşük ya da doğum kusurla-
rına sebep olan listeria adlı 
bakteriler bulunur.

 Az pişmiş ya da çiğ et: 
Toksoplazma riski taşır. Bu 
da doğum kusurlarına ve 
düşüğe sebep olabilir. Bu 
nedenle etler hiç pembelik 
kalmayana kadar pişiril-
melidir. Sucuk salam, sosis, 
pastırma gibi işlenmiş et 
ürünlerinden de uzak durul-
malıdır.

 Kabuklu deniz ürünleri 
Midye, istiridye, karides gibi 
çiğ veya az pişmiş kabuk-
lu deniz ürünlerinin gebe-
lik sürecinde yenmemesi 
önerilir. Nedeni ise çiğ de-
niz ürünleri de salmonella 
üretmeleri nedeniyle  besin 

zehirlenmeye sebep olabil-
meleridir..

 Alkollü içecekler: Hamile-
likte kesinlikle tüketilmesi 
yasak olan gruptur. Bebeğin 
gelişimini olumsuz etkile-
mektedir.

 Bitki çayları: Hamilelikte 
mümkün olduğunca uzak 
durulmalıdır. Fesleğen,  aloe 
vera, sedef otu, ginseng, ke-
kik, adaçayı ve bunlar gibi 
pek çok bitki rahim kasıl-
malarını başlatabilir ya da 
doğum anomalilerine neden 
olabilir. .

 Soya ürünleri: Soya sosu 
vb. ürünleri gebelikte öne-
rilmemektedir. Genetiğiyle 
oynanmış enzimler içermesi 
nedeniyle  anneye ve bebe-
ğe zararlı olabileceği düşü-
nülmektedir..

 İyi yıkanmayan sebzeler: 
Sebze ve meyve tüketirken 
mutlaka iyice yıkandığından 
emin olunmalıdır. İyi yıkan-
mayan sebze ve meyvelerde 
bakteri ve zirai ilaç kalıntısı 
bulunabileceğinden anne 
ve bebeğin sağlığını tehdit 
edebilir.
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 “Biyoteknolojide Fırsatlar ve Türkiye” konferansı 
düzenlendi

 ADÜ Rekombinant DNA 
ve Rekombinant Protein 
Merkezi (REDPROM) tara-
fından organize edilen Av-
rupa Biyoteknoloji Derneği 
Başkanı ve Kayseri Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Genetik AD Başkanı 
Prof. Dr. Munis Dündar’ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
“Biyoteknolojide Fırsatlar 
ve Türkiye” konulu konfe-
rans, 1 Mart 2018 tarihinde 
AİSYEM Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşti.

Elliden fazla ülkenin oluş-
turduğu Biyoteknoloji kon-
sorsiyumunun 11 yıldır baş-
kanlığını yürütmekte olan 

Prof. Dr. Munis Dündar, ürü-
ne yönelik Biyoteknolojik 
fırsatların Türkiye açısından 
değerlendirilmesi gerek-
tiğine ve bunun için izle-
nebilecek yol haritalarına 
değindi. Dündar, Dünyadaki 
biyoteknolojik pazarların 
ülkelere ve ürünlere göre 
dağılımdan söz ederek, ül-
kemizin 80 milyonluk nüfu-
suna oranla biyoteknolojik 
altyapıya sahip pazarda yer 
alanların sayısının yaklaşık 
500 bin kişiyle sınırlı kaldı-
ğını ve bu oranın yükselme-
sinin lisansüstü düzeydeki 
nitelikli kişilerin desteklen-
mesi ve istihdamı ile müm-
kün olabileceğini kaydetti. 

Çağımızın biyoteknolojide 
altın çağını yaşadığı bu za-
manda geç kalmamamız ge-
rektiğini vurgulayan Prof. 

Dr. Dündar, bilgi üretmenin 
yanı sıra ürüne yönelmenin 
yollarının aranması gerekti-
ğini belirtti. 

Bozdoğan MYO’dan 
‘Mektuplarla Çanakkale’ 
gösterisi

Prof. Dr. Mehmet Çelik 
Rektörümüzü ziyaret etti

 Bozdoğan Meslek Yük-
sekokulu (MYO) tarafın-
dan Çanakkale Zaferi’nin 
103’üncü yıldönümü 
dolayısıyla hazırlanan 
“Mektuplarla Çanakka-
le” adlı gösteri 15 Mart 
2018 tarihinde Yükseko-
kul Konferans Salonu’nda 
sahnelendi.

Çanakkale ruhunu anla-
tabilmek adına hazırla-
nan gösteri, Bozdoğan 
MYO öğrencileri, Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Nur-
danur Tavlan Soydan ve 

Yüksekokul Sekreteri 
Ülkü Altındağ tarafından 
gerçekleştirildi. 

Gösteriye, Bozdoğan 
Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Doç. Dr. Nuran Ay-
sul, Bozdoğan İlçe Kay-
makamı Murat Akyüz, 
Jandarma Yüzbaşı Yaşar 
Görmez, İlçe Emniyet 
Amiri Vekili Eşref Acar, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Madran, Bozdo-
ğan İlçe Müftüsü İsa Ada 
ve çok sayıda öğrenci ka-
tıldı. 

 Anka Teknoloji Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Çelik Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı 
2 Mart 2018 tarihinde  
makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde ba-

bası Hüdaverdi Bircan’ı 
kaybeden Rektörümüze 
taziyelerini ileten Prof. Dr. 
Mehmet Çelik, merhumun 
ruhuna okuduğu dua ile 
Rektörümüze başsağlığı 
ve sabır diledi.
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Nazilli İİBF para yönetiminde lider
 Üniversitemiz Nazilli İk-

tisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi (İİBF) öğrencileri, 
Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesinin (ODTÜ) ilk kez 
düzenlemiş olduğu sanal 
borsa yarışması “Invest it 
up”a katılarak büyük ödülü 
kazandı.

Ödül töreninin ardından 
Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Erdemir Gündoğ-
muş, Nazilli İİBF İşletme 
Bölümü Muhasebe-Finans-
man Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf Kaderli; de-
receye giren Avni Elvano-
ğulları ve Selahattin Ertürk 
Çiftçi ile birlikte 5 Mart 
2018 tarihinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ı ma-
kamında ziyaret etti. 
Ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti ifade eden Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
öğrencilerimizin başarıla-
rından dolayı gurur duydu-
ğunu belirterek başarıları-
nın devamını diledi. 

ODTÜ’nün düzenlediği ve 
yaklaşık 800 öğrencinin ka-
tıldığı sanal borsa yarışma-
sında, İşletme Bölümünde 
öğrenim gören Avni Elva-
noğulları birincilik derece-
sini elde etti. Sanal parayı 
6 hafta içerisinde en yük-
sek getiri ile değerlendiren 
Nazilli İİBF öğrencilerinden 
Uluslararası İlişkiler Bölü-
münde öğrenim gören Sela-
hattin Ertürk Çiftçi ise yarış-
mada üçüncü oldu. Böylece, 
Üniversitemiz, büyük ödül-
leri alan ilk 3 içerinde iki 
öğrenci ile temsil edildi. Ya-

rışmada altıncılık derecesini 
yine Nazilli İİBF öğrencisi 
olan Osman Kaya elde etti.  
Yarışmanın en iyileri sayılan 
ilk 10’da  Üniversitemizden 
toplamda 3 öğrenci yer aldı. 

Altı hafta süren yarışma-
da bir diğer kategori olan 
“Haftanın Birincileri Ödül-
lerinde”  Avni Elvanoğulla-
rı, iki kere haftanın birincisi 
olarak ayrıca ödül kazandı.

 Amerika Birleşik Dev-
letlerinin (ABD) Teksas 
Eyaletinde Hıristiyan bir 
ailenin ferdi olarak dün-
yaya gelen Najla Tam-
my Kepler’in İslamiyet’le 

tanışmasının ardından 
yaşadıklarını anlattığı 
“Teksas’tan Hakikate Yol-
culuk” adlı söyleşi progra-
mı 1 Mart 2018 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi 

Magnesia Salonu’nda ger-
çekleşti. Öğrenci Topluluk-
larından İnsan Hak ve Hürri-
yetleri Topluluğu tarafından 
düzenlenen etkinliğe Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Genel Sekreter V. Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Aslan akademik 
ve idari personelin yanı sıra 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte Najla Tammy Kep-
ler, inançlı bir aileden geldi-
ğini ve ailesinde hiç Müslü-
man olmadığını, inancındaki 
boşluklardan dolayı arayış 
içerisinde olduğunu ve Al-
lah’a ‘Rabbim bana hikmet 
ver.’ diyerek dua ettiğini bu-
nun akabinde Müslümanlık 
ile tanışmasını anlattı. 

Kepler ABD’nin ekonomik 
olarak zengin olmasına 

rağmen, ABD’de alkol ve 
uyuşturucu bağımlılığının 
hat safhada olduğuna, ah-
laki değerlerin çöktüğüne 
ve boşanma oranlarının 
çok yüksek olduğuna dikkat 
çekti.

Türkiye’deki inanç yapısına 
da değinen Kepler, “Müslü-
man olunca gerçek hayatı 
keşfettim, nereye dönersem 
İslamiyet’in güzelliği ile 
karşılaştım.” diyerek insanın 
kendi dünyasını güzelleş-
tirmesinin kendini değiştir-
mek ile başladığını belirtti. 

Soruların yanıtlanmasının 
ardından Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Najla Tam-
my Kepler’e katkılarından 
dolayı teşekkür belgesi  
verdi. 

 “ Teksastan Hakikate Yolculuk”  söyleşi programı 
gerçekleşti
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 Üniversitemiz Hemşirelik 
Fakültesi tarafından düzen-
lenen Proje Kursu 1/A’ nın 
devamı olan ve Üniversite-
mizin çeşitli birimlerinden 
öğretim üyelerinin dene-
yimlerini paylaşmak üzere 
katıldığı “Proje Kursu 1/B”, 16 
Mart 2018 tarihinde Hemşi-
relik Fakültesi Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleşti.

Sabah oturumunda Tıp Fa-
kültesi Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. Hatice Ertabaklar ve Prof. 
Dr. Bülent Bozdoğan, Tür-

kiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) proje deneyimlerini 
paylaştılar. Katılımcılardan 
gelen örnek fikirlerin pro-
jelendirilmesine yönelik 
öneriler konuşularak ortak 
proje çalışma konularının ilk 
tohumları atıldı. Kursun öğ-
leden sonraki oturumda Na-
zilli İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinden Prof. Dr. Sema 
Oğlak  TÜBİTAK ve farklı pro-
je destekleri hakkında geniş 
kapsamlı bilgiler sunarak 
özellikle yurt dışı bağlantıla-

rının bu süreçte çok yararla-
rını gördüğünü belirtti. 
Son konuşmacı, Turizm Fa-
kültesinden Yrd. Doç. Dr. 
Güntekin Şimşek kendi pro-

jelerini anlattıktan sonra 
Hemşirelik Fakültesi ile or-
tak yenilikçi ürünler çıkarma 
konusunda iş birliğine hazır 
oldukları mesajını iletti.

Hemşirelik Fakültesi proje ortaklıkları kurmaya başladı

Eğitim Bir-Sen ve Me-
mur-Sen Sendikaları Kon-
federasyonunun ortaklaşa 
düzenlediği Üniversitemiz 
Aydın Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi Çiğdem 
Çan Aslan’ın konuşmacı ola-
rak katıldığı “Kadın ve Savaş” 
adlı konferans, 8 Mart 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. 

Programa, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra 
Valimizin eşi Fatma Köşger, 
Rektörümüzün eşi Öğr. Gör. 
Hatice Bircan, Üniversitemiz 
Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. 

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

ADEM Topluluğu Danışma-
nı Uzman Mürüvvet Ab-
bak’ın açılış konuşması ile 
başlayan etkinlikte Abbak, 
“8 Mart Kadınlar Günü, tüm 
dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de kadının hak ettiği 
yerini ve değerini hatırla-
tan bir gündür.” dedi. 
Eğitim Bir-Sen 2 No’lu Şube 
Başkanı Vedat Aydın’ın ko-
nuşmasıyla devam eden 
etkinlikte Aydın, toplumun 

kadın erkek çatışmalarının 
üzerine değil, sevgi saygıya 
dayalı yardımlaşma üzerine 
kurulması gerektiğini vurgu-
ladı.

Sunumuna ‘kadın’ kelimesi-
nin tanımını yaparak başla-
yan Klinik Psikolog Öğr. Gör. 
Çiğdem Çan Aslan, Batı ülke-
lerindeki kadın kelimesinin 
kökünün ‘erkeğin parçası, 
erkeğin eşi’ olduğuna dikkat 
çekti ve Doğu’ya yaklaştıkça 
kadın tanımının ‘özgür birey, 
yaşam kaynağı’ olarak değiş-
mesini vurguladı. Aslan, sa-

vaş mağduru kadınlara soru-
lan ‘Bu kadar acıyla nasıl baş 
ettiniz?’ sorusuna kadınların 
çoğunun ‘İnancım beni ayak-
ta tuttu, dua ve umut ederek 
ayakta kaldım.” cevabını ver-
diğini belirtti.

Kadınlarımızın 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü’nü 
kutlayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Öğr. Gör. Çiğ-
dem Çan Aslan’a teşekkür 
plaketini verirken; katkıla-
rından dolayı Aslan’a teşek-
kür eden Fatma Köşger de 
kendisine çiçeğini verdi.

“Kadın ve Savaş” konferansında kadına şiddetin insanlık 
suçu olduğu vurgulandı
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Hemşirelik Fakültesi 
Dünya Kadınlar Gününü kutladı

 Üniversitemiz Hemşirelik 
Fakültesi tarafından düzen-
lenen “Hemşirelik Fakültesi 8 
Mart Dünya Kadınlar Gününü 
Kutluyor” adlı etkinlik, 8 Mart 
2018 tarihinde Üniversite-
miz Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Poliklinikler Binası 
girişinde gerçekleşti.

Hemşirelik Fakültesinin,  8 
Mart Dünya Kadınlar Günü 

kapsamında düzenlediği 
etkinliğe, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Recai Tunca,  
Hemşirelik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, 
Hastane Başhekimi Doç. Dr. 
Mücahit Kapcı, Hemşirelik 
Hizmetleri Müdürü Hemşire 
Gülsün Pekçetin, Hemşirelik 
Fakültesi öğretim elemanla-
rı, idari personeli ile öğrenci-

leri katıldı.
Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi önüne 
kurulan stantta Hemşirelik 
Fakültesi öğrencileri, hasta-
nemizi ziyaret eden kadın-
lara ve kadın sağlık çalışan-
larına üzerlerinde Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Yeryüzün-
de gördüğümüz her şey, ka-
dının eseridir “ sözünün yazılı 
olduğu çiçekleri dağıtarak bu 

özel günde onlarla birlikte 
olduklarını iletti.

Etkinlik kadınlarımız tara-
fından memnuniyetle kar-
şılanırken, Fakülte yönetimi 
2500 adet menekşe gönde-
rerek etkinliğe destek olan 
İzmir Bayındır İlçe Beledi-
ye Başkanı Dr. Ufuk Sesli’ye, 
Sevgi, Ege, Gençlik ve Lisa Çi-
çekçiliğe teşekkürlerini iletti.

 İlimizde 18 Mart Şehitle-
ri Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 103’üncü 
yıl dönümü dolayısıyla dü-
zenlene törenlere, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Recai Tunca, Prof. Dr. Törün 
Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak 
katıldı. Gün dolayısıyla 
Tellidede Mezarlığı Şehit-
lik Adası’nda düzenlenen 
törene İlimiz Valisi Yavuz 

Selim Köşger, Aydın Mil-
letvekili Mehmet Erdem, 
Aydın Büyükşehir Başkan 
V. Evrim Karakoz, Cumhuri-
yet Başsavcısı Kasım Tüten, 
Adli Yargı Adalet Komisyon 
Başkanı Erhan Yıldırım, 
Rektör Yardımcılarımız, 
parti il başkanları, dernek 
başkanları, daire müdürle-
ri, şehit yakınları ve vatan-
daşlar katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törende saygı atı-
şının yapılmasından sonra 
tüm şehitler için dua edil-
di.

Şehitlik anıtına çelenkle-
rin sunulduğu törende, Vali 
Köşger ve protokol üyele-
ri şehitlerin mezarlarına 
karanfil bıraktı. Duygusal 

anların yaşandığı törende 
Rektör Yardımcılarımız şe-
hit aileleriyle sohbet etti. 
Törenin ardından protokol 
üyeleri, Yedieylül Şehitler 
Abidesi, Çanakkale Şehit-
leri Anıtı, Kemer Mezarlığı 
Şehitliğini de ziyaret ede-
rek şehit mezarlarına ka-
ranfil bıraktı. Anma prog-
ramı Kültür Merkezi’nde 
devam etti. 

18 Mart Şehitler Günü 
Anma Etkinlikleri’ne katıldık
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 Üniversitemizce düzenle-
nen Düşünür – Yazar Abdüs-
selam Semre’nin konuşmacı 
olarak katıldığı “ Kadınlar 
Gerçek Haklarına Sahip mi?” 
konu başlıklı konferans 7 
Mart 2018 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi Miletos Sa-
lonu’nda gerçekleşti. 

Konferans öncesi Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı 
makamında ziyaret eden 
Abdüsselam Semre, Rektö-
rümüzle bir süre sohbet etti. 
Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rektö-
rümüz Prof. Dr. Bircan, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü önce-
sinde Üniversitemize kadın 
hakları konusunda konferans 
vermek için gelen Semre’ye 
teşekkür etti. Ziyaretin so-
nunda Semre, Rektörümüze 
yazarı olduğu kitapları hedi-

ye etti.
Konferansa Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Germencik Meslek Yükse-
kokulu (MYO) Müdürü Doç. 
Dr. Mustafa Sürmen, Nazilli 
MYO Müdürü Mustafa Özçağ, 
akademik ve idari personelin 
yanı sıra çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın ardından Abdüsselam 
Semre’nin hayatının anla-
tıldığı videonun izlenme-
siyle başlayan konferansta 
“ Kadınlar Gerçek Haklarına 
Sahip mi?” konu başlığı al-
tında İslamiyet’in kadınlara 
sağladığı haklar ve İslami-
yet’in kadınlara verdiği önem 
anlatıldı. 

Kuran-ı Kerim’de geçen ka-
dınlarla ilgili ayetler ve Pey-

gamber efendimizin hayatın-
dan örnekler vererek kadının, 
İslam dinindeki yeri ve öne-
mini anlatan Semre, kadınla-
rın öncelikle bir canlıyı dün-
yaya getirdiğini ve kutsal bir 
olayın baş aktörü olduğunu 
dile getirdi.

Soruların yanıtlanmasının 
ardından son bulan konfe-
ransta, Germencik MYO Mü-
dürü Doç. Dr. Mustafa Sür-
men, Abdüsselam Semre’ye 
katkılarından dolayı teşekkür 
ederek Üniversitemiz hediye 
paketini verdi.

Üniversitemizde kadın hakları konuşuldu

 Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan,  Üniversitemiz 
Teknokent A.Ş. Genel Mü-
dürü Doç. Dr. Cemal İyem 
ve beraberindeki heyet, 

Valimiz Yavuz Selim Köş-
ger’i, 5 Mart 2018 tarihin-
de makamında ziyaret etti. 

Ziyarette; teknokentlerin 

Üniversitelerin ve şehir-
lerin gelişmesi için şart 
olduğunu vurgulayan Vali 
Köşger, “ADÜ Teknokent;  
kısa sürede iyi bir ilerleme 

kaydetti, yapılan çalışma-
ları yakından takip ediyo-
rum.” dedi.

Üniversite -  sanayi iş birli-
ğinde en önemli adımların 
teknokentler aracılığıyla 
atıldığına dikkat çeken 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Teknokentin ilimi-
zin ekonomik kalkınma-
sında lokomotif olacağını 
vurguladı.

Üniversitemiz Teknokent 
A.Ş. Genel Müdürü Doç. 
Dr. Cemal İyem Tekno-
kentin  işleyişi ve gelişim 
aşamaları hakkında Vali-
miz Yavuz Selim Köşger’i 
bilgilendirirken, Valilik ve 
Üniversite arasında iş bir-
liği protokolü yapılması 
kararlaştırıldı.

Teknokent ekibi Vali Yavuz Selim Köşger’ü ziyaret etti
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 Üniversitemiz Söke Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu (MYO), Aydın İl Sağlık 
Müdürlüğü ve Paramedik ve 
Hastane Öncesi Acil Tıp Der-
neği (PARHAD) Aydın İl Baş-
kanlığı iş birliğiyle düzen-
lenen “Aritmi Yönetimi ve 
Elektriksel Tedaviler Eğiti-
mi’’, 20 Mart 2018 tarihinde 
Üniversitemiz Söke Sağlık 
Hizmetleri MYO Temel Mes-
leki Beceri Laboratuvarı’nda 
gerçekleştirildi.

İlk ve acil Yardım Programı 
öğrencilerinin katıldığı ve 

bir gün süren eğitim boyun-
ca Denizli İl Sağlık Müdürlü-
ğüne bağlı Denizli 112 Eğit-
meni Paramedik Erdal Tek, 
bilgi ve tecrübelerini öğren-
cilere aktardı.

Eğitim, 19-20 Şubat 2018 ta-
rihinde verilen Temel EKG- 
Aritmi Yönetimi ve Elekt-
riksel Tedaviler eğitiminin 
ikinci kuru olarak düzen-
lenmiş olup öğrencilerimize 
periarrest ritimlerin tedavisi 
ve kardiopulmoner resüsi-
tasyon yönetimi konuların-
da uygulamalı eğitim verildi.

Aritmi Yönetimi ve 
Elektriksel Tedaviler Eğitimi 
gerçekleştirildi

Merkez Kampüste fidanlar 
toprakla buluştu

 Üniversitemiz Davutlar 
Meslek Yüksekokulu ko-
ordinatörlüğünde, Türkiye 

Aşçılar Federasyonu liderli-
ğinde Kuşadası Profesyonel 
Aşçılar Derneğinin organize 

ettiği “Ege Şefler Yarışma-
sı” Ege Bölgesi 3.  Ağırlama 
Konaklama Teknolojileri ve 
Ev Dışı Tüketim Fuarı, 21-24 
Şubat 2018 tarihleri arasın-
da Ege’nin turizm merkez-
lerinden Kuşadası’nda Efes 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti. 

Profesyonel ve genç aşçı-
ların hünerlerini gösterdiği 
yarışmada aralarında ya-
bancı yarışmacıların da ol-
duğu 400’e yakın aşçı, yerli 
ve yabancı jüriden oluşan 
profesyonel jüri karşısında 
madalya almak için kıyası-
ya ter döktü. Yarışma, Genç 
Aşçılar Bireysel, Kapalı Kutu 
Ekip, Lise Bireysel, Lise Ekip 

ve Ev Yemekleri kategorileri 
olmak üzere toplam 5 kate-
goride gerçekleştirildi.  

Yarışmaya katılan Davutlar 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
İkram Hizmetleri 2. sınıf öğ-
rencimiz Hasan Yılmaz, Genç 
Aşçılar Bireysel - Tavuk ka-
tegorisinin en yüksek pua-
nını alarak Gümüş madalya 
ile ödüllendirilirken, Aşçılık 
1. sınıf öğrencilerimiz Fatih 
Gezen, Mert Melik Oymak ve 
Gediz Sayılgan Kapalı Kutu 
Ekip yarışmasında yarışma 
komisyonunun verdiği sürp-
riz malzemeler ile 3 cour-
se‘luk bir mönü hazırlayarak 
jüri tarafından Bronz madal-
yaya layık görüldü. 

Ege Şefler Yarışması renkli görüntülere sahne oldu

 Aydın Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu 
(MYO) ve Şehir Sağlığını 
Geliştirme, Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (ŞE-
SAM)  iş birliğiyle 6 Mart 
2018 tarihinde Üniver-
sitemiz Merkez Kampü-
sünde 250 fidan toprakla 
buluştu. 

Aydın Sağlık Hizmetleri 
MYO ve ŞESAM önderli-
ğinde yapılan ağaç dikme 
etkinliğine, Hemşirelik 
Fakültesi ve Sağlık Bi-

limleri Fakültesi öğretim 
üyeleri ve öğrencileri de 
destek verdi. 

Gelişen ve değişen dün-
yada çevre sorunlarına 
her geçen gün bir diğeri 
eklenirken, bu sorunların 
çözümünde bireysel ve 
sosyal sorumluluğun bi-
lincinde olan akademis-
yen ve öğrencilerin ağaç 
dikme etkinliğine geniş 
çaplı katılımları umut 
verici olarak değerlendi-
rildi.
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 16. Uluslararası İstanbul 
Mutfak Günleri kapsamında 
düzenlenen yarışmalarda, 
Üniversitemiz Didim Meslek 
Yüksekokulu (MYO) öğren-
cisi Gamze İnç gümüş ma-
dalya kazandı.

İstanbul TÜYAP Fuar ala-
nında 70’in üzerinde kate-
goride düzenlenen, Türk ve 
dünya şeflerinin madalya 
alabilmek için her yıl kıya-
sıya mücadele ettiği yarış-
malarda, geçmiş yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da öğren-
cilerimiz başarı ile Üniversi-
temizi temsil etti.

“Üniversiteliler” kategori-
sinde yarışan öğrencimiz 
Gamze İnç, tatlı tabağı ile 
katıldığı yarışmada ikinci 
olarak gümüş madalya ka-
zanma başarısını gösterdi.

Dünya Aşçılar Birliği (WACS) 
iş birliği ile gerçekleşen, Tür-
kiye’nin en büyük gastrono-
mi yarışması ve festivali olan 
organizasyon, Türk mutfağı-
nın dünya mutfağı ile en-
tegrasyonunu sağlamakla 
birlikte, ülkemizin öğrenci ve 
genç şeflerine uluslararası 
düzeyde yarışma imkânı su-
nuyor.

Gastronomi Yarışmalarının Ödül Şampiyonu ADÜ

 Üniversitemizde Sağlıklı 
Yaşam ve Beslenme Toplu-
luğu tarafından 28 Şubat 
2018 tarihinde Diyetisyen 
Tolga Doğan ile “Popüler 
Diyetler ve Doğru Bilinen 
Yanlışlar” konulu söyleşi 
düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi’n-

de düzenlenen etkinliğe 
genç ve dinamik diyetis-
yen Tolga Doğan, topluluk 
üyeleri, çoğunluğu Bes-
lenme ve Diyetetik bölü-
münden oluşan öğrenciler 
ve akademisyenler katıldı. 
Sunum ve soru-cevap şek-
linde ilerleyen söyleşide 
son dönemlerin çeşitli po-

püler diyetleri konuşuldu. 
Bu diyetlerin bilimsel te-
melli değerlendirilmesini 
yapan Tolga Doğan merak 
edilen noktaların üzerinde 
ayrıntılarıyla durdu. 

Beslenme biliminin öne-
mine sıkça vurgu yapılır-
ken, genç diyetisyenin iş 

hayatına atılma serüveni 
de büyük bir keyifle din-
lendi. 

Doç. Dr. Dide Kılıçalp Kı-
lınç ile Prof. Dr. Hilmi Ya-
man’ın teşekkür belgesini 
Diyetisyen Tolga Doğan’a 
takdim etmesinin ardından 
etkinlik son buldu. 

Sağlıkta doğru bilinen yanlışlara dikkat çekildi
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 Bozdoğan Meslek Yükse-
kokulunda Yeşilay Hafta-
sı dolayısıyla düzenlenen 
Yüksek Öğrenim öğrenci-
leri ve Ortaöğretim öğren-
cilerine yönelik “Alkol ve 
Uyuşturucu Maddelerin Za-
rarları” konulu konferans, 8 
Mart 2018 tarihinde İlçe 
Müftüsü İsa Ada, Bozdoğan 
MYO Müdür Yardımcısı Öğr. 

Gör. Nurdanur Tavlan Soy-
dan ve Dr. Merve Abbak ve 
öğrencilerin yoğun katılı-
mıyla gerçekleşti.

Konferansta,  alkol ve uyuş-
turucu maddelerin kullanı-
mının İslam dini açısından 
yasak olduğunu ifade eden 
İlçe Müftüsü İsa Ada, kişi-
yi her türlü kötülüğe iten 

içkinin, inanmış insanlara 
haram olduğunun altını 
çizdi.

Bağımlılık yapan madde 
kullanımının ekonomik 
açıdan sakıncalarını an-
latan Öğr. Gör. Nurdanur 
Tavlan Soydan, bu mad-
delerin cebimize ve ülke 
ekonomisine verdiği zarar-

ları istatistiksel verilerle 
vurguladı. Dr. Merve Abbak 
da sigara alkol ve her türlü 
uyuşturucu maddenin in-
san sağlığına zarar verdi-
ğini belirterek, kapalı yer-
lerde ve özellikle evlerde 
sigara içenlerin gördüğü 
zarar kadar sigara içme-
yenlerin de zarar gördüğü-
nü dile getirdi.

 Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan, 26 Şubat 2018 
tarihinde Söke İşletme 
Fakültesi’ni ziyaret etti. 
Söke İşletme Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr.Fatma Ne-
val Genç’in faaliyetlerini 
anlattığı sunumla baş-
layan kahvaltı etkinliğe 
Söke Kaymakamı Tahsin 
Kurtbeyoğlu, Söke Bele-
diye Başkanı Süleyman 
Toyran, Söke Eğitim Vakfı, 
Söke Ticaret Borsası, Söke 
Esnaf ve Kefalet Koopera-
tifi ve Söke İşletme Fakül-

tesi Öğretim Elemanları 
ve öğrenci temsilcileri 
katıldı.
Prof.Dr. Cavit Bircan Adnan 

Menderes Üniversitesi ve 
Söke İşletme Fakültesi 
hakkındaki plan ve proje-
lerinden bahsetti. Prof. Dr. 

Cavit Bircan Söke İşletme 
Fakültesi’ndeki birlik ve 
beraberliğin etkileyici ol-
duğunu da belirtti. 

 Üniversitemiz Buharkent 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Çocuk Gelişimi öğrencileri 
ve Öğrenci Toplulukları-
mızdan Streskop Topluluğu 
öğrencileri, 21 Mart 2018 
tarihinde Dünya Down 
Sendromu Farkındalık Günü 
kapsamında Nazilli’de bulu-
nan Özel Gülenyüzler Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ni ziyaret etti.

Topluluk Danışmanı Buhar-
kent MYO Çocuk Gelişimi 
Programı Öğr. Gör. Hilal Ha-
tice Ülkü ile birlikte Merkezi 
ziyaret eden öğrenciler, özel 

eğitim alan öğrenciler ve 
aileleriyle ilgilenip sohbet 
etti. Ders kapsamında hazır-
ladıkları kıyafetleri giyerek 
müzik eşliğinde sandalye 
kapmaca, balon patlatma 
gibi oyunlar oynayan öğren-
ciler, hazırladıkları pankart-
larla Down Sendromunun 
bir hastalık değil bir farklılık 
olduğunu ve özel eğitim ge-
rektirdiğini vurguladı. 

“Gerçek sevgi kromozom 
saymaz.” sloganını vurgula-
yan öğrenciler etkinliği tek-
rarlayacaklarını söyleyerek 
Merkezden ayrıldı. 

Alkol ve uyuşturucu maddelerin zararları anlatıldı

Rektörümüz Söke İşletme Fakültesini ziyaret etti

 Down Sendromlu öğrenciler ziyaret edildi
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Hemşirelik Fakültesi etkinlikleri kariyer günleri ile devam 
ediyor

 Üniversitemiz Hemşire-
lik Fakültesi Hemşirelik-
te Yönetim Ana Bilim Dalı 
organizasyonu ile birlikte 
düzenlenen “Hemşirelikte 
Kariyer Günleri” etkinliği, 1 
Mart 2018 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi Miletos Sa-
lonu’nda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın ardından Hemşirelik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Didem Evci Kiraz’ın açılış 
konuşmalarıyla başlayan 
etkinlikte hemşireliğin gele-
ceği ve hemşirelikte kariyer 
planlamanın önemi anla-
tıldı. Prof. Dr. E. Didem Evci 
Kiraz’ın konuşmalarının ar-
dından Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, kariyer plan-
lamasının önemini anlattı. 
Prof. Dr. Bircan,  sağlık per-

sonelinin mesleklerinin çok 
özel olduğuna dikkat çeke-
rek bu mesleği icra edenle-
rin kariyer planlaması yanın-
da karakter planlamalarını 
da yapmaları gerektiğini be-
lirtti. Hasta yatağında yatan 
bir insana tebessümün çok 
değerli olduğunu vurgula-
yan Rektörümüz, hastaların 
hayatında iz bırakan sağlık 
personelini bu mesleği ter-

cih ettikleri için şanslı gör-
düğünü  ifade etti. 
Etkinliğin, sabahki oturu-
munda “akademik alandaki 
kariyer olanaklarına” yönelik 
panel düzenlenirken öğle-
den sonra Acıbadem Has-
tanesi ile Medicalpark Has-
tanesi’nin katkılarıyla “Özel 
Hastaneler ve Hemşirelikte 
Kariyer Olanakları” konulu 
sunumlar yapıldı.

İşitme engelli hastalar artık iletişim sorunu yaşamayacak
 Aydın Valiliği İl Sosyal 

Etüt ve Proje Müdürlüğü 
ile Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğünün or-
taklaşa düzenlediği, 120 
saatlik işaret dili kursuna 
Üniversitemiz Uygulama 
ve Araştırma Hastanesin-
den iki personelimiz katıl-
dı.

Düzenlenen kurs ile top-
lumsal farkındalık yaratıla-
rak, işitme engellilerin kul-
lanmak zorunda oldukları 

Türk İşaret Dili’nin yaygın-
laştırılması ve bu konudaki 
mağduriyetin asgari sevi-
yeye indirilmesi amaçlandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. 
Mücahit Kapçı, “Hastaları-
mıza en iyi hizmeti vermek 
en büyük amacımız. Perso-
nelimizin aldığı işaret dili 
eğitimi ile artık işitme en-
gelli hastalarımız iletişim 
sorunu yaşamayacak.” diye-
rek işaret dili kullanımının 
önemine vurgu yaptı.



   
MART 2018   ADÜ HABER 37

Adnan Menderes Üniver-
sitesi Vakfı (ADVAK) ve 
Net Kampüs Şirketinin 
düzenlediği “Kariyer Zir-
vesi” eğitim programı, 11 
Mart 2018 tarihinde Ata-
türk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.
Geleceğin kariyer sahip-
leri için “İş Hukuku – SGK 
Mevzuatı, İnsan Kaynakla-
rı Yönetimi, Etkili Mülakat 
Teknikleri ve CV Hazırla-
ma, Dış Ticaret ve E-Ti-
caret, Beden Dili ve Dik-
siyon” konu başlıklarında 
eğitimlerin verildiği “Ka-
riyer Zirvesine”, yaklaşık 
300 kişi katıldı. 
Aydın SGK İl Müdürlü-
ğü Sosyal Güvenlik De-
netmeni Aydın Aymak, İş 
Hukuku ve SGK Mevzuatı 
hakkında bilgiler verirken 
Bozatlı Holding Yöne-
tim Kurulu Üyesi Zeynep 

Bozatlı Bakır, İnsan Kay-
nakları Yönetimi ve Etki-
li Mülakat Teknikleri ve 
CV Hazırlama konusunda 
bilgiler vererek, özgeçmiş 
hazırlarken dikkat edil-

mesi gereken unsurlara 
değindi.
Dış Ticaret Uzmanı Özgül 
Karagöz’ün, Dış Ticaret ve 
E-Ticaret konusunda bil-
giler verdiği sunumundan 

sonra NTV Haber Spikeri 
Erhan Ertürk, Beden Dili 
ve Diksiyon ile daha etkili 
bir iletişimin nasıl ger-
çekleşebileceği konusun-
da yaşam tüyoları verdi.

Kariyer Zirvesi Usta İsimleri Üniversitemizde buluştu

 Üniversitemiz Kütüp-
hane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen “Mendeley 
Referans Yönetim Sistemi 
Eğitimi”  28 Şubat 2018 ta-
rihinde Atatürk Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleşti.
Eğitimi veren Elsevier Şirke-

ti Yetkilisi Saide Sak, Men-
deley Referans Yönetimi 
Sistemi hakkında bilgiler ve-
rirken, sistemin araştırmacı-
ların verimini arttırabilecek 
bir referans yönetim sistemi 
olduğuna dikkat çekti. Saide 
Sak, Mendeley kullanıcıları 
için online Demo uygula-

ması üzerinden sistemi de-
taylı bir şekilde anlattı.

Seminerin ardından Kütüp-
hane ve Dokümantasyon 
Daire Başkan V. Uzman Öz-
den Faydalıgül katkıların-
dan dolayı Saide Sak’a te-
şekkür belgesi takdim etti.

Mendeley Referans Yönetim Sistemi Eğitimi verildi

Söke MYO’da Şehitlerimiz 
için lokma döküldü

Öğretim Üyemiz “En İlginç 
Görüntü” konseptinde 
birincilik ödülü aldı

 Üniversitemiz Söke 
Meslek Yüksekokulu 
(MYO) 5 Mart 2018 tari-
hinde terör unsurlarına 
karşı Suriye’de düzenle-
nen Zeytindalı Harekatı 
şehitleri için lokma hayrı 

düzenledi.
Lokma hayrına Yükse-
kokulun akademik, idari 
personeli, öğrencileri ve 
ilçe halkı katılırken, et-
kinlikte tüm şehitlerimiz 
rahmetle anıldı.

Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Fizik Tedavi ve Reha-
bilitasyon Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ömer Fa-
ruk Şendur, 22-24 Şubat 
2018 tarihleri arasında 

Ankara’da yapılan TURK-
MUS-3 Multidisipliner 
Ultrasonografi Sempoz-
yumu’nda “En İlginç Gö-
rüntü” dalında birincilik 
ödülü aldı.
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 Üniversitemiz Psikoloji 
Bölümü tarafından 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kap-
samında düzenlenen “Fark-
lı Yönleriyle Kadına Şiddet 
Olgusu” konulu panel, 9 
Mart 2018 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi Maiandros 
Salonu’nda gerçekleşti.

Panele, Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 
Mehmet Eskin ve Prof. Dr. 
Çiğdem Dereboy ile Fen 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 

Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Gülhan Demiriz ko-
nuşmacı olarak katıldı.
Panelde Yrd. Doç. Dr. Gül-
han Demiriz “Kadına Yöne-
lik Şiddetin Sorgulanmayan 
Boyutu” üzerinden toplum 
tarafından inşa edilen ka-
dınlık /erkeklik olgusunu 
örneklerle anlattı. 

Prof. Dr. Çiğdem Dereboy 
ise Kadına Şiddet Olgusunu 
‘Travma’ kavramı üzerinden 
kendi çalışmasından örnek-
lendirmeler yaparak analiz 
etti. 

“Farklı Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu” paneli 
düzenlendi

23. Spor Şenliği açılış maçıyla başladı

 23. Spor Şenliği Açılış 
Maçı, 12 Mart 2018 tari-
hinde Nazilli İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi 
ile Hemşirelik Fakültesi 
arasında oynandı.
BESYO Spor Tesisleri’nde 
gerçekleşen 3x3 (sokak 
basketbolu) basketbol 

maçı, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Halil Kırnak’ın 
hava atışı ile başladı. 
Tüm sporculara başarılar 
dileyen Prof. Dr. Kırnak, 
maçların fairplay gözeti-
lerek oynanması temen-
nisinde bulundu.
Spor Şenliği, öğleden 

sonra, Atça Meslek Yük-
sekokulu (MYO) ve Boz-
doğan MYO arasında oy-
nanan halı saha futbolu 
müsabakasıyla devam 
etti.

Şenlikte; basketbol, fut-
bol, voleybol, satranç, 

masa tenisi ve kort teni-
si dallarında oynanacak 
müsabakalar 27 Nisan’a 
kadar devam edecek. 
Ferdi branşlarda (sat-
ranç, masa tenisi ve kort 
tenisi) öğrencilerimiz ve 
personelimiz turnuvala-
ra katılım gösterebilecek.
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 Üniversitemiz İşyeri 
Sağlığı ve Güvenliği Biri-
mi (İSGB) tarafından 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu ve ilgili yö-
netmeliklere göre Üniver-
sitemizde destek elemanı 
olarak görevlendirilen 
personelimize ve öğrenci-
lerimize yönelik eğitim 12 
Mart 2018 tarihinde Ata-
türk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz İSGB, Aydın 
İl Afet ve Acil Durum Mü-
dürlüğü (AFAD) ve Aydın 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Başkanlı-
ğının katkılarıyla 2 etap-
tan oluşan eğitimlerde, 
İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Yangın, Temel Afet Bilinci 
Konularında eğitim ve-
rildi. Eğitimler 12-13-14 
Mart tarihlerinde 3 gün 
süreyle Aydın, Söke ve 

Nazilli yerleşkelerimizde 
düzenlendi. Eğitimlerin 
devamı olan tatbikatlar, 

Mayıs ayı içerisinde tüm 
birimlerde gerçekleştiri-
lecek.

Üniversitemizde Destek Elemanları Eğitimi gerçekleştirildi

 Üniversitemiz Davut-
lar Meslek Yüksekokulu 
(MYO) 14 Mart 2018 ta-
rihinde “Kariyer Günleri’’ 
düzenledi. 

Kariyer Günlerine her yıl 
olduğu gibi Kuşadası (Ay-
dın), Bodrum (Muğla) ve 
Özdere (İzmir)’de bulu-
nan turizm sektörünün en 
prestijli otelleri katıldı. 
Davutlar MYO Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen 
etkinliğin birinci bölü-
münde otel yöneticileri 
ve departman sorumlu-

ları otellerine ilişkin bil-
giler verirken, istihdam 
edecekleri stajyer öğren-
cilerden beklentilerini 
ve çalışma koşullarını da 
aktardı. 

Davutlar MYO öğretim 
elemanları tarafından 
hazırlanan ikramların ve-
rilmesinin ardından öğ-
leden sonra gerçekleşen 
oturumlarda ise otel yet-
kilileri, öğrencilerle sı-
nıflarda bir araya gelerek 
iş görüşmeleri gerçekleş-
tirdi. 

Davutlar MYO’da sektör öğrenci buluşması gerçekleşti

 Üniversitemiz Söke İş-
letme Fakültesi İstiklâl 
Marşı’nın kabulünün 97.yıl 
dönümü dolayısıyla 12 
Mart 2018 tarihinde Meh-
met Akif Ersoy’u anma 
programı düzenledi.

Fakülte Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşen et-
kinliğe; Söke Belediye 
Başkanı Süleyman Toyran, 
Söke Kaymakamı Tahsin 
Kurtbeyoğlu, Söke Şair ve 
Yazarlar Derneği üyeleri, 
Söke Eğitim Vakfı temsil-

cileri, Fakülte personeli ve 
öğrencileri katıldı. 
Afrin şehitlerimiz için say-
gı duruşunun ardından 
İstiklâl Marşı’nın okunma-
sıyla başlayan etkinlikte, 
Söke İşletme Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Fatma Neval 
Genç günün anlam ve öne-
mine vurgu yaparak “Allah 
bu millete bir daha İstiklâl 
Marşı yazdırmasın.” dedi. 
Söke halkının yoğun ilgi 
gösterdiği etkinlikte, Fa-
külte öğrencileri Mehmet 
Akif Ersoy şiirleri okudu.

Söke İşletme Fakültesi Mehmet Akif Ersoy’u andı
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ADÜDAT bayrağı zirveye 
dikti

 Adnan Menderes 
Üniversitesi Dağcılık 
Topluluğu (ADÜDAT), 
4 Mart 2018 tarihin-
de  Özgür Deniz Pars, 
Mustafa Bahadır Yurt-
sever ve Ramazan Boz-
demir’den oluşan 3 ki-
şilik tırmanış ekibiyle 
Mantar Sote adlı rotada 
teknik ekipman kulla-

nılarak mix tırmanış 
yaptı. Rotayı başarıyla 
tamamlayan ekip, Ke-
şiştepe Zirve’ye ulaştı. 
Bu ADÜDAT’ın ilk Ulu-
dağ mix rotalarında tır-
manışıydı. Zirvede biraz 
dinlenen ekip, klasik 
rotadan dönüşe geçe-
rek 2 saatlik yürüyüş 
ardından kampa ulaştı.

Hemşirelik Fakültesinde 
proje kursu düzenlendi

 Üniversitemiz Hemşi-
relik Fakültesi   Toplantı 
Salonu’nda 9 Mart 2018 
tarihinde öğretim ele-
manlarına yönelik proje 
kursu düzenlendi. 

İki oturumdan oluşan 
kursta; sabah  fikir ge-
liştirme, projelendirme, 
proje döngüsü yönetimi 
ve ilgili konular interaktif 
bir yöntem ile sunuldu. 
Kursun öğleden sonraki 
oturumunda ise, fon kay-
nakları, TÜBİTAK proje 
başvurusu ve yazım sü-
reçleri, iş akış süreçleri ve 
projenin kabulü için tüyo-
lar konularına değinildi. 

Toplam 25 öğretim ele-
manının katılım gösterdi-
ği kursta, aktif ve verimli 
bir kurs süreci yaşandı.

Kursun eğitmenleri Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Me-
tin Dam ve Arş. Gör. Dr. 
Ferhat Yıldız’a teşekkür 
belgeleri, Hemşirelik Fa-
kültesi Dekanı ve Proje 
Kursu Eğiticisi Prof. Dr. E. 
Didem Evci Kiraz tarafın-
dan verilirken; Kiraz’a te-
şekkür belgesini, Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Hatice Öner Altıok verdi. 
Kurs katılımcılarla toplu 
fotoğraf çekimi ile son-
landı. 

 Tıp Bayramı dolayısıy-
la Afacan Mucitler Çocuk 
Akademisi öğrencileri, 14 
Mart 2018 tarihinde Has-
tanemizi ziyaret etti.
Okul Müdürü Gülçin Öz-

türk ve öğretmenleri 
eşliğinde gerçekleşen 
ziyarette, Hastane Baş-
hekimi Doç. Dr. Mücahit 
Kapçı’nın yanı sıra, Baş-
hekim Yardımcıları Doç. 

Dr. Ayhan Aköz, Yrd. Doç. 
Dr. Yusuf Kurtulmuş, Yrd. 
Doç. Dr. Vahit Yıldız ve 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil 
Erdoğdu da bulundu. Afa-
can Mucitler Çocuk Aka-

demisi 3-6 yaş grubu öğ-
rencileri, doktorlarımızın 
14 Mart Tıp Bayramını 
kutlarken, hastane yöne-
timi tarafından miniklere 
hediyeleri dağıtıldı.

Miniklerden Tıp Bayramı ziyareti
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 Üniversitemiz Koçarlı Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) tara-
fından düzenlenen İstiklal 
Marşı’nın Kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy´u anma programı, 
14 Mart 2018 tarihinde ger-
çekleştirildi.

Ömer Faruk Durdu Konfe-
rans Salonu’nda saygı duru-

şu ve İstiklal Marşı ile baş-
layan program, Koçarlı MYO 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Dr. Ahmet Engin Tüzün’ün 
günün anlam ve önemini 
belirten açılış konuşması ile 
devam etti. Tüzün, İstiklal 
Marşı’nın yazıldığı dönem-
lerde ülkenin içinde bulun-
duğu durumu anlatırken, 

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı 
ve eserleri hakkında kısa bil-
giler verdi.

Aynı zamanda Veteriner He-
kim olan Milli Şair Mehmet 
Akif Ersoy’un edebi kişili-
ği hakkında bilgiler veren 
Üniversitemiz Veteriner Fa-
kültesi Veteriner Hekimliği 

Tarihi ve Deontoloji Ana Bi-
lim Dalı Arş. Gör. Dr. Aysun 
Koç, 12 Mart 1921 tarihinde 
TBMM´de yapılan oylama 
sonucunda eseri birinci se-
çilen  Mehmet Akif Ersoy’un, 
verilen 500 liralık ödülü 
“Ben bu şiiri para için yaz-
madım.” diyerek Türk ordu-
suna bağışladığını anlattı. 

Koçarlı MYO’da Mehmet Akif’i Anma Etkinliği 
düzenlendi

 Üniversitemiz Didim Mes-
lek Yüksekokulunda, 13 Şu-
bat – 19 Mart tarihleri ara-
sında düzenlenen ‘Kariyer 
Günleri’ etkinlikleri öğrenci-
lerimiz tarafından büyük ilgi 
gördü.

Didim Yerleşkesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen ve 
10 gün süren etkinliklere, 
Bodrum, Kuşadası ve Di-
dim’de faaliyet gösteren 
turizmin önde gelen otel ve 
seyahat acentaları katıldı.

Kariyer Günlerine katılan 
turizm işletmelerinin yetki-
lileri, yaptıkları sunumlarla 
öğrencilere bilgiler verirken 
başvuruda bulunanlarla mü-
lakat yapıldı. Mülakatlarda 

başarılı bulunanlarla daha 
sonra sözleşme yapılacağı 
bildirilirken, 30 günlük staj-
larını tamamlayan öğren-

cilerin sezon sonuna kadar 
personel olarak çalışmaya 
devam edecekleri açıklandı. 
Bu yıl mezun aşamasında 

olan ve stajını geçtiğimiz 
yıllarda tamamlamış olan 
öğrenciler de doğrudan per-
sonel olarak işe alınabilecek.

Didim MYO Kariyer Günleri büyük ilgi gördü
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 Üniversitemiz Söke İşlet-
me Fakültesinde Çanakkale 
Zaferini Anma Günü dola-
yısıyla düzenlenen etkinlik, 
16 Mart 2018 tarihinde ger-
çekleşti.

Şehitlerimiz için saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından 
Söke İşletme Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Fatma Neval 
Genç’in günün anlam ve 
önemini belirten açılış ko-
nuşmasıyla başlayan etkin-
liğe,  Söke Genç İşadamları 
Derneği (SÖGİAD) Başkanı 
Bilal Ülker, Esnaf ve Sanat-
kar Odaları Yönetiminden 
Samed Can, Hayırsever Saa-
det Yamak, Fakülte Deri Ak-
sesuar Grubu, Söke İşletme 
Fakültesi Gönüldağı Halk 

Müziği  Korosu katıldı.

Etkinlikte Çanakkale Zafe-
ri’ne özgü türkü ve şiirler 
okurken duygulu anlar ya-
şandı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fat-
ma Neval Genç programın 
hazırlanmasında katkıların-
dan dolayı Söke Garnizon 
Komutanlığı’na,  koro şefi İd-
ris Uysal’a, yorumcular Nihat 

Gölcük’e, Şerafettin Sarınç’a, 
öğrencilerimiz Alara Altan, 
Ömer Tural, Medet Yaşar, 
Ulaş Azizoğlu’na ve Alihan 
Beyaz’a ayrı ayrı teşekkür 
etti. 

 Üniversitemiz Akademik 
Düşünce Eğitim Medeniyet 
Topluluğu (ADEM) tarafından 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla düzenlenen etkin-
lik, Atatürk Kent Meydanı’nda 

halkın ilgisiyle karşılandı.

ADEM üyeleri 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününde farkında-
lık yaratarak sanatta, tarihte, 
bilimde, felsefede, edebiyat-

ta adını tarihe yazdırmış 11 
kadının fotoğrafı ile kadının 
önemine dikkat çekti. Etkin-
likte, Peygamber Efendimize 
ait “En iyi insan kadınlarına 
ve kızlarına en iyi davranan-

dır.” hadisinin yazılı olduğu 
pankart ilgi çekerken, öğren-
ciler, müzik dinletisi eşliğinde 
meydandaki kadınların ka-
dınlar gününü kutlayıp ka-
ranfil dağıttı. 

Söke İşletme Fakültesi Çanakkale Zaferi’ni andı

ADEM’den farkındalık yaratan etkinlik
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 Üniversitemiz ve ATU-
DER işbirliği ile düzenle-
nen 22.Acil Tıp Bahar Sem-
pozyumu, 9-11 Mart 2018 
tarihlerinde Kuşadası’nda 
gerçekleşti.

Onursal Başkanlığını Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can ve Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Serpil Demirağ’ın yaptığı 
Sempozyuma, ATUDER Yö-
netim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Başar Cander, Hastane 
Başhekimi Doç. Dr. Müca-

hit Kapçı ve Acil Tıp Ana 
Bilim Dalı öğretim üyeleri 
katıldı.

Türkiye’de alanında otör 
olan akademisyenlerin, 
200’den fazla katılımcı ile 
güncel literatür bilgilerini 
ve deneyimlerini paylaştığı 
Sempozyumda, Türkiye’nin 
her köşesinden gelen katı-
lımcılara Adnan Menderes 
Üniversitesi tanıtıldı. 
Sempozyum Efes Antik 
Kenti ve Meryem Ana Evi 
gezisi ile son buldu. 

 Nazilli Sağlık Hizmet-
leri MYO ve Nazilli İk-
tisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğrencilerin-
den oluşan 59 kişilik 
ekip 23 Şubat 2018 ta-
rihinde Nazilli Beledi-
yesinin tahsis etmiş ol-
duğu araç ile NSHMYO 
Özel Kalemi Müzehher 
Günyol eşliğinde Yazırlı, 

Kırcaklı ve Dualar köy-
lerini gezdi. 

Gezi esnasında köyler-
de bulunan 11 engelli 
ve 116 yaşlı vatandaş 
ziyaret edilirken, Yazırlı 
Köyünde ikamet eden, 
Beşiktaş terör saldırısı 
sonucu gazi olan Süley-
man Yılmaz unutulmadı.

22. Acil Tıp Bahar Sempozyumu gerçekleşti

“Düşle Gerçek Olsun” projesi tüm hızıyla sürüyor

 Aydın Multidisipliner En-
dokrin Günleri, 9-11 Mart 
2018 tarihleri arasında Ku-
şadası’nda gerçekleşti.

Üniversitemiz Tıp Fakülte-
si Öğreitm Üyeleri Prof. Dr. 
Engin Güney ve Doç. Dr. Ay-
kut Soyder’in Sempozyum 
Başkanlığı, Doç. Dr. Musta-
fa Ünübol ve Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Gökhan Ünsal’ın 
ise Sempozyum Sekreteri 
olduğu etkinlikte, endokri-
nolojik hastalıkların medi-
kal ve cerrahi tedavisindeki 
yenilikler konuşularak, de-
neyimler paylaşıldı.

Açılış konuşmasını Üniver-
sitemiz Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Serpil Demirağ’ın 
yaptığı Sempozyumda, En-
dokrinoloji ve Genel Cerra-
hi alanındaki konuşmacılar 
hastalıkları farklı yönleriyle 
ele aldı.

248 katılımcı, 35 ulusal ko-
nuşmacının katıldığı Aydın 
Multidisipliner Endokrin 
Günlerinde 2 sözlü bildiri 
oturumu yapıldı. İlk gün 45 
sözlü bildiri sunumu yapı-
lan Sempozyumda katılım-
cılar memnuniyetlerini dile 
getirdi.

Aydın Multidisipliner Endokrin Günleri gerçekleşti
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 Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesi İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Nefroloji Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hakan Akdam’ın konuşma-
cı olarak katıldığı  “Dünya 
Böbrek Günü” etkinliği 8 
Mart 2018 tarihinde Üni-
versitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesinde 
gerçekleşti. 

Dünya kadınlar günü ile 
dünya böbrek gününün 
aynı güne denk gelmesi 

nedeniyle bu yılın ana te-
ması “Böbrekler ve Kadın 
Sağlığı” oldu.
Kronik böbrek hastalığının, 
giderek artan sıklığı, yaşam 
kalitesini ciddi etkilemesi, 
yüksek tedavi maliyetleri, 
yüksek ölüm oranları ne-
deniyle toplumsal yükü 
olan bir hastalık olduğunu 
belirttiği konuşmasında 
Doç. Dr. Hakan Akdam, kro-
nik böbrek hastalığından 
korunma yöntemlerini de 
anlattı.

Üniversitemizde Dünya Böbrek Günü kutlandı

 ADÜ Söke İşletme Fa-
kültesinde 13 Mart 2018 
tarihinde Fakülte Kon-
ferans Salonu’nda İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği 

Eğitimi verildi. Muammer 
Erden’in verdiği eğitime, 
Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı Yetkilileri 
ve Aydın Büyükşehir Be-

lediyesi İtfaiye Personeli 
de destek verdi. Eğitime 
Söke İşletme Fakülte-
si Dekanı Prof.Dr.Fatma 
Neval Genç de katılırken 

ayrıca fakülte öğrencile-
ri, öğretim elemenlarıy-
la birlikte ADÜ’nün diğer 
kampüslerinden öğretim 
elemanları da katıldı.

Söke İşletme Fakültesinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitimi verildi

Söke İşletme Fakültesinde 
geleceğe yön verildi 

Buharkent MYO’dan 
ecdada yolculuk

 Söke İşletme Fakülte-
since düzenlenen Dokuz 
Eylül Üniversitesi Araş-
tırma Görevlisi Yakup Öz-
kaya ve Orhan Irk’ın ka-
tılımlarıyla gerçekleşen 
“Geleceğinize Yön Verin” 
adlı etkinlik 7 Mart 2018 
tarihinde Söke İşletme 
Fakültesinde gerçekleşti.

Söke İşletme Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fatma 

Neval Genç, Arş Gör. Eren 
Alper Yılmaz, Kariyer 
Günleri Topluluğu Başka-
nı Mustafa Bilken, Öğren-
ci Temsilcisi Okan Köroğ-
lu ve Görkem Balcı’nın 
organize ettikleri etkin-
likte, öğrencilerin kariyer 
hedeflerine ulaşabilmek 
için aşmaları gereken 
KPSS-ALES-YDS gibi 
kamu ve akademik odaklı 
sınavlar konuşuldu. 

 Çanakkale Zaferi’nin 
yıldönümü dolayısıyla 
Üniversitemiz Buharkent 
Meslek Yüksekokulu öğ-
rencileri Çanakkale Şe-
hitliği’ne 11 Mart 2018 
tarihinde ziyarette bulun-
du.

Buharkent Belediyesinin 
de destek verdiği ziyaret-
te, Çanakkale Savaşı’nın 
cereyan ettiği toprakları 
görme fırsatı bulan Tür-
kiye’nin dört bir yanından 
gelmiş olan öğrencile-
rimiz, duygu dolu anlar 
yaşadı. Öğrenciler her 
adımda ayrı bir gurur ya-
şadıklarını, anlatılan her 
kıssadan büyük fedakâr-
lıklar ve dersler çıkardık-
larını ifade etti.

Gençlerin tarihini bilme-

si, bugünlere gelinirken 
nasıl büyük fedakârlıklar 
verildiğinin unutulma-
ması için öğrencileriyle 
bu ziyareti gerçekleştir-
diklerini ifade eden Bu-
harkent MYO Öğretim 
Görevlisi Mehmet Atik, bu 
kutsal toprakları her gen-
cin mutlaka ziyaret etme-
si gerektiğini vurguladı.
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 Söke Amerikan Kültür 
Koleji  Satranç Topluluğu, 
27 Şubat 2018 tarihinde 
Söke İşletme Fakültesi 
misafiri oldu. Fakülte De-
kanı Prof. Dr. Fatma Neval 
Genç’in açılış konuşması 

ve ilk hamlesiyle  baş-
layan etkinlikte, ADÜ 
öğrencileri ve Amerikan 
Kültür Koleji öğrencileri 
arasında çekişmeli sat-
ranç turnuvaları gerçek-
leşti.

 ADÜ Sosyal Çalışmalar 
Topluluğu Dünya Sosyal 
Hizmet Günü kapsamın-
da 20 Mart 2018 tarihin-
de bir konferans düzen-
ledi. Konferansa Aydın 
Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü Seyfi Bozçelik 
ve Sosyal Hizmet Genç-
lik Derneği Kurucu Genel 

Başkanı Yılma Gümüş 
konuşmacı olarak katıl-
dı. Etkinliğe çeşitli ku-
rumlarda çalışan Cana 
Dede, Gülşah Şükran 
Kale, Turgay Çavuşoğlu, 
Gülşah Dalgıç, Nagihan 
Çağırgan katılarak öğ-
rencilerle deneyimlerini 
paylaştı.

Söke Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu İlk 
ve Acil Yardım Programı 
ikinci sınıf öğrencileri ile 
öğretim elemanları, 23 Şu-

bat 2018 tarihinde Urla’da 
bulunan Urla Uluslararası 
Acil Afet Eğitim Ve Simü-
lasyon Merkezi (URLASİM)’ 
e teknik gezi düzenledi.

Teknik gezinin, dünya 
standartlarına uygun 
merkez olması nedeniyle 
öğrencilerin farkındalık-
larını artırmak, dünyada 

ve Türkiye’de neler yapıl-
dığı hakkında bilgi alma-
larını sağlamak için dü-
zenlendiği bildirildi.

Söke Sağlık Hizmetleri MYO URLASİM’e teknik gezi düzenledi

Üniversitemiz Koçarlı Mes-
lek Yüksekokulunca (MYO) 
düzenlenen “Çanakkale Şe-
hitlerini Anma Programı” 21 
Mart 2018 tarihinde Ömer 
Faruk Durdu Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi.

Tarihimizin en şanlı zaferle-
rinden biri olan Çanakkale 
Zaferi’ni bir kez daha anmak 
için üç farklı neslin bir ara-
da olduğu etkinlik, Koçarlı 

Cumhuriyet Ortaokulu 7. sı-
nıf öğrencileri, Yüksekokul 
Öğrencileri ve öğretim ele-
manlarının katılımıyla ger-
çekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasının ardından 
günün anlam ve önemini 
belirten açılış konuşmasını 
yapan Koçarlı MYO Müdü-
rü Yrd. Doç. Dr. Özlem Akan 
“Kahraman Türk askerinin 
bütün yoksulluk ve imkân-

sızlıklara rağmen canını 
dişine takarak savaşması, 
Mustafa Kemal’in askerlik 
dehası, Çanakkale’nin ge-
çilemez olduğunu bütün 
dünyaya gösteriyordu. Gü-
cünü köklerinden alan yüce 
bir devletin takipçisi olma-
lı, nice fedakârlıklar yapa-
rak bugünümüzü sağlayan 
ecdadımıza layık vatandaş 
olma yolunda hep daha 
ileriyi hedeflemeliyiz. Geç-

mişimizin şanlı zaferinden, 
başarılarından feyiz alarak 
bugün de  ‘Çanakkale Ge-
çilmez!’  diye haykırıyoruz.” 
sözleriyle konuşmasını ta-
mamladı.
Öğretim elemanları ve öğ-
rencilerin yoğun ilgi gös-
terdiği program, Yüksekokul 
öğrencilerinin ve Cumhuri-
yet Ortaokulu öğrencileri-
nin okuduğu şiirler ile son 
buldu.

Koçarlı MYO Çanakkale Şehitlerini Anma Programı düzenledi 

Üniversite öğrencileri 
geleceğin üniversite 
öğrencileriyle 
satranç oynadı

Sosyal Çalışmalar 
Topluluğu konferans 
gerçekleştirdi
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 Üniversitemiz Söke İş-
letme Fakültesince 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününe 
özel düzenlenen etkinlik, 6 
Mart 2018 tarihinde Söke 
İşletme Fakültesinde ger-
çekleşti.

Söke İşletme Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Fatma Neval 
Genç’in açılış konuşmasıyla 
başlayan etkinlikte, Söke İş-
letme Fakültesi Gönüldağı 
Halk Müziği Korosu ve Fa-
kültenin halk oyunları ekibi 

sahne aldı. 
Öğrenciler tarafından da 
yoğun ilgi gören etkinlikte, 
Prof. Dr. Fatma Neval Genç, 
Koro Şefi İdris Uysal’a, Hal-
koyunları gösterilerinde 
hazırlık ve program aşama-
sında görev alan tüm öğren-
cilere ve fakülte personeli-
ne;  etkinliğe destek veren 
TRT Halk Müziği Sanatçısı 
Saime Cantürk’e Söke Kay-
makamlığına, Halk Eğitim 
Merkezine ve Söke Beledi-
yesine teşekkür etti.

Söke İşletme Fakültesi Kadınlar Günü’nü kutladı 

 Adnan Menderes Üni-
versitesi (ADÜ) Öğrenci 
Toplulukları gerçekleştir-
dikleri etkinliklerle farklı 
konularda farkındalık yarat-
maya devam ediyor. Öğrenci 
Topluluklarından Sağlıklı 
Yaşam Topluluğu ve Gıda 
Topluluğu bir araya gelerek 
Dünya Su Günü kapsamında 
suyun önemine dikkat çe-
ken bir etkinlik gerçekleş-
tirdi.
ADÜ AİSYEM Toplantı Sa-

lonu’nda 22 Mart 2018 
tarihinde gerçekleştirilen 
etkinlikle suyun insan yaşa-
mındaki yeri ve endüstriyel 
açıdan suyun önemine dik-
kat çekildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak 
Çine Topçam Madran Su 
Fabrikası Gıda Mühendisi 
Şermin Örte  ve Diyetisyen 
Münevver Yaman katıldı. 
Öğrenciler etkinliğe büyük 
ilgi gösterdi.

 ADÜ Hastane Yönetimi 14 
Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, 
Öğretim Üyelerini ve sağlık 
çalışanlarını ziyaret ederek ka-
ranfil dağıttı.

Başhekim Doç. Dr. Mücahit 
Kapçı, Başhekim Yardımcıları  
Doç. Dr. Sinem Sarı Öztürk, Yrd. 
Doç. Dr. Vahit Yıldız ve Yrd. Doç. 
Dr. İbrahim Halil Erdoğdu ve 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 
Gülsün Pekçetin, Öğretim Üye-
lerimizin Tıp Bayramını kut-
layarak, tıp camiasına vermiş 
oldukları emekler ve özverili 
çalışmaları için teşekkür etti.

Su hayattır

Hastane yönetimi 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
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 Üniversitemiz Nazilli Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu (MYO) öğrencileri, 

akademik ve idari personel-
le birlikte, Yaşlılar Haftası 
etkinlikleri kapsamında, 

Horsunlu Huzurevi Yaşlı 
Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ni 21 Mart 2018 ta-
rihinde ziyaret etti.

Yaklaşık İki aydan beri Ay-
melek Derneği ile birlikte 
yürüttüğü “Düşle, Gerçek 
Olsun” adlı Sosyal Sorum-
luk Projesi ile dikkat çeken 
Nazilli Sağlık Hizmetleri 
MYO, proje kapsamında 20 
mahallede bine yakın evde-
ki yaşlı ve engelliyi ziyaret 
etti.  Mayıs ayı sonuna kadar 
45 köyü daha ziyaret etme-
yi planlayan Nazilli Sağlık 
Hizmetleri MYO öğrencileri, 
yaşlı ve engellilerimizin ha-

yallerini gerçekleştirerek bu 
konuda farkındalık oluştur-
mak istediklerini ifade etti. 

Akademik personel ve öğ-
renciler odaları tek tek 
gezerek huzurevi sakinle-
rine getirdikleri çiçek ve 
hediyeleri takdim ederken 
yemekhanede de pastayla 
kutlama yaptı. Horsunlu 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi 
kurum çalışanlarının da 
desteği ile son derece ke-
yifli ve verimli bir şekilde 
geçen ziyaret; hatıra fotoğ-
raflarının çekilmesi ile son 
buldu.

 UNESCO tarafından ilan 
edilen 21 Mart Dünya Şiir 
Günü kapsamında Üniver-
sitemiz Hemşirelik Fakül-
tesince düzenlenen “Bir Di-
zede Bin Mana Şiir Sanatı 
Üzerine Söyleşi ve Müzik 
Dinletisi” etkinliği 21 Mart 
2018 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi Miletos Sa-
lonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğe Hemşirelik Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Didem 
Evci Kiraz, Hemşirelik Fakül-
tesi Dekan Yardımcıları Yrd. 
Doç. Dr. Hatice Öner Altıok, 

Yrd. Doç. Dr. Belgin Yıldırım, 
Altınokta Körler Derneği 
üyeleri, akademik ve idari 
personelimizin yanı sıra çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik, Altınokta Körler 
Derneği Aydın Şubesi Sa-
nat Grubu’nun katkılarıyla 
düzenlenen “Uzun İnce Yol 
Şairi Aşık Veysel’i Anma” ko-
nulu müzik dinletisinin ar-
dından, yöresel dilde şiirleri 
ile ünlü Şair Faika Sarp’ın 
katkılarıyla ‘’Şiir Sanatı Üze-
rine Söyleşi’’ programı ile 
devam etti.

Hemşirelik Fakültesi Dünya 
Şiir Günü’nü kutladı

 Üniversitemiz Koçarlı Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) öğ-
rencileri Dünya Down Send-
romlular Farkındalık Günü 
dolayısıyla, 21 Mart 2018 
tarihinde Down Sendromlu 
gençler ile Bowling Turnuva-
sı düzenledi.

Koçarlı MYO Organik Tarım 
ile Peyzaj ve Süs Bitkileri 
programı öğrencileri, Top-
luma Hizmet uygulamaları 
dersi kapsamında Hacı Hü-
seyin Aslan Özel Eğitim İş 
Uygulama Merkezi Okulunda 
eğitim gören 12 down send-
romlu öğrenci ile Üniversi-

temiz Merkez Kampüsünde 
bulunan Bowling Salonu’nda 
buluştu. Down Sendromunun 
hastalık değil farklılık oldu-
ğunu vurgulayan öğrenciler, 
her bireyin yetenekleri doğ-
rultusunda eğitim ve emekle 
desteklendiği sürece başarılı 
olabileceğini söyledi.

Koçarlı MYO Öğretim Elema-
nı Ayfer Ergezen, farkındalık 
yaratmak için hazırladıkları 
sosyal sorumluluk projesi 
kapsamındaki etkinliğe des-
tek veren herkese teşekkür-
lerini ileterek  “Sevgi var en-
gel yok!” dedi.

Özel öğrencilerle çok özel 
turnuva 

Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO yaşlıları unutmadı
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
AYŞE HİLAL EROĞLU KÜÇÜKDİLER SAĞLIK BAKANLIĞI İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
BERFİN SERDİL ÖRS BESYO HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ YRD.DOÇ.

RECEP ÖZÇELİK OKUTMAN

KÜBRA GENÇDAĞ ŞENSOY GIDA TEKNOLOJİSİ PROG. YRD.DOÇ.

RECEP ÖZMERDİVENLİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİZYOLOJİ PROFESÖR

MEHMET ÖZBEK MUĞLA SITKI KOÇMAN GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI YRD.DOÇ.
HATİCE KÜÇÜKKAYA NAZİLLİ İİBF EKONOMETRİ YRD.DOÇ.
EMETULLAH YASEMİN BOZDAĞLIOĞLU NAZİLLİ İİBF İKTİSAT TARİHİ YRD.DOÇ.
BARIŞ GÜRSOY NAZİLLİ İİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER YRD.DOÇ.
ALİ İHSAN SERT SAĞLIK BAKANLIĞI ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR.
AYLİN ERYILMAZ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI DOÇENT
ERKAN SALAN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ YENİ TÜRK DİLİ YRD.DOÇ.
BERNA ASLAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ YRD.DOÇ.
NİLGÜN YENİCE EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROFESÖR
OSMAN NURİ ÖZDOĞAN TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ PROFESÖR
VEHBİ UĞUR TANDOĞAN TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ DOÇENT
MURAT ÇEKİLMEZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KLASİK ARKEOLOJİ DOÇENT
FİLİZ ABACIGİL TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI PROFESÖR
EBRU GENÇALP NAZİLLİ İİBF SİYASİ TARİH YRD.DOÇ.
BÜLENT SARPER AĞIR NAZİLLİ İİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER YRD.DOÇ.
ALİ BİLGENOĞLU NAZİLLİ İİBF SİYASİ TARİH YRD.DOÇ.
DİLARA AKIN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
EVİN ERDEN TOPOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ YRD.DOÇ.
VASFİ ÇİLİNGİR EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ YRD.DOÇ.
OSMAN ORKAN ÖZER ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM İŞLETMECİLİĞİ DOÇENT
CEM ESEN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANALİTİK KİMYA DOÇENT
SEZEN ÖZKISACIK TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ PROFESÖR
AHMET ANIK TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞIVE HASTALIKLARI DOÇENT
MURAT NECİP ARMAN NAZİLLİ İİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOÇENT
YÜCEL BOZDAĞLIOĞLU NAZİLLİ İİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROFESÖR
HİLAL BEKTAŞ UYSAL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI DOÇENT
ERKAN KIRAL EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ DOÇENT
DİLEK YILMAZ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞIVE HASTALIKLARI DOÇENT
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              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
MUSTAFA BURAK UYAR GÖZ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. İSTİFA
UĞUR GALE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI ARŞ.GÖR. MÜSTAFİ
YONCA SUNGUR ORTODONTİ ARŞ.GÖR. UZMANLIK EĞİT. TAMAMLAMA
ALİ IŞIK UYGULAMALI MATEMATİK YRD.DOÇ.DR. EMEKLİ

MELİHA KARASOY ANDİÇ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE NAKİL

HÜSEYİN BOZKURT GENEL SEKRETERLİK ŞEF (ÖZELLEŞTİRME) EMEKLİ
MESUT ALCAN SAĞ.KÜL. ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ÖZGELİR) HİZMETLİ EMEKLİ
NURTEN ÇAKMAK İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EMEKLİ
İSMAİL BOZYAKA UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK MEMURU EMEKLİ
CLAİRE LOUİSE KILINÇ GENEL SEKRETERLİK BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AKADEMİK KADROYA GEÇTİ
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