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Sevgili arkadaşlar,
ADÜ HABER dergisinin yeni bir sayısın-
dan daha merhaba. Bu ay Üniversitemiz 
yine çok dolu bir gündemle durmaksızın 
çalıştı. Yöneticisinden akademisyenine 
idari personelinden öğrencisine hem ül-
kemizin gündemini yakalamaya hem de 
eğitim ve öğretim döneminin en verimli 
şekilde geçmesini sağlamaya çalıştık. 

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Altıncı 
Olağan Aydın İl Kongresi’nde ilimizi 
şereflendiren Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fır-
satı yakaladık Üniversitemizin gelişimi 
hakkında kendilerini bilgilendirdik. Bu ay makamımızda da çok sayıda konuk 
ağırladık. Manisa Ak Parti Milletvekili Selçuk Özdağ’ın yanı sıra TÜMSİAD, 
AYGİAD, İnşaat Mühendisleri Odası ve hayırseverler ziyaretimize gelerek bizi 
çok mutlu ettiler.

Nisan ayında çeşitli protokollere de imza attık. Türk Telekom, Vestel ve İSG 
protokolleri ile Üniversitemizin çalışmalarına hız kazandıracağımıza inanı-
yoruz.

Yine bu ay hayata geçmesi ile gurur duyduğumuz bir projenin açılış törenini 
gerçekleştirdik. Kuşadası’nda Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi tarafın-
dan hazırlanan, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen 
“Diş Sağlığı İçin Kuşadası’na Yolculuk” adlı proje kapsamında yapımı tamam-
lanan “ International Dent Care (IDC) ” diş polikliniğinin açılışını gerçekleş-
tirdik.

Yaptığımız bir diğer açılış ise Hemşirelik Fakültesi Simülasyon Laboratuvarı 
açılışıydı. Ayrıca Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme AŞ’nin Faaliyete Geçiş 
Törenini kahvaltılı bir organizasyonla hayata geçirdik.

Gündemi yakalayan pek çok panel, konferans ve sergiye de ev sahipliği yaptık. 
Bazen Bosna Hersek’e yüzümüzü çevirdik bazen Balkanlar’a bazen Osmanlı 
Şehir Medeniyetlerini mercek altına aldık bazense “Kendi Değerlerimiz”le 
alternatif tıbbı konuştuk. Şüphesiz her biri ayrı bir öneme sahip bu paneller 
arasında biri vardı ki hepimizi tek yürek haline getirdi. Güvenlik Politikaları 
Uzmanı aynı zamanda Yazar Mete Yarar’ın konuşmacı olarak katıldığı “Yedi 
Düvelle Savaşıyoruz” adlı konferansta Ülkemizin jeopolitik konjonktüründen 
teknolojik hamlelerine, algı operasyonlarından sosyal medya savaşlarına ka-
dar çok geniş bir yelpazede ülke gündemini tartışma imkânı bulduk.

Üniversitemiz eğitim fuarlarına büyük bir önem veriyor ve ülke çapında ya-
pılan çok sayıda eğitim fuarına katılmakla kalmıyor kendisi de eğitim fuarı 
gerçekleştiriyor. Bu yıl da Üniversitemiz ile Educaturk’ün ortaklaşa düzenle-
diği “Eğitim ve Kariyer Fuarı”, çok sayıda öğrenciyi çeşitli Üniversitelerle bir 
araya getirdi. Amacımız gençlerin bilinçli olarak üniversitelerini seçmesi ve 
güzel ve huzurlu bir öğrencilik dönemi geçirmesi.

Çalışmalarımıza hızımızı kesmeden devam edeceğiz. Her zaman doğrunun 
yanında olan, sevgi ve hoşgörüyü hayatımızın merkezine koyan yöneticilik 
anlayışımızla hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. 

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör
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Rektörümüz Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile görüştü

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, AK Parti 
Altıncı Olağan Aydın 

İl Kongresi için İlimize ge-
len Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile 7 Nisan 
2018 tarihinde görüştü. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı karşılayanlar ara-
sında yer alan Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ile bir 
süre sohbet etti.

Üniversitemizin gelişimi 
hakkında Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan’a 
bilgiler veren Rektörümüz, 
daha önce sözünü verdiği 
Demokrasi Şehidimiz Adnan 
Menderes’in adını taşıyan 
Üniversitemizi adına yakışır 
bir noktaya ulaştırmak için 
ellerinden gelenin en iyisini 
yaptıklarını ve yapmaya de-
vam edeceklerini belirtti.
 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın çalışmalarından 
duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Erdoğan, Üniversite-
mizin gelişimi için her türlü 
desteği vereceklerini kay-
dederek Rektörümüze çalış-
malarında başarılar diledi.
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Kütüphane Haftası etkinlikleri 
açılış töreniyle başladı

Açılış törenine Kültür ve 
Turizm eski Bakanı Atil-
la Koç’un yanı sıra, Aydın 
Valisi Yavuz Selim Köşger, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Rektör Yardımcıları-
mız Prof. Dr. Recai Tunca ve 
Prof. Dr. Halil Kırnak, aka-
demik ve idari personel ile 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Üniversitemiz Güzel Sa-
natlar Eğitimi Bölümü Öğ-
retim Elemanları tarafın-
dan gerçekleştirilen müzik 
dinletisinin ardından açılış 
konuşmasını yapan Kütüp-
hane ve Dokümantasyon 
Daire Başkan V. Öğr. Gör. 
Özden Faydalıgül Kütüp-
hanemiz hakkında bilgi-
ler verdi. Adnan Menderes 

Üniversitesi Kütüphane-
sinin bir araştırma kütüp-
hanesi olduğunu söyleyen 
Faydalıgül,  Kütüphane 
personeli olarak üniversi-
tenin araştırma ve eğitim 
faaliyetlerinin desteklen-
mesi için temel bilgi kay-
naklarına ulaşımı kolay-
laştırmayı hedeflediklerini 
belirtti.

Okumanın önemine dikkat 
çeken Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan “Okumak deni-
lince benim aklıma ilk ola-
rak “İkra” (Allah tarafından 
verilmiş Oku emri) gelir ki, 
buradan anlaşıldığı gibi 
okumanın ne kadar faydalı 
bir şey olduğu çok açıktır.” 
dedi.  Prof. Dr. Bircan, yeni 

açılacak Kütüphane Bi-
nasında Akıllı Kütüphane 
Sistemi sayesinde herke-
sin bilgiye hızlı bir şekilde 
ulaşabileceğini vurguladı. 
Aydın Valisi Yavuz Selim 
Köşger, kütüphaneciliğin 

eski dönemlere göre çok 
ilerlediğini söyleyerek 
“Münhasır medeniyetler 
seviyesine ulaşmak oku-
maktan, bilgiden, bilgiyi 
analiz etmekten, sentezle-
mekten, yeniden üretmek-
ten geçer. Bunun da yolu 
kütüphaneler ve kitaplar-
dır.” dedi. 

Açılış töreninin onur ko-
nuğu Kültür ve Turizm eski 
Bakanı Atilla Koç konuş-
masına kitapların yazım 
süreciyle ilgili bilgiler ve-
rerek başladığı konuşma-
sında, elektronik kitapların 
ortaya çıkışı ve bilginin 
gelişiminden bahsetti. Bil-
giye ulaşmanın ve bilginin 
yayılmasını sağlamanın  
önemini vurgulayan Atilla 
Koç, “Elektronik kitapçılık-
la dünyanın bütün ülkele-
rini birbirine bağlayabili-
riz. Dünyada olan biten her 
şeyden çok hızlı bir şekilde 
haberdar olabiliriz.” dedi. 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 54. Kütüphane Haftası etkinliklerinin 
açılış töreni, Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç’un katılımıyla 26 Mart 2018 tarihinde Üniversitemiz 
Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Açılış öncesi Atilla Koç Rektörümüzü makamında ziyaret etti.
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TEKNOKENT Faaliyete 
Geçiş Töreni gerçekleşti

“ADÜTEK” yerleşkesinde 
düzenlenen törene, Vali-
miz Yavuz Selim Köşger, 
Rektörümüz Teknokent A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rek-
tör Yardımcılarımız Tekno-
kent A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Recai Tunca, Teknokent A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 

Dr. Törün Özer, Teknokent 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Halil Kırnak, Ge-
nel Sekreter V. Teknokent 
A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı  Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Aslan, Aydın 
Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hakan Ülken, 
Teknokent Genel Müdürü 
Doç. Dr. Cemal İyem, firma 

temsilcileri ve basın men-
supları katıldı.

“Şu Anda 15 Firma 
Faaliyette”

Protokol konuşmalarıyla 
başlayan programda Tek-
nokent Genel Müdürü Doç. 
Dr. Cemal İyem kısa zaman-
da büyük aşama kaydettik-

lerini söyleyerek “Şu anda 
yüzde yüz doluluk oranına 
ulaştık. 15 tane firmamız, 
460 metrekarelik kapa-
lı alanımız var. 15’e yakın 
da yeni firmadan talep-
ler var.  Türkiye’de ihtisas 
teknokenti olarak Türkiye 
teknokentler performans 
sıralamasında üst sıraları 
hedefliyoruz.” dedi.

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme AŞ’nin, Faaliyete Geçiş Töreni, 19 Nisan 2018 tarihinde kahvaltı organizas-
yonunu takiben gerçekleştirildi. 
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Aydın’ın sanayi, turizm, ta-
rım, eğitim ve hizmet kenti 
olması için çabaladıklarını 
ifade eden Aydın Ticaret 
Odası Başkanı Hakan Ül-
ken, bu sektörel dağılıma 
Teknokent’in önemli katkı-
lar vereceğine inandığını 
söyledi.

“Teknokentimiz İddialı 
Projelere İmza Atacak”

Teknokent alanında faa-
liyet gösteren firmaların 
ülkemiz ekonomisine cid-
di katma değer katacağını 
ve çalışmaların tüm hızıy-
la devam edeceğini ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, “Adnan Men-
deres Üniversitesi olarak 
Aydın ekonomisine katkıda 
bulunmak istiyoruz. Boşa 
geçirecek bir dakikamız 
bile yok. ADÜ Teknoken-
tindeiddialı projelere imza 
atılacak.” şeklinde konuştu.

Rekabetin had safhada ol-
duğu bir dönemde yaşa-
dığımızı vurgulayan Aydın 
Valisi Yavuz Selim Köşger, 
“Bu çağda donanımı iyi 
olan, akademik açıdan ken-

dini geliştirmiş ve nitelikli 
ürünler üretenler ilerideler. 
Nitelikli kalifiye bireyler 
yetiştirme noktasında Üni-
versitelere önemli görevler 
düşüyor. Bu nitelikli insan 
gücünün ürettiğimiz ürün-
lere de yansıması lazım. 
Bunun için de Teknokent-
lerson derece elverişli or-
tamlardır.” dedi.

Faaliyet içerisinde, Türk Te-

lekomünikasyon Anonim 
Şirketi ile Adnan Menderes 
Teknoloji Geliştirme Ano-
nim Şirketi arasında, inter-
net altyapısı konusunda, 
protokol imzalanırken, Ay-
dın Valiliği ile Adnan Men-
deres Teknoloji Geliştirme 
Anonim Şirketi arasında da 
bir işbirliği protokolü im-
zalandı. İmza töreninden 
sonra Teknoloji Geliştirme 
Bölgesindeki Ar-Ge firma-

larının projeleri yerinde 
incelendi. Firmalarla olan 
incelemelerde yazılımdan 
genetiğe, otomasyondan 
inşaata pek çok firma, ürün-
lerini gösterirken, patent 
başvuru sayısının günden 
güne arttığı belirtildi. 

Tören, Valimiz ve Rektörü-
müzün ADÜTEK Yerleşke-
sindeki zeytin fidanlarına 
toprak atmasıyla sona erdi.
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Turizm Fakültesi Kampü-
sü’nde gerçekleşen açılışa, 
Valimiz Yavuz Selim Köşger, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Kuşadası Kaymaka-
mı Muammer Aksoy, GEKA 
Genel Sekreter Vekili Özgür 
Akdoğan, Rektör Yardımcı-
larımız Prof. Dr. Recai Tunca, 

Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. 
Halil Kırnak, Genel Sekreter 
V. Dr. Öğretim Üyesi Musta-
fa Aslan, Diş Hekimliği Fa-
kültesi öğretim üyeleri ve 
personeli katıldı.

Üniversite ile çok sayıda 
projeye imza attıklarını iş 

birliği içinde topluma fay-
da sağlayan çalışmalar yü-
rüttüklerini belirten GEKA 
Genel Sekreter V. Özgür Ak-
doğan “ADÜ ile GEKA ara-
sında 2015 yılı Alternatif 
Turizm Altyapısı Mali Des-
tek Programı kapsamında 
hazırlanan “Diş Sağlığı için 

Kuşadası’na Yolculuk” adlı 
proje Aydın iline önemli 
katkılar sağlayacaktır.” dedi.

Türkiye’de ilk kez bir Diş 
Hekimliği Fakültesinin sağ-
lık turizmi alanında yatırım 
yapması bakımından önem 
taşıyan proje, Kuşadası 

“ International Dent 
Care ” Diş Polikliniğinin 
açılışı gerçekleşti

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi tarafından hazırlanan, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından destek-
lenen ‘Diş Sağlığı İçin Kuşadası’na Yolculuk’ adlı proje kapsamında yapımı tamamlanan “ International Dent Care 
(IDC) ” diş polikliniğinin açılışı gerçekleşti.
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halkına ve ilçeye gelen 
turistlere hizmet vermeyi 
amaçlıyor. Rektör Yardım-
cımız aynı zamanda Diş 
Hekimliği Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Törün Özer, Pro-
jeye verdiği desteklerden 
dolayı Rektörümüze ve GE-
KA’ya teşekkür ederek, IDC 
bünyesinde 2 lokal ameli-
yathane, 4 diş kliniği bu-
lunacağını, hastalara daha 
ucuz daha kaliteli hizmet 
vermenin temel hedefleri 
olduğunu belirtti.  Kuşada-
sı’nı sağlık turizmi alanın-
da cazibe merkezi haline 
getirmeyi hedeflediklerini 
söyleyen Prof. Dr. Özer, “IDC 
tarafından verilecek diş 
sağlığı hizmetleri arasında 
implant cerrahisi ve pro-
tetik üst yapısı, kök kanal 
tedavisi, diş beyazlatması 
ve estetik diş hekimliği te-
davileri yer alacak.” dedi.

Diş Hekimliği Fakültesini 
Üniversitemiz açısından 
ilklere imza atan bir Fa-
külte olarak gördüklerini 

söyleyen Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, “Bu tür 
projeler bizim geleceğe 
yatırımımız. Gurur verici 
bir proje. Bu proje saye-
sinde, yurt dışından gelen 
turistlerin hem diş sağlığı 
ile ilgili problemlerini çö-
zeceğiz, hem de ülkemizin 

tarihi ve doğal güzellikle-
rini tanıtacağız.” diye ko-
nuştu.
1200 m2’lik alana kurulan 
binayı gezen Vali Yavuz 
Selim Köşger açılışta yap-
tığı konuşmasında “Sağlık 
turizm alanında gerçekleş-
tirilen bu yatırım inşallah 

bir örnek teşkil eder. Emek 
veren herkese ve proje or-
taklarına teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Açılış, diş hekimlerinin 
kullandığı teknik ekipman-
ların sergilendiği alanın 
gezilmesiyle son buldu.
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Güvenlik Politikaları Uzmanı 
Mete Yarar gençlerle buluştu

Üniversitemizce dü-
zenlenen ve Güvenlik 
Politikaları Uzmanı 

aynı zamanda Yazar Mete 
Yarar’ın konuşmacı olarak 
katıldığı “Yedi Düvelle Sa-
vaşıyoruz” adlı konferans 25 
Nisan 2018 tarihinde Ata-
türk Kongre Merkezi Miletos 
Salonu’nda gerçekleşti. 

Güvenlik ve Politikalar Uz-
manı Mete Yarar konferans 
öncesinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ı makamın-
da ziyaret etti. Yarar ile bir 
süre ülke gündemini de-
ğerlendiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Yarar’ı 
Üniversitemizde görmek-
ten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek Uluslararası 
Darbe Sempozyumu kitap 
setini hediye etti.

Ziyaretin ardından başla-
yan konferansta Ülkemizin 
jeopolitik konjonktürün-

den teknolojik hamlelerine, 
Amerika Birleşik Devlet-
lerinin (ABD)  rejim ihraç 
etmesinden Suriye iç sava-
sına kadar birçok konunun 
değerlendirilirken etkinliğe, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Rektör Yardımcıları-
mız Prof. Dr. Recai Tunca ve 
Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel 
Sekreter V. Dr. Öğretim Üye-

si Mustafa Aslan, akademik 
ve idari personelin yanı sıra 
çok sayıda davetli ve öğren-
ci katıldı. 

Konferansın açılış konuş-
masını yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, dün-
ya üzerinde enteresan bir 
dönemden geçildiğini vur-
gulayarak tarihin hiçbir 
döneminde yaşanmamış 
olayların meydana geldiğini 
kaydetti. Algı operasyonla-
rından sosyal medya savaş-
larına kadar birçok alanda 
savaş yapıldığını dile ge-
tiren Rektörümüz, Suriye 
iç savaşında ABD ve Rusya 
arasındaki kutuplaşma çer-
çevesinde vekâlet savaş-
larının yapıldığını anlattı. 
Suriye’de yürütülen vekâlet 
savaşlarında her nedense 
Rusya ve ABD’ye herhangi 
bir şey olmadığını dile ge-
tiren Rektörümüz, burada 
ciddi anlamda Müslüman 
kıyımının yaşandığını vur-
guladı. 

Rektörümüzün açılış konuş-
masının ardından konferan-
sa başlayan Mete Yarar, Af-
rin’de ilk şehidimiz Astsubay 
Musa Özalkan için hazırla-
nan videoyu izleterek şehi-
dimizin kardeşinin “Gençler 
hepiniz birer Türk Bayrağı-
sınız lütfen lekeletmeyin” 
sözlerini aktardı. 

Üçüncü dünya savaşının fi-
ilen başladığını ifade eden 
Yarar, Birinci Dünya Savaşı-
nın cephe savaşları şeklinde 
gerçekleştiğini, İkinci Dünya 
Savaşının zırhlı birlikler ve 
Hava Kuvvetlerinin savaşla-
rıyla gerçekleştiğini, üçüncü 
dünya savaşının ise asimet-
rik ve vekâlet savaşlarıyla 
gerçekleşmekte olduğunu 
anlattı. Yarar, 1990 yılından 
itibaren gerçekleşen savaş-
larda topyekûn bir savaş 
olan ikinci dünya savaşın-
dan daha fazla insan öldü-
ğünü söyledi. 

Dünyaya rejim ihraç etmeye 
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çalışan ve İran’da değişim 
sloganıyla kitleleri sokağa 
döken ABD’nin iç yüzünü 
anlattığı makalesini okuyan 
Yarar, “Ülkede yaklaşık üç 
milyon insan evleri olma-
dığı için sokaklarda yaşıyor 
bunların yarıya yakını ise 
maalesef çocuk. Ülke nüfu-
sunun 45 milyonu yoksulluk 
sınırı altında yaşamlarını 
sürdürmek zorunda. Eğer 
zorunlu sağlık sigortan yok-
sa sağlık sisteminden ya-
rarlanman zaten mümkün 
değil. En düşük özel sağlık 
sigortası primleri bile öde-
nemeyecek kadar yüksek. 
Asgari ücretle çalışanların 
tek maaş ile yaşaması müm-
kün değil o nedenle ailecek 
üç veya dört işte çalışılması 
gerekiyor. Devlet savunma 
ve istihbarat harcamalarına 
en yüksek bütçeyi ayırma-
ya devam ediyor. Halk bu 
harcamaların kısıtlanarak 
eğitim ve sağlık sektörüne 
aktarılmasını istiyor. Ama 
bu istek çok da kaile alın-
mıyor. Ülkede uyuşturucu 
kullanımı her yıl katlana-
rak artmaya devam ediyor. 

Sokakların güvenliği alınan 
tedbirlere rağmen tam an-
lamıyla sağlanamıyor. ‘Has-
talık Kontrolü ve Engelleme 
Merkezi’nin vermiş olduğu 
bilgilere göre, 2004 ve 2013 
yılları arasında 316 bin 545 
insan silah şiddeti sonucu 
ülke sınırları içerisinde ha-
yatını kaybetti. Adalet sis-
temine güvence neredeyse 
yerlerde sürünüyor. Paranız 
yoksa haklı olsa dahi suçlu 
çıkacağını düşünen insan 
sayısı fazla. Bulunduğunuz 
kimliğe ve statünüze göre 
(bir nevi kast sistemi) ceza 
alabilirsiniz. Nüfusa oran-
tı yapıldığında cezaevinde 
bulunan tutuklu ve hüküm-
lü sayısı itibari ile birinci 
sırada yer alıyor. İhtiyaçları 
devlet karşılayamadığı için 
sistem bazı yerlerde özel-
leştirilmiş durumda. Ceza-
evleri tecavüz ve şiddetle 
ünlenmiş. Dünyada tecavüz 
suçunun en fazla görül-
düğü ülke konumundadır. 
Ülkede son 1 yılda 90 bin 
185 tecavüz vakası yaşan-
mış. Tecavüzle Mücadele 
Merkezi’nin istatistiklerine 

göre ülkede dakikada 1.3 
tecavüz hadisesi yaşanıyor. 
Ülkede günde bin 900 ve 
yılda 683 bin kadına teca-
vüz ediliyor. Buna göre ül-
kede her 8 kadından biri te-
cavüze uğruyor. Bu olayların 
bir kısmının polise intikal 
etmediği, mağdurların sus-
mayı ve olayı gizlemeyi seç-
tiği de belirtiliyor. Tecavüze 
uğrayanların yüzde 62’si 18 
yaşından, bunun yüzde 29’u 
ise 11 yaşından küçük. Teca-
vüz edilenlerin yüzde 22’si 
ise erkek çocuklar…”  Yarar, 
dünyaya rejim ihraç etmeye 
kalkan ABD’nin durumunun 
içler acısı olduğunu belir-
terek önce kendi durumunu 
düzeltmesi gerektiğini ifade 
etti. 

Savaşlarda teknolojinin 
önemine de dikkat çeken Ya-
rar, Türkiye’nin Afrin’de terör 
örgütünden ziyade ancak 
örgütlü bir devlet gücüy-
le meydana getirilebilecek 
yapılarla savaşıldığını dile 
getirdi. Afrin çevresine yak-
laşık 100 km sur çevrildiğini 
ve cephe hattı oluşturuldu-

ğunu bunun maliyetinin de 
yaklaşık bir buçuk milyar 
lira olduğunu ifade eden 
Yarar, NATO standartlarında 
yapılan hastaneye, surlara 
ve kullanılan silahlara te-
rör örgütünün ne parasının 
ne de gücünün yeteceği-
ni vurgulayarak Ülkemizin 
Afrin’de birçok düşmanla 
mücadele ettiğini vurgula-
dı.  Mücadele sırasında kul-
lanılan araçlardan güdümlü 
füzelerden Atak helikopter-
lerine kadar büyük oranda 
Türkiye’nin yerli imkânlarıy-
la üretildiğini anlatan Yarar, 
Bayraktar şirketi tarafından 
üretilen, İHA’nın 24 yılın 
emeği olduğunu belirterek 
geçmişte ABD’den sadece 
iki adet İHA istediğimizi fa-
kat verilmediğini bugün ise 
kendi imkânlarımızla İHA 
üreterek ihraç dahi edebil-
diğimizi anlattı.
 
Konferansın sonunda soru-
ları yanıtlayan Mete Yarar’a 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan Üniversitemiz hediye 
paketi ve Teşekkür Belgesi-
ni verdi. 
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Kendi Değerlerimizle “Geleneksel 
ve Tamamlayıcı Tıp’ı” konuştuk 

Üniversitemiz akade-
mik personelinin de-
neyimlerini paylaştığı 

Kendi Değerlerimiz adlı söy-
leşi programı, “Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp” konu başlı-
ğıyla 4 Nisan 2018 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi Mi-
letos Salonu’nda gerçekleşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen etkinliğe, Vali 
Yavuz Selim Köşger, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. Tö-
rün Özer, Prof. Dr. Halil Kır-
nak,  Genel Sekreter V. Dr. 
Öğretim Üyesi Mustafa As-
lan,  akademik ve idari per-
sonelin yanı sıra çok sayıda 
öğrenci katıldı. Etkinlikte 
konuşmacı olarak Gelenek-
sel ve Tamamlayıcı Tıp Uy-
gulamaları (GETAT) Merkez 
Müdürü Doç. Dr. Özlem Erel, 
Fizik Tedavi ve Rehabilitas-
yon Ana Bilim Dalı Dr. Öğ-

retim Üyesi Yasemin Özkan, 
Ebelik Ana Bilim Dalı Dr. 
Öğretim Üyesi Sibel Şeker, 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Programı Öğr. Gör. H. İlker 
Özdemir yer aldı.
Programın açılış konuşması-
nı yapan Prof. Dr. Cavit Bir-
can, günümüzde geleneksel 
tıp giderleri ve modern tıp 
giderlerinin neredeyse bir-
birine yaklaştığını, insanla-
rın modern tıp ile birlikte 
geleneksel tıp alanlarına da 
yöneldiklerini ifade etti.  
Eskiden sağlıkta dünyanın 
gerisinden gelirken gele-
neksel tıp alanında Sağlık 
Bakanlığının hızlı davrana-
rak dünya ile aynı anda Tür-
kiye’de de Geleneksel Tıp 
yöntemlerinin 14 tanesine 
izin verdiğini belirten aka-
demisyenler, bu yöntemleri, 
“Akupunktur, Sülük, Mezote-
rapi, Hipnoz, Kupa uygula-
ması (Hacamat), Fitoterapi, 
Refleksoloji, Homeopati, Os-

teopati, Ozon, Apiterapi, Pro-
loterapi, Larva, Müzikterapi” 
olarak açıkladı. Geleneksel 
Tıpta izin verilen 14 farklı 
alanda eğitimin ve eğitim 
sertifikasının sadece doktor-
lara verildiğini ifade eden 
konuşmacılar, geleneksel 
tedavi yöntemlerinde genel 
amacın insanların düşün-
celerinin daha olumlu ol-
masını sağlamak olduğunu 
vurguladı. 

“Alternatif Tıpta Kullanılan 
Bitki Yağlarının Birçoğu 
Sahte”

Günümüzde bitkilerle teda-
vi yönteminin su götürmez 
gerçek olduğunu ve insan-
ların hastalandıklarında 
alternatif olarak bitki çay-
larına yöneldiklerinin altını 
çizen hekimler, bu sektörde 
aktarların denetlenmesi ge-
rektiğini, denetimsiz satılan 
birçok bitki ve bitki yağının 
sahte olduğunu vurguladı.  
Yasemin ve Menekşe yağı-
nın çok zor elde edildiğini 
ve fiyatlarının 15 bin dolar 
olduğunu belirten konuş-
macılar, bu meblağlardaki 
bir ürünün aktarlarda pa-
zarlanmasının pek mümkün 
olmadığını söyledi. 

Konuşmacılar, Türkiye’de 
geleneksel tıbba bakışımı-
zın hala değişmediği ve bu 
bakış açısının değişmesi ge-
rektiğini vurguladı.

Soru – cevap bölümüyle son 
bulan etkinlikte Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, katkıla-
rından dolayı konuşmacılara 
teşekkür belgesi verdi.
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Üniversitemizde “Geçmişten 
Günümüze Balkanlarda Barış 
Arayışı” paneli düzenlendi

Üniversitemizce düzen-
lenen “Geçmişten Gü-
nümüze Balkanlarda 

Barış Arayışı” konu başlıklı 
panel, 30 Mart 2018 tarihin-
de Atatürk Kongre Merkezi 
Miletos Salonu’nda gerçek-
leşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan moderatörlüğünde 
gerçekleşen panelde ko-
nuşmacı olarak Yaşar Üni-
versitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nazif Mandacı 
ve Üniversitemiz Aydın İkti-
sat Fakültesi Öğretim Üye-
leri Doç. Dr. Murat Necip Ar-
man, Doç. Dr. Bülent Sarper 
Ağır, Dr. Öğretim Üyesi Ali 
Bilgenoğlu yer aldı. 

Geçmişten günümüze Bal-
kan Sorunu’nun ele alındığı 
panele Rektör Yardımcıla-
rımız Prof. Dr. Recai Tunca, 
Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. 
Halil Kırnak, akademik ve 

idari personelin yanı sıra çok 
sayıda öğrenci katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Balkan coğraf-
yasının Türk – İslam tarihi 
açısından önemine değine-
rek Osmanlı’nın 500 yıllık 
barış döneminin ardından 
etnisite, din, mezhep kaos, 
parçalanmışlık ve savaşlarla 
anılan bir bölge haline gel-
diğini dile getirdi. 

Balkanlar’ın tarih boyunca 

üç kez barış dönemi yaşadı-
ğını vurgulayan panelistler, 
barış dönemlerini Roma, Bi-
zans ve Osmanlı dönemleri 
olarak sıralayarak bu dö-
nemler dışında bir çok etnik 
yapıyı bünyesinde barındır-
ması nedeniyle Balkan coğ-
rafyasının baskın bir gücün 
hâkimiyeti olmaksızın her 
an kaos ortamına sürüklene-
bileceğini dile getirdi. Roma, 
Bizans ve Osmanlı’nın ardın-
dan dominant güç olarak gü-
nümüzde Avrupa Birliği’nin 

Balkan barışını sağladığına 
dikkat çeken konuşmacılar, 
tarihsel bağlamda incelendi-
ğinde Sırpların Ruslara, Hır-
vatların Almanlara, Boşnak 
ve Arnavutların ise Türklere 
yakın olduklarını vurguladı.  
Etnik ve mezhepsel ayrımla-
rın Balkan Müslümanlığının 
gelişmesine katkıda bulun-
duğunu anlatan akademis-
yenler, bununla beraber 
Müslümanlığın Balkanlarda 
yayılmasının yaklaşık 400 
yıllık bir süreç olduğunu 
kaydetti. Osmanlı’nın Bal-
kanlar’da kan kaybetmesinin 
temel nedeni olarak Fransız 
İhtilali’ni gösteren panelist-
ler, Fransız İhtilali’nin yaydığı 
milliyetçilik akımının Balkan 
milletlerini harekete geçire-
rek Osmanlı’dan kopmasına 
sebep olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından ka-
tılımcıların sorularını yanıt-
layan panelistlere, Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Teşekkür Belgesi ve Üniver-
sitemiz hediye paketlerini 
verdi.
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Üniversitemiz Basın 
ve Halkla İlişkiler 
Müdür V. Arş. Gör. 

Ali Emre Dingil ve Trakya 
Üniversitesi (TÜ) Yabancı 
Diller Yüksekokul Sekrete-
ri Rasim Sezen’in “Osmanlı 
Başkentlerine Yolculuk” 
adlı fotoğraf sergisi 9 Ni-
san 2018 tarihinde Üni-
versitemiz Atatürk Kongre 
Merkezi, fuaye alanında 
açıldı.

Açılışını Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Katip Çe-
lebi Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Turan 
Gökçen, İl Kültür Turizm 
Müdür V.  Murat Yılmaz, 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdür V.  Ali Emre Din-
gil ve Yabancı Diller Yük-
sekokul Sekreteri Rasim 
Sezen’in yaptığı sergide 
Osmanlı başkentlerindeki 
eserlerine ışık tutuldu. 

Fotoğraf serigisinde Os-
manlı İmparatorluğunun 
başkentleri olan Söğüt, 
Bursa, Dimetoka, Edirne 
ve İstanbul’da çekilen fo-
toğraflar yer aldı. Sergide 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’a bilgiler veren Ali 
Emre Dingil, Osmanlı Tari-
hine farklı bir perspektif-
ten bakmayı amaçladıkla-
rını ifade etti.

Osmanlı Başkentlerine 
Yolculuk büyük ilgi 
gördü
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Üniversitemizde “Osmanlı 
Şehir Medeniyeti ve Başkent 
Kültürü”nü konuştuk

Üniversitemizce dü-
zenlenen “Osman-
lı Şehir Medeniyeti 

ve Başkent Kültürü”  adlı 
konferans 9 Nisan 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Miletos Salonu’n-
da gerçekleşti. 

Kâtip Çelebi Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Turan Gökçe’nin konuşmacı 
olarak yer aldığı konferan-
sa, Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Halil Kırnak, Genel Sek-
reter V. Dr. Öğretim Üyesi 
Mustafa Aslan, İl Kültür ve 
Turizm Müdür V. Murat Yıl-
maz, akademik ve idari per-
sonelin yanı sıra çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Turan Gökçe’nin öz 
geçmişinin okunmasının 
ardından başlayan konfe-
ransta Prof. Dr. Gökçe, Sö-
ğüt ile başlayıp İstanbul ile 
son bulan Osmanlı başkent 
kültürünün gelişimini an-
lattı. Bursa’nın gerçek an-
lamda Osmanlı’nın ilk baş-
kenti olduğunu vurgulayan 
Gökçe, bunun nedeni ola-
rak da Osmanlı’nın başkent 
kültürünün burada oluştu-
ğunu ve imar faaliyetlerine 
Bursa’da başlamasını gös-
terdi. Osmanlı Devleti’nin 
ilk dönem hükümdarlarının 
özelliklerine de değinen 
Gökçe, “ Onlar, yoksul doyu-
ran, nimetleri paylaşan ve 
zenginliğin hayır yolunda 
harcanması gerektiğini dü- şünen insanlardı.” dedi.

Osmanlı’dan günümüze 
kalan birçok eserin vakıflar 
tarafından inşa edildiğini 
vurgulayan Gökçe, vakıflar 
aracılığıyla yapılan eserle-
rin insanın insanca yaşa-
yabilmesi için yapıldığını 
söyledi. Bununla beraber 
Fatih Vakfiyesi’nin kitabe-
sinde yer alan “ Marifet bir 
şehir kurabilmektir. Reaya-
nın gönlünü alabilmektir.” 
dizelerini aktaran Gökçe, 
kenti inşa ederken halkın 
ihtiyaçlarının göz önünde 
bulundurulduğunu anlattı. 

Gökçe, Osmanlı’nın İstan-
bul’u en güzel şekilde imar 
ettiğinin altını çizerek, 
Bursa, Dimetoka, Edirne’de 
kazanılan tecrübelerin İs-
tanbul’un başkent olma-

sının ardından en güzel 
örneklerini verdiğini ifade 
etti.

Konferansın ardından Rek-
tör Yardımcımız Prof. Dr. 
Halil Kırnak, katkıların-
dan dolayı Prof. Dr. Turan 
Gökçe’ye teşekkür belgesi 
ve Üniversitemiz hediye 
paketini verdi.  Prof. Dr. 
Kırnak, Prof. Dr. Gökçe’nin 
ardından “Osmanlı Baş-
kentlerine Yolculuk” adlı 
fotoğraf sergisini düzen-
leyen Üniversitemiz Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdür 
V. Arş. Gör. Ali Emre Dingil 
ve Trakya Üniversitesi (TÜ) 
Yabancı Diller Yüksekokul 
Sekreteri Rasim Sezen’e 
gösterdikleri hassasiyet-
lerden dolayı teşekkür bel-
gesi verdi.
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Üniversitemiz “Eğitim ve Kariyer 
Fuarı”na ev sahipliği yaptı

Üniversite tercih aşa-
masındaki gençlere 
rehber olmak amacıy-

la Üniversitemiz ile Educa-
turk’ün ortaklaşa düzenledi-
ği “Eğitim ve Kariyer Fuarı”,   
9-10 Nisan 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gös-
terdiği Üniversitemiz Spor ve 
Kültür Salonu’nda düzenle-
nen fuara, 12’si vakıf 4’ü dev-
let üniversitesi olmak üzere 
toplam 16 üniversite katıldı. 
Öğrencilere, fuara katılan 
üniversite yetkilileri, Üniver-
siteleri ve bölümleri hakkın-
da bilgiler verdi. 

Fuarın açılışına katılan Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can; Nazilli’den Çine’ye il 
genelindeki tüm liselerin 

fuarda üniversiteleri tanıma 
fırsatı bulacaklarını söyleye-
rek “Gençlerin geleceklerini 
belirlerken üniversitelerle 
yaptıkları bu temaslar çok 
önemli. Artık öğrenciler bi-

linçli, gençler ne istediğini 
bilerek üniversite tercihleri-
ni yapıyorlar. Bu tür fuarları 
üniversitelerin kendilerini 
tanıtma fırsatı bulması açı-
sından son derece değerli 

buluyorum.” dedi. Liseli öğ-
rencilerle sohbet edip Üni-
versitemiz hakkında bilgiler 
veren Prof. Dr. Bircan, fuara 
katılan üniversitelerin stant-
larını da ziyaret etti.
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YÖK Doktora Bursu Kazanan Öğrenciler 
Rektörümüzü ziyaret etti

Aydın Genç İşadamları 
Derneği (AYGİAD) Baş-
kanı Mehmet Öztaş ile 

yönetim kurulu üyeleri, Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can’ı 18 Nisan 2018 tarihin-
de makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Recai Tunca, Aydın Genç İşa-
damları Derneği (AYGİAD) 
Başkanı Mehmet Öztaş ve 
yönetim kurulu üyeleri yer 
aldı.

Dernek Başkanı Öztaş  “Üni-
versitedeki çalışmaları ve 
gelişmeleri yakından takip 

ediyorum. Üniversitemizle 
yapılabilecek projelere her 
zaman destek vermeye ha-
zırız.” diyerek Rektörümüze 

teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 

AYGİAD’ın Başkanı Mehmet 
Öztaş ve yönetim kurulu üye-
lerine yeni döneminde başa-
rılar diledi.

Üniversitemiz Fen Bilimle-
ri, Sosyal Bilimler ve Sağ-
lık Bilimleri Enstitülerinin 
doktora programlarında 
öğrenim gören ve Yük-
sek Öğretim Kurulu (YÖK) 
Doktora Bursu kazanan 
öğrenciler 29 Mart 2018 
tarihinde danışmanlarıyla 

birlikte Rektörümüzü ziya-
ret etti.

Rektörlük Senato Salo-
nu’nda gerçekleşen zi-
yaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, burslarının öğren-

cilerimize hayırlı olmasını 
temenni ederek başarıla-
rının devamını diledi. Öğ-
rencilerle tek tek sohbet 
eden Prof. Dr. Bircan, pro-
jelendirilen araştırmalar 
hakkında bilgi aldı.

YÖK tarafından, öğrenci-

lere Mart 2018 itibari ile 
burslarının yatacağı bildi-
rilirken, herhangi bir iş ye-
rinde çalışmayan öğrenci-
lere ödenecek burs miktarı 
2 bin TL, bir iş yerinde ça-
lışan öğrencilere verilecek 
burs miktarı  aylık 500 TL 
olarak belirlendi.

AYGİAD Rektörümüzü ziyaret etti
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Hemşirelik Fakültesi Simülasyon 
Laboratuvarı açıldı

Üniversitemiz Hemşire-
lik Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Hemşi-

relik Fakültesi Simülasyon 
Laboratuvarı Açılışı” 9 Nisan 
2018 tarihinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın katı-
lımı ile gerçekleşti.

Açılışa Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra 
Hemşirelik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Emine Didem Evci 
Kiraz, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Serpil Demirağ, Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ferda Akar, dekan 
yardımcıları, Bilimsel Araştır-
ma Projeleri (BAP) Koordina-
törlüğü, Hemşirelik Fakültesi 
ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
öğretim elemanları ve idari 
personelleri ile öğrenciler 
katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Simülasyon Labora-
tuvarı sayesinde öğrencilerin 
teorik bilgilerin yanı sıra pra-

tik bilgilerle öğrenimlerini 
pekiştirebileceklerini söyle-
yerek “Alt yapısı tamamlanan 
laboratuvar ile öğrencilere 
yararlı bir uygulama alanı 
oluşturuldu. Laboratuvar 
sayesinde öğrencilerimiz 
hastaya müdahale etmeden 
önce uygulama yaparak de-
neyim kazanacak.” dedi. Prof. 
Dr. Bircan açılışı yapılan la-
boratuvarın kamu üniversi-
teleri arasında ilk sıralarda 
yer aldığını belirtti. 

Hemşirelik Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Gülengün 
Türk ve Dr. Öğretim Üyesi 
Belgin Yıldırım’ın koordina-
törlüğünde açılışı gerçek-
leştirilen simülasyon labo-
ratuarında, Üniversitemizde 
okuyan Hemşirelik Bölümü 
öğrencileri, bir hastanın so-
lunumundan kalp atışına 
kadar bütün sonuçları hasta 
üzerinde görme fırsatı bu-
labilecek. Hemşireler maket 
hastalar üzerinde eğitim 

alarak gerçek hayatta kar-
şılaştıkları vakalarda neler 
yapmaları gerektiğini uygu-
lamalı olarak simülasyon la-
boratuvarında öğrenecek.

Hemşirelik Fakültesi “Si-
mülasyon Destekli Eğitim 
Beceri Laboratuvarı” Adnan 
Menderes Üniversitesi Bilim-
sel Araştırma Projeleri (BAP) 
Koordinatörlüğü tarafından 
desteklenen “Beceri Eğiti-
minde Simülasyon Kullanı-

mının Öğrencilerin Anksiyete 
ve Beceri Düzeylerine Etkisi” 
başlıklı BAP altyapı projesi-
nin bir çıktısı olup, Projenin 
yürütücülüğünü Fakülte De-
kanı Prof. Dr. Emine Didem 
Evci Kiraz, koordinatörlüğü-
nü ise Doç. Dr. Gülengün Türk, 
Doç. Dr. Emine Gerçek, Dr. Öğ-
retim Üyesi Yıldız Denat, Dr. 
Öğretim Üyesi Süreyya Bulut, 
Öğr. Gör. Muazzez Şahbaz, 
Arş. Gör. Dr. Emel Tuğrul üst-
leniyor.
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Adnan Menderes Tek-
noloji Geliştirme 
AŞ’nin faaliyete geçiş 

töreni için kampüsümüze 
gelen Türk Telekom İzmir 
Bölge Müdürü Timur Sevim, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı 19 Nisan 2018 ta-
rihinde makamında ziyaret 
etti.

Türk Telekom ile Üniversi-
temiz arasında imzalanan 
protokolle Teknokent’in fi-
ber altyapısını hayata ge-
çireceklerini söyleyen Türk 
Telekom İzmir Bölge Müdü-
rü Timur Sevim, Üniversite-
mizin son dönemde gerçek-
leştirdiği büyüme ivmesiyle 
büyük beğeni topladığını 
ifade etti. Sevim, Türk Tele-
kom olarak Üniversitemizin 
ve Adnan Menderes Tekno-
loji Geliştirme AŞ’nin ileti-
şim altyapısını güçlendir-

mek için her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını 
söyledi. 
Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rektö-

rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Üniversitemizde, iletişim 
alanında gerçekleştirilen 
altyapı çalışmaları hakkında 
bilgiler vererek bu alandaki 

yatırımların sürdürüleceğini 
ifade etti.

Ziyaret hediyelerin verilme-
siyle son buldu.

İnşaat Mühendisleri 
Odası Temsilcileri 
Rektörümüzü ziyaret etti

Türk Telekom ile Üniversitemiz arasında 
protokol imzalandı

İnşaat Mühendisleri Oda-
sı Aydın Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı H.Gürkan 

Yenipazarlı ve yönetim ku-
rulu üyeleri 18 Nisan 2018 
tarihinde Rektörümüz Prof 
Dr. Cavit Bircan’ı makamın-
da ziyaret etti.

Ziyarette gündem değer-
lendirilmesi yapılırken üni-
versite-sanayi iş birliğinde 
önemli bir adım olarak ka-
bul edilen ADÜ Teknokent’in 
işleyişi ve gelişim aşamaları 
konuşuldu. Samimi bir or-
tamda devam eden ziyaret, 
karşılıklı fikir paylaşımla-
rında bulunulmasının ardın-
dan sona erdi.
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Üniversitemiz Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile İSG 
Protokolü imzaladı

Heyette, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yrd. 
Prof. Dr. Recai Tunca, Yapı İş-
leri Daire Başkanı Kamertap 
Cırık, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi (İSGB) Koordinatörü 
Öğ. Gör. Muammer Erden ve 
İSGB Koordinatör Yardımcısı 
Öğr. Gör. Şinasi Yaylagül yer 
aldı.

Ziyarette, Üniversite perso-
nelinin ve öğrencilerimizin 
İSG kültürünün geliştirilme-
sine yönelik “İş Sağlığı ve 
Güvenliği alanında eğitim, 
araştırma, uygulama ve da-
nışmanlık” çalışmaları için 
iş birliği protokolü imzalan-
dı. İmzalanan protokolle İSG 
faaliyetlerinin uygulamaya 
geçirilerek Üniversitemizde, 
proje, sosyal etkinlikler, top-

lantılar, konferanslar gibi 
birçok ortak faaliyetlerin 
yürütülmesi konusunda iş 
birliği yapılması kararlaştı-
rıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, İSG’nin önemini 
belirterek Üniversitemizin 
bu konuda her zaman örnek 
ve öncü olacağını, bunun 
da her daim artarak devam 
edeceğini ifade etti. Üniver-
sitemizin, İSG faaliyetlerini 
bütünüyle benimsediğini ve 
Üniversitemizin her alanın-
da bu faaliyetlere öncelik 
verildiğini, protokolün en 
kısa zamanda görünür bir 
şekilde uygulamaya geçiri-
leceğini söyledi. 

Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürü 
Op. Dr. Orhan Koç ise Ad-
nan Menderes Üniversite-
si’nin İSG alanında yapmış 
olduğu çalışmaları takdirle 
izlediklerini ve her konuda 
destek vererek geliştirme 
çabalarına ortak olacakları-

nı kaydetti. İSG alanında ya-
pılacak projelere de destek 
vereceklerini belirten Genel 
Müdür Koç, sektörel bazda 
İSG faaliyetlerinin önemli 
bir ayağını oluşturan eğitim 
faaliyetlerinde gösterdiği 
hassasiyet ve çalışmalar 
için de Üniversitemize te-
şekkür etti.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan başkanlığındaki 
heyetle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç’u 28 Mart 2018 
tarihinde makamında ziyaret etti.
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Özdağ ve Doğan’dan Rektörümüze ziyaret

Manisa Ak Parti Milletvekili Selçuk Özdağ ve Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar 
Doğan, 30 Mart 2018 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette;  Vekil Selçuk Öz-
dağ, Başkan Yaşar Doğan 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan’ın yanı sıra, Rek-
tör Yardımcımız Prof. Dr. 

Recai Tunca, Üniversitemiz 
Genel Sekreter V. Dr. Öğre-
tim Üyesi Mustafa Aslan, 
TÜMSİAD Genel Sekreteri 
Osman Kurtkan Kapıcıoğ-

lu, Ege Bölge Temsilcisi 
Mehmet Ceylan, TÜMSİAD 
Aydın Şube Başkanı Nusret 
Ünal yer aldı.
Gündemin değerlendirildi-

ği ziyaret, TÜMSİAD Baş-
kanı Osman Kurtkan Ka-
pıcıoğlu ile Rektörümüzün 
karşılıklı hediye takdimiy-
le sona erdi.

Rektörümüz Aksoy Ailesini ağırladı

Üniversitemiz Uygulama 
ve Araştırma Hastane-
sinde bir süre tedavi 

gördükten sonra sağlığına 
kavuşan ve geçtiğimiz yıl 
aramızdan ayrılan Yüksel Ak-
soy’un eşi Nusret Aksoy kızı 
ve damadı Evin – Kamil Ya-
vaş ile 3 Nisan 2018 tarihin-
de Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı makamında ziyaret 
etti.

Uygulama ve Araştırma Has-
tanemizde gördükleri tedavi 
süresince Hastanemizden ve 
personelimizin yakın ilgisin-
den duydukları memnuniyeti 

ifade eden Aksoy, eşinin anı-
sına Hastanemizde bir odayı 
tefriş ederek cihaz bağışında 
bulundu. 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan ziyaretin kendisini ol-
dukça memnun ettiğini be-
lirterek konuklarla bir süre 
sohbet etti. Merhum Aksoy’un 
isminin Hastanemizle birlik-
te yaşayacağını vurgulayan 
Rektörümüz, yapılan hayrın 
önemine dikkat çekti.
Ziyaretin ardından Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Nusret Aksoy’a Üniversitemiz 
hediye paketi ve fincan takı-
mı hediye etti.
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Üniversitemiz Mü-
hendislik Fakülte-
si Akademik Genel 

Kurulu, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın katılı-
mıyla 20 Nisan 2018 ta-
rihinde ADÜ Restorant’ta 
gerçekleşti.

Mühendislik Fakültesi’nin 
2017 yılında gerçekleştirdi-
ği akademik ve sosyal faali-
yetlerin sunulduğu kahval-
tılı Akademik Genel Kurul 
toplantısına Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Recai 
Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, 
Prof. Dr. Halil Kırnak, Ge-
nel Sekreter V. Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Aslan, Daire 
Başkanları, Mühendislik Fa-
kültesi akademik ve idari 
personeli katıldı.

Genel Kurulun açılış ko-
nuşmasını yapan Rektör 
Yardımcısı ve aynı zamanda 
Mühendislik  Fakültesi De-
kan V. Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Mühendislik Fakültesinin 
2017 yılında gerçekleştir-
diği faaliyetleri ve  mevcut 
durumu ile ilgili bilgiler ver-
di. Mühendislik Fakültesinin 
henüz yeni sayılabilecek 
bir fakülte olmasına rağ-
men bütüm bölümlerinde 
%100 İngilizce eğitim ve-
rerek Üniversitemiz içinde 
saygın bir yer kazandığına 
vurgu yapan Prof. Dr. Halil 
Kırnak, “Fakültemiz öğren-
cilerin tercih sıralamasında 
hızlı adımlarla bölgemiz-
deki ve Türkiye’deki diğer 
Mühendislik Fakülteleri 
arasında yukarı sıralara iler-
liyor. Öğretim üyelerimiz de 
Fakültemizi daha da ileriye 
taşımak için var güçleri ile 
çalışıyorlar.” dedi. 

2017 LYS tercih sıralama-
sına göre Fakültenin örgün 
eğitim veren tüm devlet 
üniversiteleri arasında 27. 
sırada olduğuna değinen 
Prof. Dr. Kırnak, Mühendislik 
Fakültesinde gerçekleştiri-
len sosyal etkinlikler, teknik 
geziler, öğrenci projeleri ve 

Fakültenin diğer imkanları 
konusunda da bilgiler verdi.
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın, akademik perso-
nelimizin taleplerini dinle-
mesi ve sorularını cevapla-
masının ardından Akademik 
Genel Kurul toplantısı son 
buldu.

Mühendislik Fakültesi Akademik 
Kurul Toplantısı gerçekleşti
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Üniversitemiz Ve-
teriner Fakültesi 
2018 Yılı Akade-

mik Genel Kurulu, Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın katılımıyla 16 
Nisan 2018 tarihinde 
aynı gün açılışı da ya-
pılan Veteriner Fakül-
tesi Mehmet Akif Ersoy 
Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti. 

Fakültede düzenlenen 
kahvaltının ardından Aka-
demik Genel Kurul toplan-
tısına geçildi.

Kurula, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Recai 
Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, 
Genel Sekreter Dr. Öğre-

tim Üyesi Mustafa Aslan 
ve Fakülte personeli ka-
tıldı. 

Genel Kurulun açılış ko-
nuşmasını yapan Veteri-
ner Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ergün Ömer Göksoy, 
fakültenin mevcut duru-
mu, kısa ve uzun vadede 

yapılacak işler ile ilgili 
bilgiler verdi.Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın, 
akademik personelimizin 
taleplerini dinlemesi ve 
sorularını cevaplamasının 
ardından, ruhsatı alınan 
Deney Hayvanları Üre-
tim ve Araştırma Merke-
zi ile re-organize edilen 

at operasyon salonunun 
açılışları gerçekleştirildi. 
Program, yeni alınan mik-
roskoplarla zenginleşti-
rilen mikroskop salonları 
ve kimya laboratuvarının 
gezilmesi, öğrenci toplu-
luğu Kanat-Ger’in ziyaret 
edilmesi ve kampüs turu 
ile son buldu.

Veteriner Fakültesi Akademik Genel 
Kurulunu gerçekleştirdi

Rektörümüz Ziraat Fakültesi 
Akademik Kurul Toplantısına katıldı

Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi 2017 - 2018 Eğitim 
- Öğretim Yılı Akademik Ge-
nel Kurul Toplantısı, Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Recai Tunca, Prof. Dr. Halil 
Kırnak ve Ziraat Fakültesi 
öğretim üyelerinin katılım-
larıyla 6 Nisan 2018 tarihin-
de gerçekleşti.

Toplantıda Fakülte ile ilgili 
kararlar alınırken gelecek 
dönem projeleri masaya ya-
tırıldı.



ADÜ HABER    NİSAN 2018   22

HABER

Hayırsever Rasim Menteşe 
Rektörümüzü ziyaret etti

Üniversitemizin Boz-
doğan Yerleşkesine 
maddi manevi katkı-

lar sunan Rasim Menteşe, 
Bozdoğan Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Doç Dr. Nuran 
Aysul ile birlikte 18 Nisan 
2018 tarihinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ı maka-
mında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçek-
leşen ziyarette Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Bozdo-
ğan’ın ve Meslek Yükseko-
kulumuzun gelişimi ile ilgili 

olarak yaptığı eğitim ve ya-
tırım faaliyetleri için Rasim 
Menteşe’ye teşekkür etti.
Eğitime yatırım yapmanın 
önemli olduğuna dikkat çe-
ken Rasim Menteşe, öğren-
cilerin elverişli koşullarda 
öğretim hayatlarına devam 
etmeleri için çabaladıklarını 
söyledi.

Rasim Menteşe’ye gerçek-
leştirdiği hayır işlerinden 
dolayı 2010 yılında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üstün 
Hizmet Ödülü verilmişti.

Uluslararası Darbe Sempozyumu 
Bildiri ve Panel Kitabı yayımlandı

Üniversitemiz tarafın-
dan 26 – 28 Mayıs 
2017 tarihleri arasın-

da düzenlenen Uluslararası 
Darbe Sempozyumunun ki-
tap serisi, Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın önsözüyle Nisan 
ayında yayımlandı. 

Uluslararası Darbe Sem-
pozyumuna 55 üniversi-
teden katılım sağlanırken 
154 akademik bildiri,  6 
panel,  bir özel oturum ve 
4 atölye çalışması; 3 cilt 
bildiri, 1 adet panel ve ça-
lıştay kitabı, 1 adet dergi ile 
somutlaştı.
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, bil-
diri kitabının önsözünde 
ülkemizin yaklaşık 70 yıldır 
darbeler yaşadığına, bu dö-
nemin çok iyi araştırılması 

ve geleceğe yönelik dersler 
çıkarılması gerektiğine dik-
kat çekerek, Üniversitemi-
zin düzenlediği Uluslara-
rası Darbe Sempozyumunu 
önemli bir adım olarak gör-
düğünü ifade etti. Cumhur-

başkanımız, Sempozyumun 
düzenlenmesinde ve kita-
bın hazırlanmasında başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan olmak üzere eme-
ği geçen herkese teşekkür 
etti.
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Öğretim Elemanımız “Yılın Genç Bilim 
İnsanı Ödülü”nü aldı

Ülkemizde bilimsel 
araştırmanın kurum-
sallaştırılması ve 

üniversitelerimizdeki genç 
bilim insanlarının destek-
lenmesi amacıyla 2002 
yılından bu yana verilen 
“Serhat Özyar Yılın Genç Bi-
lim İnsanı Ödülü”nü bu yıl 
Üniversitemiz Fen Edebiyat 
Fakültesi Fizik Bölümü Öğ-
retim Elemanı Araş. Gör. Dr. 
Fatih Ersan kazandı.

Araş. Gör. Dr. Fatih Ersan 
“Metal Kalkojenlerin Kı-
zılötesi Dedektörlerde ve 
Lityum-Iyon Bataryalarında 
Kullanılabilirliğinin Araştı-
rılması” başlıklı doktora tezi 

ile doktorasını Türkiye’de 
bir üniversiteden tamamla-
mış, bu çalışmalarıyla ülke-
mizin bilim gündemindeki 
temel sorunlardan birinin 
çözümüne katkıda bulun-
muş  genç bir araştırmacıya 
verilmesi öngörülen ödüle 
layık bulundu. 

Üniversitemiz Fizik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Et-
hem Aktürk danışmanlığın-
daki katıhal fiziği alanında 
yapılan doktora çalışmasın-
da, yeni nesil malzemelerin 
elektronik ve yapısal özel-
liklerinin hesaplanması, bu 
malzemelere yeni işlevler 
katma amacıyla nano yapı-
landırma, geometrik şekil-

lendirme, kusur oluşumları 
inceleniyor. Çalışma, yeni 
malzemelerin atomik bo-
yutta enerji depolama, ışık 
algılama özellikleri belir-
lenmesinde önemli bilim-

sel katkılarda bulunuyor. Dr. 
Ersan’ın doktora çalışması 
gelecekte yapılacak deney-
sel ve teorik  çalışmalara 
öncülük yapacak nitelikte 
bulunuyor.

Avrupa ikincisi öğrencimiz 
Rektörümüzü ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde 
Romanya’da gerçek-
leştirilen U22 Avru-

pa Boks Şampiyonası’nda 
Avrupa ikincisi olan Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Oku-
lu (BESYO) öğrencisi Milli 
Boksör Sema Çalışkan, BES-
YO Müdürü Prof. Dr. Kürşat 
Karacabey ve Antrenör Me-
lihşah Sarıca, 5 Nisan 2018 
tarihinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ı makamın-
da ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Üniversitemizi 
en iyi şekilde temsil eden 
öğrencimiz Sema Çalışkan’ı 
tebrik ederek başarılarının 
devamını diledi. 

U22 Avrupa Boks Şampiyo-
nasında 64 kiloda mücade-
le eden öğrencimiz Sema 
Çalışkan Avrupa ikincisi 
olarak gümüş madalyanın 
sahibi oldu. Madalya se-
vincini Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan ile pay-
laşan Milli Sporcu Sema 
Çalışkan, “Öğrencilerin ve 
sporcuların yanında olan 
ve her zaman destek veren 
Rektörümüz Prof.Dr. Cavit 
Bircan’a, BESYO Müdürü 
Prof. Dr. Kürşat Karaca-
bey’e, BESYO personeline 
ve bu başarıda katkısı olan 
herkese çok teşekkür edi-
yorum.” ifadelerini kullan-
dı.

Türkiye’yi ve Üniversitemi-
zi daha büyük şampiyona-

larda temsil ederek en iyi 
dereceleri almak için tüm 
gayreti göstereceğini be-
lirten Çalışkan, hedefinin 
2020 Tokyo Olimpiyatları 

olduğunu ifade ederek bir 
dahaki şampiyonada bay-
rağımızı şampiyonluk kür-
süsünde dalgalandıracağı-
nın sözünü verdi.
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Aphrodisias’ta 7 Bin Yıldır 
Hayat Var
 
Aphrodisias Antik Kenti 
üzerine yerli ve yabancı 
turistlere ören yerlerini ta-
nıtan Turist Rehberi Nazmi 
Tarakçı ile söyleşi yaptık. 
Rehber Tarakçı, Aphrodisi-
as gezimiz sırasında biz-
lere eşlik ederek kent hak-
kında bilgiler verdi. 

Aphrodisias’ın kuruluşu 
Milattan Önce (MÖ) 5. bin 
yıl ortalarına kadar uzanı-
yor. MÖ 6. yüzyılda küçük 

bir köy görünümünde iken, 
MÖ 2. yüzyılda Menderes 
Vadisi’ndeki yoğun şehir-
leşme döneminde kent 
devleti (polis) statüsü ka-
zanan Aphrodisias, MÖ 1. 
yüzyılda ise Roma ile ya-
kın ilişkilere sahip olma-
sından dolayı büyük bir 
gelişme göstererek Karya 
Eyaletinin başkenti oldu. 
Roma İmparatoru olarak 
Augustus unvanını alacak 
olan Octavian tarafından 
“Tüm Asya’dan kendime 
bu kenti seçtim.” sözleriy-
le koruma altına alınarak 
Roma Senatosu tarafından 

MÖ 39 yılında vergi mua-
fiyeti ve özerklik gibi ayrı-
calıklar tanındıktan sonra 
hızla gelişmeye başladı. 
Kentten toplanan vergiler 
Roma’ya gönderilmeyerek 
Kentteki hamam, stadyum, 
Agora, Senato ve Tiyatro 
gibi kamusal yatırımlarda 
kullanılması kentin hem 
sanat hem mimari alanda 
hızlıca gelişmesine olanak 
sağladı.
 
Aphrodisias’ın tarihindeki 
kırılma noktalarından bir 
tanesi de Anadolu toprak-
larının hâkimiyeti için mü-

cadele eden Pontus Rum 
Kralı VI. Mithradates Eupa-
tor ile Roma İmparatorluğu 
arasında süre gelen savaş-
larda Aphrodisias Kenti’nin 
Roma tarafını tutmasıdır. 
Mücadelenin nihai zaferini 
Roma İmparatorluğu’nun 
kazanmasından sonra bir-
çok Anadolu kenti yağma-
lanırken Aphrodisias hiçbir 
şekilde zarar görmedi. Ro-
malılar kente ayrıca önem 
verdi. Aphrodisias Roma-
lılar döneminde büyük bir 
tapınım merkezine dönüş-
tü. Aphrodite Tapınağının 
ilk evrelerinde Mezopo-

Yunan Mitolojisinde Zeus ve Dione’nin kızı olarak denizin köpüğünden doğduğu söylenen Aphrodite, 
güzellik, aşk ve sevgi tanrıçasıdır. Genellikle deniz kabuğu üzerinde somutlaştırılan Aphrodite adına 
birçok kent ve tapınak inşa edildi. Bu kentlerden en gelişmiş ve en iyi korunmuş olanı Karacasu ilçe-
miz yakınlarında bulunan Aphrodisias antik kentidir. Kentin gelişimine büyük katkı sağlayan ve tan-
rıça Aphrodite’in adını taşıyan tapınak, kentten önce geliyor. Diğer kentlerde gördüğümüz üzere kent 
kuruluyor daha sonra tapınak inşa ediliyor. Aphrodisias’ta ise Tapınak çevresinde gelişen bir kent 
söz konusu. Tüm özellikleri bir araya getirildiğinde antik dünyanın en iyi korunmuş stadyumuna da 
ev sahipliği yapan Türkiye’nin en iyi arkeolojik alanlarından birine sahip Aphrodisias antik kentinin, 
bu tanıtım atağında başrolde yer almasının haklı bir gerekçesi var. Aphrodisias’ın da Dünya Miras 
Listesi’ne kaydedilmesiyle Türkiye’nin bu listedeki varlık sayısı 17’ye ulaştı.

Şehir: APHRODİSİAS

Adını Aşk ve Güzellik 
Tanrıçasından Alan

Haber | Mahmut Karakelle Foto | Sema Can
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tamya ve Anadolu kültü-
rünün izleri görülmektedir. 
Asurların aşk ve güzellik 
tanrıçası İştar ile Friglerin 
ana tanrıçalarından Kybele 
Aphrodite kültünün oluş-
masını sağladı. Aphrodisias 
‘ta yapılan kazılarda ortaya 
çıkan bir kabartma üzerin-
de yer alan Asur kralı Ninos 
ve karısı Semiramis‘in be-
timleri de bu tezi doğrula-
yarak Aphrodithe kültünün 
temelinin Mezopotamya ve 
Anadolu kültüne dayandı-
ğını kanıtlamaktadır.

Aphrodite Tapınağı kentin 
kalbinde yer alıyor

Aphrodisias antik kenti, en 
önemli tanrıçası olan Aph-
rodite Tapınağı ile ünlü-
dür. M.Ö. II. Yüzyıl’dan M.S. 
6. Yüzyıl’a kadar görkemini 
korumuş olan kentte Hip-
podamik yani cadde ve 
sokaklarını bir birini dik 
kestiği kent planı uygulan-
mış bu plana uymayan tek 
yapı ise Aphrodite Tapınağı 
olarak dikkat çekiyor. Prie-

ne örneğinde olduğu gibi 
burada da Hippodamik pla-
nın en güzide örneklerini 
görüyoruz. Kamusal binalar 
ada pafta sistemine göre 
konumlandırılırken Tapına-
ğın Baba Dağ yönüne bak-
masının buranın kutsal bir 
alan olmasından kaynak-
landığını belirten Üniversi-
temiz Fen Edebiyat Fakül-
tesi Arkeoloji Bölümü Dr. 
Öğretim Üyesi Aydın Erön, “ 
M.Ö 2.yüzyılda kenti tasar-
lamaya başlayan insanlar 
Tapınağın olduğu yeri çok 

iyi seçmişler. Direk Baba 
Dağ’a bakıyor. 

Konum olarak da kendisi-
ne eksen aldığı şey direk 
Babadağ’dır. Kent içindeki 
yapılanma da Tapınağı ek-
sen alarak gelişiyor. Aph-
rodite Tapınağı,  kentin en 
önemli yapılarından biridir. 
Bunun en önemli göster-
gelerinden biri de hemen 
karşısında bulunan Tet-
rapylon  diye bir yapı var.  
Yüksek kaideli sütunları 
ile bu anıt, tapınağa giden 
gösteri ve şükran alayları-
nın toplanıp hareket ettiği 
yerdir.  Dört kapı anlamına 
gelen bu yapı, dörderden 
16 adet sütundan oluştuğu 
için bu ad veriliyor. Bu yapı-
lar kentin gücünü ve ihtişa-
mını yansıtan yapılardır bu 
yüzden önemlidir. Kutsallık 
dışarıdan başladığı için ana 
çekirdekte tapınak bulunur. 
Kentin kurgulanması, Aph-
rodite Tapınağı eksen alı-
narak tasarlanmıştır.” diye 
konuştu.
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Aphrodisias heykelcilik 
alanında bir ekol 

Unesco Türkiye’nin sitesinde 
kentin özelliklerinden en 
önemlisinin “Varlık alanı 
içinde bulunan ocaklardan 
çıkartılan mermerden yerel 
okullarca işlenen heykelt-
ıraşlık eserlerinin yayıldığı 
Akdeniz havzasında bırak-
tığı derin kültürel etki” ve 
“Yunan - Roma dönemi mi-
mari ve kent özelliklerini 
çok iyi yansıtan bir yerleşim 
yeri” olduğu kaydediliyor. 
Aphrodisias antik kentinin 
bugün hala kullanılan ni-
telikli mermer ocaklarına 
yakın olduğu için, heykelcilik 
alanında kullanılan mermer 
örneklerinin buradan tüm 
bölgelere yayıldığı biliniy-
or. Altın çağını Roma döne-
minde yaşamış Aphrodi-
sias’ta olağanüstü güzellikte 
mermer heykeller ve yapılar 
inşa edilmiş ve Aphrodisias 
stili olarak bilinen bir sanat 
ekolü de gelişmiştir. 

Arkeolog Orhan Atvur, kent 
için yazdığı bir yazısında 
şöyle diyor  “Aşk ve Güzellik 
Tanrıçası Aphrodite’in kenti, 
Aphrodisias’ın arenasında 
gladyatörler, tanrıçalarının 
onuru için ölümüne çarpışır 
ve otuz bin seyirci alkış tu-
tardı. Bu şehrin sanatçıları, 

insan anatomisi ve psikolo-
jisini mermerlerde ölümsü-
zleştirerek, iki bin yıl son-
rasını kendilerine hayran 
bıraktı.” diye betimler. Bazı 
bilginlerce ortaya atılan, 
Aphrodisias’ta bir heykelt-
ıraşlık ekolünün varlığı, 
yapılan son kazılarla kanıtla-
narak kentin doğusunda bu-
lunan beyaz, gri, mavi renkli 
mermer yataklarının kentte 
bu ekolün gelişimine katkı 
sağladığı biliniyor.  Bu ekolde 
yetişen heykeltıraşların ünü 
Aphrodisias’ın dışına taşarak 
tüm Akdeniz havzasını etki-
si altına aldı. Bu stil yaklaşık 
6 yüz yıl varlığını sürdürdü. 
Özellikle lahit ve kabart-
ma yapımında ustalaşmış 
olan Aphrodisias’lı heykelt-
ıraşların bazı eserlerine imza 
atmaları ve bu imzalara pek 
çok Akdeniz ülkesinde-
ki heykellerde rastlanıyor 
olması eserlerin menşei 
bakımından bilgiler veriy-
or. Eserlerin özgünlüğünü 
ve etkilerini değerlendiren 
Rehberimiz Nazmi Tarakçı, 
Afrodisias heykel okulunda 
heykeltıraşların yapmış old-
ukları eserlerin Roma’nın 
Aphrodisias’ta oluşturduğu 
bir etki olmadığını söyleyer-
ek Anadolu kültürlerinin o 
dönemdeki bir sentezi olan 
Aphrodisias’ın Roma’ya ken-
dini kabul ettirmiş bir sanat 
merkezi olduğunu ifade etti. 

Sebasteion Tapınağı 

İmparatorlar tapınağı an-
lamına gelen bu yapıyı 
süsleyen insan boyutların-
da yapılmış Aphrodisias 
Heykelcilik Okulu ürünü 
yaklaşık 200 adet eser Se-
basteion kabartmaları ola-
rak biliniyor. Tapınak, Roma 
imparatorlarının tanrı ola-

rak kabul edildiği dönem-
de, imparatorun gücüne 
saygı göstermek, kent ile 
imparator arasındaki bağı 
vurgulamak amacıyla inşa 
edilmesiyle dikkat çekiyor. 
Dört bölümden oluşan Tapı-
naktaki 200 adet taş kabart-
masının kazılarda buluna-
bilen 80 tanesi Aphrodisias 
Müzesinde sergileniyor. 

Piskoposluk Sarayı

Odeonun batı tarafında yer 
alan yüksek duvarları olan 
yapı,  Roma devrinde eyalet 
valisinin konutu olarak ya-
pılmış, daha sonraki yıllarda 

da Piskoposluk sarayı olarak 
kullanılmıştır. Ortadaki av-
lunun etrafını çeviren sü-
tunların mavi rengi dikkat 
çekicidir. Binanın içerisinde 
irili ufaklı birçok oda bulu-
nuyor. 

Aphrodisias’ta 
Görülmesi Gereken 
Eserler
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Tiyatro 
İmparator Sezar ve Augus-
tus’un azatlı kölesi Zailos 
tarafından yaptırılarak Aph-
rodite’ye ve halka adanan 
Tiyatro M.Ö 1. yüzyılda inşa 
edildi.   Günümüzde sadece 
1. katı ayakta kalmış olan 
sahne binası Anadolu’nun 
en eski üç katlı sahne bina-
sı olmasıyla dikkat çekiyor. 
Her bir katı ayrı bir mimari 
tarzda (İon, Dor ve Korint) 

yapılan Tiyatronun sahne 
binasının hemen sağında 
Arşiv Duvarı olarak bilinen 
ve üzerinde şehre ait önem-
li yazıtların yer aldığı duvar 
yer alıyor. Tiyatronun orta-
sındaki yarım yuvarlak or-
kestra kısmı, imparator Mar-
cus Aurelius (M.S 161-180) 
zamanında arena haline 
getirilmiş ve vahşi hayvan, 
gladyatör dövüşleri yaptırıl-
mıştır. Tiyatro 10.000 kişilik 
olup bugün yalnızca 27 sıra-
sı ortaya çıkarıldı. 

Odeon

Aphrodite Tapınağı ile ago-
ra arasında yer alan  odeon, 
temelde müzik dinlemek, 
konuşma  sanatı ve ede-
biyat yarışmaları içinde 
kullanılan yapı olup ayrıca 
kentin meclis binası olarak 
kullanılıyordu. Odeonun or-
tasındaki orkestra kısmın-
da taban mozaiklerle kaplı, 
sahne binası da heykellerle 
süslüydü. Şimdiki oturma 

sıralarının  üst kısmı M.S. 
4. yy’de ki bir depremle yı-
kılmış ve depremin etkisiy-
le kentte bazı su taşkınları 
olmuş. Su baskınından zarar 
gören Odeon’nun alt iki sı-
rası sökülerek suların bu-
rada toplanması sağlanmış. 
Bu şekilde temellerin zarar 
görmesi de engellenmiştir. 
Üst kısmındaki oturma sıra-
larıyla bin kişilik kapasitesi 
olan Odeonun orijinal hali 
üstü ahşap çatı ve kiremitle 
örtülüydü.

Stadyum 

Aphrodisias stadyumu, antik 
dünyanın en iyi korunmuş 
ve en görkemli yapıtların-
dan biri olarak dikkat çe-
kiyor. Kentin kuzeyinde yer 
alan stadyum, elips planlı 
olup 30.000 izleyici kapa-
sitesine sahip ve elips plan, 
tüm seyircilerin etkinlikle-
ri rahat izlemesini sağladı. 
262 metre uzunluğunda, 
59 metre genişliğindeki 

stadyumda şenlikler ve at-
letizm oyunlarının yanı sıra 
tiyatro ve müzik yarışmaları 
da yapıldı. Geç devirde stad-
yumun doğu kısmı vahşi 
hayvan ve gladyatör dövüş-
lerine olanak sağlayacak şe-
kilde genişletilerek önceleri 
tiyatroda yapılan bu göste-
riler daha sonra, tiyatronun 
bir depremle yıkılması so-
nucunda 7. yüzyıldan itiba-
ren stadyumda yapılmaya 
başlandı.

Tetrastoon ve Tiyatro 
Hamamı
Akropolisin doğu yamacın-
daki tiyatronun bitişiğinde, 
etrafı sütunlarla çevrili kare 
plana sahip olan yapının or-
tasında yuvarlak planlı bir 
çeşme yer alır.  Tetrastoonda 
taş döşeli meydanda döşe-
menin üzerinde yuvarlak bir 
güneş saati bulunur. Daha 

geç devirlerde  Pazar yeri 
olarak da kullanılan daha 
sonra genişletmek amacıyla 
bir salon daha yapılmıştır.  
Burada bulunan imparator 
heykellerinin çokluğu ne-
deniyle buraya imparatorlar 
salonu deniliyor. Hemen gü-
neyde tiyatroya yakın olma-
sı nedeniyle tiyatro hamamı 
olarak anılan bir kompleks 
bulunur. 
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Tiberius Portikosu ve 
Agora Kapısı
Tiyatronun üzerinden ku-
zeye doğru baktığımızda 
Aphrodisias’ın önemli ya-
pılarının hemen hepsini 
görebilirsiniz. Kentte Güney 
ve Kuzey olmak üzere iki 
tane agora bulunuyor. Kent 
planlanırken Tiyatro ve Ta-
pınak arasında iki büyük 
meydan tasarlanmış. Bunlar, 
Tiberius Portikosu (Önünde 
sütunların bulunduğu üstü 
örtülü uzunlamasına salon) 
ve Agora Kapısıdır. Afro-
disyas’ın Pazar yeri, (Ago-
ra) halkın bir araya geldiği, 
alışveriş yaptığı, müzikal 
organizasyonların yanı sıra 
halka seslenişlerin ve edebi 
yarışmaların düzenlendiği 
bir yer olarak da kullanıl-
mıştır. Odeonun güneyinde 
yer alan ve yapımına M.Ö. 
1. yüzyılda başlanan Güney 
Agora’nın etrafı çepeçevre 

sütunlarla çevrilidir. Bugün 
batı ve doğu köşelerindeki 
İon tarzı başlıklar taşıyan 
sütunların bazıları ayakta 
kalmıştır. Tiberius Portiko-
su, ismini etrafı sütunlarla 
ve portikolarla çevrili ala-
nın kuzey kirişi üzerinde yer 
alan ve yapının imparator 
Tiberius’a adandığını belir-
ten yazıta göre verilmiştir. 
Portikonun ortasında 260 
metre uzunluğunda, 25 
metre genişliğinde ve 1.20 
metre derinliğinde bir ha-
vuz yer alıyor. Havuz M.S. 2. 
yüzyıldaki bir depremden 
sonra bu alanın su baskını-
na uğraması sonucu suyu 
kontrol altına almak amacı 
ile yapıldığı biliniyor. Ha-
vuzda biriken su aynı za-
manda Hadrian Hamamları 
için yedek su deposu olarak 
da kullanılmış. Havuzun 
fazla suları etrafındaki ka-
nal vasıtasıyla kentin kana-
lizasyonuna veriliyordu.

Hadrian Hamamı
 
Roma imparatoru Hadrian’ın 
Anadolu’ya yaptığı seyahat-
lerin birisinde Aphrodisias’a 
gelmesiyle kent meclisi bu 
ziyaretin anısına bu hamam 
kompleksini yaptırmıştır. 
Hamam erkek ve kadınla-
rın ayrı ayrı yıkandıkları iki 
büyük bölümden oluşur. Ha-
mamın inşasında kullanılan 
malzeme diğer yapılarda 
gözlemlendiği gibi mer-
merdir. Hamamın soyunma, 
(apodetarium), soğukluk 
(frigadarium), Ilıklık (tepida-
rium) ve sıcaklık (kaldarium) 
bölümleri bulunmaktadır.  

Antik Yunan ve Roma döne-
minde hamamlar kişisel te-
mizlikle beraber sağlığa da 
iyi geldiği düşüncesi hâkim-
di. Hamamlarda sıcak, soğuk 
ve ılık suyun bulunduğu bö-
lümlerin varlığı temizlikten 
ziyade sağlığa iyi geldiği 
düşüncesiydi. Antik dönem-
de hamam en önemli kamu 
kurumları arasındadır. Hris-
tiyanlığın kentlere hâkim 
olmasından sonra Kilise’nin 
zevk ve sağlık kısmını es ge-
çerek temizlik kısmına yeşil 
ışık yakmasıyla hamamlar,  
önemini kaybetse de günü-
müze kadar varlıklarını sür-
dürmüştür. 
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Batılı gezgin ve araştırma-
cıların 17. yüzyılın sonla-
rından itibaren dikkatini 
çeken kentte önce İngiliz 
Dilettanti Derneği ekibi, ar-
dından Fransız arkeolog 
ve gezgin Charles Texier’le 
(1802–71) başlayan araştır-
malar, 20. yüzyılın başların-
da Fransız amatör arkeolog 
Paul Gaudin’in 1904–05 
arasında sürdürmüş olduğu 
kısa süreli kazılarla devam 
etti. 1937 sonbaharında Gi-
ulio Jacopi başkanlığında 
İtalyan ekibin başlattığı ve 
birkaç hafta süren kazı ça-
lışmaları sırasında Hadria-
nus Hamamı’nın doğusun-
da, bir olasılıkla Agora’ya 
ait, İmparator Tiberius’a 
adanmış İon düzeninde bir 
portal gün ışığına çıkarılır. 
Bundan sonra 60’lı yıllara 
kadar sessizliğini koruyan 
antik kentin kaderi 1958 
yılında bir baraj açılışı için 
Aydın’a gelen Türkiye’nin 
en ünlü fotoğrafçılarından 
Ara Güler ile yollarının ke-
sişmesiyle değişir.  Baraj 
açılışı için geldikleri yerde 
yolunu kaybederek Geyre 
Köyüne ulaşan Güler, bura-
da köylülerin Roma Dönemi 

kalıntılarının üzerinde otur-
duklarını, hayatlarını aslın-
da bir antik kent üzerinde 
sürdürdüklerinin farkına va-
rır. Köyü ve burada yaşayan 
insanların gündelik hayatını 
fotoğrafladıktan sonra, İs-
tanbul’a dönüp araştırmaya 
koyulur. Yaptığı araştırma-
lardan herhangi bir sonuç 
alamayınca da fotoğrafları-
nı Time’a gönderir. Time fo-
toğrafların renkli olanlarını 
çekmesini ister ve Ara Güler 
tekrar aynı köye giderek 
renkli fotoğraflar çeker. Bu 
yolla dünya basınına dağı-
tılan fotoğraflar bir anda 
büyük yankı uyandırır. Ame-
rika’dan gelen arkeologlar 
Geyre’de araştırma yapma-
ya başladıklarında bura-
sının adını Aphrodite’den 
alan Aphrodisias antik kenti 
olduğunu anlar. Keşfedilen 
bu benzersiz antik kentin 
fotoğrafları bütün dünya-
ya yayılınca arkeologların 
ilgi odağı olur. 1961 yılında 
Prof. Dr. Kenan Erim bölge-
de kazı izni alarak çalışma-
larına başlar ve muhteşem 
Afrodisias ortaya çıkar.

Prof. Dr. Kenan Erim 
Aphrodisias’ın kade-
rini değiştirdi

Bugün Aphrodisias an-
tik kenti içerisinde beyaz 
mermerden yapılmış, sade 
bir mezar yer alıyor. Bu 
sade mezar, Prof. Dr. Kenan 
Erim’in gömütüdür. Prof. Dr. 
Kenan Erim 1929 yılında 
doğmuş, babasının görevi 
nedeni ile ilk ve orta öğre-
nimini İsviçre’de yaptıktan 
sonra,  Amerika’da üniversi-
te eğitimini ve doktorasını 
tamamlayarak, 1958 yılında 
New York Üniversitesinde 
öğretim üyesi, 1971 yılında 
da profesör oldu. Çok sayı-
da dili konuşabilen Erim’in 
1959 yılında genç bir Türk 
arkeoloğu olarak Geyre’ye 
gelişi, hem kendi hem de 
Aphrodisias’ın kaderini de-
ğiştirdi. 1961 yılında Aph-
rodisias’ta bilimsel kazıları 
başlatan Erim, öldüğü tarih 
olan 3 Kasım 1990 tarihine 
kadarki ömrünü bu kente 
adamıştır. 30 yıl boyunca 
Aphrodisias ile yaşayan 
Erim, Aphrodisias’ı dünyaya 
tanıttı. 

Ara Güler ve Aphrodisias’ın yeniden keşfi Aphrodisias’a 
nasıl gidilir? 
Aydın’ın Karacasu ilçe-
sinde yer alan Geyre bel-
desinin sınırları içinde 
yer alan Aphrodisias, Ay-
dın’a 95 km. İzmir’e 200 
km mesafede bulunuyor. 
Buraya ulaşmak olduk-
ça kolay, Aydın – Denizli 
karayolu üzerinde ilerler-
ken Kuyucak sapağından 
dönüp tabelaları takip 
ediyorsunuz. Karacasu 
sapağından düz devam 
ederek 12 km sonra Aph-
rodisias’a ulaşabilirsiniz. 

Rehber
Nazmi Tarakçı
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SAĞLIK

Doç.Dr. Sevcan Karakoç 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Çocuklarımızı 
cinsel istismardan 
koruyalım

Çocuğun cinsel istismarı 
nedir?

Çocuğun cinsel organlarına 
dokunulması, cinsel ilişki, 
çocuğun pornografik görsel 
yayınlarda kullanılması, teş-
hircilik, 18 yaş altı evlilikler 
ve sözel tacizler cinsel istis-
mar eylemleri olarak sayılır. 
Genelde çocuk yaştaki mağ-
durlara karşı bu eylemler 
zorbalıkla değil daha çok 
kandırma yoluyla ile gerçek-
leşir. Çocuk, istismarcı karşı-
sında kendini şaşkın hatta 
suçlu bile hissedebilir bu 
nedenle bu olayları saklama 
eğiliminde olurlar.
Olayın failleri (saldırgan) ne 
yazık ki genelde çocuğun 
aileden veya başka yerden 
tanıdığı kişilerden oluşur ve 

genelde erkektirler. Ensest 
çocuğa bakmakla yükümlü 
yakın kişiler (baba, abi, amca 
vb.) tarafından gerçekleş-
mesine denir. 

Ceza kanunumuzda cinsel 
istismara yönelik düzenle-
meler mevcuttur. Cinsel is-
tismarı bildirmemek de suç 
kapsamında ele alınır.

Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de ne yazık ki ço-
cukların cinsel amaçla kul-
lanılması önemli bir sorun 
olarak devam etmektedir. 
Tek bir eylem bile çocukta 
kalıcı biyolojik, psikolojik 
ve gelişimsel ciddi zararlara 
yol açmaktadır. 

Birey olarak bir küçüğe uy-
gulanan istismar öğrenil-

diğinde en yakın karakol, 
cumhuriyet savcılığı ve sağ-
lık birimine sözlü veya yazılı 
bildirimde bulunmamamız 
gerekir.

Herkes gibi bir çocuğun da 
hakları vardır. Güvenli bir or-
tamda yaşaması, sevilmek ve 
korunmak en temel hakları-
dır. Cinsel istismara uğramış 
olmak ise çocuğun bu temel 
güven duygularını yıkar. 

Cinsel istismara uğramış 
çocukta neler gözlenebilir?

Cinsel istismara uğramış ço-
cuklarda pek çok farklı belir-
tiler gözlenebilir, çocuklarda 
gözlenen sorunlar o kadar 
farklıdır ki ailenin veya dok-
torun aklına istismar çok 
sonradan gelir:

Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç.Dr. Sevcan 
Karakoç Demirkaya 
çocuklarımızı cinsel 
istismardan korumak 
gerektiğini söyleyerek 
cinsel istismar hakkında 
ayrıntılı bilgi verdi.  
On sekiz yaş altı 
tüm bireylerin çocuk 
olarak kabul edildiğini 
söyleyen Karakoç, 
çocuğun bir başkası 
tarafından cinsel 
amaçla kullanılmasına 
çocuğun cinsel istismarı 
denildiğini belirterek, 
çocukları cinsel 
istismardan korumak 
hakkında bilgi verdi.
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Çocuklarımızı 
cinsel istismardan 
koruyalım

 Cinsel istismara uğradığı-
nı beyan edebilir ve çocuk-
lar genelde bu konuda yalan 
söylemezler.

 Cinsellik konularına ya-
şından beklenende fazla ilgi 
gösterme veya tamamen il-
gisiz kalma.

 Ders başarısında düşme, 
dikkat eksikliği

 Eskiye göre daha sinirli 
olma, yaramazlık, davranış 
değişiklikleri

 Uyku sorunları, yeme so-
runları

 Eskiye göre korkuların 
artması, çekingenlik, irkilme, 
yalnızlıktan korkma

 Dışarı çıkmak istememe, 
yabancılarla konuşmama, 
okula gitmek istememe

 Dabuk ağlama, çökkün ve 
mutsuz olma

 Sigara, alkol ve madde 
kullanmaya başlama

 İdrar ve dışkı kaçırma, id-
rar ve dışkı tutma.

 Uzun süreli devam eden 
psikolojik ağrılar

Çocuklar neden söylemezler?

Çocuklar erişkinlere göre 

daha az başlarına gelen ola-
yı açıklamaktadırlar. Bu ne-
denle çoğu istismar olayının 
bilinmediği/bildirilmediği 
düşünülmektedir.

Başına gelen olayın istismar 
olduğunu bilemeyebilirler, 
özellikle tanıdıkları tarafın-
dan yapılanlarda yaşı küçük 
olan çocuklar oyun oynadık-
larını düşünebilirler.

Tehdit edilmişlerdir. Açıkla-
dıklarında kendi veya sev-
diklerinin başına kötü bir 
şey geleceğinden korkarlar.
Etiketlenmekten ve alay 
edilmekten korkabilirler.

Ailesinin kendisini suçlaya-
cağından veya ceza alaca-
ğından korkabilirler.

Bazen istismarcıyı da sever-
ler ve onun zarar görmesini 
istemeyebilirler.

Çocukları cinsel istismardan 
nasıl koruyabiliriz?

Anne ve babalar ve çocuk-
lara bakım sağlayan herkes, 

çocuklarının cinsel istismar-
dan korunması için gereken 
güven ortamını sağlama-
lıdır. Ayrıca çocuklarını da 
“bedenlerindeki özel bölge-
leri” konusunda eğitmeli ve 
bilgi vermelidirler.

Çocuklarınıza güvenliklerini 
sağlamayı öğretin. Dolaş-
tıkları yer ıssızlaştıkça veya 
alıştıkları ortam değiştirildi-
ğinde (örneğin okul servisi 
güzergahı değiştirdiğinde) 
dikkatli olmalarını söyleyin. 
Çocuklarınıza “hayır” deme-
yi öğretin. Büyüklere koşul-
suz itaat etmek her zaman 
uygun değildir.

Çocuklarınızı koşulsuz sevin 
ve onları her zaman seve-
ceğiniz ve destek olacağı-
nız güvencesini verin. Yalan 
söylemelerini teşvik etme-
yin ve onlara inanın. Bazı 
sırların saklanamayacağını 
anlatın.

Yabancılarla konuşmama-
yı öğretin, istemediği hal-
de dokunulmayacağını ve 
öpülmeyeceğini öğretin.

Yardım talebinde bulu-
nabileceklerini anlatın. 
Gerekirse kuralları çiğne-
yebileceklerini öğretin. 
Gerektiğinde yüksek sesle 
bağırabilir, kendisine za-
rar veren kişiyi ittirebilir 
veya kaba davranabilir.

Unutmayalım

Temel sağlık ve temizlik ku-
ralları gibi cinsel istismara 
karşı çocuklarımızı uyarmak 
ve eğitmek de önemlidir.
Ebeveynler ve çocukları 
arasındaki sağlıklı iletişim 
ve güven ilişkisi en önemli 
koruyucu etmenlerin başın-
da gelir.

Çocuğumuz başına gelen 
bir olayı anlattığında onu 
hiçbir şekilde azarlayıp 
kızmayalım. Güven duyup 
bizimle paylaştığı için te-
şekkür edelim, her zaman 
yanında olacağımızı belir-
telim. Cinsel istismarla ilgili 
emin bile olamasak da en 
kısa sürede en yakın sağlık 
ve adli birimlere durumu 
bildirelim.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemiz Uygula-
ma ve Araştırma Hasta-
nesi Ameliyathanesinde 
9 Nisan 2018 tarihinde 
gerçekleşen endoskopik 
cerrahi ameliyatı, Öğre-
tim Üyeleri Bloğu Semi-
ner Salonuna canlı yayın-
la aktarıldı.

Başarılı bir şekilde ger-
çekleşen ameliyatın canlı 
yayın izlenmesine Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Serpil Demirağ, 
Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum Ana Bilim Dalı öğre-
tim üyeleri ile teknik ekip 
katıldı.

Canlı yayınla gerçekle-
şen cerrahi uygulama 

sonrasında Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan,  sis-
temin kongre merkezine 
ve dersliklere de aktarı-
labilmesi konusunda ça-
lışmaların yapılması ve 
tamamlanmasıyla daha 

iyi eğitim imkânlarının 
sağlanabileceğini belirtti.
Kurulan sistem ile yapı-
lacak bilimsel toplantılar 
ve eğitimlerde ameli-
yathaneden canlı yayın 
imkanı ve ses iletişimi 

sağlanarak, derslikte bu-
lunan kişiler ameliyat 
odasındaki ekibe direkt 
sormak istediklerini so-
rabilecek ve interaktif bir 
eğitim/etkinlik mümkün 
olabilecek.

Canlı yayın sistemiyle cerrahi ameliyat gerçekleşti

 Üniversitemiz Davutlar 
Meslek Yüksekokulu İkram 
Hizmetleri Programı öğre-
tim görevlileri ve öğrenci-
leri, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramını, 
Çocuk Esirgeme Kurumun-
dan gelen 12 minik şef ada-
yı ile beraber mutfağa gire-
rek kutladı.

Etkinlik kapsamında minik 

şef adayları el yapımı ma-
karna, fajita, meyveli kro-
kanlı pancake ve çikolatalı 
sufle yaptı. Başarılı bir sos-
yal sorumluluk deneyimini 
yerine getiren İkram Hiz-
metleri Programı öğretim 
görevlileri ve öğrencileri, 
sosyal sorumluluk kapsa-
mında benzer etkinliklerin 
okul bünyesinde devam 
edeceğini dile getirdi.

Davutlar MYO’da 23 Nisan kutlandı 

 Üniversitemiz Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Beslen-
me ve Diyetetik Bölümü 
öğrencilerinin düzenle-
diği seminerde, Uzm. Di-
yetisyen Fatih Sırıken ve 
Uzm. Diyetisyen Didem 
Güneş 25 Nisan 2018 ta-

rihinde “Diyabette Güncel 
Konular” ve “Tip1 Diyabet-
te Karbonhidrat Sayımı” 
konularında sunum yaptı. 

Seminerde, diyabetin dün-
yada hızla artan ve teda-
visi multidisipliner te-

davi yönetimi gerektiren 
önemli bir sağlık sorunu 
olduğu vurgulanırken, di-
yetisyenlerin tedavinin 
önemli bir parçası olduğu,  
beslenme diyetetik öğren-
cilerinin bu konularda eği-
timinin tamamlanmasının 

da önemli bir konu olduğu 
ifade edildi. Öğrenciler ta-
rafından ilgiyle karşılanan 
ve yoğun bir ilgi gören Se-
miner, Uzm. Dyt. Fatih Sı-
rıken ve Uzm. Dyt. Didem 
Güneş’e çiçek takdimi ile 
sona erdi.

Diyetisyenlerimizden Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
Öğrencilerine Seminer
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 Üniversitemizde 657 sa-
yılı yasanın 4/C maddesi 
gereğince görev yapan 20 
personelimizin, 657 sayılı 
yasanın 4/B maddesi gere-

ğince sözleşmeli personel 
olarak idari büro personeli 
ve idari destek personeli 
pozisyonuna atama töreni, 
2 Nisan 2018 tarihinde Üni-

versitemiz Senato Salonu’n-
da gerçekleşti.

Törene Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ın yanı sıra Rek-

tör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Recai Tunca, Prof. Dr. Törün 
Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Genel Sekreter V. Dr. Öğre-
tim Üyesi Mustafa Aslan ve 
Personel Daire Başkanı Ali 
Evdilek katıldı.
657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu’nun 4.Madde-
sinin(B) fıkrasına göre 12 
sözleşmeli personelinde 
Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi bün-
yesine katıldığını söyleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, tüm çalışanların yeni 
kadrolarının hayırlı uğurlu 
olmasını diledi.

4/C’li personelimiz  4/B’li oldu

 Üniversitemiz Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı tarafından dü-
zenlenen Kütüphane Haf-
tası Etkinlikleri kapsamında 
Kahraman Tazeoğlu ile şiir 
dinletisi, 26 Mart 2018 ta-
rihinde Atatürk Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleşti. 

Etkinliğe Üniversitemiz Ge-
nel Sekter V. Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Aslan, Kü-
tüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkan V. Öğr. Gör. Öz-
den Faydalıgül, akademik, 
idari personelin yanı sıra 
birçok öğrenci katıldı.

Etkinlik öncesi Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ı ma-

kamında ziyaret eden Kah-
raman Tazeoğlu, üç yıl sonra 
tekrar Üniversitemizde bu-
lunmaktan dolayı memnu-
niyetini dile getirdi.

Öğrencilerimizin yoğun il-
gisiyle karşılaşan Kahraman 
Tazeoğlu, Türkiye’deki oku-
ma alışkanlığının yetersizli-
ğinden yakınarak, insanı ve 
dünyayı düzeltmek için oku-
mamız ve okutmamız ge-
rektiğini söyledi. ‘Ben kitap 
okumayanların yazarı olaca-
ğım.’ diyerek yola çıkan Ta-
zeoğlu, amacının her bireye 
ulaşmak olduğunu vurgula-
dı. Programın sonlarına doğ-
ru 17 yaşında yazmış olduğu 
‘Seni içimden terk ediyorum.’ 

adlı şiirini seslendiren Kah-
raman Tazeoğlu izleyicilere 
duygusal anlar yaşattı. 
Dinletinin ardından Genel 
Sekreter V. Dr. Öğretim Üye-
si Mustafa Aslan, Kahraman 

Tazeoğlu’na teşekkür bel-
gesi ve Üniversitemiz hedi-
ye paketini verdi. Tazeoğlu, 
program sonunda kitapları-
nı imzalayarak hayranlarıyla 
fotoğraf çektirdi. 

Üniversitemizde Kahraman Tazeoğlu’nu ağırladık

 Hemşirelik Fakültesi Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği Ana Bilim Dalı 
tarafından düzenlenen ha-
yatta hiç oyuncağı olmamış 
çocuklar için yürütülmekte 
olan “oyuncak toplama kam-
panyası”nda toplanan oyun-
caklar sahiplerine ulaştı. 

Kampanya ile toplanan 
oyuncaklar 20 Nisan 2018 
tarihinde oyuncaklar tes-
lim edildi. Oyuncaklarına 
kavuşan çocukların mut-
lulukları gözlerinden oku-
nurken oyuncakları teslim 
alan görevliler, Hemşirelik 
Fakültesi tarafından ihti-

yaç sahibi olan çocuklar 
için organize edilen yar-
dım kampanyasına ilişkin 
memnuniyetlerini ifade 
etti.

Kampanya 19 Mayıs 2018 
tarihine kadar devam ede-
cek.

Hemşirelik Fakültesi “oyuncak toplama kampanyası” düzenledi
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Üniversitemiz Vestel ile İş Birliği Protokolü çalışmalarına 
başladı

BİLTEM GC-MS cihazı eğitimi verdi

 Üniversitemiz ile Vestel 
arasında yapılacak projeler 
ile ilgili ön çalışma 4 Ni-
san 2018 tarihinde Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Halil 
Kırnak’ın makamında ger-
çekleşti. 

Ziyarette Vestel Beyaz Eşya 
Yönetim Sistemleri ve Müş-
teri İlişkileri Müdürü 
Mete Altay Yaycı, Vestel Be-
yaz Eşya Müşteri İlişkileri 
Sorumlusu Mustafa Kemal 
Kerpel, Vestel Beyaz Eşya 
Müşteri İlişkileri Temsilcisi, 
Gizem Temizkan yer alırken 

Üniversitemiz Mühendis-
lik Fakültesi öğrencilerinin 
mesleki kariyerlerinin ge-
liştirilmesine yönelik adım-
lar atıldı. 

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Prof. Dr. 
Halil Kırnak,  bu projeyle 
öğrencilerin kişisel gelişim-
lerine katkıda bulunacakla-
rını ve öğrencilerin Vestel 
gibi ülkemizin önde gelen 
teknoloji şirketinde staj 
yaparak pratik eğitimlerini 
uygulamaya geçireceklerini 
söyledi.

Üniversitemiz Bilim Tekno-
loji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (BİLTEM) tarafın-
dan düzenlenen GC-MS/MS 
(Gaz Kromatografi/Kütle 
Spektrometre) Sistemi Eği-
timi Üniversitemizin çeşitli 
birimlerinden öğretim üye-
lerinin, öğretim elemanları-
nın ve öğrencilerin katılımı 
ile 23 Mart 2018 tarihinde 

AİSYEM Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşti. 

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Biyokimya Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve 
Bilim Teknoloji Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Mü-
dürü Doç. Dr. Özge Çevik, 
BİLTEM bünyesinde bulu-

nan GC-MS/MS sisteminin 
ve diğer cihazların araştır-
ma yapmak isteyen bilim 
insanlarına açık olduğunu 
dile getirdi. Ayrıca merkez 
bünyesinde bulunan GC-
MS/MS sisteminde gereken 
uygulamalarda ve çeşitli 
araştırma alanlarında yet-
kin olan Öğr. Gör. Dr. Erman 
Oryaşın, Öğr. Gör. Mürüvvet 

Abbak, Öğr. Gör. Harun Çi-
men’in araştırma isteği olan 
kişilere destek olabilecekle-
ri belirtildi.

Yapılan eğitimde Terra Ana-
liz ve Ölçüm Cihazları Ti-
caret AŞ’den Uzman Erman 
Girgin tarafından GC sistem-
leri, GC-MS/MS sistemleri ve 
uygulama örnekleri anlatıl-
dı. Kromatografi sistemle-
rinden Bruker Kromatografi 
sistemleri tanıtılarak analiz 
yöntemlerinin dünyadaki 
uygulama alanları ve avan-
tajları konusunda katılımcı-
lara bilgi verildi. Türkiye’de 
ve dünyada bu sistemlerin 
uygulayarak öğrenme ihti-
yaçlarının karşılanabilmesi 
konusunda gerekli bilgilerin 
verildiği eğitimde, ilerleyen 
zamanlarda BİLTEM tarafın-
dan yeni eğitimlerin akade-
mik personelimiz ve öğren-
cilerimiz için düzenleneceği 
ve bilimsel araştırmalarda 
yeni teknolojilerin tanıtım-
ları konusunda etkinlikler 
yapılacağı bildirildi.
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“Güzel Adam Süreyya” Alet Çantası’nda
 Üniversitemiz İletişim 

Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü 
öğrencilerinin bu yıl üçün-
cüsünü düzenlediği “Alet 
Çantası” projesi, 19 Mart 

2018 tarihinde Beşiktaş’ın 
efsane malzemecisi Sürey-
ya Soner ve “Güzel Adam 
Süreyya” filminin yönet-
meni Gökçe Kaan Demirkı-
ran’ı ağırladı. 

İletişim Fakültesi öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. İçten 
Duygu Çallı koordinatörlü-
ğünde on beş  öğrenciden 
oluşan bir ekip, Beşiktaş’a 
37 yıldır emek veren Sü-

reyya Soner ve Şubat ayın-
da vizyona giren “Güzel 
Adam Süreyya” filminin 
yönetmeni Gökçe Kaan De-
mirkıran’ı Aydın halkıyla 
buluşturdu. Kulübün 115. 
kuruluş yılı etkinliklerinin 
kutlandığı günde Soner ve 
Demirkıran, önce İletişim 
Fakültesi’ni ziyaret etti. 
İletişim Fakültesi öğrenci-
leriyle filmi izleyen Soner 
ve Demirkıran, özel göste-
rimden sonra Zeytin Mey-
danı’nda bir söyleşi gerçek-
leştirdi.

Etkinlik esnasında yapılan 
çekilişle öğrencilere Sü-
reyya Soner imzalı Beşik-
taş atkıları hediye edildi. 
Aydın halkının ricasını kır-
mayan Soner, taraftarlarla 
ve hayranlarıyla tek tek fo-
toğraf çektirdi.

 Üniversitemiz Hemşire-
lik Fakültesi Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Hem-
şireliği Ana Bilim Dalının 
organizasyonuyla prema-
türe bebekler için örülen 
giyecekler, 4 Nisan 2018 
tarihinde “Yenidoğan Yo-
ğun Bakım” sorumlusu 
hemşirelere ve doktorla-
ra teslim edildi.

Üniversitemiz Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi-
nin Yoğun Bakım Ünite-

sinde tedavi gören minik 
bebekler için, gönüllü 
olarak örülen yelek, bere 
ve patikler sahiplerine 
ulaştırıldı. Hemşirelik Fa-
kültesi öğrencilerinin de 
destek verdiği el emeği 
göz nuru ürünleri teslim 
alan sağlık personeli, ih-
tiyaç sahibi olan çocuklar 
için organize edilen bu 
yardım kampanyasına yö-
nelik memnuniyetini ifa-
de ederek emeği geçen-
lere teşekkürlerini iletti.

Hemşirelik Fakültesinden Yardım Kampanyası  

 Üniversitemiz Davutlar 
Meslek Yüksekokulunda 
öğrenciler için oluşturulan 
yabancı dil dersliği projesi 
2017-2018 Bahar Dönemi 
itibariyle hayata geçirildi. 
Üniversitemizin altyapı 

projesi desteği kapsa-
mında donatılan derslik-
te, Yüksekokulda verilen 
Mesleki Yabancı Dil ve İn-
gilizce Konuşma Becerileri 
dersleri görsel ve işitsel 
materyaller ile destekle-

nerek öğrencilerin mesle-
ki yaşantılarında yabancı 
dil becerilerini en verimli 
şekilde kullanabilmeleri 
amaçlanıyor.
Yabancı dil derslerini inte-
raktif hale getirecek olan 

proje kapsamında derslik; 
öğrencilerin de görüşleri 
doğrultusunda projeksiyon 
cihazı, bilgisayar, ses siste-
mi, yazıcı, renkli posterler 
ve kolçaklı sandalyeler ile 
donatıldı. 

Davutlar MYO Yabancı Dil Dersliği projesi hayata geçirdi



ADÜ HABER    NİSAN 2018   36

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemiz Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulu 
(BESYO) Kapalı Spor Salo-
nunun açılışı, gerçekleştiri-
len tadilatların ardından 17 
Nisan 2018 tarihinde ger-
çekleştirildi.

15. Türkiye Koç Spor Fest 

Üniversite Oyunlarına da ev 
sahipliği yapan Spor Salo-
nu’muzun açılışına; Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Ha-
lil Kırnak,  BESYO Müdürü 
Prof. Dr. Kürşad Karacabey, 
Üniversite Sporları Federas-

yon Temsilcisi Yalçın Gürpı-
nar, Basketbol Federasyonu 
Temsilcisi İsmail Atlayan ve 
Aydın Basketbol İl Temsilci-
si Ömer Görür katıldı.

Koç Spor Festivalinin ilk 
gününde Üniversitemiz ile 
Ege Üniversitesi Bayan Bas-

ketbol Takımı arasında oy-
nanan müsabakayı izleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan,  festivale katılan 
tüm sporculara başarılar di-
leyerek “Tüm maçların Fair 
Play çerçevesinde gerçek-
leşmesini temenni ediyo-
ruz.” dedi.

Üniversitemiz Kapalı Spor Salonu Koç Fest 
Müsabakalarıyla açıldı

 Üniversitemiz Atça Mes-
lek Yüksekokulu Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölü-
mü öğrencileri, Halkla İliş-

kiler Uygulamaları Dersi 
kapsamında geliştirdikleri 
“Kadın Girişimciler Sosyal 
Sorumluluk Projesi”ni 6 Ni-

san 2018 tarihinde hayata 
geçirdi. 

Efeler Belediyesi ve Halk 

Eğitim Merkezinin kadın 
kursiyerlerinin desteğiyle 
gerçekleşen Kadın Giri-
şimciler Projesi sayesinde 
el emeği göz nuru ürünler 
sergilenerek Aydın halkıyla 
buluştu. 

Proje, kadın girişimcilerin 
ürettikleri ürünlerin değe-
re dönüştürülerek sosyal 
medya üzerinden satışını 
yapmayı amaçlıyor. Kadın-
larımıza ek gelir sağlamayı 
da hedefleyen Proje saye-
sinde kadınlarımızın be-
cerileri daha fazla kişiye 
ulaşma imkanı bulacak.

Aydın kadınlarının becerileri değere dönüşüyor
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 Üniversitemiz Kütüphane 
ve Dökümantasyon Daire 
Başkanlığı tarafından 54. 
Kütüphane Haftası Etkinlik-
leri kapsamında düzenlenen 
Yazar Çalıştayı’nın ilki, 29 
Mart 2018 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirildi.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. 
Cemal İyem’in yaptığı Ça-
lıştaya, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Törün Özer, Kütüp-
hane ve Dokümantasyon 
Daire Başkan V. Öğr. Gör. Öz-
den Faydalıgül, akademik ve 
idari personelin yanı sıra çok 
sayıda öğrenci katıldı. Çalış-
tayda konuşmacı olarak Diş 
Hekimliği Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve Maiandros Medi-
cal Dental Journal Dergisi 
Editörü Prof. Dr. Sinem Yiğit 
Özer, Üniversitemiz Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi 
Editörü Dr. Öğretim Üyesi 
Serdar Çiftçi, Ulakbim – Der-
gipark Sorumlusu Fatma Ba-
şar yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını 
yapan Doç. Dr. Cemal İyem, 
“çalıştayda alanında uzman 
kişilerin bir araya geldiğini 
belirtip oldukça verimli bir 
etkinlik olacağını ifade etti.

Doç. Dr. İyem’in konuşmala-
rının ardından söz alan Prof. 
Dr. Sinem Yiğit Özer, yayın 
hayatında bir işin hangi aşa-
masında olursa olsun belirli 
konseptte ve çizgide olma-
sının önemine değindi. 

Dr. Öğretim Üyesi Serdar 
Çiftçi ise, bir editör olarak 
kendisinin bizzat bu işin 
içinde bulunduğunu ve ça-
lışılan ekiple birlikte kaliteli 
bir yayın yapmanın önemine 
dikkat çekti. 

Dergipark Sorumlusu Fatma 
Basar, Dergilerin belli stan-
dartlara ulaşabilmesi için 
geleneksel kalıplara bağlı 

kalmadan modern sistem-
leri kullanarak günümüze 
ayak uydurabileceklerinin 
altını çizdi. 

Yazar Çalıştayı’nın ikinci-
si, 30 Mart 2018 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar 
Okyay’ın  moderatörlüğün-
de gerçekleşen  Çalıştayda,  
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki-
ye Karaçam ve Wiley Yayıne-
vi Türkiye Temsilcisi Duygu 
Paçalı konuşmacı olarak yer 
aldı. 

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan moderatör Prof. Dr. 
Pınar Okyay,  54. Kütüphane 
haftasını kutlayarak böyle-
sine anlamlı bir etkinlikte 
bulunmaktan son derece 
mutlu olduğunu dile getirdi. 

Prof. Dr. Zekiye Karaçam bi-
limsel makale yazmanın 
önemine, hangi aşamalarda 
nelere dikkat edilmesi ge-
rektiğine değindiği konuş-
masında, bilimsel makale 
yazım sürecinin etkili ve 
doğru araştırma yöntem-
lerini, bir makalenin hangi 
şartlarda yayın olarak ka-
bul edilip edilmeyeceğini 
anlattı. Wiley Yayınevi Tür-
kiye Temsilcisi Duygu Paça-
lı, Wiley Yayınevi hakkında 
bilgiler verdiği konuşma-
sında, “Yayınevimizin iki 
milyon üyesinin bulunuyor, 
Türkiye’deki tüm akade-
misyenler Wiley’in içeriğini 
kullanmakta. Panelimizde 
6 milyondan fazla makale 
mevcut. Sitemizin ayda 13.5 
milyon ziyaretçisi var.” dedi. 
Soru cevap bölümünün ar-
dından Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Daire Başkan V. 
Özden D. Faydalıgül tarafın-
dan konuşmacılara teşekkür 
belgesi verildi.

Üniversitemizde Yazar Çalıştayları gerçekleşti
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 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Pınar Okyay’ın sunumuyla 
düzenlenen Sağlık Okur-
yazarlığı Eğitimi, 18 Nisan 
2018 tarihinde AİSYEM Top-
lantı Salonu’nda gerçekleşti.

Eğitime, Üniversitemiz Uy-
gulama ve Araştırma Hasta-
nesi Müdür Yardımcısı Filiz 
Görsen, öğrenciler ve halkı-
mız katıldı.

Prof. Dr. Pınar Okyay, Dün-
ya Sağlık Örgütünün sağlık 

okuryazarlığını, bireylerin 
iyi sağlık halinin sürdürül-
mesi ve geliştirilmesi ama-
cıyla sağlıkla ilgili bilgiye 
ulaşması, anlaşılması ve 
kullanması için gerekli olan 
bilişsel ve sosyal beceri ka-
pasitesi olarak tanımladığı-
nı belirtti. Okyay, kullanılan 
tıbbi dilin anlaşılması ve 
doğru ilaç kullanımının sağ-
lık okuryazarlığını kapsa-
dığını, doğru bir tedavi sü-
reci için bilincin öneminin 
büyük olduğunu aktardı ve 
günlük yaşamda karşılaşılan 

sorunları ve çözüm önerile-
rini paylaştı.
Sınırlı ve yetersiz sağlık 
okuryazarlığının sağlık so-

nuçlarına etkilerini payla-
şan Okyay, günlük yaşamda 
karşılaşılan sorunları ve çö-
züm önerilerini aktardı.

Sağlık Okuryazarlığı Eğitimi gerçekleşti

Öğretim Üyemiz
ödüllendirildi

Hastanemiz saatlik 
randevu sistemine
başladı

 Hastalarımızın daha 
kaliteli hizmet alması 
amacıyla, 16 Nisan 2018 
tarihinden itibaren saatlik 
randevu sistemine geçildi.
Yapılan çalışmaların son-

lanmasıyla hayata geçen 
saatlik randevu sistemi ile 
hastalara randevularını 
almaları esnasında, saat 
bilgisi verilecek, böylelik-
le hastaların uzun süre 
beklemeden muayeneleri 
sağlanacak.

Hastane Polikliniklerin-
den randevu almak için 
444 1 256 veya hastane.
adu.edu.tr adresinden on-
line randevu bölümünden 
işlem gerçekleştirilebile-
cek.

  Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 
Abdullah Akpınar, alanının 
en iyi “A” sınıfı iki dergisi 
olan Landscape & Urban 
Planning (Impact Factor: 
4.563) ve Urban Forestry 

& Urban Greening (Impact 
Factor: 2.113) dergilerine 
hakem olarak yaptığı katkı-
lardan dolayı “Outstanding 
Contribution in Reviewing 
Awards” ödülü kazandı.

Bu ödül, Elsevier yayın gru-
buna bağlı dergilerde ala-
nında uzman kabul edilen 
akademisyenlerin “peer-re-
view” olarak adlandırılan 
süreçte dergide basılmak 
üzere gönderilen makale-
leri değerlendiren ve der-
giye aktif olarak katkıda 
bulunan akademisyenlere 
veriliyor.

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı tarafından düzenlenen, 
3. Aydın İç Hastalıkları Gün-
leri, 13-15 Nisan  2018 ta-
rihleri arasında  Kuşadası’n-
da gerçekleşti.

Güncel bilgiler ve gelişme-
lerin dinleyicilerle payla-
şıldığı toplantıda, bilimsel 
sunumlar aracılığıyla, temel 

bilgilerin doğru bir şekilde 
anlaşılması sağlanırken,  son 
gelişmelerin klinik kullanı-
mıyla ilgili bilgi ve beceriyi 
arttırmak amaçlandı.

Konunun uzmanlarının de-
neyimlerini paylaştığı top-
lantıda 150 kişinin üzerinde 
katılım sağlandı. Toplantıda, 
42’si sözlü bildiri olmak üze-
re toplam 75 bildiri sunuldu.

3. Aydın İç Hastalıkları Günleri gerçekleşti
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 Üniversitemiz Öğren-
ci Topluluklarından PDR 
Topluluğunun organize 
ettiği Kardeş Topluluk Et-
kinliği kapsamında Ege 

Üniversitesi Psikolojik 
Danışma Topluluğu 23 
Mart 2018 tarihinde Üni-
versitemizde ağırlandı.
Sabah kahvaltısı ve bow-

ling ile başlayan etkin-
liğin devamında Ege 
Üniversitesi Psikolojik 
Danışma Topluluğu öğ-
rencileri Üniversitemizi 

gezdi. Üniversitemizin ta-
nıtılması amacıyla gerek-
li bilgiler öğrenciler ile 
paylaşıldı.

Tanıtım sonrası Eğitim 
Fakültesinde devam eden 
programda, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık 
Ana Bilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Yalçın Özdemir’in 
sunumuyla “Affetme” ko-
nulu konferans gerçekleş-
ti. Katılımcılara teşekkür 
belgelerinin verilmesiyle 
sona eren etkinlik boyun-
ca keyifli anlar yaşanırken 
her iki topluluk arasındaki 
dostluk pekiştirildi.

İki üniversite arasında Kardeş Topluluk Etkinliği
düzenlendi

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Toplantısı gerçekleşti

İSG Topluluğu, Hakan 
Erdoğan’ı ağırladı

  Üniversitemiz İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Üst Kurul 
Toplantısı 10 Nisan 2018 
tarihinde Rektörlük Top-
lantı Salonu’nda gerçek-
leşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan başkanlığında 
gerçekleşen toplantıya, 
Rektör Yardımcıları, Genel 
Sekreter ve Genel Sekre-
ter Yardımcıları, Fakülte 
Dekanları, Hastane Baş-
hekimi, MEYOK Koordina-

törü ve daire başkanları 
katıldı. 
Toplantıda, Üniversitemiz 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi (İSGB) Koordina-
törü Öğr. Gör. Muammer 
Erden’in gerçekleştirdiği 
sunum ile üniversitemiz-
de şimdiye kadar yapılan 
İSG faaliyetleri anlatılır-
ken, Üniversitemizin tüm 
birimlerine yönelik iş sağ-
lığı ve güvenliği konusun-
da birçok önemli kararlar 
alındı.

 Üniversitemizin aktif 
topluluklarından İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Toplulu-
ğu, İş Sağlığı ve Güvenli-
ği (İSG) alanında uzman 
Hakan Erdoğan’ ı 26 Mart 
2018 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde ağır-
ladı. 

İş Sağlığı Güvenliği Biri-

mi uzmanları, öğrenciler, 
çevre il ve ilçelerden ge-
len uzmanların katılım 
gösterdiği etkinlikte, İSG 
saha faaliyetleri ve iş gü-
venliği uzmanlığı yüküm-
lülüklerinin yanı sıra iyi 
bir uzman olabilmek için 
gelecekte alınması gere-
ken eğitimler hakkında 
bilgiler verildi.
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 Üniversitemiz Uygu-
lama ve Araştırma Has-
tanesi, hasta ve hasta 
yakınlarının hastalıklarla 
ilgili farkındalığını art-
tırmak ve erken teşhisle 
bilinçlendirmek amacıyla 
“Hasta Okulu ve Sağlıklı 
Yaşam Programını” haya-
ta geçti.
Hasta ve hasta yakınla-
rını, hastalıklarla ilgili 
bilgilendirmek, tedavi sü-
recine uyum sağlamaları-
nı ve taburculuk sonrası 
süreçte karşılaşılacakları 
zorluklarla nasıl baş edi-
lebileceklerini, alanında 
uzman hekimler tarafın-
dan anlatmak hedefle-
niyor. Hasta Okulu’nda 
hastaların doğru bilgiye 
ulaşmaları ve akıllarına 
takılan tüm soruların ya-
nıtını bulmaları sağlana-
cak.

Her hafta farklı konularla, 
hekimlerimizle buluşacak 
olan vatandaşların ge-
leceğine sağlık alanında 
ışık tutmayı amaçlayan 
Hasta Okulu Projesi’nin 
sloganı “İnsana yapılan 
yatırım, dünyaya yapılan 
yatırımdır.” olarak akta-
rıldı.

 Üniversitemiz Mühendis-
lik Fakültesi Gıda Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hilal Şahin Nadeem 
ve Dr. Öğretim Üyesi Meh-
met Koç’un projesi,  29 – 30 
Mart 2018 tarihinde düzen-
lenen “Antalya OSB Ar-Ge 
ve İnovasyon Proje Pazarı” 
etkinliğinde birinci oldu.
Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB)  tarafından, 
yeni teknoloji ve metotla-
rın sanayiye kazandırılması, 
Ar-Ge ve inovasyon kültü-
rünün yaygınlaşması, üni-
versite - sanayi iş birliğinin 
arttırılması ve Ar-Ge ve ino-
vasyon çalışmalarında yeni 

ortaklıkların başlatılması 
amacıyla gerçekleştirilen 
etkinlikten Öğretim Üyele-
rimizin birinci olarak dön-
mesi Üniversitemize büyük 
gurur yaşattı.

Tarım, Kimya, Biyotekno-
loji ve Gıda Teknolojileri 
kategorisinde “Yakıcılık 
Hissi Baskılanmış Kapsaisin 
Mikropartikülleri Üretimi” 
isimli proje ile birinci olan 
ekipte Akdeniz Üniversite-
si Gıda Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ayhan Topuz ve lisansüstü 
öğrenciler Emine Varhan ve 
Zehra Kasımoğlu yer aldı. 

Gıda Mühendisliği’nin Projesi Antalya’dan birincilikle 
döndü

"Hasta Okulu ve Sağlıklı 
Yaşam" programı başladı

 Üniversitemiz Öğrenci 
Topluluklarından Maske-
siz Gülücükler Topluluğu 
lösemili çocuklara moral 
vermek ve farkındalık ya-
ratmak amacıyla 28 Mart 
tarihinde “Yaşama El Ver” 
etkinliğini gerçekleştirdi.

Üniversite personeli ve 
öğrencilerinin katılım-

larıyla Merkez kafeterya 
önünde düzenlenen et-
kinlikte, beyaz bir zemin 
üzerine renkli boyalarla 
el basarak lösemili ço-
cuklarımızın hayatlarına 
bir nebze de olsa dokun-
mak amaçlandı. Topluluk 
üyeleri, duyarlılıkların-
dan dolayı tüm katılımcı-
lara teşekkür etti.

Yaşama El Ver
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 Üniversitemiz İletişim Fa-
kültesi, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü 3. sınıf 
öğrencilerinin bu dönem seç-
meli olarak aldıkları, “Reklam 
Sektöründe Ajans Yönetimi” 
dersi, Mart ayı boyunca do-
nanımlı ve tecrübeli isimleri 
ağırladı.

Ders kapsamında ilk olarak, 7 
Mart 2018 tarihinde İzmir’de 
MASOMO Gaming’de proje 
yöneticisi olarak görev yapan 
ve kendisi de bir iletişim fa-
kültesi mezunu olan Canber 
Ünsal’ın katıldığı derste, öğ-
rencilere reklam sektöründe 
yaşanan dijitalleşme ve oyun 
sektöründe edinebilecekleri 
fırsatlar dile getirildi. 

HAUS’un grafik-tasarım de-

partmanı görevlisi Emre 
Yüz, 14 Mart 2018 tarihinde 
öğrencilere grafik-tasarım 
işlerinde, firma yöneticileri 
ile yaşanan iletişim süreci ve 
yaşanabilecek olası krizlerde 

uygulanması gereken strate-
jiler üzerine bir sunum yaptı.
21 Mart 2018 tarihinde İzmir 
Alsancak’ta bulunan MUN 
Reklam Ajansı sahibi Can-
su Altay, reklam sektöründe 

metin yazarı olarak geçirdiği 
deneyimin ardından kendi 
ajansını kurma süreci ve bu 
sürecin ardından yaşadıkla-
rını öğrencilerimizle paylaşa-
rak deneyimlerini aktardı.

Sektörün deneyimli isimleri Üniversitemizdeydi

 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi koordinatörlüğünde 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi 

Sarpkaya’nın yürütücülü-
ğünde başlatılan “Kadın 
Yöneticiler Cam Tavanı Kı-

rıyor” başlıklı Erasmus+ Ye-
tişkin Eğitimi Stratejik Or-
taklık (KA204) Projesi açılış 
toplantısı, 29 Mart 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştiril-
di. 

Türiye Ulusal Ajansı tarafın-
dan desteklenen projenin 
açılış toplantısına, Rektör 
Yardımcısı aynı zamanda 
Eğitim Fakültesi Dekan V. 
Prof. Dr. Recai Tunca, İl ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürlük-

lerinden yönetici, öğretmen 
ve öğrenciler, sivil toplum 
kuruluşları, akademik ve 
idari personelin yanı sıra 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan ve yakla-
şık iki saat süren toplantıda 
Üniversitemiz Eğitim Fakül-
tesi Eğitim Bilimleri Bölü-
mü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Pınar Yengin Sarpkaya pro-
jenin detaylarını katılımcı-
larla paylaştı.

Erasmus+ Projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

Öğretim üyemizin kitabı yayımlandı

 Üniversitemiz Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ahmet 
Can Bakkalcı’nın “Avrupa Birli-
ği-Türkiye İlişkileri” adlı kitabı ya-
yımlandı.

Kitap Sosyal Bilimler alanında 

yer alan İktisat, Maliye, İşletme, 
Uluslararası İlişkiler, Çalışma Eko-
nomisi gibi bölümlerde okutulan 
“Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri” 
ders formatına uygun şekilde ha-
zırlanmış olup, lisans öğrencileri 
için önemli bir kaynak niteliğinde.
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“Kadın Beyni Erkek Beyni” konferansına ilgi büyüktü
 Üniversitemiz Sürekli 

Eğitim Merkezi (ADÜSEM) 
tarafından düzenlenen Dr. 
Serkan Karaismailoğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı 
“Kadın Beyni Erkek Bey-
ni” adlı konferans, 3 Nisan 
2018 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde düzen-
lendi. 

Konferansa Vali Yardımcısı 
Ömer Faruk Günay, Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can, Rektör Yardımcılarımız, 
akademik ve idari personel 
ile çok sayıda öğrenci katıl-
dı. 

Konferans, Rektör Yardımcı-
mız ve aynı zamanda ADÜ-
SEM Müdürü Prof. Dr. Törün 
Özer’in eğlenceli sunumuy-

la başladı.  Tıbbi konuları 
farklı bir anlatım tarzıyla 
seyircilere aktaran konfe-
ransın konuşmacısı Dr. Ser-
kan Karaismailoğlu, kadın 
ve erkek beyninin neden 

farklı olduğundan, bu fark-
lılıkların hangi sebeplerden 
kaynaklandığına kadar pek 
çok konuya eğlenceli ve 
düşündürücü görseller eşli-
ğinde dikkat çekti. 

Konferans, Dr. Serkan Kara-
ismailoğlu’na teşekkür bel-
gesi ve Üniversitemiz hedi-
yelerini Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın takdim 
etmesi ile sona erdi

Koçarlı MYO’da “Kariyer 
Günleri” düzenlendi

Söke İşletme Fakültesi Tiyatro 
Sanatçısı Serpil Tamur’u 
ağırladı

 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
tarafından düzenlenen 4. 
Kariyer Günleri Etkinli-
ği, Endüstri “4.0’dan Tarım 
4.0’a  İstihdam” temasıyla 
27 Mart 2018 tarihinde Ko-
çarlı Belediyesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti.

Koçarlı MYO Müdürü Dr. Öğ-
retim Üyesi Özlem Akan’ın, 
kariyer günleri etkinlikleriy-
le öğrencilere ilham vermek 
ve mesleki motivasyonları-
nı sağlamayı hedefledikle-

rini söylediği etkinliğe uzun 
yıllar Siemens Şirketler Gru-
bu’nda insan kaynakları di-
rektörlüğü yapan ardından 
firmanın CEO’luğunu devam 
eden ve şimdi tarıma yatı-
rım yapmaya hazırlanan Ali 
Rıza Ersoy konuk oldu. Er-
soy, iş hayatındaki tecrübe-
lerini öğrencilerle paylaştı 
ve Türkiye’nin Endüstri 4.0 
konusunda oldukça iyi du-
rumda olduğunu ve Tarım 
4.0 konusunda da benzer 
başarıyı sağlamak zorunda 
olduğunu vurguladı.

 Üniversitemiz Söke İş-
letme Fakültesinde Dünya 
Tiyatrolar Günü münasebe-
tiyle 27 Mart 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen etkinliğe, 
tiyatro ve sinema sanatçısı 
yönetmen Serpil Tamur ko-
nuk oldu.

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan Söke İşletme Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Fat-
ma Neval Genç tiyatronun 

önemini vurgulayarak usta 
sanatçı Serpil Tamur’un öğ-
rencilerle buluşmasından 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Şiirlerini okuyarak 
söyleşiye başlayan Serpil 
Tamur, mesleki tecrübeleri-
ni de öğrencilerle paylaştı. 
Fakülte öğrencilerinin yo-
ğun ilgi gösterdiği etkinlik-
te, öğrenci Perim Akıncı’nın 
gitar eşliğindeki müzik din-
letisi beğeni topladı.
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“Antik Çağ ve Klinik Psikoloji” konferansı ilgi çekti

 Üniversitemiz Didim 
Meslek Yüksekokulunda 
28 Mart 2018 tarihinde, 
“Afrin Şehitlerini Anma 
Programı” düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin Suriye’nin Afrin 
bölgesinde başlattığı 
Zeytin Dalı Harekatı’nda 

şehit düşen askerlerimiz 
için düzenlenen etkinlik, 
Didim Garnizon Komuta-
nı Albay Çetin Gülseven, 
Cumhuriyet Savcısı Çetin 
Çoban, Didim MYO Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Battal 
Oğuz, İlçe Emniyet Mü-
dürü Serkan Demircioğlu, 
İlçe Müftüsü Ahat Taşçı, 

siyasi parti temsilcile-
ri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, akademik 
personel, idari personel 
ve öğrencilerin katılımla-
rıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ar-
dından, Didim Polis Aka-

demisi Camii İmamı Meh-
met Çağdaş tarafından 
şehitlerimiz için Kur’an-ı 
Kerim tilaveti okundu.

Ardından günün anlam ve 
önemini belirten konuş-
malara geçildi. Etkinlik, 
pilav ve lokma dağıtımı 
ile son buldu.

Didim MYO Afrin Şehitlerini unutmadı

 Üniversitemiz Öğrenci 
Topluluklarından Psikoloji 
Topluluğu tarafından Üni-
versitemiz Fen Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Dr. Öğretim Üyesi Murat Ay-
daş’ın sunumuyla gerçekle-
şen “Antik Çağ ve Klinik Psi-
koloji” konulu konferans, 28 
Mart 2018 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde düzen-
lendi.

Aydaş, Sultanhisar yakınla-
rında yer alan Nysa kentin-
de bulunan belge ve kalın-

tılar üzerinden çıkarımlar 
yaparak klinik psikolojinin 
bilinenden daha da eskiye 
dayandığını ifade etti. An-
tik çağda mitoloji ve klinik 
psikolojinin iç içe olduğu-
nu vurgulayan Aydaş, Nysa 
kentindeki bulguların da bu 
yönde olduğunu belirtti. 

Konferansın sonunda Psi-
koloji Bölümünden Arş. Gör. 
Gün Pakyürek, Dr. Öğretim 
Üyesi Aydaş’a teşekkür bel-
gesi ve hediyelerini takdim 
etti.

Kütüphane Haftası Etkinlikleri dikkat çekti
 Kütüphane Haftası etkin-

likleri kapsamında düzenle-
nen Clarivate Analytics Eği-
tim Uzmanı Bora Karayel’in 
konuşmacı olarak katıldığı 
“Web of Science, Journal 
Citation Reports ve InCites 
ile Etkili Araştırma Süre-
ci” konu başlıklı eğitim, 28 
Mart 2018 tarihinde ger-
çekleşti.

Atatürk Kongre Merkezi’n-
de düzenlenen etkinliğe, 
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Halil Kırnak, Üniversi-
temiz Kütüphane Ve Dokü-
mantasyon Daire Başkanı V. 
Öğr. Gör. Özden Faydalıgül, 
akademik ve idari persone-

lin yanı sıra birçok öğrenci 
katıldı.

Uzman Bora Karayel Web 
of Scıence, Journal Citati-
on Reports, Incities prog-
ramları hakkında detaylı 
bilgiler vererek, program-
lara eklenen yeni özellik-
leri katılımcılarla paylaştı. 
Programların avantajları ve 
kullanım metodlarını uygu-
lamalı olarak açıklayan Ka-
rayel, Fen Bilimleri, Sosyal 
Bilimler, Sanat ve İnsani Bi-
limleri konu alan dergilerin 
ve konferans bildirilerinin 
taranarak, araştırma ala-
nıyla ilgili prestijli yayınla-
ra ulaşılabileceğini söyledi. 

Eğitim sonunda Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Halik 
Kırnak tarafından Clariva-

te Analytics Eğitim Uzma-
nı Bora Karayel’e teşekkür 
belgesi verildi.
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 Kütüphane Haftası Et-
kinlikleri kapsamında Üni-
versitemiz Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Baş-
kanlığı tarafından düzenle-
nen “Okuma Atölyesi” etkin-
liği 27 Mart 2018 tarihinde 
Üniversitemiz Merkez Kü-
tüphanesi’nde gerçekleşti. 
Doç. Dr. Yasemin Mumcu ve 
Doktora Öğrencisi Yasemin 
Koç’un katılımıyla gerçek-
leştirilen ‘Okuma Atölyesi’ 
etkinliğinde, Ömer Seyfet-

tin - Yüksek Ökçeler ve Sait 
Faik Abasıyanık - Hişt Hişt 
hikayeleri okunarak, hika-
yelerde yaşanılan olaylar 
ve durumlar katılımcılar 
arasında tartışıldı.

Bu sene ilki düzenlenen 
‘Okuma Atölyesi’ etkinliği-
nin yeni kütüphane bina-
sının faaliyete geçmesiyle 
birlikte düzenli olarak ger-
çekleştirileceği aktarıldı.

 Zeytinburnu Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’ne 
özel “Dünyanın Ödüllen-
dirdiği Türk Kadınları” adlı 
fotoğraf sergisi düzenlen-
di.
Zeytinburnu Belediyesi ve 
Kent Konseyi Kadın Mecli-

si, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü “Dünyanın Ödül-
lendirdiği Türk Kadınları” 
adlı fotoğraf sergisiyle 
karşıladı. Serginin açılışı-
na Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın’ın 
yanı sıra Zeytinburnu Be-
lediyesi Kent Konseyi Ka-

dın Meclisi Başkanı Gül-
men Güven, Milli Boksör 
Gülsüm Tatar, Yazar Dr. 
Nevin Halıcı ve çok sayıda 
kadın katıldı.
Sergide, sporcu, yazar, mü-
zisyen, iş kadını, aşçı gibi 
farklı alanlarda başarılı 
olan ve dünya çapında 

ödüle layık görülen Türk 
kadınlarının fotoğrafları 
sergilendi.
Üniversitemiz Davutlar 
Meslek Yüksekokulu Aşçı-
lık Programı Öğr. Gör. Ahu 
Sezgin sergiye layık görü-
len aşçı kadınlar arasında 
yerini aldı.

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı Hastalıkları Ana 
Bilim Dalının düzenlediği 
Nisan Dünya Otizm Far-
kındalık Ayı etkinliği, 4 Ni-
san 2018 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi Maiandros 
Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinliğe, Karacasu Kay-
makamı Güher Sinem Bü-
yüknalçacı, Karacasu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Aşkın 
Güneş, Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Özlem 
Erel, Başhekim Yardımcıla-
rımız Doç. Dr. Ayhan Aköz, 
Doç. Dr. Sinem Sarı Öztürk, 
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf 
Kurtulmuş, öğretim üyeleri, 
otizmli çocuklar ve ailele-

rinin yanı sıra Tıp Fakülte-
si öğrencileri ve personeli 
katıldı.

Otizmi tanıtıcı sunumun 
izlenmesiyle başlayan et-
kinlikte, açılış konuşmasını 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Ana Bilim 

Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice 
Aksu yaptı.

Özel Eğitim Öğretmeni Pe-
lin Hiçsolmaz, Uygulamalı 
Davranış Analizi konulu 
sunumu gerçekleştirerek, 
ayrıntılı bilgi verdi. 
Her Çocuk Bir Gelecek 

Topluluğunun hazırladığı 
ayraçların misafirlere da-
ğıtıldığı etkinlik, otizmli 
çocuklar ve ailelerinin yanı 
sıra öğretim üyelerinin, 
Resim İş Öğretmeni Nigar 
İplik eşliğinde gerçekleş-
tirdikleri performans sanatı 
ile son buldu. 

Dünya Otizm Farkındalık Ayı etkinliği gerçekleşti

Üniversitemiz Kütüphanesinde “Okuma Atölyesi” 
etkinliği düzenlendi

Dünyanın ödüllendirdiği Türk Kadınları
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 İstanbul Üniversitesi Ge-
netik Kulübü (İÜGEN) ta-
rafından düzenlenen 15. 
Uluslararası Katılımlı Mo-
leküler Biyoloji ve Genetik 
Kış Okulu’nda En iyi Poster 
Ödülünü kazanan Üniver-
sitemiz Tarımsal Biyotek-
noloji Bölümü öğrencileri, 
2 Nisan 2018 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı makamında ziyaret 
etti.

Tarımsal Biyoteknoloji Bö-
lümü Öğretim Üyesi ve Mo-
leküler Biyoloji ve Genetik 
(ADÜGEN) Öğrenci Toplu-
luğu Danışmanı Dr. Öğretim 
Üyesi Kemal Avcı program-
la ilgili “Geçtiğimiz yıl 40 
öğrenci ve 2 posterle ilk 

kez katıldığımız programda 
öğrencilerimiz birinci oldu. 
Bu yıl kongreye 45 öğrenci 
ve 11 posterle katıldık ve 
yine birinci olarak başarı-
mızı tekrarlamış olduk. İs-
tanbul Aydın Üniversitesi 

Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi 
Erdem Tezcan ile proje, pa-
tent, faydalı model odaklı 
kongre, teknokent ve labo-
ratuvar çalışmalarımız de-
vam ediyor.” diye konuştu.

Öğrencilerimizin başarısın-
dan duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Üniversite-
mizin adını duyurarak başa-
rı çıtasını yükselten öğren-
cilerimizi kutladı. 

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ikinci kez “En İyi Poster 
Ödülü”nü kazandı

 Üniversitemiz Hemşire-
lik Fakültesi Doğum-Ka-
dın Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği Ana Bilim Dalı 
tarafından düzenlenen 
“Sağlıkta Etik” konu baş-
lıklı konferans Hemşirelik 
Fakültesi Konferans Salo-
nu’nda 20 Nisan 2018 ta-

rihinde gerçekleşti.
Prof. Dr. Ayşen Bulut ve 
Dr. Muhtar Çokar’ın ko-
nuşmacı olarak katıldığı 
konferansa, Hemşirelik 
Fakültesi öğretim üyeleri, 
Tıp Fakültesi öğretim üye-
leri ve lisansüstü öğren-
cilerinin katıldı. Oldukça 

verimli geçen Sağlıkta Etik 
konulu konferansta Dr. 
Muhtar Çokar “Felsefe Etik 
ve Sağlık”, Prof. Dr. Ayşen 
Bulut ise “Sağlık Örnekle-
rinde Etik Bakış” konusunu 
anlattı. Etkinlik soruların 
yanıtlanmasıyla sona erdi.

Konuşmacılara verdikleri 
katkılardan dolayı teşek-
kür belgeleri Doğum-Ka-
dın Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Hilmi-
ye Aksu ve Doç. Dr. Sevgi 
Özsoy tarafından takdim 
edildi.

Üniversitemizde “Sağlıkta Etik” konuşuldu

 Üniversitemiz Sağlıklı Ya-
şam ve Beslenme Toplulu-
ğu tarafından düzenlenen 

Vegan Beslenme Atölyesi 
etkinliği, 30 Mart 2018 tari-
hinde Beslenme İlkeleri La-

boratuvarı’nda gerçekleşti.
Etkinliğe, topluluk üyeleri, 
beslenme ve diyetetik bö-
lümü öğretim üyeleri ve 
Diyetisyen Kevser Başkara 
katıldı. Vegan Diyetisyen 
Kevser Başkara vegan bes-
lenme konusunda öğren-
cilerin sorularını yanıtla-
yarak kendi deneyimlerini 
aktardı.
Stajyer diyetisyen Lale Ne-
sil ise  “Bu etkinlik ile ve-
gan beslenmeyi tercih eden 

danışanlarımızı daha iyi 
anlamak ve yardımcı olmak 
istiyoruz. Bu tarifler ile süte, 
yumurtaya alerjisi olan 
hastalarımız için de alter-
natifler oluşturduk.” dedi. 

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 
Topluluğu Danışmanı Doç. 
Dr. Dide Kılıçalp Kılınç ta-
rafından Kevser Başkara’ya 
katkılarından dolayı teşek-
kür belgesi takdim edilmesi 
ile etkinlik sona erdi.

Vegan Beslenme Atölyesi düzenlendi
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 Türkiye İzcilik Federasyo-
nu Aydın İl Temsilciliği, yar-
dım faaliyetlerine katılan 
Üniversitemiz öğrencileri 
ile 4 Nisan 2018 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı makamında ziyaret 
etti.

Türkiye İzcilik Federasyo-
nunun Kızılay ve Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı (AFAD) ile sınırları-
mız içinde ve dışında ihti-
yaç sahiplerine gereken her 

türlü ayni yardımı yaptıkla-
rını dile getiren yetkililer, 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesin-
deki 8 günlük faaliyetleri-
nin ardından Rektörümüzü 
ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
bölgemizde yaşanan sı-
kıntılara gösterdikleri has-
sasiyetlerden dolayı tüm 
kurum ve kuruluşlarımıza 
teşekkür etti.

 Adnan Menderes Üni-
versitesi (ADÜ) Turizm Fa-
kültesi ve Yiyecek İçecek 

İşletmeciliği Bölümü 26 
Mart 2018 tarihinde Barilla 
S.P.A’yı ağırladı. Fakültede 

makarnanın tarihçesi ve pi-
şirilme teknikleri ile ilgili 
sunum yapıldı ve ardından 
workshop düzenlendi. 

Şef Güray Atlam’ın anlatı-
mıyla dinleyiciler makarna-
nın tarihçesi, içeriği, çeşitle-
ri ve pişirilme teknikleri ile 
ilgili bilgiler aldıktan sonra 
yine Şef Güray Atlam’ın li-
derliğinde, ADÜ Turizm Fa-
kültesi Yiyecek İçecek Bölü-
mü Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Zeynep Aslan, ADÜ Turizm 
Fakültesi Yiyecek İçecek 
Bölümü Bölüm Araştırma 

Görevlisi Kağan Karaosma-
noğlu ve Okutman Saime 
Alev Topçu’nun katılımı ile 
Yiyecek İçecek İşletmeciliği 
Bölümü İkinci Sınıf Öğren-
cileri ile Barilla S.P.A’nın 
Yiyecek İçecek İşletmeci-
liği Bölümüne hediye et-
tiği makarna ve soslarıyla 
workshop yapıldı. Uygula-
mada; Penne all’Arrabbiata, 
Spaghetti Napolitan, La-
sagna Bolognese, Linguine 
al Pesto, Casarecce al Pesto, 
Pappardelle Alfredo ve Tag-
liatelle Alfredo tabakları 
başarı ile hazırlandı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Rektörümüzü ziyaret etti

Makarna pişirmenin incelikleri anlatıldı

 Adnan Menderes Üni-
versitesi Davutlar Meslek 
Yüksek Okulu, 14 Mart 
2018 tarihinde “Kariyer 
Günleri’’ düzenledi. Kari-
yer Günlerine her yıl oldu-
ğu gibi Kuşadası (Aydın), 
Bodrum (Muğla) ve Özde-
re (İzmir)’de bulunan tu-
rizm sektörünün en pres-
tijli otelleri katıldı. 

Davutlar MYO Konferans 

Salonunda gerçekleşen 
etkinliğin birinci bölü-
münde otel yöneticileri 
ve departman sorumluları 
otellerine ilişkin bilgiler 
verdi. Aynı zamanda is-
tihdam edecekleri stajyer 
öğrencilerden beklentile-
rini ve çalışma koşullarını 
da aktardılar. 

Davutlar MYO öğretim 
elemanları tarafından 

hazırlanan ikramların ve-
rilmesinin ardından öğ-
leden sonra gerçekleşen 
oturumlarda ise otel yet-

kilileri, öğrencilerle, ken-
dilerine ayrılan sınıflarda 
bir araya gelerek iş görüş-
melerini gerçekleştirdi. 

Davutlar MYO sektör ile öğrencileri buluşturdu
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 Yürütücülüğünü Üniver-
sitemiz Eğitim Fakültesi 
öğretim üyelerinin üstlen-
diği 3 farklı proje Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırmalar Kurumu (TÜBİTAK) 
tarafından desteklenmeye 

hak kazandı.
Yürütücülüğünü Dr. Öğr. 
Üyesi Deniz Özen Ünal’ın 
üstlendiği “Farklı Çocukla-
ra Farklı Matematik” pro-
jesi, 2018 yılı 1. Dönemin-
de TÜBİTAK 4005 Bilim ve 

Toplum Yenilikçi Eğitim 
Uygulamaları Destekleme 
Programı kapsamında des-
teklenmeye layık görüldü. 

Eğitim Fakültesi Matema-
tik ve Fen Bilimleri Ana Bi-
lim Dalı Dr. Öğretim Üyesi 
Dilek Karışan Korucu’nun 
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğiti-
mi ve Bilim Okulları çağrısı 
kapsamındaki “Geleceğin 
Mimarı Öğretmenlerle Ge-
leceğin Enerji Kaynakları-
nı Tanıma” başlıklı projesi 
TÜBİTAK tarafından des-
teklenmeye değer görüldü. 
Proje kapsamında 25 fen 
bilimleri öğretmenine al-

ternatif enerji kaynakları 
ile ilgili teorik ve uygula-
malı olmak üzere 6 gün sü-
recek eğitimler verilecek. 
 
Yürütücülüğünü Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ersen Yazıcı’nın üst-
lendiği “Stem’e Taşınalım, 
Stem’le Tanışalım” projesi, 
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğiti-
mi ve Bilim Okulları çağrısı 
kapsamında desteklenecek. 
Proje, Aydın ilinde öğrenim 
gören ve taşıma yoluyla 
eğitime erişimi sağlanan 
ortaokul 5 - 8.sınıf öğrenci-
lerine yönelik “Stem Eğiti-
mi” konusunu içeriyor.

TÜBİTAK Eğitim Fakültesinin 3 projesini desteklenecek

 Üniversitemiz Uygulama 
ve Araştırma Hastanesin-
ce düzenlenen Osteopo-
roz Eğitimi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer 
Faruk Şendur ve Doç. Dr. 
Elif Aydın’ın sunumuyla 12 
Nisan 2018 tarihinde AİS-
YEM Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşti.

Eğitime, Başhekim Yardım-
cısı Doç. Dr. Sinem Sarı 
Öztürk, Hastane Müdür Yar-
dımcıları Arzu Karakaş De-
mir ve Filiz Görsen,  öğren-
ciler ve çok sayıda vatandaş 

katıldı. 
Prof. Dr. Ö. Faruk Şendur, ‘Os-
teoporozu Tanıyalım’ konu 
başlıklı sunumunda,  os-
teoporozu kemik dokunun 
çeşitli nedenlerle güçsüz 
ve kırılabilir duruma gel-
mesiyle oluşan iskelet ke-
miklerinin hastalığı olarak 
tanımladı. Prof. Dr. Ö. Faruk 
Şendur, günlük yaşamda os-
teoporozdan korunmak için 
ipuçları vererek, osteoporo-
zun önlenebilir bir hastalık 
olduğuna vurgu yaptı. 
Doç. Dr. Elif Aydın ‘Osteo-
porozdan Korunma’ konu-
lu sunumunda, çocukluk 

yaşlarından itibaren bes-
lenmeye dikkat edilmesi 
gerektiğini vurgulayarak 
kalsiyum açısından zengin 

beslenmenin önemine dik-
kat çekti.
Eğitim, soru-cevap bölümü 
ile sona erdi.

Üniversitemiz Hastanesinde Osteoporoz Eğitimi 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Güney 
Kampüsü’nde 27 Mart 
Salı Günü Ziraat Fa-
kültesi ve Koçarlı MYO 
temizlik personeline 
“Temizlik ve Hijyen” ko-
nulu eğitim düzenlendi. 

Koçarlı MYO’ da düzen-
lenen eğitim iki oturum 
şeklinde gerçekleşti. 
Üniversitemiz Hemşire-
lik Fakültesi Halk Sağ-
lığı Hemşireliği Ana 
Bilim Dalında görevli 

Öğretim Üyeleri tara-
fından verilen eğitimle-
rin ilk oturumunda eği-
timde kişisel hijyen ve 
gündelik yaşamda ya-
pılan yanlışlar üzerinde 
uygulamalı olarak bilgi 

paylaşımında bulunul-
du. İkinci oturumda ise 
temizliğin gündelik ha-
yatta nasıl olması ge-
rektiği ve temizlik sıra-
sında uyulması gereken 
kurallar anlatıldı.

Temizlik şart
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 Üniversitemiz Köşk Meslek 
Yüksekokulu (MYO) ve Köşk 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin ortaklaşa hazırla-
dıkları ‘Köşk Bilimle Şenle-
niyor’  isimli proje TÜBİTAK 
4007 Bilim Şenliği Destek-
leme Programı kapsamında 
desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Köşk İlçesinde bilimin 
yaygınlaştırılması amacıyla 
desteklenen ilk proje olarak 
dikkat çekiyor. Yerel yönetim 

ve Üniversite iş birliğinin 
iyi bir örneği niteliğindeki 
proje, bir Meslek Yükseko-
kulunun bulunduğu ilçe-
deki tüm eğitim kurumları 
ile ortaklaşa yürüttüğü bir 
çalışma olması bakımından 
da önem taşıyor. Projede 
Köşk MYO’dan 11 akademik 
personel, Köşk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinden 
15 personel, Köşk’teki diğer 
okullardan 25 öğretmen gö-
rev alıyor.

Köşk MYO bir ilke imza attı

 Merhum Başbakan Adnan 
Menderes’in adını taşıyacak 
olan Müzenin hayata ge-
çirilmesi amacıyla yapılan 
çalışmalar 6 Mart 2018 tari-
hinde Vali Yavuz Selim Köş-
ger’in başkanlığında yapılan 
toplantıyla devam ediyor.

Valilik Toplantı Salonunda 
gerçekleşen toplantıya Vali 
Yavuz Selim Köşger’in yanı 
sıra Vali Yardımcısı Ediz Sü-

rücü, Merkez Müdürümüz 
Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, 
Aydın Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Mehmet Taha Al, 
Aydın Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu Müdürü 
Mehmet Yılmaz, Okt. Coşkun 
Türkan, Okt. Banu Berber 
BABALIK, Öğr. Gör. Esra Çe-
tin ve Mimar Güneş Arkoç 
Gökçen’in katıldığı toplan-
tıda müzenin yeri ve inşaatı 
hakkında görüşüldü.

 Söke İşletme Fakültesinde 
27.03.2018 tarihinde Finan-
sal Okuryazarlık eğitimi ve-
rildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Fatma Neval Genç’in finan-
sal okuryazarlığın önemini 
belirten açılış konuşmasıy-
la başlayan etkinlik fakül-
te öğrencileri Alara Altan 

ve Hilal Seven’in ilgi çekici 
sunumlarıyla devam etti. 
Etkinlik, Söke İşletme Fa-
kültesi öğrencileri ve öğre-
tim elemanlarının da yoğun 
ilgisini görürken etkinliğe 
Söke Belediye Başkanı Sü-
leyman Toyran da katıldı.

Adnan Menderes Müzesi toplantısına Üniversitemiz de katıldı

Söke İşletme Fakültesinde “Finansal Okuryazarlık 
Eğitimi” verildi

 Vize öncesi stres at-
mak ve baharın coşku-
sunu kampüste yaşamak 
amacıyla yapılan bahar 

eğlencesi her yıl oldu-
ğu gibi bu yılda coşkulu 
geçti. Kampüste 3 Ni-
san günü gerçekleşen 

eğlence de konser, bo-
yama etkinlikleri, kara-
oke yarışmasının yanı 
sıra  “Efe Dans Akade-

misi Latin Dans Show” 
ve “Gülşah ve ekibi ile 
Zumba” etkinlikleri ile 
dolu dolu gerçekleşti.

Çine MYO öğrencileri bahar eğlencesiyle coştu
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 Hoi An Culinary Events ve 
Hoi An People’s Committee 
tarafından 13-17 Mart 2018 
tarihlerinde düzenlenen 3. 
Hoi An International Food 
Festival – “Taste the Wor-
ld” 12 farklı ülkeden davet 
edilen Dünya Şefler Birliği 
(WACS) üyesi şeflerin katılı-
mı ile gerçekleştirildi. Üni-
versitemizden Öğr. Gör. Dr. 
Emrah Köksal Sezgin, ülke-
mizi temsilen, bir hafta bo-

yunca sadece Vietnam’a ait 
yerel malzemeler kullanarak 
Türk mutfağının birbirinden 
lezzetli geleneksel yemek-
lerini yaptı ve mutfağımızı 
uluslararası arenada tanıttı. 

Festival boyunca 12 ulusla-
rarası şefin sıra dışı pişirme 
tekniği yanı sıra, çeşitli ülke 
mutfak kültürlerinin renkli 
ve lezzetli örnekleri sergi-
lendi.

 Üniversitemiz Çine Mes-
lek Yüksekokulu tarafından 
Portekiz, Polonya, Letonya, 
Uruguay’la yapılmış olan 
uluslararası anlaşmalara, 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öz-
dal Gökdal’ın girişimleriyle 
Litvanya’nın Sağlık Bilimle-
ri Üniversitesi ile tarım ve 
gıda alanında gerçekleştiri-
len anlaşma da eklendi. 

Çine MYO adına imzalanan 
ve aktif olarak yürürlükte 
olan anlaşmalar; taraflara 
ikili bilimsel ortaklık sağ-
lamasının yanı sıra öğrenci 
ve akademisyen değişimini 
de esas alıyor. Anlaşmalar, 
2020/2021 Eğitim-Öğretim 
Yılı’na kadar yürürlükte ola-
cak.

 Üniversitemiz Çine Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öz-
dal Gökdal, Elsevier yayım 
grubu tarafından yayın-
lanan ve Science Citation 
Index kapsamına giren 
önemli dergilerden; The-

riogenology, Small Rumi-
nant Research ve Vaccine 
adlı dergilerde gerçekleş-
tirdiği hakemlik faaliyet-
leri ile ilgili onuncu kez 
ödüllendirildi.

Small Ruminant Research 

tarafından 5, Theriogeno-
logy tarafından 5 ve Vac-
cine dergisi tarafından 1 
kez “üstün katkı” ödülüne 
layık görülen Prof. Dr. Öz-
dal Gökdal, bu alandaki 
bilimsel faaliyetlerini sür-
dürmeye devam ediyor.

 Rektör Yardımcımız Sa-
yın Prof. Dr. Halil Kırnak ve 
Genel Sekreter Yardımcımız 
Sayın Göksel Baran, 27 Mart 
2018 tarihinde Çine Meslek 
Yüksekokulunu ziyaret etti. 
Akademik ve idari perso-
nel ile tanışan Rektör Yar-
dımcımız ve Genel Sekreter 
Yardımcımıza, Yüksekokul 

Müdürü Dr. Öğretim Üyesi 
Okan Atay tarafından okulu 
tanıtıcı bir slayt gösterisi 
yapıldı. Yüksekokulda bu-
lunan uygulama birimleri 
yerinde gezilerek, öğretim 
elemanları ve öğrenciler 
tarafından yapılan uygula-
malar hakkında bilgi alışve-
rişinde bulunuldu.

HOİ An Uluslararası Yemek Festivali yapıldı

Çine MYO’nun uluslararası faaliyetleri devam ediyor

Çine MYO Öğretim Üyesi ödül aldı

Çine MYO Üniversitemiz yöneticilerini ağırladı
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Üniversitemiz Uygula-
ma ve Araştırma Hastanesi 
Onkoloji Servisinde kanser 
tedavisi gören hastalar ve 
servis çalışanlarından olu-
şan koro 19 Nisan 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde ilk konserini 
verdi.

TRT İzmir Radyosu ses sa-
natçısı Özgür Demirhan’ın 
şefliğinde gerçekleştirilen 
konserde, 25 kişiden oluşan 
koro, farklı yörelerden tür-
küler söyledi.

Projenin öncülüğünü üst-
lenen Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Tıbbı Onkoloji Bi-
lim Dalı Dr. Öğretim Üyesi 
Özlem Oltulu yaptığı açık-
lamada, Kemoterapi Ünite-
sinde çalışanların motivas-

yonunu arttırmak ve tedavi 
gören hastaların moralini 
yüksek tutmak için koroyu 
kurduklarını dile getirdi.
Kanser tedavisinin uzun bir 
süreç gerektirdiğini vurgu-

layan Oltulu, “Bu süreçte 
hastalarımızın yüzünü gül-
dürmek istedik. Bu akşam 
da bunu başardığımızı dü-
şünüyorum. Herkese çok te-
şekkür ediyorum.” dedi.

Şef Özgür Demirhan ise 
güzel bir konser vermeyi 
hedeflediklerini, 3 aylık bir 
çalışmanın ardından bu ak-
şam hedeflerine ulaştıkları-
nı ifade etti.

Onkoloji Korosu ilk konserini verdi

  Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan’ın katılımlarıyla 9 
Nisan 2018 tarihinde açılışı 
gerçekleşen Üniversitemiz 
Hemşirelik Fakültesi Simü-
lasyon Laboratuvarının kul-
lanıma açılabilmesi için 17 
Nisan 2018 tarihinde “Hem-
şirelik Eğitiminde Simülas-
yon Uygulamaları Kursu” 
düzenlendi.

Hemşirelik Fakültesi “Si-
mülasyon Destekli Eğitim 

Beceri Laboratuvarı” Adnan 
Menderes Üniversitesi Bi-
limsel Araştırma Projeleri 
(BAP) Koordinatörlüğü ta-
rafından desteklenen “Be-
ceri Eğitiminde Simülasyon 
Kullanımının Öğrencilerin 
Anksiyete ve Beceri Düzey-
lerine Etkisi” başlıklı BAP 
altyapı projesi olup projenin 
yürütücüsü, Fakülte Dekanı 
Prof. Dr. Emine Didem Evci 
Kiraz’dır.

Dekan Yrd. Belgin Yıldırım 
ve Doç. Dr. Gülengün Türk 
koordinatörlüğünde,  Hem-
şirelik Esasları Anabilim Dalı 
Öğretim elemanları Dr.Öğr.
Üy. Yıldız Denat, Dr.Öğr.Üy. 
Süreyya Bulut, Dr.Öğr.Üy. Se-
vil Olğun, Öğr.Gör. Muazzez 
Şahbaz, Araş.Gör.Dr. Emel 
Tuğrul’un  katkıları ve ADÜ-
SEM iş birliğiyle düzenlenen 
kursta, Acıbadem Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. 
Ükke Karabacak ve Doç.Dr. 

Vesile Ünver tarafından katı-
lımcılara eğitim verildi.

Hemşirelik Fakültesi ve 
Sağlık Bilimleri Fakülte-
si öğretim elemanlarının,  
yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinin  katılımı ile 
gerçekleşen kurs büyük ilgi 
gördü. Kurs boyunca verilen 
eğitimlerin; simülasyonun 
önemi ve eğitimde, nasıl 
kullanılacağı konusunda 
farkındalık kazandırdığı, 
kursun devamı niteliğinde 
uygulamalı başka eğitimle-
rinde planlanması gerektiği 
üzerinde duruldu.

Sunumlardan sonra konuk-
lara katılım belgeleri, konuk 
konuşmacılara Üniversite-
mizin geleneksel hediye 
paketi ve teşekkür belgeleri 
takdim edildi.

Hemşirelik Fakültesi Simülasyon Laboratuvarında ilk 
kurs düzenlendi
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Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi Biyokimya Ana 
Bilim Dalı  öğretim üye-
lerinin üstlendiği 2 farklı 
proje Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırmalar 
Kurumu (TÜBİTAK) tara-
fından desteklenmeye hak 
kazandı.

“MCF-7 Meme Kanser 
Hücre Hattında Warburg 
Etkisinin ve Hipoksinin 
Glikoliz Enzimleri Gen 
Ekspresyonları Düzeyinde 
Araştırılması” projesinin 
yürütücülüğünü Prof. Dr. 
Ayşegül Bildik üstlenirken, 
araştırmacı olarak Dr. Fun-
da Kıral ve Arş. Gör. Gamze 

Sevri Aşıcı, bursiyer olarak 
İrem Bayar projede görev 
aldı.

Prof. Dr. Funda Kıral’ın 
proje yürütücüsü olduğu, 
Prof. Dr. Ayşegül Bildik ve 
Prof. Dr. Pınar Alkım Ulu-
taş’ın araştırmacı olarak 
görev aldığı  “D-17 Kö-
pek Osteosarkoma Hücre 
Hattı Üzerine Etoposit ve 
Elajik Asidin Tek Başlarına 
Ve Olası Sinerjistik/Additif 
Kombinasyonlarının Uy-
gulanması ile Stotoksik Ve 
Apoptotik Etkilerinin Be-
lirlenmesi” adlı proje de 
TÜBİTAK tarafından des-
teklenmeye hak kazandı.

Veteriner Fakültemizin İki 
Projesi TÜBİTAK tarafından 
desteklenecek

 Proje ekibinde Üniver-
sitemiz Fen Edebiyat Fa-
kültesi Biyoloji Bölümün-
den Doç. Dr. Özkan Eren, 
Dr. Yelda Emek ve Biyolog 
Muhyettin Şentürk’ün yer 
aldığı, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü ile Üniversitemiz 
arasında imzalanan ikili iş 
birliği protokolü ile yürü-
tülen “Aydın Gaşağı (Rha-
ponticoides mykalea (Hub.
Mor.) M. V. Agab. & Greuter) 
Aydın İli Tür Eylem Planı” 

isimli proje tamamlanarak, 
proje sonuçları kitap ola-
rak basıldı.  

Basılan kitabın, tür ile ilgili 
farkındalık yaratması adına 
ilgili Bakanlığa, ilgili Bölge 
Müdürlüklerine, Kuşadası 
Kaymakamlığı ve Belediye 
Başkanlığına, Üniversite-
lere ve paydaş kurumlara 
dağıtımı gerçekleştirildi.

Kitap içerisinde kritik teh-
like altında olan bu tü-
rün biyolojik, ekolojik ve 
fizyolojik özellikleri, türü 
tehdit eden faktörler ve 
türün korunmasıyla ilgili 
önümüzdeki beş yıl (2018-
2022) içerisinde yapılma-
sı planlanan çalışmalar 
(Tür Koruma Eylem Planı) 
yer alıyor. Eser, Tür Eylem 
Planı olmasının yanı sıra, 
Tülüşah (Rhaponticoides) 
cinsi ve Aydın Gaşağı türü 
için kaynak bir kitap değeri 
taşıyor. 

Öğretim Elemanlarımızın 
proje sonuçları 
kitaplaştırıldı

 Laparoskopik Kolon Cer-
rahisi Çalıştayı, 24 Nisan 
2018 tarihinde Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi Öğ-
retim Üyeleri Bloğu Semi-
ner Salonu’nda gerçekleşti.

Üniversitemiz Tıp Fakülte-
si Genel Cerrahi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Ender Demirkıran yaptığı 
açılış konuşmasında, çalış-
tay programı hakkında bil-
giler verirken, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Serpil Demi-
rağ ekip çalışmasına dikkat 
çektiği konuşmasında, ça-
lıştayın gerçekleşmesinde 

emeği geçen başta Genel 
Cerrahi hocaları olmak üze-
re bütün ekibe teşekkürleri-
ni sundu. 

Çalıştayda,  Prof. Dr. Hedef 
Özgün’ün moderatörlüğün-
de Yrd. Doç. Dr. Murat Yıl-
maz “Laparoskopik Sağ He-
mikolektomi”, Prof. Dr. Feza 
Yarbuğ Karakayalı modera-
törlüğünde Doç. Dr. Erdinç 
Kamer ise “Laparoskopik Sol 
Hemikolektomi” konularını 
dinleyicilerle paylaştı.
Cerrahi ekipte Doç. Dr. Er-
dinç Kamer ve Yrd. Doç. Dr. 
Murat Yılmaz’ın bulunduğu 

Canlı Laparoskopik Sağ He-
mikolektomi Ameliyatı, Feza 
Yarbuğ Karakayalı ile Prof. 
Dr. Ahmet Ender Demirkı-
ran’ın oturum başkanlığın-
da gerçekleşen toplantı ile 

canlı olarak izlendi ve cer-
rahi operasyonla ilgili bilgi 
paylaşımında bulunuldu.
Çalıştay, katılımcılara katı-
lım belgelerinin verilmesi 
ile sona erdi. 

Laparoskopik Kolon Cerrahisi Çalıştayı gerçekleşti
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 Üniversitemiz Aydın Mes-
lek Yüksekokulu Muhasebe 
ve Vergi Uygulamaları Bö-
lümü Öğr. Gör. Mehtap Tar-
han Bölükbaş ve Gümüş-
hane Üniversitesi Dr. Öğr. 
Üyesi Mehmet Bölükbaş, 
19-21 Nisan 2018 tarihle-
ri arasında gerçekleşen 7. 
Uluslararası Sosyal Bilim-
lerde Güncel Tartışmalar 
Kongresi’nde sunmuş ol-
dukları bildiri ile Ekonomi 
Alanında En İyi Bildiri Ödü-
lü’ne layık görüldü.

Westminster Üniversitesi 
(İngiltere), Harran Üniver-
sitesi (Türkiye), VUZF Üni-
versitesi  (Bulgaristan) ve 
Belgrad Üniversitesi (Sır-

bistan) tarafından ortakla-
şa düzenlenen kongre, İs-
tanbul’da gerçekleşti.

“Dış Borçlanma ve Kamu 
Harcamaları Arasındaki 
İlişki: Gelişen Asya Ekono-
mileri ve Türkiye Örneği” 
başlıklı bildiride dış borç-
lanma ve kamu harcama-
ları arasındaki ilişkinin 
gelişen Asya ekonomileri 
ve Türkiye için araştırıl-
dığını söyleyen Öğr. Gör. 
Mehtap Tarhan Bölükbaş, 
çalışmada ikinci nesil pa-
nel ekonometri yöntemleri 
kullanılarak bir analiz ya-
pıldığını belirtti. Bölükbaş, 
çalışmanın sonuçlarına 
göre Çin, Filipinler, Tayland 

ve Türkiye’de dış borç ve 
kamu harcamaları arasın-
daki ilişkiye dair önemli 
bulgular elde ettiklerini 

ifade ederek bildirinin aynı 
zamanda uluslararası kitap 
bölümünde yayınlanacağı-
nı söyledi.

 Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin (ABD) New York 
eyaletinde geçtiğimiz yıl 
düzenlenen açık artırma-
da, Türkiye’den kaçırılan ve  
14,5 milyon dolara (Yaklaşık 
60 milyon Lira) alıcı bulan 
“Guennol Yıldız Avcısı”,  adlı 
eserin satışına ihtiyati ted-
bir koydurarak mahkeme 
sürecini başlattı.

Anadolu kökenli Prehistorik 

Devre ait mermer heykelci-
ğin ABD’nin New York Eyale-
ti’ndeki Christie’s Müzayede 
Evi’nde satışa çıkarıldığı 
öğrenildikten hemen sonra, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bu eserin Ulusal ve Ulusla-
rarası mevcut hukuka aykı-
rı olarak ABD’ye kaçırıldığı 
gerekçesi ile dava açtı. New 
York Eyalet Mahkemesinin 
söz konusu müzayedenin 
yürütmesini 60 günlük süre 
ile durdurmasının ardından 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü’nden Dr. Öğretim Üyesi 
Rafet Dinç, 03 - 13 Nisan 
2018 tarihleri arasında Ba-
kanlığın isteği ve Üniversi-
temizin de görevlendirmesi 
ile New York’ta devam et-
mekte olan davaya bilir-
kişi olarak katıldı. Dr. Dinç, 
Ülkemizden ABD’ye illegal 
yollarla kaçırılan “Guennol 
Stargazer” (Yıldız Avcısı, Te-
pegöz, vb.) olarak dünyaya 
tanıtılan ve Kalkolitik Çağa 
tarihlenen mermerden ya-
pılmış Kiliya Heykelciğinin 
ait olduğu topraklara geri 
dönmesi için gerekli dokü-
manları ve bilimsel bulgula-
rını ilgili Mahkemeye sundu. 

Anadolu kültür tarihi açı-
sından çok önemli bir ese-
ri, ait oldukları topraklara 
tekrar kazandırmak için var 
güçleriyle çalıştıklarını dile 
getiren Dr. Öğretim Üyesi 
Rafet Dinç, Kiliya Tipi Mer-

mer idollerinin ilk üretil-
diği atölyenin Manisa’nın 
Akhisar İlçesine bağlı Ku-
laksızlar Köyü yakınlarında 
olduğunu ifade etti. Heykel-
ciklerin üretildiği atölye ilk 
kez 1991 yılında, Kulaksızlar 
Köyü’nden bazı köylülerin 
Manisa Müzesi’ne getirdiği 
idol parçaları ile gündeme 
gelerek o zamanlar Manisa 
Müzesi’nde Arkeolog Uzman 
olarak görev yapmakta olan 
Dr. Dinç tarafından keşfedi-
lerek bilim dünyasına ka-
zandırıldı.

Ekonomi alanında en iyi bildiri ödülü Üniversitemize

Anadolu’dan kaçırılan tarihi esere Newyork'ta müdahale edildi
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Türkiye’nin dört bir yanın-
dan yoğun ilgi gören festi-
valde üniversitemizin aktif 
topluluklarından Sağlıklı 
Yaşam ve Beslenme Toplu-
luğu 46 kişilik bir kafile ile 
üniversitemizi temsil etti. 
Festivalde genelde ege 
bölgesine özgün bitkiler 
incelendi, yararları hakkın-
da bilgiler edinildi ve bu 
bitkilerden yapılan yemek-
ler tadıldı. 

Festivalin sonlarına doğru 
sahneye çıkan başarılı sa-
natçı Gökçe Dinçer’in kon-
serinin ardından festival 
son buldu.

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Topluluğu Alaçatı Ot 
Festivaline katıldı.

 Üniversitemiz Kuyucak 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
ülke çapında 30 ili kapsa-
yan “Kız Kardeşim” projesi-
nin yerel ortağı olarak  21 
Nisan 2018 tarihinde Ku-
yucak’ta kadın girişimcilere 
eğitim programı düzenledi.

Kuyucak MYO, CocaCola 
Türkiye, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Habitat 
Derneği ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi  gibi Türki-
ye’nin önde gelen kurum ve 
kuruluşlarının  iş birliği ile 
hayata geçen “Kız Karde-
şim” projesi Aydın -  Kuyu-
cak ayağını gerçekleştirdi.

Kuyucak MYO Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Ali Bilgenoğlu 
21 Nisan 2018 ‘de tamam-
lanan eğitimin sonunda 
katılımcılara sertifikalarını 
takdim ederken kadın iş 
gücünün ve kadın girişim-

ciliğinin ülke ekonomisi-
ne ve toplumsal gelişime 
olan katkısını içeren bir 
konuşma yaptı. Bilgenoğ-
lu,  konuşmasında ayrıca 
Kuyucak MYO olarak 2016 
yılından bu yana yürütülen 
ve 9 bin kadına ulaşmayı 
hedefleyen bu büyük pro-
jenin işbirlikçilerinden biri 

olmanın gururunu yaşadık-
larını belirtti. 

 “Kız Kardeşim” projesi kap-
samında verilen eğitimler, 
ülkemizde yaşayan 18-55 
yaş aralığındaki kadınların 
kişisel finansal kaynak-
larını doğru yönetmesini, 
kadınlarda girişimcilik bi-

lincinin gelişmesini, kadın 
girişimlerinin desteklen-
mesini, kadınların bilgi 
teknolojilerini doğru kul-
lanmasını amaçlıyor. Eği-
timlerde ayrıca katılımcılar, 
kendi alanlarında rol mo-
del olan, ilham veren ka-
dınlarla da buluşma imkânı 
buluyor.

Kuyucak MYO kadın girişimcilere eğitim programı 
düzenledi
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 Üniversitemiz Çine Mes-
lek Yüksekokulunda, 19 Ni-
san 2018 tarihinde Finansal 

Okuryazarlık konulu bir pa-
nel düzenlendi. 
Çine Belediyesi Kültür Mer-

kezi’nde gerçekleşen pa-
nelin moderatörlüğü Çine 
MYO Öğretim üyelerinden 
Üyesi Prof. Dr. Özdal Gökdal 
üstlenirken, panelin açı-
lış konuşmasını Çine MYO 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Okan 
Atay gerçekleştirdi. 

Panel konuşmacıları Dr. Öğr. 
Üyesi Umut Tolga Gümüş 
“Finansal Farkındalık Dü-
zeyi”, Öğr. Gör. Zafer Aydın 

“Banka Kredileri”, Öğr. Gör 
Ümran Gümüş “Sermaye 
Piyasası Araçları ve Borsa”, 
Öğr. Gör. Sabiha Kemiksi-
zoğlu “Sermaye Piyasası 
Araçlarının Vergilendiril-
mesi” konusunu ele aldılar. 
Çineli vatandaşların, üniver-
site öğrencilerinin ve ticaret 
lisesi öğrencilerinin yoğun 
ilgi gösterdiği panel soru 
cevap bölümünün ardından 
sona erdi.

Çine MYO’da “Finansal Okur Yazarlık Paneli” düzenlendi

 Üniversitemiz öğrenci-
lerinin yoğun ilgi göster-
diği spor, müzik ve eğlen-
cenin festivali Koç Spor 
Fest, 17-21 Nisan tarihleri 
arasında Merkez Kampüsü-
müzde gerçekleşti.

15. Türkiye Koç Spor Fest 
Üniversite Oyunları ile 
başlayan Festivalin ilk gü-
nünde Üniversitemiz ile 
Ege Üniversitesi Bayan 

Basketbol Takımı arasın-
da oynanan müsabakayı 
izleyen Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan,  festivale 
katılan tüm sporculara ba-
şarılar dileyerek maçların 
Fair Play çerçevesinde ger-
çekleşmesini temenni etti.

Festival kapsamında bir-
çok spor müsabakasının 
yanı sıra, sergilenen diji-
tal ve fiziksel oyun per-

formansları da öğrencile-
rimizin ve personelimizin 
ilgisini çekti. Koç Toplulu-
ğu Enerji Grubunun katkı-
larıyla düzenlenen Serdar 
Kuzuloğlu’nun katılımıyla 
gerçekleşen “Yeni Dünya, 
Yeni Tüketici ve Yeni Şir-
ket” paneli, 20 Nisan 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde öğrencileri-
mizle buluştu.

5 gün süren Festivalin en 
ilgi çeken isimleri Doğu-
kan Manço ve Şebnem 
Ferah oldu. Alesta AVM 
karşısında gerçekleşen et-
kinlikte Manço ve Ferah 
ADÜ’lülerle bir araya gel-
di. Coşku dolu görüntülere 
sahne olan konserde Şeb-
nem Ferah yeni albümün-
den ve eski albümlerinden 
şarkılar seslendirdi.

Koç Spor Fest renkli görüntülere sahne oldu
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 Üniversitemiz Hemşire-
lik Fakültesince düzenlenen 
“Kariyer Günleri” etkinlikleri 
kapsamında, Üniversitemiz 
Koçarlı Meslek Yüksekokulu 
(MYO)  ve Nazilli Kayma-
kamlığı İbn-i Sina Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesinde 
27 - 28 Mart 2018 tarihinde 
eğitim verildi. 

Koçarlı MYO Müdürü Dr. Öğ-
retim Üyesi Özlem Akan’ın 
daveti üzerine Ziraat Fa-
kültesi ve Koçarlı Meslek 
Yüksekokulu’nda görevli te-

mizlik personeline “Hijyen 
Eğitimi” verildi.

Kişisel hijyen, el yıkamanın 
önemi, el, ayak ve tırnak 
bakımı konularının vurgu-
landığı eğitimde, ortam te-
mizliğinde dikkat edilecek 
hususlar ve temizlik mal-
zemelerinin kullanım ve 
saklanması konularına yer 
verildi.

 Öte yandan Nazilli Kayma-
kamlığı İbn-i Sina Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 

Müdürlüğü öğrencilerine, 
meslekler - alanları ve çalış-
ma koşulları hakkında eği-
tim verildi.
Eğitimde, Hemşirelik Fakül-

tesi Dekan Yardımcısı Dr. 
Öğretim Üyesi Belgin Yıldı-
rım öğrencilere Üniversite-
miz ve Hemşirelik Fakültesi-
nin tanıtımını yaptı.

 Kütüphane Haftası et-
kinlikleri kapsamında 27 
Mart 2018 tarihinde Üni-
versitemiz Eğitim Fakül-
tesi Okul Öncesi Eğitimi 
Ana Bilim Dalı öğrencileri 
ile Aydın Çocuk ve Gençlik 
Kütüphanesi iş birliğinde 
“Kuklalar Konuşuyor” ve 
Çim Adam Yapıyoruz” atöl-
ye çalışmaları gerçekleşti-
rildi.

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bi-
lim Dalı öğretim elemanları 

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Öz-
türk Samur ve Dr. Öğretim 
Üyesi D. Esra Angın danış-
manlığında yürütülen Top-
luma Hizmet Uygulamaları 
dersi kapsamında başlayan 
etkinlikler, Mayıs ayının so-
nuna kadar 5-8 yaş grubuna 
yönelik atölye çalışmaları 
(Sevimli Kitap Ayraçlarım, 
Taş Masalları, Yapbozlu Bil-
meceden Öykü, Oyun Etkin-
liği ve Fleksagon, Eller Ko-
nuşuyor!, Maske Hazırlama) 
ile devam edecek.

Hemşirelik Fakültesi etkinliklerine devam ediyor

Okul Öncesi Eğitimi Atölye Çalışmaları yapıldı

 Üniversite-sanayi iş bir-
liği kapsamında birlikte ça-
lışmalar yürüttüğümüz sek-
töre çok sayıda mühendis ve 
tekniker istihdam eden Po-
lat Makine kurumsal dergi-
si “Polat Life” 6 Nisan 2018 
tarihinde Üniversitemiz öğ-
rencileriyle buluştu.

İletişim, Mühendislik, İktisat 
alanlarında eğitim-öğretim 
veren akademik birimleri-
mize ulaşmayı hedefleyen 
Dergi sayesinde gençler, Po-
lat Makina’nın faaliyetlerini 

takip ederek yapılan çalış-
malara ilişkin bilgi sahibi 
olabilecek.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan “Polat Life” dergisi-
nin; genç arkadaşlarımızın 
ufkunu açacağına inandı-
ğını belirterek “Özellikle 
Mühendislik, Ziraat, İletişim, 
İktisat gibi alanlarda eğitim 
gören öğrencilerin geleceğe 
ilişkin kariyer hedeflerinde 
yol haritası görevi üstlene-
ceğine inanıyorum.” şeklin-
de konuştu.

Polat Life Üniversitemiz öğrencileriyle buluştu 
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
CLAİRE LOUİSE KILINÇ REKTÖRLÜK UZMAN

GÖKHAN SARGIN TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI YRD.DOÇ.
KEMAL ÖZDEMİR NAZİLLİ İİBF MUHASEBE VE FİNANSMAN ARŞ.GÖR.
AHMET FATİH KILIÇ NAZİLLİ İİBF MUHASEBE VE FİNANSMAN ARŞ.GÖR.

AYDIN GÖRKEM ÖZDEMİR TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ARŞ.GÖR.

TANSU EDA TOPALOĞLU TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
SADULLAH SERKAN ŞEKER EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ DOÇENT
İÇTEN DUYGU ÇALLI İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK DOÇENT
NUKET ÖZKAVRUK ELİYATKIN TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ DOÇENT
BERFİN KART FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK DOÇENT
EMİN BAKİ ADAŞ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ UYGULAMALI SOSYOLOJİ DOÇENT
SÜMEYRA NERGİZ AVCIOĞLU TIP FAKÜLTESİ                                                DOÇENT
PINAR UYSAL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT
ERCAN YEŞİLIRMAK ZİRAAT FAKÜLTESİ ARAZİ VE SU KAYNAKLARI PROFESÖR
YASEMİN ÇETİN TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
CANSU DAĞLIOĞLU AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ ARŞ.GÖR.
SİNAN ŞAHİN TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ARŞ.GÖR.
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAKINÇAĞ TARİHİ DOÇENT
AYLİN SÖNMEZ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ARŞ.GÖR.
NİSA BAŞARA BAYDİLEK EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ YRD.DOÇ.
GÖZDE ASLAN BUHARKENT MYO TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROG. ÖĞR.GÖR.
ŞEYDA FİLİZ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR.
FEYZULLAH AKSAN TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR.
NİMET ERSÖZ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ARŞ.GÖR.
MÜNEVVER MİNE ÖZYETKİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YRD.DOÇ.
İSA BOLAT TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ARŞ.GÖR.
GÖKHAN ÇOLAK TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
YASİN ÖZ GENEL SEKRETERLİK - MEMUR

Atananlar2018
MART

              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
ÜMRAN GÜRBİLEK KURCAN TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
TALİP KABADAYI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PROFESÖR NAKİL
NEZİHE TÜLÜN BOYLU TIP FAKÜLTESİ YRD.DOÇ. EMEKLİ
YUNUS GÜREL TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL

DİDEM UMUTLU TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL

MEHMET NESİM TURAN TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
ESRA ÇÖREKLİ TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
BAKİ DURMUŞ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Görevine Son
NAHİT AYDEMİR UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Emeklilik
AHMET GEDİK BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Emeklilik
ÖZTÜRK SÖNMEZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAKÜLTE SEKRETERİ Emeklilik
BİLSEV KOZAK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE Emeklilik
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