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Sevgili Arkadaşlar,

Öğrencilerimizin yoğun bir akademik yılın sonunda tatillerini yapmak 
üzere memleketlerine döndüğü şu günlerde bizler onlara daha iyi bir 
Üniversite, daha güzel bir kampüs sunmak için var gücümüzle çalışı-
yoruz.

Merkez Kampüsümüzde yeni Kütüphane binamızı gelecek eğitim öğ-
retim dönemine yetiştirerek öğrencilerimize sağlıklı bir ortamda bilgi-
ye kolayca ulaşabileceği en güzel ortamı yaratma gayreti içerisindeyiz. 
Yine Hastane Ek Binamızı hızla tamamlayarak gerek şehir içi gerekse 
şehir dışından gelen çok sayıda vatandaşımıza daha iyi sağlık hizmeti 
sunabilmeyi, her türlü tedaviye hastanemiz çatısı altında ulaşılabilme-
lerinin önünü açmayı hedefl iyoruz.

Yaz döneminde sadece alt yapı yaptırımlarını değil üst yapı yatırımla-
rını da hızla hayata geçiriyor, Aydın Valiliği ile ortaklaşa yürüttüğümüz 
çok sayıda çalışmayı da tempomuzu azaltmadan uygulamaya devam 
ediyoruz.  Yaz dönemi boyunca bilimsel çalışmalarımız da hızını kes-
meden devam ediyor. Konferans, panel, seminer etkinliklerimizin yanı-
sıra hizmet içi eğitimlerimizi de sürdürüyoruz.

Yoğun tempomuz sırasında birbirinden kıymetli konuklar da ağırlıyo-
ruz. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Dr. Chris-
tian Berger ve AB Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektörü Temsilcisi Prof. 
Dr. Mustafa Balcı Üniversitemizi ziyaret etti. Ziyaretçilerimiz arasında 
Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu’nun yanı sıra Hak-İş Konfederasyonu’na 
bağlı Öz Sağlık İş Sendikası yetkilileri de vardı. Hepsine destek veriyor 
Üniversitemize gösterdiği ilgi için teşekkür ediyoruz.

Üniversitemiz Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasına girme gayreti ile 
çalışmaya, üretmeye ve ilerlemeye devam edecek. Bu yolda desteğiniz 
en büyük gücümüz. Sevgiyle kalın.

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör
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Üniversitemizde Geleneksel 
Bayramlaşma Töreni yapıldı

Ramazan Bayramı do-
layısıyla gerçekleşen 
Geleneksel Bayram-

laşma Töreni, 13 Haziran 
2018 tarihinde Üniversite-
miz Rektörlük Protokol Giri-
şinde gerçekleşti.

Akademik ve idari perso-
nelin yoğun ilgi gösterdiği 
bayramlaşma törenine, Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. 

Dr. Törün Özer,  Prof. Dr. Halil 
Kırnak,  Genel Sekreter V. Dr. 
Öğretim Üyesi Mustafa As-
lan ve çok sayıda personel 
katıldı. 

Samimi bir ortamda ger-
çekleşen bayramlaşma tö-
reninde, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Ramazan 
Bayramı’nın ADÜ ailesine, 
huzur, mutluluk ve başarı-
lar getirmesini diledi. Tören, 
toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.
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Aydın Kamu-Üniver-
site-Sanayi İşbirliği 
(KÜSİ) Planlama ve 

Geliştirme Kurulu toplantı-
sı, 31 Mayıs 2018 tarihinde 
Üniversitemiz Senato Salo-
nu’nda gerçekleşti.

Toplantıya, Aydın Valisi Ya-
vuz Selim Köşger, Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Vali Yardımcısı Ediz Sürü-
cü, Rektör Yardımcılarımız  
Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. 
Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil 
Kırnak, Aydın Bilim Sana-
yi ve Teknoloji İl Müdür V. 
Tunay Çoban, Üniversitemiz 
Teknokent Genel Müdü-
rü  Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Cemal İyem, 
Üniversitemiz Gıda Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı 
Yorulmaz, oda başkanları, 
OSB temsilcileri, STK tem-

silcileri ve akademik perso-
nel katıldı.

Toplantının açılış konuş-
masını yapan İlimiz Valisi 
Yavuz Selim Köşger, Kamu 
– Üniversite -Sanayi iş bir-
liğinin ülkenin ve kentlerin 
gelişimi açısından elzem 
olduğunu vurgulayarak fi -
kirlerin cisme dönüşme-
sinin KÜSİ çalışmalarının 
neticesi olacağını ifade etti.
Ortak çalışmalar nokta-
sında Üniversite olarak ne 
gerekiyorsa yapmaya hazır 
olduklarını belirten Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan; 
“Üniversitemiz öğrencileri-
nin ve akademisyenlerinin 
ilginç projeleri var, biz bun-
lara destek vermek istiyo-
ruz. Son zamanlarda tarım 
ve sağlık sektöründe fi rma-
larımızla önemli danışman-
lık protokolleri imzalıyoruz. 
Uluslararası proje üreten ve 

Ar-ge çalışmalarında bizzat 
sahada bulunan birçok öğ-
retim üyemiz var. Bu çalış-
maları daha da geliştirerek 
projelerimizi sadece fi kir 
olmaktan çıkarıp somut ve-
rilere dönüştürmek istiyo-
ruz.” dedi.

Aydın Bilim Sanayi ve Tek-
noloji İl Müdür Vekili Tunay 
Çoban, Ülkemizin 500 mil-
yar dolarlık ihracatla birlik-
te dünyanın en gelişmiş 10 
ekonomisi arasına girmeyi 
hedefl ediğini anımsatarak 
bu hedefl ere ancak KÜSİ ile 
ulaşılabileceğini vurguladı.
KÜSİ Aydın İl Temsilcisi 
ve Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Dr. Öğretim Üyesi 
Aslı Yorulmaz yaptığı su-
numda;  2018 yılında kamu 
– üniversite iş birliği kap-
samında yapılan ve yapıla-
cak olan faaliyetleri anlattı. 
Yorulmaz, kamu -üniversite 

ve sanayi iş birliğinin oluş-
masındaki engellere işaret 
ederek çözüm noktasında 
neler yapılabileceğini söy-
ledi.

Üniversitemiz Teknokent 
Genel Müdürü Üniversi-
temiz Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Cemal İyem, Teknokent 
hakkında bilgiler vererek 
“Sanayi devrimleri sonucu 
insan faktörü değerlenmiş-
tir. Endüstri 4.0 ile insanın 
değerinin artacağını düşü-
nüyoruz. 4. Sanayi Devrimi-
nin bilişim çağında büyüme 
istihdam ve sürdürülebilir-
lik konusunda kazanımları 
olacaktır. Otomotiv devri-
mini yakaladık diyebiliriz. 
Teknokent olarak bizler de 
yükselme sürecindeyiz.” 
diye konuştu.  İyem, yıl so-
nuna kadar 35 ila 40 fi rma-
ya ulaşmayı hedefl edikleri-
ni söyledi.

KÜSİ Toplantısı Üniversitemizde 
gerçekleşti
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“Sultanhisar Çileği”
tescilleniyor

Üniversitemiz ile Sul-
tanhisar Kaymakam-
lığı arasında “Sultan-

hisar Çileği Markalaşma 
Projesi” kapsamında imza-
lanan iş birliği protokolü, 
6 Haziran 2018 tarihinde 
imzalandı.

Protokol töreninde; Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can’ın yanı sıra Sultanhisar 
Kaymakamı Turgay Hakan 
Bilgin, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Halil Kırnak, Üniver-
sitemiz Genel Sekreter V. Dr. 
Öğretim Üyesi Mustafa As-
lan, Ziraat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Renan 
Tunalıoğlu, Mühendislik 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 

Fatih Yılmaz, Sultanhisar 
Meslek Yüksekokulu Dr. Öğ-
retim Üyesi Naciye Tok, Dr. 
Öğretim Üyesi Nalan Aka-
roğlu, Sultanhisar Ziraat 
Odası Başkanı Bilal Tarhan, 
Sultanhisar Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Dr. Ta-
ner Bozbek ve müdürlük 
personeli Gıda Mühendisi 
Özge Özer, Ziraat Mühendisi 
Sevtap Erbilek yer aldı.

Sultanhisar’da 50 yılı aşkın 
bir süredir yapılan çilek ta-
rımının sürekliliğinin sağ-
lanması ilçede üretilen çile-
ğin ayırt edici özelliklerinin 
ortaya konularak, üreticinin 
korunması ve desteklenme-
si amacıyla yürütülen “Sul-
tanhisar Çileği Markalaşma 
Projesi” kapsamında Sul-

tanhisar Çileği için Coğrafi  
İşaret Tescil Belgesi alma 
için çalışmalar yürütülüyor. 

Sultanhisar Kaymakamı 
Turgay Hakan Bilgin, Üni-
versite ile çalışmaların bu 
protokolle resmiyete bü-
ründüğünü ifade ederek, 
protokolün her iki kurum 
için hayırlı olmasını te-
menni etti. Bilgin “Tescil 
Projesi kapsamında 9 ki-
şilik danışma kurulumuz 
var. Bu kurulda fi kirleri ol-
gunlaştırıyoruz, tarihi ve 
teknik ayrıntıları görüşü-
yoruz, bunların neticesinde 
çiftçimize daha fazla değer 
kazandırmak ve çiftçimizin 
gelirlerini arttırmak istiyo-
ruz. Sultanhisar çileğinin 
markalaşması için Üniversi-

tenin sağladığı katkılardan 
dolayı Üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Cavit Bircan ve 
öğretim üyelerine teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan; böyle bir çalışmaya 
öncülük yapan Sultanhisar 
Kaymakamı Turgay Hakan 
Bilgine teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında 
ürünlerimizin değer kazan-
ması ve çiftçimize faydalı 
olmak için ne gerekiyorsa 
yapmaya hazır oldukları-
nı söyledi. Prof. Dr. Bircan 
“Üniversite olarak bu ko-
nuda çalışma yapan öğre-
tim üyelerimiz var, tarımın 
gelişmesi ve ihracat oranı-
mızı arttırmak için ne ge-
rekiyorsa yapmaya hazırız. 



   
HAZİRAN 2018   ADÜ HABER 5

Bu çalışmalarda emeği ge-
çen herkese teşekkür edi-
yorum.” dedi. Rektörümüz, 
çileğin çeşitli analizlerinin 
Üniversitemiz Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisli-
ği bölümündeki laboratu-
varlarda gerçekleştirildiği 
de sözlerine ekledi.

Sultanhisar Çileğinin tescil-
lenmesi için çalışan ekibin 
bir üyesi olan Mühendislik 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
Fatih Yılmaz konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, Aydın’ın 
çilek üretiminde Türkiye’de 
birinci olmasına dikkat çek-

ti ve her mevsim çilek üre-
ten Aydın’ın çilek ihracat 
rakamlarıyla ön plana çıktı-
ğını söyledi. Tescil çalışması 
sürecini de anlatan Yılmaz, 
çileklerin kompozisyonel 
olarak ayırt edici herhangi 
bir özelliğinin olup olma-
dığının çileklere yapılacak 
fi ziksel ve kimyasal testler 
sonucu ortaya çıkacağını 
kaydetti. Sultanhisar çilek-
lerinin gıda mühendisliği 
bölümü laboratuvarlarında 
analiz edileceğini de vurgu-
layan Yılmaz, bu kapsamda 
Sultanhisar’da yetiştirilen 
üç farklı çilek çeşidine ait 
numunelere toplam kuru 
madde, suda çözünür kuru 
madde, pH, C vitamini top-
lam fenolik madde, toplam 
fl avonoid, antioksidan ka-
pasite ve aroma maddeleri 
analizleri uygulanacağını 
bildirdi.

Ekibin bir diğer üyesi olan 
Sultanhisar Meslek Yükse-
kokulu Dr. Öğretim Üyesi 
Naciye Tok ise coğrafi  işa-
retlerin AB Tarım Politika-
sının önemli bir aracı olup, 
üreticileri özendirmek, pa-

zar talebini artırmak, yerel 
ürünlerin pazarlanmasını 
hızlandırmak ve daha yük-
sek kalitede ürün üretmek-
te kullanılan bir teşvik ol-
duğuna dikkat çekti. Naciye 
Tok, Sultanhisar ilçesinde 
çilek üretiminin 1970’li yıl-
larda başlayıp, yaklaşık 50 
yıla yakın bir süredir üreti-
mi artarak devam ettiğini 
söyleyen Tok, günümüzde 
çilek üretiminde Aydın İli 
Sultanhisar ilçesinin,  Mer-
sin’den sonra ikinci, örtü 
altı üretiminde ise birinci 
büyük üretim merkezi ol-
duğunu belirtti. Tok, Tür-
kiye’nin çilek ihracatının 
%50’den fazlası Sultanhi-
sar’dan karşılandığının da 
altını çizdi. Coğrafi  işaretle-
rin temel ekonomik fonksi-
yonuna da değinen Tok, ko-
nuyla ilgili şunları söyledi: 
“Coğrafi  işaretler, ürünün 
ününü korumaktır. Ekono-
mik açıdan bakıldığında 
coğrafi  işaretler, ürünün 
gerçek üreticilerine katma 
bir değer sağlar. Bu bağ-
lamda, güzel ambalajlan-
mış ve üstüne ayırt edici bir 
marka basılmış ‘Sultanhisar 

Çileği’ ibaresi ile satışa su-
nulan çileğin değeri arta-
caktır. “Sultanhisar Çileği” 
nin coğrafi  işaretle tescil-
lenmesi, çilek üreticilerinin 
lehine yaratacağı katma 
değer ve pazar avantajları 
sayesinde üretimin yer de-
ğiştirmesini önleyecek, pa-
zarlama, reklam, turizm va-
sıtasıyla kırsal kalkınmaya 
önemli katkıları olacaktır.”

İş birliği protokolünün im-
zalanması ve Sultanhisar 
Kaymakamı Turgay Hakan 
Bilgin’in Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’a Sultanhi-
sar Çileği takdim etmesinin 
ardından ziyaret sona erdi.

Naciye Tok
Dr. Öğretim Üyesi

 Mehmet Fatih Yılmaz
Dr. Öğretim Üyesi
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Avrupa Birliği Heyet Başkanı ile 
projelerimizi konuştuk

Avrupa Birliği (AB) 
Türkiye Delegasyonu 
Heyet Başkanı Dr. Ch-

ristian Berger ve AB Türkiye 
Delegasyonu Eğitim Sektö-
rü Temsilcisi Prof. Dr. Mus-
tafa Balcı, 19 Haziran 2018 
tarihinde Üniversitemizi 
ziyaret ederek Üniversite-
mizce geliştirilen projeler 
için Senato Salonu’nda aka-
demisyenlerimizle bir araya 
geldi.

Senato Salonu’na geçmeden 
önce Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ı makamında 
ziyaret eden Dr. Christian 
Berger ve Prof. Dr. Mustafa 
Balcı, Aydın’ın özellikle ta-
rım alanında birçok projeyi 
başarılı bir şekilde yürüttü-
ğünü ifade ederek bu ba-
şarıda Üniversitenin kente 
katkısının oldukça fazla ol-
duğunu belirtti. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Kamu Binaları 
İçin Enerji Tasarrufu Sağ-
layan Maliyet Etkin Tadilat 
Stratejileri (BRICKER) Proje-
sinin Türkiye’de ilk, dünyada 

ise ikinci olduğunu dile ge-
tirerek önümüzdeki dönem-
lerde de AB projelerinde yer 
almak istediklerini ifade etti. 

Ziyaretin ardından Christian 
Berger, Prof. Dr. Mustafa Bal-
cı ve beraberlerindeki heyet, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. 
Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Halil 
Kırnak ve Genel Sekreter V. 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa As-
lan’ın katılımlarıyla Senato 
Salonunda, Aydın Valiliği AB 
ve Dış İlişkiler Bürosu men-
supları, senato üyeleri, de-
kanlar ve akademisyenlerle 
bir araya geldi.

Üniversitemiz adına Ulus-
lararası İlişkiler Koordina-
törlüğü Direktörü Öğr. Gör. 
Öncel Sencerman tarafın-
dan gerçekleştirilen Aydın 
Adnan Menderes Üniversi-
tesi ve AB İlişkileri, AB Pro-
jeleri tanıtım sunumunun 
ardından Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan tarafından 
açılış konuşması gerçek-
leştirildi. Prof. Dr. Bircan, 
AB projelerinin birer prestij 

projesi olduğunu dile geti-
rerek Üniversitemizce geç-
tiğimiz aylarda hayata ge-
çirilen BRICKER Projesinin 
bir AB Projesi olduğunu ve 
buna benzer katma değeri 
yüksek projelerde yer almak 
istediklerini ifade etti.

Toplantı, Avrupa Birliği Tür-
kiye Delegasyonu Heyet 
Başkanı Büyükelçi Dr. Ch-
ristian Berger’in konuşması 
ve soru-cevap oturumu ile 
devam etti. Büyükelçi Dr. 
Berger konuşmasında Tür-
kiye ve AB arasındaki siyasi 
ilişkilerin son yıllarda çok 
iyi olduğuna vurgu yaparak 
özellikle dış siyasette Orta-

doğu, Suriye, Gazze, Batı Şe-
ria, sınır güvenliği, mülteci 
ve göçmen sorunu konula-
rında Türkiye ile AB’nin or-
tak hareket ettiğini söyledi. 
AB tarafından desteklenen 
projelere de değinen Büyü-
kelçi, Aydın İlinde son üç yıl-
da pek çok alanda 500’den 
fazla, Erasmus dâhil olmak 
üzere, AB projesinin des-
teklendiğini vurgulayarak 
AB tarafından Türkiye’ye 
aktarılacak olan fonlarda 
kayda değer bir artış olacağı 
müjdesini de verdi. Bunun 
üzerine Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Senato Salonu’nda hazır 
bulunan Senato Üyeleri ile 
öğretim üyelerini bu büyük 
pastadan daha fazla pay is-
temeye davet etti.

Etkinlik, Aydın Valiliği AB ve 
Dış İlişkiler Bürosu tarafın-
dan düzenlenen uygulama-
lı “AB Mali Yardımları, Proje 
Döngüsü Yönetimi ve Man-
tıksal Çerçeve Yaklaşımı” 
eğitim programı ile devam 
etti. Etkinliğe katılanlara ka-
tılım sertifi kaları Büyükelçi 
Dr. Christian Berger, Prof. Dr. 
Mustafa Balcı,  Prof. Dr. Cavit 
Bircan ve Marilena Berger 
tarafından verildi.
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ADÜ Çocuk Üniversitesi 2018 Yılı ilk 
mezunlarını verdi 

Bu yıl üçüncüsü dü-
zenlenen ADÜ Çocuk 
Üniversitesinin ilk 

dönem mezunları için 29 
Haziran 2018 tarihinde Ata-
türk Kongre Merkezi’nde bir 
tören düzenlendi.

Törene Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Genel Sekre-
teri ve aynı zamanda Çocuk 
Ünivetsitesi Koordinatörü 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 
Aslan, Programda görevli 
öğretim üyeleri, Program 
sorumluları, öğrenciler ve 
aileleri katıldı.

Dört program kapsamında 
gerçekleştirilen ADÜ Çocuk 
Üniversitesinin eğitim süre-
since çekilen fotoğrafl arının 
slayt gösterimiyle başlayan 
tören; Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ın konuşmasıy-
la devam etti.  Konuşmasına 
çocuklarımızın geleceğimi-
zin teminatı olduğunu söy-
leyerek başlayan Prof. Dr. 
Bircan “Yeni nesil çocukların 

anlama ve kavrama kapasi-
teleri çok yüksek. Akademik 
bilgiyi erken yaşta tecrübe 
ederek, gelecekteki meslek 
seçimleri açısından ön fi kir 
edinmelerine yardımcı ol-
ması açısından bu program-
ları önemsiyoruz. ADÜ Ço-
cuk Üniversitesi eğlenerek 
öğretmeyi,  genç beyinlerin 
hayal güçlerini genişletme-
yi, bilgi ve beceri kazanma-
larını hedefl eyen çok amaçlı 
bir eğitim.” dedi.

Renkli anların yaşandığı 
mezuniyet töreninde söz 
alan aileler; ADÜ Çocuk Üni-
versitesinin mesleki rehber-
lik ve özgüven duygusunun 
pekiştirilmesi açısından çok 
faydalı olduğunu, eğitimin 
uzun vadede devam etme-
sini ve programlardan çok 
memnun olduklarını dile 
getirdi.

Çocuklar Genç Doktorlar 
Programı ile mikroskop al-
tındaki yaşamı, acil durum-
larda ilk yardım desteğini 

ve görünmeyen dünya, mik-
roorganizmaları keşfettiler. 
Minik Arkeologlar; tarihi ka-
zıları, antik çağın kilden hey-
kellerini ve medeniyetlerin 
nasıl geliştiğini kalıntılarla 
gözlemledi. Mühendisler 
Uzayda Programı; çocukları-
mıza kendi tasarımlarını 3D 
yazıcı ile hazırlama fırsatını 
sundu. Genç Mühendisler 
Arduino kodlama ile elekt-
ronik dünyasına adım atıp 
LED’li devre yaptı. Doğa ve 
Hayvan Dostu Programı ile 
doğanın olağanüstü döngü-

sünü öğrenen öğrencileri-
miz, tohum çeşitlerini tanıdı, 
arıların gizemli dünyasına 
yolculuk etti. Programlar 
eğlenceli aktivitelerle des-
teklendi.  Eğitim boyunca 
çocukların keyifl i zaman ge-
çirmeleri sağlandı.    
                                          
Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan’ın mezun olan 
öğrencilere diplomalarını 
vermesinin ardından mezu-
niyet pastası kesildi. Tören 
toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.
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HABER

Üniversitemiz Didim 
Meslek Yüksekokulu 
(MYO) ev sahipliğin-

de Fransızca öğretmenle-
rine yönelik düzenlenen ve 
Fransız formatörler tarafın-
dan verilen “Dördüncü Yaz 
Seminerleri Formasyon Eği-
timi” 25 Haziran 2018 tari-
hinde Didim MYO Yerleşke-
sinde verildi.

Türkiye Fransız Kültür Mer-
kezi, Fransa Büyükelçiliği 
Kültür, Eğitim ve İşbirliği 
Servisi ve İzmir Fransızca 
Öğretmenleri Derneğinin 
birlikte düzenlediği etkin-
liğe Genel Sekreter V. Dr. 
Öğretim Üyesi Mustafa As-
lan, Didim MYO Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Battal Oğuz, 
Fransa Büyükelçiliği Kültür 
ve İşbirliği Müsteşarı ve Tür-
kiye Fransız Kültür Merkezi 
Müdürü Eric Soulier ve çok 
sayıda öğretmen katıldı.
Fransızca yayınların tanıtıl-
masının ardından başlayan 

konferansta yaptığı konuş-
mada Genel Sekreter V. Dr. 
Öğretim Üyesi Mustafa As-
lan, Üniversite olarak böy-
le bir etkinliğe ev sahipliği 
yapmaktan dolayı duyduk-
ları mutluluğu ifade ederek 
seminerin öğretmenler için 
faydalı olmasını temenni 
etti. Fransızca sunumlarla 
devam eden etkinlikte ka-

liteli bir Fransızca eğitimi 
için neler yapılması gerekti-
ği anlatıldı.

Beş gün boyunca devam 
eden seminerde, 134 Fran-
sızca öğretmeni Fransız for-
matörlerden eğitim alarak 
teorik ve pratik uygulamaya 
yönelik atölye çalışmalarına 
katıldı. 

İzmir  Fransız Kültür Mer-
kezi Kurs Müdürü Güzin Ka-
raduman, bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen “Yaz Seminer-
lerinin” katılımcı sayısının 
oldukça yüksek olduğunu 
ifade ederek bu seminerde 
diğer 3 seminerin meyvele-
rini topladıklarını ifade etti. 
Karaduman, bu seminer-
lerde bir araya gelen Fran-
sızca öğretmenlerinin hem 
yeni öğretim teknikleriyle 
tanıştığını hem de Fransız-
ca pratiklerini geliştirdiğini 
söyleyerek “ Seminerlerimiz 
önümüzdeki yıllarda da de-
vam edecek. Bu seminerde 
bizlere ev sahipliği yapan 
Dr. Öğretim Üyesi Didim 
MYO Müdürü Battal Oğuz’a 
teşekkür ederim.” dedi. 

Fransızca Öğretmeni Eda 
Yıldırım ise daha önceki 
seminerlere de katıldığını 
belirterek seminerlerde fay-
dalı bir eğitimden geçmekle 
beraber eğitimle ilgili yeni 
teknikleri gördüklerini ifade 
etti.

Didim MYO ev sahipliğinde formasyon 
eğitimi verildi
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Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın 

himayesinde başlatılan Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığınca 
hayata geçirilen “Sıfır Atık 
Geleceğe Değer Kattık Pro-
jesi”nin tanıtım semineri, 
21 Haziran 2018 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Türkiye’de 30 pilot ilde uy-
gulanacak projenin Üniver-
sitemizde düzenlenen tanı-
tım seminerine, Aydın Valisi 
Yavuz Selim Köşger ve eşi 
Fatma Köşger, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan ve eşi 
Öğr. Gör. Hatice Bircan, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Mü-
dürü Sebahattin Dökmeci, 
Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Törün Özer, Prof. Dr. Ha-

lil Kırnak, Genel Sekreter V. 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 
Aslan, Aydın Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı İl Müdürlüğü 
çalışanları, turizm sektörün-
den yetkililer ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı.

İsrafın önlenmesi, doğal 
kaynaklarımızın daha ve-
rimli kullanılması amacıyla 
geliştirilen ‘Sıfır Atık Gelece-
ğe Değer Kattık Projesi’nin 
10’nuncu ayağı nedeniyle 
düzenlen seminerde ko-
nuşan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Yönetimi 
Genel Müdürü Sebahattin 
Dökmeci, “Türkiye’de 2 bin 
57 geri kazanım tesisi ile 
atıklarımızı ekonomiye geri 
kazandırıyoruz. Doğaya ya-
pılan olumsuz müdahaleler 
çevre sorunlarını da berabe-
rinde getiriyor. 

2017 yılındaki ülke ge-
nelindeki atık çalışmaları 
çerçevesinde 2.5 milyon 
ton ambalaj atığı, 718 ton 
atık pil, 66 bin 400 ton atık 
akümülatör, 55 bin ton atık 
elektrikli ve elektronik eşya, 
184 bin ton ömrünü tamam-
lamış plastik, 28 bin ton bit-
kisel atık yağ, 83 bin ton atık 
yağ, 14 bin 645 adet ömrünü 
tamamlamış araç toplanarak 
geri kazanılmıştır.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı Sıfır Atık Yönetimi Şube 
Müdürü Hülya Çakır pro-
jeyle ilgili bilgiler vererek 
neler yapılması gerektiği-
ni anlattığı konuşmasında 
katılımcıların sorularını 
cevaplandırdı. Etkinlik kap-
samında tiyatro oyuncula-
rının atığın önemine dikkat 
çektikleri skeçleri de katı-
lımcıların beğenisini top-
ladı. 

“ Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi ” 
Üniversitemizde tanıtıldı

Hak-İş Konfederasyo-
nu’na bağlı Öz Sağlık-İş 
Sendikası Genel Baş-

kanı Devlet Sert adına Sendi-
ka Genel Sekreteri Halit Ka-
yalı, Aydın İl Temsilcisi Şenay 
Baştürk, Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesi Baş Temsil-
cisi Ayşe Akdam, Nazilli Ağız 
Diş Sağlığı Merkezi Temsilcisi 
Gönül Barış, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’a 1 Haziran 
2018 tarihinde nezaket ziya-
retinde bulundu.

Üniversitemiz Hastanesinde 
çalışan Öz Sağlık-İş üyesi 
sağlık işçilerinin sorunları-
nın konuşulduğu toplantıda, 
sendika üyesi işçilerin so-
run ve problemlerinin çözü-
müne yönelik öneriler dile 
getirildi. Sendika temsilci-
leri önümüzdeki günlerde 
Sendika Baş Temsilcisinin 
başkanlığında işçilerden 
oluşan bir komisyon tara-
fından hazırlanacak raporun 
da Rektörümüze sunulaca-
ğını belirtti.

Öz Sağlık-İş Sendikasından Rektörümüze 
ziyaret
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KÜLTÜR - SANAT

“İnsanlığın taş “İnsanlığın taş 
çağındaki sanat çağındaki sanat çağındaki sanat 
kültür anlayışının kültür anlayışının kültür anlayışının kültür anlayışının 
kökeninde kökeninde 

çağındaki sanat çağındaki sanat 
kültür anlayışının kültür anlayışının kültür anlayışının 

“İnsanlığın taş 
çağındaki sanat 
kültür anlayışının 
kökeninde 
Anadolu vardır”Anadolu vardır”Anadolu vardır”Anadolu vardır”Anadolu vardır”Anadolu vardır”

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York eya-
letinde geçtiğimiz yıl düzenlenen açık artırmada, Türkiye’den kaçırılan ve 14,5 milyon dolara (Yakla-
şık 60 milyon Lira) alıcı bulan “Guennol Yıldız Avcısı”,  adlı eserin satışına ihtiyati tedbir koydurarak 
mahkeme sürecini başlatmıştı. 

Haber | Mahmut Karakelle

New York Eyalet Mahke-
mesinin söz konusu mü-
zayedenin yürütmesini 60 
günlük süre ile durdurma-
sının ardından Üniversite-
miz Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü’nden Dr. 
Öğretim Üyesi Rafet Dinç, 
Bakanlığın isteği, Üniversi-
temizin görevlendirmesi ile 
New York’ta devam etmekte 
olan davaya bilirkişi olarak 
katılmıştı. Dr. Dinç, Ülkemiz-
den ABD’ye illegal yollarla 
kaçırılan “Guennol Starga-
zer” (Yıldız Avcısı, Tepegöz, 
vb.) olarak dünyaya tanıtı-
lan ve Kalkolitik Çağa tarih-
lenen mermerden yapılmış 
Kilya Heykelciğinin ait ol-
duğu topraklara geri dön-
mesi için gerekli doküman-
ları ve bilimsel bulgularını 
ilgili Mahkemeye sunmuştu.

Anadolu kültür tarihi açısın-
dan çok önemli bir eseri, ait 
oldukları topraklara tekrar 
kazandırmak için var güçle-
riyle çalıştıklarını dile geti-
ren Dr. Öğretim Üyesi Rafet 
Dinç ile süreci ve bu olayın 
kamuoyunda yarattığı tep-
kiyi konuştuk. 

 Esere bilirkişi olarak 
neden siz atandınız?

Rafet DİNÇ: Kilya Tipi Mer-
mer idollerinin ilk üretildiği 
atölye Manisa’nın Akhisar 
İlçesine bağlı Kulaksızlar 
Köyü yakınlarındadır. Hey-
kelciklerin üretildiği atölye 
ilk kez 1991 yılında, Kulak-
sızlar Köyü’nden bazı köy-
lülerin Manisa Müzesi’ne 
getirdiği idol parçaları ile 
gündeme gelerek o zaman-

lar Manisa Müzesi’nde Ar-
keolog Uzman olarak görev 
yaparken benim tarafımdan 
keşfedilerek bilim dünyası-
na kazandırıldı.

 Bu eserlerin Anadolu 
açısından önemi nedir?

Rafet DİNÇ: Eserler Anado-
lu tarihinin yaklaşık 7 bin 
yılına ışık tutuyor. Anadolu 
Tarihi’nin yaklaşık 7 bin yılı-
na ışık tutan böyle eserlere 
sahip çıkılarak korunması 
gerekir. “Kilya Tipi” grubu-
na giren bu heykelciklerin 

Dr. Öğretim Üyesi Rafet Dinç
Fen-Edebiyat Fakültesi -  Arkeoloji Bölümü



   
HAZİRAN 2018   ADÜ HABER 11

büyük bir çoğunluğu illegal 
yollarla dünya müzeleri ve 
özel koleksiyonlara dağıldı. 
“Kalkolitik Çağ’da, Anadolu 
insanın mermere yansıttı-
ğı duygu, düşünce, sanatsal 
anlayış, kültür ve inanç di-
namiklerinin birer simgesi 
durumunda olan mermer-
den yapılmış “Kilya Tipi” 
İdolleri medeni dünyanın 
antikacı dükkânlarında hu-
kuki meşruiyetten uzak bir 
şekilde haraç-mezat alınıp 
satıldıklarını görmek üzücü 
olduğu kadar düşündürücü-
dür.

 Kültür ve Turizm 
Bakanlığının konuya 
yaklaşımını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

R. DİNÇ: Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Türkiye’den yurt 
dışına kaçırılan Kilya tipi 
idolünün satışı nedeniyle 
New York Times gazetesin-
de tam sayfa açık mektup 
yayımlatarak, tarihi eser ka-
çakçılığına dikkat çekti. Tam 
sayfa olarak yer alan mek-
tupta, Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanlığı-
nın, kayıp eserlerin Anado-
lu’daki köklerine dönmesi-
ne yardımcı olan kurum ve 
kuruluşlara teşekkür edildi.

 Eserin Anadolu’nun 
tarih sahnesindeki yerini 
göstermesi açısından önemi 
nedir?

R. DİNÇ: İdoller Medeniyetin 
kökenleri hakkında ipuçları 
veriyor. Manisa’nın Akhisar 
ilçesinin konum itibari ile 
kavşak noktada bulundu-
ğuna dikkat çekmek isterim. 
İdoller üretildiği yerden ki-
lometrelerce uzaklara takas 
yöntemiyle gönderilmiştir. 
Yıldız Avcısı da denilen idol-
ler, başta Girit olmak üzere 
birçok Yunan adasına, An-
talya’dan Çanakkale’ye ka-
dar birçok alana Akhisar’ın 
Kulaksızlar Köyü yakınla-
rında bulunan ocaklardan 
gönderilmiştir. Batılıların, 
bu eserlerin Türkiye’de üre-
tilmediğini kökeninin Yunan 
adaları olduğunu söyle-
mesi, medeniyet ve insan-
lık kültür tarihinin gelişim 
çizgisinin Yunan merkezli 
olduğunu savunmasından 
kaynaklanmaktadır. İnsanlı-
ğın taş çağındaki sanat kül-
tür anlayışının kökeninde 
Anadolu olduğu gerçeğini 
unutmamak gerekir. Bizler 
çalışmalarımızla bu eserle-
rin Anadolu kaynaklı oldu-
ğunu saptadık.  Heykelciğin 
satışa çıkarıldığı Christie’s 
Müzayede Evi’nin katalo-
ğunda “Dünyada Şuana Ka-
dar Bulunan En Eski Heykel 
İşçiliği” yazıyor. Akhisar’daki 
ocaklar da bilinen en eski 
ocaklardır. 

 Kilya İdollerinin tarihi 
eser kaçakçıları açısından 
önemi nedir?

R. DİNÇ: Anadolu’nun Pre-
historik Dönemlerine ait 
dinsel küçük heykeltıraşlık 
eserleri arasında, mermer-
den yapılmış “Kilya Tipi” 
heykelciklerin 1906 yılın-
dan itibaren bilim âlemine 
tanıtılmaya başlanmıştır. 
“Kilya Tipi” grubuna giren 
bu heykelciklerin büyük bir 
çoğunluğu illegal yollarla 
dünya müzeleri ve özel ko-
leksiyonlara dağılmış du-
rumdadır. Bu heykelciklerin 
ilk buluntu yeri olan Geli-
bolu Yarımadası’ndaki Kilya 
Köyü heykelciklere ismini 
vererek  “Kilya Tipi” heykel-
cikler olarak Arkeoloji lite-
ratürüne girmiştir. Bu eser-
lerin üretiminin zorluğu, çok 
ender ele geçmeleri eski 
eser piyasasında çok yüksek 
fi yatlarla satılmalarına ne-
den oluyor. 

 ABD’de yaşayan Türklerin 
olaya tepkisi ne oldu?

R. DİNÇ: Müzayede evinin 
önünde toplanan bir grup 
Türk, Türkiye’ye ait eserin 
satışını protesto etti. Bura-
da bir basın bildirisi okuyan 
Türkler, eserin kaynağı olan 

ülkeye teslim edilmesini is-
tediler. Protestocular ayrıca, 
“Tarihi eserler insanlığın or-
tak hazinesidir” ve “Christie’s 
Türk eserine çifte standart 
uygulama” gibi ifadeler içe-
ren pankartlar açtı.

 Sizce bu olay nasıl 
sonuçlanacak?

R. DİNÇ: Eserlerin ait olduk-
ları topraklara döneceğine 
inanıyorum. Kulaksızların 
plastik yapıt üreten ustaları 
tarafından üretilen, kano-
nikleşmiş “Kilya Tipi” mer-
mer idollerinin bir günlük 
bir uğraş sonucu oluşturul-
madı. Bunun yüzlerce, hatta 
binlerce yıllık geleneksel 
litik teknolojisinde kazan-
dıkları deneyimlerle elde 
edildi. “Kalkolitik Çağ’da si-
hir ve dinsel gereksinimle-
rini, kültürel ritüellerini, be-
cerilerini, geleneksel sanat 
anlayışlarını, çeşitli cins ve 
nitelikte taş aletler ile şekil-
lendirerek, çağdaş dünyanın 
gıptayla baktığı özgün ya-
pıtlara dönüştüren ustala-
rın eserlerinin ait oldukları 
topraklara döneceğine ina-
nıyorum.
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SAĞLIK

Doç.Dr. Hasan Güngör
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

“Atriyal Septal 
Defekt” nedir?

ASD nedir?

Hekimlik hayatımızda eriş-
kin yaşa ulaşmış ve ilk defa 
teşhis konulmuş hastalar 
ile karşılaşılmaktadır çünkü 
1500 canlı doğumda 1-2 ki-
şide ASD mevcuttur.
Kalbin sağ ve sol kulakçık-
ları arasındaki duvarda do-
ğuştan delik bulunması ASD 
olarak adlandırılmaktadır. 
ASD varlığında sol kulakçık-
taki temiz kan sağ kulakçığa 
geçer böylece sağ kalbin 
pompalaması gereken ve 
akciğerlere ulaşan kan mik-
tarı artar. 

Semptomlar nelerdir?

ASD hastaları erişkin yaşlar-
da özellikle 20-50 yaş aralı-

Kardiyoloji Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyemiz 
Doç. Dr. Hasan 
Güngör, günümüzde 
teknolojinin 
gelişmesi ile birlikte 
doğuştan kalp deliği 
olan çocukların 
hem teşhisinin 
hem de erken 
tedavisinin mümkün 
olduğunu belirterek, 
atriyal septal 
defekt (ASD) ismi 
verilen kalp deliği 
hakkında merak 
edilen soruları 
cevaplandırdı.
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ğında bizim karşımıza çabuk 
yorulma, nefes darlığı, çar-
pıntı, göğüs ağrısı, ayak şişli-
ği gibi ya da rutin muayene 
sırasında üfürüm duyulması 
nedeniyle hekim tarafından 
yönlendirilerek gelmektedir. 
Her iki kulakçıklardaki ba-
sınç düşük olduğu için delik 
olsa bile kalbin sağ tarafının 
bozulması geciktiği için bu 
kişiler uzun süre semptom-
suz seyretmekte ve tanı yaşı 
60’lı 70’li yaşlara ulaşabil-
mektedir. 

Nasıl teşhis edilir?

Bu semptomlar ile gelen 
hastada yapılan muayenede 
üfürüm duyulduğunda ön-
celikle kalp ultrasonu adını 
verdiğimiz ekokardiyografi  
yapılmalıdır. Ekokardiyografi  
sırasında kalbin iki kulakçığı 
arasında zarın olmaması ve 
kan geçişi gözlenmesi bize 
tanıyı koydurmaktadır. Tabi 
ki sağ kalp büyümesi, ka-
paklarda bozulma gibi diğer 
bulgularda dikkatli görüntü-
lenmelidir.

Her delik kapatılmalı mıdır?
 
ASD hastaları eğer delik 
çapı 8 mm’den daha az ise, 
şikayetler yok ve kalbin sağ 
tarafında büyüme yok ise 
yakın ekokardiyografi  takibi 
ile izlenebilir. Büyük delikler, 
hastada şikayet meydana 
getiren ve özellikle kalbin 
sağ tarafını büyüten delikler 
akciğere kirli kanı taşıyan 
damarda geri dönüşümü ol-
mayan hasar meydana getir-
meden kapatılmalıdır.

Tedavi seçenekleri nelerdir?

ASD’ler açık kalp ameliyatı 
ve kapalı kasıktan anjiyog-
rafi  benzeri bir sistem ile 
şemsiye benzeri bir cihaz 
ile kapatılabilmektedir. Ka-
palı yöntem ile kapatma 
yapılabilmesi için hastanın 
yemek borusundan girilip 
yapılan kalp ultrasonu (TEE) 
ile deliğin çapı iyi ölçülme-
li ve şemsiye isimli cihazın 
tutmasını sağlayacak kenar 
dokuların yeterli olduğu 

görülmelidir. Eğer delik 35 
mm’den büyük, kenar doku-
lar yetersiz, sekundum tip 
dışındaki delikler, kalp için-
de pıhtı, kan sulandırıcı kul-
lanmaya engel durum, bera-
berinde kapak ya da damar 
değişmesi gerekli, şemsiye 
benzeri cihaza karşı alerji 
var ise açık kalp cerrahisi ile 
delik yama ile kapatılmalı-
dır. 

Doç. Dr. Hasan Güngör, “Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kardiyoloji 
bölümü ASD isimli kalp de-

liklerini uygun hastalarda 
kapalı şemsiye yöntemi ile 
kapatma konusunda iyi bir 
tecrübeye sahiptir. Özellik-
le teknolojinin gelişmesi 
ile fl ex cihazlar sayesinde 
hastaya hiç anestezi ver-
meden ve işlem sırasında 
yemek borusundan ultra-
sona gerek olmadan 10-15 
dakikalık işlem ile hastalar 
sağlığına kavuşturulmakta-
dır.” sözleriyle Hastanemiz-
de uygulanmakta olan işlem 
hakkında bilgi vererek açık-
lamalarına son verdi.
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 ISO kalite belgeleri-
ni alan Adnan Menderes  
Teknoloji Geliştirme AŞ 
Genel Müdürü Doç. Dr. Ce-
mal İyem, Teknokent Genel 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr.  
Adem Karakaş ve İdari İş-
ler Sorumlusu Salih Çelik, 
25 Haziran 2018 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı makamında ziyaret 
ederek kalite alanında al-
dıkları belgeleri sundu.

Adnan Menderes  Teknoloji 
Geliştirme AŞ’nin aldığı bel-
geler şunlar: ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 

14001:2015 Çevre Yönetim 
Sistemi, ISO 18001:2014 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yöne-
tim Sistemi.

Ülkeler Arası Standartlar 
Organizasyonu’nun kısaltıl-
mış adı olan ISO, 1947 yılın-
da İsviçre’nin Cenevre Şeh-
rinde kurulmuş olup hizmet 
alanının farklı sektörlerinde 
faaliyette olan işletmelerin 
belirli bir standarta uygun 
olarak hizmet sundukları-
nın ispatında bulunan ve 
alanlarında yetkinliğinin 
bulunduğunu belirten bel-
geler olarak tanımlanıyor.

 Üniversitemiz Öğretim Eleman-
ları Dr. Onur Yılmaz, Arş. Gör. Nezih 
Ata, Prof. Dr. Özdal Gökdal, Prof. Dr. 
İbrahim Cemal ve Prof. Dr. Orhan 
Karaca tarafından hazırlanan “Live 
weight of Kıvırcık ewes and lambs 
at birth” isimli poster bildiri, 09-12 
Mayıs 2018 tarihinde Van Yüzün-

cü Yıl Üniversitesi ev sahipliğin-
de gerçekleştirilen “International 
Agricultural Science Congress” 
kapsamında 715 poster bildiri ara-
sından en iyi poster ödülüne layık 
görüldü. Ayrıntılı bilgi için: http://
www.agricongressvan.org/turkish/
index.html

Teknokent Yönetimi ISO Belgelerini Rektörümüze sundu

 Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan Aydın İl Müftüsü 
Ercan Aksu’yu,  8 Haziran 
2018 tarihinde makamında 
ağırladı.

Ziyarette; Üniversitemiz Ge-
nel Sekreter V. Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Aslan, Müftü 
Yardımcısı Hulusi Kömür-
cüoğlu ve Efeler İlçe Müf-
tüsü Salih Akcan da yer aldı.

Gündemin değerlendirildiği 
ziyarette Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, İlimizde ge-
çen ay göreve başlayan Er-
can Aksu’ya, yeni görevinin 
hayırlı olmasını diledi.

Aydın İl Müftüsü Rektörümüzü ziyaret etti

En İyi Poster Ödülü Üniversitemize
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 Üniversitemiz Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Akademik 
Kurulu, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ın katılımıyla 26 
Haziran 2018 tarihinde Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Top-
lantı Salonu’nda gerçekleşti. 

Kahvaltı eşliğinde gerçek-
leşen kurula, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör 
Yardımları Prof. Dr. Recai 
Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, 
Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel 
Sekreter Vekili Dr. Öğretim 

Üyesi Mustafa Aslan, daire 
başkanları ve Sağlık Bilim-
leri Fakültesi akademik per-
soneli katıldı.

Genel Kurulun açılış konuş-
masını yapan Sağlık Bilim-

leri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ferda Akar, Fakültenin 
mevcut durumu ve 2017 
yılında gerçekleştirilen faa-
liyetleri ile ilgili bilgi verdi. 
Bölümlerde gerçekleştiri-
len faaliyetler, sosyal etkin-
likler, teknik geziler, öğrenci 
projeleri hakkında ayrıntılı 
bilgiler sunan Fakülte Bö-
lüm Başkanları da gelecek 
dönem projelerinden bek-
lentileri ile ilgili açıklama-
larda bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın akademik perso-
nelin taleplerini dinlemesi, 
sorularını cevaplaması ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesin-
den beklentilerini belirt-
mesinin ardından Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Akademik 
Genel Kurulu son buldu.

 Üniversitemiz, Dokuz Ey-
lül Üniversitesi ve Katip 
Çelebi Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Çocuk Endokrinolo-
jisi Bilim Dalları tarafından 
düzenlenen diyabet kampı, 
18-23 Haziran 2018 tarih-
leri arasında Kuşadası Ak-
bulut Hotel’de gerçekleşti.

İzmir, Aydın ve çevre iller-
den diyabetli çocukların 
katıldığı kamp, hem eğitim 
hem de eğlence yönü ile 
oldukça dolu geçti. Diya-
betli çocuk ve gençlerin 
eğitimleri gözden geçirilir-
ken kampa gönüllü olarak 
katılan Endokrinoloji ve Pe-
diatri asistanları, Tıp Fakül-
tesi, Beslenme –Diyetetik ve 
Hemşirelik öğrencileri de 
diyabet konusunda deneyim 
kazandı. 

Tip 1 diyabetli Basketbolcu 
Alper Saruhan ve Maraton 
koşucusu Gürkan Açıkgöz’ün 
katılımı ile renklenen kamp-
ta çeşitli yarışmalar, diyabet 
eğitimleri, tiyatro, müzik ve 

gezi aktiviteleri düzenlendi.
Kamp boyunca çocukların 
eğitim ve takibini gerçek-
leştiren Çocuk Endokrinolo-
jisi Bilim Dalı Öğretim Üye-
leri Doç. Dr. Tolga Ünüvar ve 

Doç. Dr. Ahmet Anık, Diyabet 
Eğitim Hemşiresi Emel Sa-
rali, Diyetisyen Didem Gü-
neş kampın çocuklar için 
oldukça verimli geçtiğini 
belirtti.

Diyabet kampı ile çocuklar eğlenerek öğrendi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı 
gerçekleşti
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 Moleküler Patoloji ve 
Hematoloji Kliniğinin or-
taklaşa düzenlediği ‘Kan-
serde Çok Genli Paneller ve 
Next Generation Sequen-
ciın (NGS) konulu toplantı, 
Amerika Los Angeles Cedars 
Sinai Medical Center Klinik 
Direktörü Prof. Dr. Serhan 
Alkan’ın sunumuyla 28 Ha-
ziran 2018 tarihinde Öğre-
tim Üyeleri Bloğu Seminer 
Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıya, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Başhekim 
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi 
Halil İbrahim Erdoğdu, Prof. 
Dr. Zahit Bolaman, konuk 
olarak 9 Eylül Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Patoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Sülen Saroğlu ve öğretim 
üyelerimizin yanı sıra asis-
tanlar katıldı.

Patoloji Ana Bilim Dalı Prof. 
Dr. Nil Çulhacı yaptığı açı-
lış konuşmasında, Prof. Dr. 
Serhan Alkan’ın Hastane-

mize gelmesinden dolayı 
memnuniyet duyduğunu 
belirti ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’a, Tıp Fakül-
tesi Dekanlığına ve Hastane 
Başhekimliğine Moleküler 
Patoloji Kliniğinin kuruluş 
ve işleyişine verdikleri des-
teklerden dolayı teşekkür 
etti.

Prof. Dr. Serhan Alkan su-
numunda, Neoplazmalarda 
Çok Genli Paneller ve Next 

Generation Sequencing 
(NGS) tanı, tedavi ve takipte-
ki yer hakkında ayrıntılı bilgi 
verdi. Alkan, moleküler ça-
lışmaların Amerika’da kendi 
çalıştığı merkezlerde oldu-
ğu gibi moleküler patoloji 
biriminde patoloji uzman-
ları tarafından yapılmasının 
gerekliğini vurgulayarak, 
Hastanemizde de bunun 
böyle olmasının sevindirici 
olduğunu belirterek, Hasta-
nemizde Moleküler Patoloji 

Kliniğinin kendi merkezle-
rinden daha gelişmiş ve ile-
ride olduğunu ifade etti.

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Patoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Sülen 
Saroğlu, Hastanemizdeki 
doğru işleyişten ve Mole-
küler Patolojiye vermiş ol-
dukları desteklerden dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’a ve Hastane Başhe-
kimliğine teşekkür etti.

Kanserde Çok Genli Paneller ve NGS konulu toplantı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Sürekli Eği-
tim Merkezi (ADÜSEM)  İş 
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
konusundaki çalışmalarına 
bir yenisini daha ekleyerek 
geçtiğimiz ay Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığın-
dan “İşyeri Hekimliği ve İş 
Güvenliği Uzmanlığı Eğitim 
Kurumu” yetki belgesini al-
maya hak kazandı.  

Eğitim kurumumuz, ilgili 
yönetmeliklerce iş güvenli-
ği uzmanı, işyeri hekimi ve 
diğer sağlık personeli (iş-

yeri hemşiresi) olmaya haiz 
adaylara; A sınıfı, B sınıfı ve 
C sınıfı iş güvenliği uzman-
lığı, işyeri hekimliği ve diğer 
sağlık personeli eğitimleri-
ne 23 Temmuz 2018 tarihin-
de başlayacak.

Bu eğitimlerle ülkemizde 
ihtiyaç duyulan kaliteli İSG 
profesyonellerini kazandı-
racak olan kurumumuz, ili-
mizde ve bölgemizde örnek 
bir eğitim kurumu olma yo-
lunda çalışmalarına devam 
edecek.

ADÜSEM İSG çalışmalarına 
bir yenisini daha ekledi
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 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi 2017-2018 Eğitim Öğ-
retim Yılı Akademik Kurul 
Toplantısında yaptığı ko-
nuşmada Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, 2 Milyon 
Lira civarında devraldıkları 
Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi bütçe-
sini 21 Milyon Liraya çıkar-
dıklarını ifade ederek önü-
müzdeki dönem 25 Milyon 
Lira ciroya ulaşmayı hedef-
lediklerini söyledi.

Atatürk Kongre Merkezi Mi-
letos Salonu’nda 21 Haziran 
2018 tarihinde gerçekleşen 
Akademik Kurul Toplantı-
sına, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Recai Tunca, 
Prof. Dr. Törün Özer, Prof. Dr. 
Halil Kırnak, Genel Sekterer 
V. Dr. Öğretim Üyesi Musta-
fa Aslan, Tıp Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Serpil Demi-
rağ, Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi Doç. 
Dr. Mücahit Kapçı, Tıp Fa-
kültesi dekan yardımcıları 
ve öğretim üyeleri katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, dört yıllık görev sü-
resi boyunca dokunmadık 
hiçbir fakülte ve yükseko-

kul bırakmadıklarını dile 
getirerek özellikle Uygula-
ma ve Araştırma Hastane-
sine organ nakli konusunda 
yapılan yatırımların göğüs-
lerini kabarttığını söyledi. 
Prof. Dr. Cavit Bircan “ Daha 
önce çevre illerde bir şey-
ler yapılır, daha sonra bizde 
gerçekleştirilirdi. Şimdi or-
gan nakli bizde gerçekleşti-
rildikten sonra çevre illerde 
gerçekleştiriliyor. Hatta bu 
konuda onlara yardımda 
dahi bulunduk. Göreve gel-
diğimizde yaklaşık 2 milyon 
Lira olan ciroyu bugün 21 
milyon Liraya çıkardık. İn-
şallah önümüzdeki dönem 
bu ciroyu 25 milyon Liraya 
çıkaracağız.” diye konuştu.

Konuşmasına Tıp Fakülte-
sindeki, akademik, idari ve 
fi ziki gelişmeler hakkında 
bilgi vererek başlayan Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Serpil Demirağ, akademik 
durum, akademik yüksel-
meler, 2017-2018 Eğitim 
Öğretim Yılı öğrenci sayısı, 
koordinatörlük, mali işler, 
bilim araştırma projeleri, 
etkinlikler, toplantılar ve 
Tıp Fakültesi mezunlarıy-
la ilişkiler konusunda bir 
sunum yaptı.  Prof. Dr. De-

mirağ, Üniversitemiz Tıp 
Fakültesinin eğitim kali-
tesinin artmasıyla kaliteli 
öğrenciyi Üniversitemize 
kazandırmayı başardıklarını 
sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Başhe-
kimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı 
ise konuşmasında Hasta-
nemizde son dönemlerde 
yapılan yatırımların mey-
vesini vermeye başladığını 
ifade ederek Hastanenin 
tüm bölgeye hizmet verme-
ye başladığını anlattı.  Baş-
hekim Kapçı, hastane bilgi-
leri, mali durum, borç-fatura 

tablosu, tescilli yatak kapa-
sitesi, personel sayısı ve gi-
derleri  hakkında bilgi vere-
rek konuşmasını noktaladı. 

Tıp Fakültesi bölüm baş-
kanlarının 2017-2018 Eği-
tim Öğretim Yılı Faaliyet 
Raporu, Akademik Personel 
Durumu, Bilimsel Faali-
yetler, TÜBİTAK Projeleri, 
ADÜBAP Projeleri, Hastane 
Hizmetleri ve Global Bütçe 
hakkında bilgiler verme-
siyle devam eden toplantı, 
akademik personelin de gö-
rüşlerini aktarmasıyla sona 
erdi.

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi 25 
Milyon ciro hedefliyor

 Üniversitemiz Davutlar 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
sektörün ihtiyaç duyduğu 
ana ve ara eleman ihtiya-
cını karşılamaya yönelik 
programlarına Pastacılık ve 
Ekmekçilik Programı’nı da 
ekledi. Bu programla Gast-
ronomi alanındaki önem-
li bir boşluğu doldurmayı 
hedefl eyen Davutlar MYO, 

2018 -2019 Eğitim - Öğretim 
Yılından itibaren Pastacılık 
ve Ekmekçilik programına 
öğrenci kabul edecek.  Yük-
sekokul, çift ana dal progra-
mı ile birlikte öğrencilerine 
çift diploma alma fırsatı 
sunarken, öğrencilerin kari-
yer planlaması açısından da 
nitelikli ve donanımlı yetiş-
mesine imkân tanıyor.

Davutlar MYO Pastacılık ve Ekmekçilik Programı açıldı
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 Üniversitemiz Senatosun-
ca doçentlik kadrosuna baş-
vuran adaylara jüri önünde 
deneme dersi yaptırılma-
sına yönelik alınan karar 
gereğince, 1 Haziran 2018 
tarihinde başlayan doçent-
lik dersleri bu kez Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf 
Kurtulmuş tarafından 8 Ha-
ziran 2018 tarihinde Senato 
Salonu’nda verildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Rektör Yardımcıla-

rımız Prof. Dr. Recai Tunca, 
Prof. Dr. Törün Özer ve Prof. 
Dr. Halil Kırnak’ın jüri üyesi 
olarak yer aldığı doçentlik 
dersine, Tıp Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Serpil Demirağ, 
Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Başhe-
kimi  Doç.Dr. Mücahit Kap-
çı ve Tıp Fakültesi öğretim 
üyeleri katıldı. 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Dr. Yusuf Kurtulmuş  “Doku 
Tipleme Testi (HLA)”  konu 

başlıklı sunumunda HLA 
testlerinin ne olduğu ve 
kullanım alanları hakkında 
bilgiler verdi. Kurtulmuş, 
bu testin,  kemik iliği nak-
li, doku nakli, organ nakli, 
kan transfüzyonu gibi daha 
birçok alanda kullanıldığı-
nı anlattı. Dersin ardından 
doçentlik cübbesini Rek-
törümüzün elinden giyen 
Dr. Yusuf Kurtulmuş, “Üni-
versitemizin yeni hazır-
ladığı doçentliğe atanma 
yönergesi gereğince bu-

gün verdiğim derse gelen 
başta Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan olmak üzere, 
tüm üst yönetimimize ve 
hocalarıma en samimi te-
şekkürlerimi sunarım. Ders 
sunumu sonrası doçentlik 
cübbesini Rektörümüzün 
elinden giydiğim için bü-
yük mutluluk duydum.” 
diyerek duygularını ifade 
etti.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çe-
kilmesiyle son buldu.

Üniversitemizde doçentlik dersleri devam ediyor

 Üniversitemiz Senatosun-
ca doçentlik kadrosuna baş-
vuran adaylara jüri önünde 
deneme dersi yaptırılması-
na yönelik alınan karar ge-
reğince, ilk doçentlik dersi 1 
Haziran 2018 tarihinde Mü-
hendislik Fakültesi Öğretim 
Üyeleri Aslı Yorulmaz ve 
Ebru Dural tarafından Sena-
to Salonu’nda verildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Rektör Yardımcıları-
mız Prof. Dr. Recai Tunca ve 
Prof. Dr. Halil Kırnak’ın jüri 
üyesi olarak yer aldığı do-

çentlik dersine, Mühendislik 
Fakültesinin ilgili alandaki 
öğretim üyeleri katılım gös-
terdi.

İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Dr. Ebru 
Dural; “Gerilme Kavramı” ve 
Gıda Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Aslı Yo-
rulmaz; “Zeytin Yağı Üretim 
Teknolojisi” konularında do-
çentlik derslerini başarıyla 
verirken, öğretim üyeleri-
mize cüppeleri Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan tarafın-
dan giydirildi.

Üniversitemizde ilk doçentlik dersi verildi
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Üniversitemizin Projeleri AB Projeleri Sergisi’nde tanıtıldı

 Aydın Valiliği tarafından 
düzenlenen Avrupa Birliği 
Projeleri Sergisi’nin açılışı, 
18 Haziran 2018 tarihinde 
Atatürk Kent Meydanı’nda 
gerçekleşti. 

Açılışa, Avrupa Birliği (AB) 
Türkiye Delegasyonu Heyet 
Başkanı Büyükelçi Dr. Ch-
ristian Berger, İlimiz Valisi 
Yavuz Selim Köşger, vali 
yardımcıları, Üniversitemizi 
temsil eden projelerin ekip-
lerinde bulunan öğretim 
üyeleri katıldı.

Açılan sergide, Üniversitemiz 
bünyesindeki önemli proje-
ler Üniversitemiz Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve 
Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü tarafından 
açılan stantta sergilendi. 

İlimize Türkiye-AB ortaklı-
ğını geliştirmek amacıyla 
çeşitli temaslarda bulunmak 
için gelen Büyükelçi Dr. Ch-
ristian Berger, sergi açılışın-
da yaptığı konuşmada, Aydın 
ilinin ekonomik açıdan öne-
mine değinerek yürütülen 

ortak çalışmalar sonunda 
başarılı projelere imza atıldı-
ğını belirtti. Berger “Son üç 
yıldır yaklaşık 500 projeye 
destek verdik, bu projelerin 
değeri yaklaşık 180 milyon 
Euro’dur. Valiliğin desteği 
olmadan bu proje olmazdı. 
Katkı sunan tüm kurum ve 
kuruluşlara teşekkür ederiz.” 
dedi. 

Konuşmasına proje paydaş-
larına teşekkür ederek baş-
layan Vali Yavuz Selim Köş-
ger, “Aydın’ın sahip olduğu 

potansiyel, sosyo-ekonomik 
açıdan güçlü olmasına ola-
nak sağlıyor. Bu potansiyeli 
AR-Ge’ye yatırım yaparak, 
daha çok proje üreterek or-
taya çıkarmaya çalışıyoruz.” 
dedi. Halk oyunu gösterileri-
nin ardından stantları gezen 
Dr. Christian Berger, Üniver-
sitemiz standında projelerini 
temsilen bulunan öğretim 
üyelerimizden detaylı bilgi 
aldı. Üniversitemizin 9 pro-
jesinin sergilendiği stant 
katılımcıların yoğun ilgisini 
çekti.

Veteriner Fakültesi Dekanı EAVE Yönetim Kurulu’na seçildi
 Üniversitemiz Veteriner 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Er-
gün Ömer Göksoy, 31- Mayıs 
1 Haziran tarihleri arasında 

Almanya Hannover’de dü-
zenlenen Avrupa Veteriner 
Hekimliği Eğitimi Veren Ku-
ruluşlar Birliği (EAEVE) Ge-

nel Kurulu’nda akreditasyon 
kuruluşunun Yönetim Kuru-
lu’na (ExCom) seçildi. 

Viyana merkezli (EAEVE)’nin 
bir üyesi olan Veteriner Fa-
kültemiz, 2016 yılından bu 
yana bu kuruluş tarafından 
uluslararası tanınırlığı bu-
lunan ülkemizdeki 5 Fakül-
teden biri olarak dikkat çe-
kiyor.

Avrupa Birliği içerisinde 
eğitim, araştırma, hizmet, 
donanım, fi ziki şartlar, ka-

lite standartlarına sahip 
olduğunu ortaya koyan EA-
EVE’nin temel amacı, Av-
rupa’da veteriner hekimlik 
eğitiminin asgari standart-
larını oluşturmak, geliştir-
mek, standartların uygulan-
dığını takip etmek ve yeterli 
gördüğü fakülteleri Avrupa 
Birliği içerisinde akredite 
etmek olarak tanımlanıyor. 
Avrupa’da bulunan veteriner 
eğitim kurumlarından, Üni-
versitemiz Veteriner Fakül-
tesinin de içinde bulunduğu 
96 Kurum, EAEVE üyesi.
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Hemşirelik Fakültesi Dünya Çevre Günü’nü kutladı

Öğretim Üyemizin Uluslararası Başarısı

 Üniversitemiz Hemşirelik 
Fakültesi Halkla ilişkiler Ko-
ordinatörlüğü tarafından 5 
Haziran Dünya Çevre Günü 
kapsamında Fakülte öğre-
tim elemanları ve öğrenci-
lerinin katılımıyla ‘Çöp Top-
lama Etkinliği’ düzenlendi. 
Büyükşehir Belediyesinin de 
destek verdiği etkinlikte öğ-
renciler Kampüs alanındaki 
çöpleri topladı. Etkinlik, öğ-
rencilerin çevreyi koruma 
konusundaki farkındalıkla-

rını arttırırken, diğer öğren-
cilere de örnek teşkil etti. 

Çöp Toplama Etkinliği, 
Hemşirelik Fakültesi Halk-
la ilişkiler Koordinatörlüğü 
üyeleri,  Dr. Öğretim Üyesi 
Mehtap Kızılkaya, Arş. Gör. 
Ezgi Temel, Arş. Gör Cihan 
Ektiricioğlu ve etkinliğe ka-
tılan Hemşirelik Fakültesi 
öğrencilerinin bir arada bu-
lunduğu iftar yemeği ile son 
buldu.

Sektöre kalifi ye eleman ye-
tiştiren bölümleri ve güç-
lenen akademik kadrosu 

ile Söke ve Aydın kenti için 
değer yaratan Üniversite-
miz Söke İşletme Fakültesi 
artık uluslararası akademik 
çalışmalarda da yer almaya 
başladı. 

Söke İşletme Fakültesi İn-
san Kaynakları Yönetimi 
Bölümü Öğretim Üyesi ve 
ADÜ Teknokent AŞ Genel 
Müdürü Doç. Dr. Cemal 
İyem’in uluslararası prestijli 
Cambridge Scholars Pub-
lishing Yayınevi’nden çıkan 
“International Migration in 
the 21st Century: Problems 

and Solutions” isimli kitapta 
“A Trip Towards Hope: Eva-
luating the Situation of Sy-
rian Immigrants in Turkey” 
başlıklı bölümü yayınlandı. 
Suriyeli göçmenlerin emek 
süreçlerini, çalışma şart-
larını ve entegrasyonunu 
konu alan metin Türkiye’nin 
gündeminde yer alan Su-
riyeli göçmenler konusuna 
farklı bir bakış açısı sunuyor. 
Doç. Dr. Cemal İyem konu 
ile ilgili yaptığı açıklamada 
“Zahmetli bir çalışmanın so-
nucunda böyle prestijli bir 
yayınevinden uluslararası 

bir kitabın çıkması tüm yor-
gunluğu unutturuyor. Aka-
demik çalışmalarımızda bize 
sonsuz destek veren Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan 
hocamıza teşekkürlerimi su-
nuyorum.” dedi.  

Uluslararası alanda önemli 
bir konuyu detaylı bir şekil-
de akademik olarak ortaya 
koyan kitaba http://www.
cambridgescholars.com/ ve 
https://www.amazon.com/ 
siteleri üzerinden 61,99 
Sterlin bedelle ulaşılabili-
yor.

 Üniversitemiz Spor Bi-
limleri Fakültesi 3.sınıf 
öğrencisi, Milli Boksörü-
müz Sema Çalışkan ve 
Antrenörü Melihşah Sa-
rıca Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ı 20 Haziran 
2018 tarihinde makamın-
da ziyaret etti.

Bulgaristan’ın başkenti 
Sofya’da  3-13 Haziran 
2018 tarihleri arasında 
düzenlenen Avrupa Ka-

dınlar Boks Şampiyona-
sı’nda Rus rakibini yene-
rek adını fi nale yazdıran 
Sema Çalışkan, fi nalde 
ev sahibi Bulgar rakibiyle 
mücadele ederek Üniver-
sitemize gümüş madalya 
ile döndü.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan; sporcumuzu teb-
rik ederek, madalyasını 
taktı ve başarılarının de-
vamını diledi.

Milli Boksörümüz Kupa Sevincini Rektörümüzle paylaştı
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Aydın Valiliği ve Üni-
versitemizin destekleriyle 
Kültür ve Turizm İl Müdür-
lüğü tarafından ilimizde ilk 
kez düzenlenen 1. Aydın Ki-
tap Fuarı, 25 Mayıs-3 Hazi-
ran 2018 tarihleri arasında 
gerçekleşti.

Atatürk Kent Meydanı’nda 
düzenlenen fuarın açılışı-
na Vali Yavuz Selim Köşger, 
Kültür ve Turizm İl Müdürü 
Murat Yılmaz, İl Milli Eği-
tim Müdürü Bilal Yılmaz 
Çandıroğlu, fuara konuk 
olacak olan yazarlar, eği-

timciler, öğrenciler ve va-
tandaşlar katıldı.

Aydın Valiliği İl Kültür Tu-
rizm Müdürlüğü tarafından 
ilk defa düzenlenen fuarın 
hayırlara vesile olmasını 
dileyen Vali Yavuz Selim 

Köşger açılış konuşmasın-
da, özellikle gençler olmak 
üzere tüm Aydın halkını 
Fuara beklediklerini söy-
ledi. Vali Köşger “20 bin 
öğrenciye 7,5 liralık hediye 
çeki verdik. Gelip buradan 
kitap alabilecekler. Aydın 
eğitime ve kültüre önem 
veren bir şehir. Aydınlıla-
rın okuryazarlığı oldukça 
yüksek. Geç kalmış olan bu 
etkinlikte yazarları Aydınlı 
hemşerilerimizle buluştu-
racağız. Genç nesilleri ki-
tapla buluşturmuş olmak-
tan dolayı çok mutluyuz.” 
diye konuştu.

Yaklaşık 80 yayınevinin 
stant açtığı Aydın Kitap 
Fuarı’nda 65 yazar ve şair 
sevenleriyle buluştu.

Aydın Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü

 Üniversitemiz Mühen-
dislik Fakültesi öğrenci-
lerinin mezun olmadan 
önce sektörde tecrübe ka-
zanmasını sağlayacak olan 
İntörn Mühendislik sistemi 
Mühendislik Fakültemiz-
de yürürlüğe girdi. Üni-
versitemiz Senatosu’nda 
23 Mayıs 2018 tarihinde 
kabul edilerek yürürlüğe 
giren İntörn Mühendislik 
sisteminin hayata geçme-
sinin müjdesi, Mühendislik 
Fakültesi öğrencilerimize 
Rektör Yardımcımız ve Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. Halil Kırnak tara-
fından verildi. 

Son yıllarda yurtiçi – yurt-
dışı bazı üniversiteler tara-
fından faaliyete geçirilen 
İntörn mühendislik siste-
minden yararlanan öğren-
cilerin iş bulma imkânla-
rının arttığı ve iş deneyimi 
elde etmiş özgüvenli birey-

ler olarak mezun oldukları 
gözlemleniyor.

İntörn Mühendislik eğitimi 
alma zorunluluğu bulun-
mamakla birlikte, her yıl 
İntörn Takip Kurulu (İN-
TAK) tarafından ilan edilen 
kontenjanlara başvurular 
için özel bir not ortalaması 
şartı aranmaksızın başvuru 
sahiplerinin akademik ba-
şarı sıralamaları göz önüne 
alınarak yerleştirmeler ya-
pılıyor.

Bu sistem sayesinde Üni-
versitemiz Mühendislik 
Fakültesinin mühendislik 
eğitimi veren diğer üniver-
siteler arasında daha pres-
tijli konuma taşınacağını 
belirten  Prof. Dr. Halil Kır-
nak, sistemin Fakültemize, 
Üniversitemize ve memle-
ketimize olumlu sonuçlar 
sağlaması temennisinde 
bulundu.

1 Temmuz 2017 tarihli res-
mi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren 7033 nolu 
kanunun 19. Maddesine 
göre ‘Uygulamalı eğitim-
leri süresince öğrencilere 
asgari ücretin net tutarının 
%35’i ücret olarak ödenir’ 

ibaresi yer alıyor. Bu kap-
samda İntörn Mühendislik 
eğitimi alan öğrenciler de 
bu haktan yararlanacak ve 
aynı zamanda zorunlu iş si-
gortası kapsamında sigorta 
prim ödemeleri de gerçek-
leştirilecek.

Mühendislik Fakültesi Öğrencileri artık sahada
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 Türkiye’de ilk kez Aydın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
Söke Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksekokulu tarafından 
gerçekleştirilen ve gelenek-
sel hale gelen 4. Tralli Trav-
ma Rallisi, Aydın İl Sağlık 
Müdürlüğü ile Paramedik ve 
Hastane Öncesi Acil Tıp Der-
neği iş birliğinde 26 Nisan 
2018 tarihinde Güzelçamlı 
Beldesi Millipark Caddesi’n-
de yapımı tamamlanmamış 
bir otelde gerçekleştirildi.

İlk ve Acil Yardım Programı 
öğrencilerine birebir can-
lı simülasyon yöntemiyle 
mesleki bilgi ve becerilerini 
arttırmak amacıyla uzun bir 
hazırlık ve çalışma sürecinin 
arkasından gerçekleştirilen 
etkinlikte yüksekten düşme, 
araç içi trafi k kazası, travma 
malzemelerinin efektif kul-

lanımı, yetişkin ileri yaşam 
desteği, çocuk ileri yaşam 
desteği, dar alanda kurtarma 
ve entübasyon, triaj ve taşı-
ma olmak üzere toplam 8 
etap yer aldı. Etkinlikte 120 
öğrenci gün boyunca her 
etabı 6 dakika içerisinde ta-
mamlamak için birbirleriyle 
kıyasıya yarıştı. Etkinliğe ilk 
ve acil yardım programı öğ-
rencilerini değerlendirmek 
için Afyon, Eskişehir, İzmir, 
Aydın bölgelerinden Para-
medik hakemler, yarışmak 
için ise Eskişehir Osman 
Gazi Üniversitesi, Konya Sel-
çuk Üniversitesi Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu 
İlk ve Acil Yardım programı 
öğrencileri katılmıştı. Yükse-
kokulu Müdürü Doç. Dr. Emi-
ne Gerçek, Müdür Yardımcı-
ları  Öğr. Gör. Nazan Öztürk 
ve Öğr. Gör. Gülfer Doğan 

Pekince, Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölüm Başkanı  
Öğr. Gör. Halise Çinar dört 
yıldır yapılan Travma Trallisi 
yarışmalarında vermiş oldu-

ğu yoğun katkı ve destekle-
ri sebebiyle teşekkürlerini 
bildirmek üzere Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ı maka-
mında ziyaret etti.

4. Tralli Travma Rallisi gerçekleşti

 Bitki Koruma Bölü-
mü son sınıf öğrencileri 
‘Mesleki Uygulama Dersi’ 
kapsamında domateste 
bitki koruma sorunları 
ve bunların gübreleme 
ile ilişkisini tarla koşul-
larında görmek amacıyla 
Nisan 2018 yılında do-
mates ekimi yaptı. Tarlada 

ilk karşılaşılan problem 
ise Domates Güvesinin 
(Tuta absoluta) meyvede 
ve yaprakta yaptığı zarar 
oldu. Herhangi bir pestisit 
uygulanmayan domates-
lerin hasat zamanı Ziraat 
Fakültesi personelinin tü-
ketimine sunulacağı bil-
dirildi.

ADÜ Ziraat Fakültesi 
domates ihtiyacını 
Bitki Koruma Bölümü 
öğrencileri sağlayacak

 Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi Peyzaj Mimar-
lığı Bölümünden Arş. Gör. 
Dr. Ebru Ersoy, Birleşik 
Krallık, Sheffi eld ken-
ti gönüllü doğa koruma 
ve çevre yenileme ku-
ruluşlarından Sheffi eld 
and Rotherham Wildlife 
Trust’ın yürüttüğü ve 2 
yılda tamamlanan Nature 
Counts (Doğa Kayıtları) 
projesinin bir ayağı olan 
State of Nature (Doğanın 

Durumu) isimli rapora 
katkıda bulundu. Ebru Er-
soy, doktora çalışması ile 
rapora, geçmiş ve günü-
müz habitatlarının hari-
talanması yoluyla katkıda 
bulundu. Arş. Gör. Dr. Ebru 
Ersoy’un State of Nature 
raporunun ve ilgili örnek 
çalışmaların gerçekleşti-
rilmesine sağladığı katkı 
ve yardımlara Nisan 2018 
yılında yayınlanan rapor-
da yer verildi.

Araştırma Görevlimizin 
doktora çalışması dikkat çekti
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 Boğaziçi Üniversitesi İş-
letme ve Ekonomi Kulübü 
tarafından her yıl düzenle-
nen “Investimate” adlı Türki-
ye’nin en önemli sanal borsa 
yarışmasında üç yıl üst üste 
büyük ödülü alan Üniversi-
temiz Nazilli İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi (İİBF) öğ-
rencileri Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ı, 23 Mayıs 
2018 tarihinde Senato Oda-
sı’nda ziyaret etti.

85 üniversiteden yaklaşık 
3100 öğrencinin katıldığı 
yarışmada altı haftalık para 
yönetimi sonunda ilk 50 ya-
rışmacı içine 25 öğrenciyi 
katmayı başaran Üniversi-
temiz, yarışma tarihinde gö-
rülmemiş bir başarıya imza 
attı. Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan,  Nazilli İİBF’nin 
fi nans konusunda sektörde 
adını duyurmasının gurur 

verici olduğunu söyleyerek, 
öğrencilerimizi başarıların-
dan dolayı tebrik etti.

Öğrencileri Senato Üye-
lerine tanıtan Nazilli İİBF 
Ekonomi Finans Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf 
Kaderli “Yarışmada fi nale 
kalan sekiz fi nalistin yedisi 
Adnan Menderes Üniversi-
tesi Nazilli İİBF öğrencisi 
oldu. Diğer bir kişi ise lisan-
sını Üniversitemiz Nazilli İİ-
BF’de tamamlayan ve borsa 
eğitimini bu fakültede almış 
olan Uludağ Üniversitesi 
Yüksek Lisans öğrencisiydi. 
Aslında sekiz fi nalistin seki-
zi de Nazilli İİBF’dendi.” diye 
konuştu. 

Yarışmanın sonucunda üç 
Avrupa Merkez Bankası se-
yahati ödülünü kazanan öğ-
rencilerimiz İbrahim Argun, 

Kemal Ceylan Kaya ve Mah-
mut Girişen, sponsorların 
desteklediği yarışmaların 
ödül havuzundaki tüm ödül-
leri de alarak yarışma tarihi 
boyunca bir ilke imza atmış 
oldu. Öğrencilerimiz ayrıca 
para ödülü ve önemli fi nans 
kuruluşlarında staj ödülleri 
de kazandı. Aynı yarışmada 
sekiz fi nalistin tamamına 

ADÜSEM bünyesinde borsa 
eğitimi veren Prof. Dr. Yusuf 
Kaderli ’ye de katkılarından 
dolayı jüri özel ödülü veril-
di. Kaderli, Nazilli İİBF’nin 
fi nans konusunda bir marka 
olduğunu, sektörün yüzünü 
bu Fakülteye dönmesi ge-
rektiğini ifade ederek, ba-
şarılı çalışmalarının devam 
edeceğini söyledi.

Borsa Yarışmasında Başarılı Olan Öğrenciler Rektörümüzü 
ziyaret etti 

Lazerle Hemoroid ve Anal Fistül Tedavisi Başladı

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’ne TÜBİTAK desteği

 Üniversitemiz Uygula-
ma ve Araştırma Hastanesi 
Genel Cerrahi Kliniği’nde, 
günlük yaşama kolay dö-
nüşü sağlayan Lazerle He-
moroid Tedavisi yöntemi 
Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) güvencesi ile başladı.

En yüksek teknoloji ile üre-
tilmiş Lazer sistemi, söz 
konusu hastalıklarda Aydın 
halkının hizmetine SGK 
güvencesi ile (herhangi bir 
sağlık güvencesi olan tüm 
hastalara ücretsiz) sunula-
cak. 

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Tarımsal Biyotek-
noloji Bölümü son sınıf 
öğrencilerinden Özgün Us 
ve Sumru Uçar’ın Türkiye 
Bilimsel Teknolojik Araştır-
ma Kurumu’na  (TÜBİTAK)  
yaptıkları proje başvurusu 
desteklenmeye layık gö-
rüldü. Özgün Us ve Sumru 
Uçar, Dr. Öğr. Üyesi M. Ke-
mal Avcı’nın danışmanlığın-

da TÜBİTAK’a başvurdukları 
“Pseudomonas spp. türle-
rinin izolasyon ve identifi -
kasyonu ve bioremediasyon 
potansiyellerinin quorum 
sensing temelli moleküler 
karakterizasyonu” başlıklı 
projeleri 2209-A - Üniver-
site Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Destekleme Prog-
ramı 2017/2 kapsamında 
desteklenecek.
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 Üniversitemiz Diş Hekim-
liği Fakültesi ve Söke Sağlık 
Yüksekokulunun iş birliği, 
Üniversitemiz Sürekli Eği-
tim Merkezi (ADÜSEM)’nin 
katkılarıyla düzenlenen 
Prof. Dr. Sadi Güleç ve Dr. 
Öğretim Üyesi Mehmet Şa-
kiroğlu’nun konuşmacı ola-
rak katıldığı “ Kalbinin Se-
sini Dinle Öfkelenme “ adlı 
konferans, 25 Mayıs 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Miletos Salonu’nda 
gerçekleşti.

Konferansa Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör 
Yardımcımız ve aynı zaman-
da Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Törün Özer, 
Söke Sağlık Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Rahşan Çe-
vik Akyıl, akademik ve idari 
personelin yanı sıra çok sa-
yıda öğrenci katıldı.

Üniversitemizde bu tür et-
kinliklerin gerçekleştirilme-

sinden duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Bircan, kalbimize 
dikkat etmemiz gerektiğini 
vurgulayarak “Sağlıklı bir 
kalp, sağlıklı bir ve mutlu bir 
hayattır.” dedi.

Üniversitemizdeki samimi 
ortamdan etkilendiğini be-
lirterek söze başlayan Prof. 
Dr. Sadi Güleç, kolesterolün 
vücudumuz ve kalbimizin 
katili olduğunu söyledi. 
Sağlıklı görünen bireylerin 
10 dakika içerisinde kalp 
krizi geçirebileceğini be-
lirten Prof. Dr. Güleç sigara, 
obezite, kolesterol, diyabet 
ve tansiyonun kalp krizine 
neden olabileceğini vurgu-
ladı. Sözlerini “Sağlam bir 
kalp, mutlu bir aşk diliyo-
rum.” diyerek tamamlayan 
Prof. Dr. Sadi Güleç’e teşek-
kür belgesini ve hediyeleri-
ni Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan takdim etti.
Öfkeyi temel alan sunu-

muyla dikkat çeken Dr. Öğr. 
Üyesi Mehmet Şakiroğlu 
öfkenin kontrol edilip edile-
meyeceği hakkında bilgiler 
verdi. “Öfkelenmeyen insan 
yoktur öfkesini kontrol ede-
meyen insan vardır.” diyerek 
konuşmasına devam eden 
Şakiroğlu sözlerini öfkenin 
bazı zamanlar diğer duygu-

ların göstergesi olduğunu 
söyleyerek tamamladı.

Konferans, Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Şakiroğlu’na teşek-
kür belgesini ve hediyelerini 
Rektör Yardımcımız ve aynı 
zamanda ADÜSEM Müdürü 
Prof. Dr. Törün Özer’in tak-
dim etmesiyle son buldu.

Üniversitemizde “Kalbinin Sesini Dinle Öfkelenme” adlı 
konferans gerçekleşti

 “ELEGAN” sergisi ilgi gördü
 Üniversitemiz Aydın Mes-

lek Yüksekokulu (AYMES) 
Öğretim Görevlisi Leyla İz-
budak koordinatörlüğünde 
Moda Tasarım Programı I. ve 
II. Sınıf öğrencileri tarafın-

dan tasarlanmış ve üretilmiş 
özel tasarımlardan oluşan 
“Elegan” adlı sergi, 31 Mayıs 
2018 tarihinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ın katı-
lımlarıyla açıldı.

Sergi açılışına Rektörümü-
zün yanı sıra, Rektör Yardım-
cımız aynı zamanda AYMES 
Müdür V. Prof. Dr. Törün Özer, 
akademik ve idari personel 
ile öğrenciler katıldı. 

Sergi kapsamında ziyaret-
çilere sunulan kişiye özel 
giysi tasarımları; kolaj, pop 
art ve çağrışım yöntemi tek-
nikleri kullanılarak yapılan 
tasarımlar beğeni topladı. 
Ürünler hakkında bilgiler 
alan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, emeği geçen 
öğretim üyeleri ve öğrenci-
leri tebrik etti.

Sergide, Deri Aksesuar Ta-

sarımları dersi kapsamında 
Tasarım Bölüm Başkanı Dr. 
Öğretim Üyesi Şükrü Ömür 
koordinatörlüğünde, Moda 
Tasarım Programı I. Ve II. 
Sınıf öğrencileri tarafından 
üretilen deri çantalar da ilgi 
çekerken, vaketa deriden 
imal edilen çantaların, hiçbir 
kimyasal madde içermediği, 
öğrencilerimiz tarafından 
tamamen el işçiliğiyle ya-
pıldığı ve organik karaktere 
sahip olduğu vurgulandı.

Ürünlerin çizimi, boyanması 
ve dikimi Üniversitemiz Ay-
dın Meslek Yüksekokulu deri 
tasarım atölyesinde gerçek-
leştiriliyor. 
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 Üniversitemiz Uygulama 
ve Araştırma Hastanesinin 
düzenlediği geleneksel iftar 
programı, 8 Haziran 2018 ta-
rihinde Hastane Bahçesinde 
gerçekleşti.

İftar yemeğine, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Recai 
Tunca, Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Genel Sekreter V. Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Aslan, Hasta-
ne Başhekimi Doç. Dr. Müca-
hit Kapçı, Aydın Milletvekili 
adayı Ya-Semi Sarıçiçek ve 
hastane personeli katıldı.

Hasta ve hasta yakınlarının 
da katıldığı iftar yemeğinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan ve Başhekim Doç. Dr. 
Mücahit Kapçı yemek öncesi 
masaları dolaşarak misafi r-
lerle sohbet etti.

Başhekim Doç. Dr. Mücahit 
Kapçı konuşmasında, “Bu 
mübarek Ramazan gününde 
Allah bütün dualarınızı kabul 
etsin.” dedi ve hayırlı Rama-
zanlar dileyerek konuşması-
na son verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 

Bircan, “Gerçekleştirdiğim 
en güzel iftarlar, Hastanede 
siz hasta ve hasta yakınları 
ile olanlar. Sizlere en iyi hiz-

meti vermek için çalışıyoruz.” 
sözlerinin ardından hayırlı 
Ramazanlar dileyerek konuş-
masına son verdi.

 Üniversitemiz Sağlık Bilim-
leri Fakültesince düzenlenen 
Geleneksel İftar Programı 5 
Haziran 2018 tarihinde Pal-
miye Restoran’da gerçekleşti.
İftar programına, Rektör Yar-
dımcımız Prof. Dr. Recai Tun-
ca, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ferda Akar, 
Dekan Yardımcıları; Doç. 
Dr. Serdal Öğüt, Dr. Öğre-
tim Üyesi Sibel Şeker, Genel 
Sekreter Yardımcı Göksel Ba-

ran, İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanı Zeki Arı, akademik 
ve idari personel ile aileleri 
katıldı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ferda Akar, iftar 
programında tüm personel 
ve aileleriyle bir araya gel-
menin mutluluğunu yaşadık-
larını belirterek başarılı bir 
şekilde geçen dönem içinde, 
sağladıkları katkılardan do-
layı personele teşekkür etti.

Hastanemizde Geleneksel İftar Yemeği gerçekleşti

Sağlık Bilimleri Fakültesi İftar Programı düzenledi

 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Yalçın Özdemir’in yürütü-
cüsü olduğu “Birlikte Ebe-
veynlik: Doğası, Çocuklar 
Üzerindeki Etkileri ve Güç-
lendirilmesi” başlıklı pro-
je önerisi, TÜBİTAK 1003 
– Öncelikli Alanlar AR-GE 
Projeleri Destekleme Prog-
ramı kapsamında destek-
lenmeye hak kazandı. 

Doç. Dr. Yalçın Özdemir’in 
yürütücülüğünü üstlendi-

ği Proje ekibinde Üniver-
sitemiz Öğretim Üyeleri 
Doç. Dr. Nermin Koruklu, 
Dr. Öğretim Üyesi Ali Ser-
dar Sağkal ile Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ-
lığı Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Taner Güvenir ve TED 
Üniversitesi Sosyoloji Bö-
lümünden Dr. Öğretim 
Üyesi Aylin Çakıroğlu Çe-
vik yer alıyor. 

Öncelikli Alanlar TÜBİ-
TAK 1003 Ar-Ge Projeleri 

Destekleme Programı kap-
samında desteklenmeye 
karar verilen projeler ara-
sında, Üniversitemiz Eği-
tim Fakültesinden 1 proje, 

Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesinden (ODTÜ) 2 proje ve 
Altınbaş Üniversitesinden 
1 proje ile birlikte toplam 
4 proje yer alıyor. 

Eğitim Fakültemize TÜBİTAK’tan büyük onur
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 Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Tıp Fakültesi öğre-
tim üyeleri ve Tıp Fakültesi 
öğrencileri ile birlikte Hem-
şirelik Fakültesi Simülasyon 
Laboratuvarı’nı 4 Haziran 
2018 tarihinde ziyaret etti. 

Hemşirelik Esasları AD 
Başkanı Doç. Dr. Gülengün 
Türk tarafından öğrencile-
re laboratuvarda kullanılan 
simülasyon uygulamaları 
hakkında bilgi verilirken, 
laboratuvardaki maketler 
üzerinde uygulamalar ya-
pıldı. Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan ve öğrenciler 
maket üzerinde kan alma 
işlemini gerçekleştirdi. Öğ-

renciler, uygulamalı eğiti-
me yönelik bu tür labora-
tuvarların eğitim sürecine 
olumlu katkılar sunacağını 
belirtti.

Simülasyon Laboratuvarı 
tanıtımından sonra Özel Ta-
sarımlı Dersliği ziyaret eden 
öğrenciler, Rektörümüzle ve 
Hemşirelik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz 
ile bir süre sohbet etti.

Öğrenciler, simülasyon la-
boratuvarının uygulamaları 
geliştirici şekilde ortak kul-
lanım alanlarına yerleşti-
rilmesini ve özel tasarımlı 
dersliğin üniversite kam-

püsünde diğer fakülteler-
de de yaygınlaştırılmasını 
talep etti.Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan uygulamalı 
eğitimin ön planda olduğu 
laboratuvarın, sağlık ala-

nında eğitim gören tüm öğ-
rencilerimize açık olduğunu 
belirtirken,  öğrencinin ge-
lişimini sağlayan her türlü 
talebe olumlu yanıt vere-
ceklerini ifade etti.

Öğrenciler Simülasyon laboratuvarında Rektörümüzü 
ağırladı

 Üniversitemiz Diş He-
kimliği Fakültesinde Türki-
ye Sağlık Hizmetleri Kalite 
ve Akreditasyon Enstitüsü 
(TÜSKA) Başkanı Prof. Dr. Fi-
gen Çizmeci Şenel’ in baş-
kanlığındaki ekip tarafından 
6 Haziran 2018 tarihinde 
akreditasyon programı top-
lantısı gerçekleşti.

Toplantıya Diş Hekimliği Fa-
kültesi Kalite Yönetim Birimi 
Üyeleri, Üniversitemiz Araş-
tırma ve Uygulama Hasta-

nesinden Kalite Yönetim Di-
rektörü Arzu Karakaş Demir 
ve Keziban Çıtak Türkyılmaz, 
Denizli Ağız Diş Sağlığı Mer-
kezi Başhekimi İlgin Revna 
Kaytan ve Başhekim Yardım-
cısı Yasemin Bacaksız, Süley-
man Demirel Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi  
Müge Çına Aksoy ve Bezmi 
Alem Vakıf Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi 
Asiye Nur Dinçer katıldı.

Toplantının açılış konuşma-
sında Rektör Yardımcımız ve 
aynı zamanda Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tö-
rün Özer, Diş Hekimliği Fa-
kültesi hakkında çeşitli bil-
giler vererek Üniversitemiz 
Diş Hekimliği Fakültesinin, 
Sağlık Turizmi alanında ol-
duğu gibi, diş hekimliğinde 
de akreditasyon alanında 
öncü kuruluş olması için 
yapılan çalışmaları anlattı. 
Prof. Dr. Özer, akreditasyo-
nun, sağlık alanında hizmet 

kalitesinin ve hasta+çalışan 
memnuniyetinin artırılma-
sındaki önemini vurguladığı 
konuşmasının ardından top-
lantıya geçildi. 

Toplantıda Prof. Dr. Figen 
Çizmeci Şenel, TÜSKA ve 
akreditasyon ile ilgili bilgi-
ler verdi. Toplantıya Ulus-
lararası Birim Sorumlusu 
Dr. İbrahim H. Kayral, Ak-
reditasyon Programları Bi-
rim Sorumlusu Uzm. Canan 
Cengiz, Akreditasyon Stan-
dartları Birim Sorumlusu 
Uzm. Demet Gökmen Kavak, 
Kalite Yönetimi ve İyileştir-
me Birim Sorumlusu Dr. Öğr. 
Üyesi Keziban Avcı ve Kalite 
Yönetimi ve İyileştirme Biri-
minden Uzm. Ceren Can’ın 
sunumlarıyla devam edildi.  
Kuşadası’nda bulunan Fa-
kültemiz Sağlık Turizm Po-
likliniği gezisi ile program 
son buldu. 

Üniversitemizde  “TÜSKA Akreditasyon Programı 
Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleşti
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 Aydın Adnan Menderes- 
Üniversitesi Nazilli Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu 1. Sınıf öğrencileri 
Öğr.Gör.Dr. Hüseyin Önlem 
Ersöz’ün sorumlu öğretim 
elemanı olduğu Sosyal 
Sorumluluk Dersi kapsa-
mında birbirinden anlam-
lı projelere imza  atarak 

 Nazilli halkının beğenisini 
kazandı.

Projeleri için ilkokulu seçen 
Sevgi Grubu, “Dişlerimi Fır-
çalıyorum Hayata Gülüm-
süyorum” Projesi ile Nazilli 
Sümer Anaokolu öğrencile-
rine hijyen eğitimleri verdi-
ler. Etkinlik oldukça renkli 

görüntülere de sahne oldu.
Temiz Virüsler Grubu, Sü-
merpark’ta “Temiz Yarınlar 
İçin, Çevreni Temiz Tut” 
başlığı ile Sümerpark’daki 
oturan halka çevrenin ko-
runması ve temizliği ile il-
gili bilgiler verdi.

Nazilli Alzheimer Merke-
zi’nde projelerini yürüten 
Güneş Grubu orada bü-
yükleriyle jenga ve tabu 
oynadı ve onlarla sohbet 
etti. Bu ziyaretler sırasında 
öğrencilerimiz okudukları 
bölümün sahadaki uygula-
ması ile de tanışma fırsatı 
bulurken büyükleriyle ke-
yifl i anlar yaşadı.

Kelebekler Grubu Tansi-
yona Farkındalık başlığı 
taşıyan projeleri ile Nazilli 
Atatürk Parkı’nda açtıkları 
stantta halkın tansiyonunu 
ölçerek onlara tansiyonla 

ilgili kısa bilgiler verdiler. 
Farkındalık Grubu da ben-
zer projeyi Sümerpark’ta 
gerçekleştirdi.

Papatya Grubu ise Sümer 
Kampüsü’ndeki öğrencile-
rin tansiyonlarını ölçerken 
farklı programlarda okuyan 
arkadaşlarını tansiyon ko-
nusunda bilinçlendirdi.

Etkinliklerini yürütürken 
oldukça çaba harcayan ve 
bazen komik anlar yaşayan 
Deniz Yıldızı Grubu ise so-
kak hayvanlarına yönelik 
bir proje yürüterek sokak-
larda kalan bakıma muhtaç 
hayvanların ihtiyaçlarını 
karşıladılar. 

Umut Grubu Kadına Yöne-
lik Şiddeti Kınama projesi 
ile Sümer Kampüsü’nde 
pankart açıp arkadaşlarını 
bilinçlendirdi.

 Son dönemde gerçek-
leştirdiği projeler ve ya-
tırımlarla hem Akademi 
camiasına hem de Aydın’ın 
marka değerine önemli 
katkılar yapan Üniversite-
miz, ‘Çocuk Üniversitesi’ ile 
hem minikleri akademi ile 
buluşturuyor, hem de gele-
ceğin büyüklerine meslek 
seçimi için keyifl i zamanlar 
sunuyor.

Üniversitemizce ilk olarak 
2016 yılında faaliyete ge-
çen ve 2017 yılında yoğun 
bir taleple çocukları aka-
demiyle buluşturan Çocuk 
Üniversitesi bu yıl da do-
ludizgin ilerliyor. Çocukla-
rın eğlenerek öğrendikleri, 
akademik bilgiyi erken yaş-

ta tecrübe etmenin ve ge-
lecekteki meslek seçimleri 
açısından ön fi kir edindikle-
ri programlar birçok aktivi-
teyle destekleniyor.

Yaz boyunca hizmet vere-
cek ‘Çocuk Üniversitesi’ 4 
temel programda minikle-
re mesleklerle ilgili önemli 
bilgiler verecek. Tıp Fa-
kültemiz; Genç Doktorlar 
Programıyla, Mühendislik 
Fakültemiz ve Eğitim Fa-
kültemiz; Mühendisler 
Uzayda Programıyla, Fen 
Edebiyat Fakültemiz; Genç 
Arkeologlar Programıyla, 
Ziraat Fakültemiz ve Vete-
riner Fakültemiz ise Doğa 
ve Hayvan Dostu Gençler 
Programıyla, yaz boyunca 

çocuklarımızla birlikte ola-
cak. 18 Haziran-29 Haziran 
2018 tarihinde başlayan 
ADÜ Çocuk Üniversitesi, 02 
Temmuz-13 Temmuz, 16 
Temmuz-27 Temmuz ve 30 
Temmuz-10 Ağustos 2018 
tarihleri arasında 4 dönem 
olarak gerçekleşecek.

Ayrıntılar için www.cocuku-
niversitesi.adu.edu.tr inter-
net adresini ziyaret edebilir 
ya da ADÜ Çocuk Üniversi-
tesi Program Akış Sorum-
lusu Ömer KAYA (0.536 636 
09 09 ) ve Sümeyra ERYIL-
MAZ ile (0.553 273 37 64) 
iletişime geçebilirsiniz.  

Nazilli Sağlık Hizmetleri Öğrencileri bir dizi proje 
gerçekleştirdi

ADÜ Çocuk Üniversitesi 2018 Programı devam ediyor
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 Üniversitemiz Aydın Sağ-
lık Yüksekokulu 2017-2018 
Eğitim Öğretim Yılı Mezuni-
yet Töreni, 6 Haziran 2018 
tarihinde gerçekleşti.
Törene, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Re-
cai Tunca ve Prof. Dr. Halil 
Kırnak, Aydın Sağlık Yük-
sekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Hilmiye Aksu, Hemşirelik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Emine Didem Evci Kiraz, 
Aydın Sağlık Yüksekokulu 
akademik ve idari personeli, 
aileler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşmasını yapan 
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. 
Hilmiye Aksu, Hemşirelik, 
Ebelik, Beslenme ve Diye-

tetik Bölümü öğrencilerini 
mezun etmenin heyecanını 
yaşadıklarını söyleyerek, 
ailelerinin de sevincini pay-
laştıklarını belirtti. 

Hemşirelik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Emine Didem Evci 
Kiraz öğrencilere bu özel 
günün tadını çıkarmalarını 
tavsiye ederken, ADÜ me-
zunu olan öğrencilerden, 
Mezunlar Derneği olgu-
sunu yaşatmalarını istedi. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ferda Akar, 
bugünün gençliğini kendi 
dönemleriyle kıyaslamanın 
mümkün olmadığını söyle-
yerek, öğrencilerin gelişmiş 
fi ziki mekânlarda önemli 

başarılara imza atmaların-
dan gurur duyduklarını be-
lirtti. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Cavit Bircan İsra Suresi 
ayetlerinden örnekler vere-
rek anne ve babalarına gös-

terdikleri saygı ve sevgiyi, 
meslek hayatlarında has-
talara da göstermelerini ve 
hastaların isteklerine ters 
cevap vermemelerini istedi. 
Mezuniyet töreni gelenek-
sel kep atma merasimi ile 
son buldu.

 Üniversitemiz Buharkent 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
2017-2018 Eğitim Öğretim 
Yılı Mezuniyet Töreni, 7 Ha-
ziran 2018 tarihinde Buhar-
kent MYO ve Belediye Sos-
yal Tesislerinde gerçekleşti.
Törene, Üniversitemiz Genel 
Sekreter V. Dr. Öğretim Üye-
si Mustafa Aslan’ın yanı sıra 
Buharkent Kaymakamı Cafer 
Kaymakçı,  Buharkent Bele-
diye Başkanı Mehmet Erol, 
Buharkent MYO  Müdürü 

Doç. Dr. Mesut Kırmacı, Bu-
harkent MYO akademik ve 
idari personeli, aileler ve 
öğrenciler katıldı.

Törende açılış konuşmasını 
yapan Buharkent MYO Mü-
dürü Doç. Dr. Mesut  Kırmacı, 
henüz kurulalı 3 yıl olmasına 
rağmen  Buharkent MYO’nun 
kısa  zamanda çok yol kat et-
tiğini dile  getirerek, öğretim 
üyelerine ve öğrencilerin ai-
lelerine teşekkür etti.

Buharkent Kaymakamı Ca-
fer Kaymakçı ise Yükseko-
kulun bir ilim irfan yuvası 
olduğuna değinerek geç-
mişte okula yaptıkları kat-
kıların meyvesini vermeye 
başladığına dikkat çekti.

Buharkent Belediye Baş-
kanı Mehmet Erol yaptığı 
konuşmada, Buharkent’e 
çok değerli bir okul kazan-
dırdıklarını ifade ederek 
bu okul için büyük çabalar 

 verildiğini dile getirdi. 

Mezuniyete telekonferans 
sistemi ile bağlanarak Bu-
harkent Meslek Yüksekoku-
lunun ilk mezunlarını kut-
layan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, bundan son-
raki hayatlarında kendile-
rine başarılar dilerken ADÜ 
olarak her daim  yanlarında 
olacaklarını belirtti.

Yüksekokul birincisi Hanife 
Akpınar, okuduğu bölümün 
kendisini geliştirdiğini ve 
bu donanımla iş hayatına 
güvenle atılacağını söy-
leyerek üzerinde emeği 
geçen öğretim üyelerine 
ve ailesine teşekkür etti. 
Etkinlik, öğrencilere pla-
ketleri ve mezuniyet bel-
gelerinin verilmesinin ar-
dından kep atma töreniyle 
sona erdi. Kep atma töre-
ninin ardından mezunlar 
ve aileleri için iftar yemeği 
verildi.

Aydın Sağlık Yüksekokulu mezunlarını uğurladı

Buharkent MYO ilk mezunlarını verdi 
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 Üniversitemiz Spor Bi-
limleri Fakültesi 2017-2018 
Eğitim Öğretim Yılı Mezuni-
yet Töreni, 7 Haziran 2018 
tarihinde gerçekleşti.

Törene, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör 
 Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Recai Tunca, Prof. Dr. Tö-
rün Özer ve Prof. Dr. Halil 
Kırnak, Spor Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat 
Karacabey, Spor Bilimleri 
Fakültesi akademik ve idari 
personeli, aileler ve öğren-
ciler katıldı.

Törende konuşan Spor 
Bilimleri Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Kürşat Kara-
cabey; hayatta geri adım 
 atılamayacak tek şeyin za-
man olduğunu vurgulaya-
rak öğrencilere zamanlarını 

dikkatli harcamalarını öğüt-
ledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Cavit Bircan Spor Bilim-
leri Fakültesinin başarıya 
ve ödüle doymayan bir okul 
olduğunu belirterek, “At-
letizmden güreşe, basket-
boldan futbola birçok spor 
dalında başarılarla dolu bir 
okuldan mezun oluyorsu-
nuz. Bu başarıda emeği ge-
çen akademisyenlerimizi ve 
öğrencilerimizin çok değerli 
ailelerini tebrik ediyorum. 
Evlatlarınızla ve bizlerle 
burada birlikte olduğunuz 
için size yürekten teşekkür 
ediyorum.” diyerek mezun 
olan öğrencilere başarılar 
diledi.

Spor Bilimleri Fakültesi 
birincisi Oğuz Yılmaz ko-

nuşmasında; “Hayat adına, 
sorumluluk adına pek çok 
şey öğrendik burada ama 
en önemlisi topluma faydalı 
bir birey olmanın bilinciyle 
yetiştirildik. Tüm bu zorlu 
eğitim serüveninde bizlere 
yol gösteren çok değerli ho-
calarımıza, beni her anlam-
da destekleyen, kararlarıma 
saygı duyan anneme ve ba-

bama teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Artistik jimnastik gösterisi, 
latin dansları gösterisi, halk 
oyunları gösterisi ile devam 
eden tören, mezun olan ve 
dereceye giren öğrencilere 
başarı belgeleri verildikten 
sonra geleneksel kep atma 
merasimi ile son buldu.

 Üniversitemiz Atça Meslek 
Yüksekokulu (MYO) 2017-
2018 Eğitim Öğretim Yılı 
Mezuniyet Töreni, 4 Haziran 
2018 tarihinde gerçekleşti. 

Törene, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Recai Tunca’nın yanı 
sıra Sultanhisar Kaymakamı 
Turgay Hakan Bilgin,  Sul-
tanhisar Belediye Başkanı 
Osman Yıldırımkaya, Genel 

Sekreter V. Dr. Öğretim Üye-
si Mustafa Aslan, Atça MYO 
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Umut Tuncer, Atça 
MYO akademik ve idari per-
soneli, aileler ve öğrenciler 
katıldı.

Törende açılış konuşmasını 
yapan Atça MYO Müdürü 
Dr. Öğretim Üyesi Meh-
met Umut Tuncer, öğretim 

üyelerine ve öğrencilerin 
ailelerine teşekkür ederek 
öğrencilere hayatlarının 
bundan sonraki dönemin-
de başarılar diledi. Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, yaptığı konuşma-
da Üniversitemizin sadece 
iyi doktor, iyi mühendis, iyi 
teknisyen yetiştirmeyi değil 
aynı zamanda iyi insan ye-
tiştirmeyi de hedefl ediğini 

belirterek öğrencilerimizin 
yetişmesinde büyük emeği 
geçen akademisyenlere te-
şekkür etti.

Yüksekokul birincisi Tapu 
Kadastro Bölümü öğrencisi 
Ali Dönmez, okuduğu bölü-
mün kendisini geliştirdiğini 
ve bu donanımla iş hayatına 
güvenle atılacağını söyleye-
rek üzerinde emeği geçen 
öğretim üyelerine ve aile-
sine teşekkür etti. Dönmez, 
hayatı boyunca unutamaya-
cağı anlamlı günler geçirdi-
ği okulunu ve arkadaşlarını 
hep hatırlayacağını ifade 
ederek mezuniyet kütüğüne 
ismini çaktı. 

Etkinlik, öğrencilere plaket-
leri ve mezuniyet belgele-
rinin verilmesinin ardından 
kep atma töreniyle sona 
erdi.

Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet heyecanı yaşandı

Atça MYO mezuniyet heyecanı yaşadı
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 Üniversitemiz Mühen-
dislik Fakültesi Mezuniyet 
Töreni, 22 Haziran 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.
Mezuniyet Törenine, Rek-
törümüz  Prof. Dr. Cavit 
Bircan,  Rektör Yardımcıla-
rımız  Prof. Dr. Recai Tunca, 
Prof. Dr. Törün Özer, Prof. 
Dr. Halil Kırnak, Genel Sek-
reter V. Dr. Öğretim Üyesi 
Mustafa Aslan, Mühendislik 
Fakültesi öğretim üyeleri ile  
mezun olan  öğrenciler ve  
aileleri katıldı.

Öğrencilerin mezuniyet se-
vincini paylaşan Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan,  
Üniversitemizde 552 yaban-
cı uyruklu öğrencini eğitim 
öğretim gördüğünü ifade 
ederek onlardan birisinin 
Fakülte birincisi oluşunun 
mutluluk verici olduğunu 
söyledi.

Fakülte Dekanı aynı zaman-
da Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Halil Kırnak öğrencilere 
sürekli kendilerini geliş-

tirme çabasında olmaları-
nı öğütleyerek “Teknik ve 
teknoloji çok hızlı gelişiyor. 
Bu konuda geri kalmayın. 
Üniversitemizin Kamu Üni-
versite Sanayi iş birliğiyle 
yürütülen projesinde, öğ-
rencilerimizi kendi alanla-
rını daha iyi benimseyerek 
sektöre atılımlarını kolay-
laştırıyoruz. Yetişmenizde 
emeği geçen tüm öğretim 

üyelerine teşekkür ediyo-
rum.” dedi.      
 
Konuşmasına Yunus Emre’ 
nin  “İlim İlim Bilmektir. İlim 
kendin bilmektir, sen kendi-
ni bilmez isen ya nice oku-
maktır” sözleriyle  başlayan 
İnşaat Bölümü dönem bi-
rincisi Afgan uyruklu Maruf 
Raşidi, uzun ve yorucu bir 
yolun sonunda bugünlere 

geldiklerini söyledi. Maruf 
Raşidi başarısında emeği 
geçen başta ailesi olmak 
üzere Rektörümüze, Fakülte 
Dekanına, öğretim üyele-
rine, Erasmus Program ko-
ordinatörlerine,  arkadaşla-
rına, misafi rperverliğinden 
dolayı Aydın Halkına teşek-
kürlerini sundu. Raşidi, pla-
ketini Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ın elinden aldı.

Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Ziraat Fakültemizin 4 projesine TÜBİTAK desteği
Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi Tarımsal Biyoteknoloji 
Bölümü öğrencileri tarafın-
dan 2017 yılı içerisinde Dr. 

Öğr. Üyesi Emre Sevindik’in  
danışmanlığında   TÜBİTAK’a 
sunulan 4 proje desteklen-
meye değer görüldü. 

Desteklenen Projeler şun-
lar: Sümeyye Filiz’in yürü-
tücülüğünü yaptığı “Türki-
ye’de Yayılış Gösteren Inula 
L. (Asteraceae) Cinsine Ait 
Endemik Türlerin Klorop-
last (cpDNA) matK ve ps-
bA-trnH Sekansına Dayalı 
Filogenetik İlişkilerinin 
Belirlenmesi”, Kübra Yal-
çın’ın yürütücülüğünü yap-
tığı  “Ege Bölgesinde Yayılış 
Gösteren Citrus L. (Ruta-
ceae) Cinsine Ait Türlerin 
Kloroplast (cpDNA) trnL 
İntron ve trnL-F Sekans-
larına Dayalı Filogenetik 
İlişkilerinin Belirlenmesi”, 

Fadime Efe’nin  yürütücü-
lüğünü yaptığı “Ege Böl-
gesinde Yayılış Gösteren 
Punica granatum L. (Nar) 
 Populasyonlarının Klorop-
last (cpDNA) trnL-F Bölge-
lerine ve ISSR Markırlarına 
Dayalı Genetik Çeşitliliğin 
Belirlenmesi”, Kemalcan 
Okan’ın yürütücülüğünü 
yaptığı “Ege ve Marmara 
Bölgesinde Yayılış Göste-
ren Juglans regia L. (Ceviz) 
Populasyonlarının Çekirdek 
(nrDNA) ITS Bölgelerine ve 
ISSR Markırlarına Dayalı 
Moleküler Karakterizasyo-
nun Belirlenmesi”
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
EMRAH KÖKSAL SEZGİN DAVUTLAR MYO AŞÇILIK DR.ÖĞR.ÜYESİ
CEM UTKU YEŞİLKAYA TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ARŞ.GÖR.
ÖZÜM TUNÇYÜREK TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ DOÇENT
SEVCAN KARAKOÇ DEMİRKAYA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT

TUĞÇE TUTUMLU TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ARŞ.GÖR.

KADİR BERKAY TAN TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR.
DİDEM MÜLAYİM TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
YUNUS GÜNER MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ARŞ.GÖR.
KUBİLAY YILMAZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ARŞ.GÖR.
EMİNE NİLÜFER ÖZEL İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM TASARIMI ARŞ.GÖR.
ESİN OKTAY TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ
ABDULLAH GÜLDEREN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ARŞ.GÖR.
ONUR İNTİZAMOĞLU TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
HAKAN TARI TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ARŞ.GÖR.
BERKAY GÜR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ ARŞ.GÖR.
YUSUF ZİYA ŞİPAL SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARSI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK DR.ÖĞR.ÜYESİ
TUBA GÖKDOĞAN TOPRAK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ARŞ.GÖR.
FATMA ZEHRA YILDIZ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ARŞ.GÖR.
MİTHAT EVRİM DEMİR BUHARKENT MYO TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROG. DR.ÖĞR.ÜYESİ
SATILMIŞ OKAN METİN SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU - MEMUR
RIFKI KARAKAYA EĞİTİM FAKÜLTESİ - HİZMETLİ (Ş)
HACI MUSTAFA KİRİŞ İLETİŞİM FAKÜLTESİ - MEMUR (Ş)
OZAN KOZAN SAĞ.KÜL. VE SPOR D.BAŞK. - MEMUR (Ş)
MUHAMMED İKBAL YİĞİT İDARİ ve MALİ İŞLER D.BAŞK. - MEMUR

Atananlar2018
Mayıs

              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
MÜGE DALOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. EĞİTİM TAMAMLAMA
ATAKAN ÖZTÜRK TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. İSTİFA
ZEYNEP PINAR KELEŞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DR.ÖĞR.ÜYESİ NAKİL
OSMAN BERBER TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
ŞENOL ÇAVUŞ TURİZM FAKÜLTESİ PROFESÖR NAKİL
SALİH ERHAN AKTAŞ TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
HASAN BAYINDIR SAĞ.KÜL. ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI AŞÇI EMEKLİLİK
MUAMMER YANDIM İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVEN.GÖR. EMEKLİLİK
EROL TÜRKMEN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE NAKİL

Ayrılanlar2018
Mayıs

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


