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Sevgili okurlar,

ADÜ HABER Dergisinin 131. Sayısını 
sizlere sunmaktan mutluyuz. Dergimiz 
Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikleri sizlerle paylaşarak sadece 
kurum hafızasını kayıt altına almakla 
kalmıyor hayata geçirdiğimiz çalışma-
ların tüm kuruma sirayet etmesine de 
vesile oluyor.

Akademik yıl açılışı için geriye sayma-
ya başladığımız bu günlerde yoğun 
bir yaz dönemini geride bıraktık. Öğ-
rencilerimiz ve aramıza yeni katılacak 
olan gençlerimiz için daha iyi bir Üniversite için çalışırken, akademisyenler 
olarak kendimizi daha da geliştirdik. Üniversitemizin arkasına aldığı maddi ve 
manevi desteğin itici gücüyle yol alırken gerek devlet büyüklerimize gerekse 
Aydınımızın bürokratlarına, iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına, tüm güzel 
insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bize duyulan güvene layık olmaya çalışarak 
üretmeye ve ürettiğimizi toplumun geneline yaymaya devam edeceğiz.

Bu ay içinde Üniversitemizi ve projelerimizi anlatmak için bir dizi ziyaret ger-
çekleştirdik. Ankara görüşmeleri kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler’i ziyaret ettik. Kendisine Üniversitemizin gelişimi, gerçekleştirilen 
ve gerçekleştirilmesi hedeflenen yatırımlar,  FETÖ/PDY ile mücadele konusun-
da yapılan çalışmalar, öğrenci ve personel durumu hakkında bilgiler verdik. 
Gerçekleştirdiğimiz bir diğer ziyaret ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına 
atanan Hamza Yerlikaya’ydı.  Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya yeni göre-
vinden dolayı hayırlı olsun dileklerimizi iletirken Üniversitemiz ve Spor Bilim-
leri Fakültemiz ve takımlarımız hakkında kendisine bilgi verdik. 

Üniversitemiz spor alanında attığı büyük adımlarla adında sıkça söz ettiriyor. 
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan 2017-2018 Dö-
nemi üniversiteler arası genel madalya dağılımı sıralamasında Üniversitemiz 
birinci oldu. Atletizm, futbol, güreş, basketbol, boks vb. birçok branşta düzen-
lenen şampiyonalardan madalyalarla dönen öğrencilerimiz açıklanan listenin 
ilk sırasında yer alarak Üniversitemize büyük gurur yaşattı. Öğrencilerimiz 28 
altın, 8 gümüş ve 14 bronz toplam 50 madalya ile Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesini birinciliğe taşıyarak spor alanındaki başarımızı tescillemiş oldu. 
Yarışmalara katılan öğrencilerimizi, onlara eğitim veren hocalarımızı ve eme-
ği olan herkesi tebrik ediyorum. Öğrencilerimize desteğimiz artarak devam 
edecek.

Üniversite tercihlerine az bir zaman kala Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı 
(ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Öğrenci Memnuniye-
ti Araştırması kapsamında öğrenci dostu üniversite şehirlerinin belirlendiği 
araştırmada, Üniversitemizin bulunduğu Aydın ilinin Türkiye’nin en çok tercih 
edilen üçüncü ili olması bizi çok mutlu etti. Şehrin imkânlarını üniversitenin 
imkânlarıyla birleştirerek öğrencilerimizin mutlu ve başarılı bir üniversite ha-
yatı yaşamaları için çaba sarf ediyoruz ve bu çabamız kesintisiz devam edecek. 
Desteğiniz, gücümüz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. 

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör

Üniversitemiz iş ekipmanları 
periyodik kontrol eğitimlerine 
başlıyor
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AHMET GÜNDÜZALP HALK SAĞLIĞI ARŞ.GÖR. NAKİL
MEHTAP SAĞUŞ AYDIN GÖZ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. NAKİL
HAMİT BALABAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ARŞ.GÖR. NAKİL
ERKAN KARACAN GENEL CERRAHİ ARŞ.GÖR. NAKİL
NAZIM ÇETİNKAYA RADYOLOJİ ARŞ.GÖR. NAKİL
NEVZAT YILMAZ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. NAKİL
BAKİYE GÖKER BAĞCA TIBBİ BİYOLOJİ ARŞ.GÖR. NAKİL
DENİZ ARMAĞAN DENİZ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. NAKİL
AYDIN GÖRKEM ÖZDEMİR ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ARŞ.GÖR. İSTİFA
BEGÜM TUNASOYLU ORTODONTİ ARŞ.GÖR. UZMANLIK EĞİT. TAMAMLAMA
ALİ TOPTAŞ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ARŞ.GÖR. İSTİFA
HÜSEYİN KUTBAY EKONOMİ VE FİNANS ARŞ.GÖR. NAKİL

ÖZGÜR DEĞİRMEN ÖĞR.GÖR. GÖREVİNDEN ÇIKARILDI (FETÖ/PDY)

TUNA DOĞAN TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ PROFESÖR GÖREVİNDEN ÇIKARILDI (FETÖ/PDY)
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İSKENDERÖZTÜRK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Emeklilik
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SALAHATTİNTÜRÜDÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BEKÇİ Emeklilik
CENGİZYILMAZ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Emeklilik
EBRU ARZUACAR SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ MEMUR (Ş) Nakil

Ayrılanlar2018
Temmuz
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Rektörümüz Dünya Gıda 
Zirvesi’nde Ülkemizi Temsil Etti

Prof. Dr. Bircan, Yükseköğ-
retim Kurulunun (YÖK) gö-
revlendirmesi ve Danimarka 
Çevre ve Gıda Bakanı Jakob 
Ellemann Jensen’in daveti 
ile Dünya Gıda Zirvesi’ne ka-
tılırken, etkinliğin açılış ko-
nuşmasını Danimarka Pren-
sesi Mary Crown yaptı.

Danimarka Prensesinin ev 
sahipliğinde gerçekleşen 
Dünya Gıda Zirvesine ilk 
gün aralarında 7 bakanın da 

bulunduğu 40 farklı ülkeden 
akademisyen, büyükelçi, be-
lediye başkanı, ünlü şef ile 
Alibaba, Google ve IBM gibi 
önemli 48 şirketin üst düzey 
yöneticileri katıldı.

Dünya Gıda Zirvesi’nde Da-
nimarka Prensesi ile “Türki-
ye ve mülteciler” hakkında 
sohbet etme imkânı bulan 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Türkiye’deki milyon-
larca mülteci ve tüm dün-

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 30 Ağustos- 31 Ağustos 
2018 tarihlerinde gerçekleşen Dünya Gıda Zirvesi’nde Ülkemizi temsil etti. 
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yadaki mazlumlar için ülke 
olarak yaptığımız olağanüs-
tü işlerden bahsetti.Dani-
marka Çevre ve Gıda Bakanı 
Jakob Ellemann ve Hindistan 
Gıda İşleme Endüstrisi Baka-
nı Harsimrat Kaur Badal ile 
dünyadaki gıda krizi üzerine 
sohbet eden Rektörümüz 
kendilerine Türkiye’deki gıda 
sektörünün durumunu anla-
tan kitapçığı ve ilimize özgü 
hediyeleri takdim etti. 

Zirvenin ikinci gününde, Ül-
kemizdeki gıda güvenliği ve 
Türkiye’nin gıda sektörün-
deki yeri üzerine konuşma 
yapan Prof. Dr. Cavit Bircan, 
böylesine özel bir topluluk 
içinde Türkiye’yi temsilen 
bulunmaktan onur duydu-
ğunu belirterek “Güvenilir 
gıda üretiminden gastrono-
miye, gıda hastalıklarından 

israfın önlenmesine, bilişim 
teknolojisinin gıda sektö-
ründe kullanılmasından e-ti-
carete, bunların çevre, sağlık 
ve ekonomiyle ilişkisine ve 
gıda kıtlığına kadar birçok 
önemli konunun konuşuldu-
ğu oturumlar oldukça verim-
li geçti.” dedi. 

Danimarka Parlemento Bi-
nası’nda “Better Food For 
More People” “Daha Çok İn-
san için Daha İyi Gıda” te-
masıyla gerçekleşen Dünya 
Gıda Zirvesi, Türkiye’den en-
düstri kuruluşlarının da katı-
lımıyla 2 gün sürdü.
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Üniversitemizi 
gururlandıran 
birincilik

Atletizm, futbol, güreş, bas-
ketbol, boks vb. birçok bran-
şta düzenlenen şampiyona-
lardan madalyalarla dönen 
öğrencilerimiz açıklanan lis-
tenin ilk sırasında yer alarak 
Üniversitemize büyük gurur 
yaşattı.

Öğrencilerimiz 28 altın, 8 
gümüş ve 14 bronz toplam 
50 madalya ile Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesini bi-
rinciliğe taşıyarak spor ala-

nındaki başarımızı tescille-
miş oldu.
 
Bu başarının tesadüf olma-
dığını tüm branşlarda iddialı 
olduğumuzu belirten Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
“Yarışmalara katılan öğrenci-
lerimizi, onları eğiten hocala-
rımızı ve emeği olan herkesi 
tebrik ediyorum. Bu başarı 
Üniversitemize hayırlar ge-
tirsin. Öğrencilerimize des-
teğimiz devam edecek.” dedi. 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından ya-
pılan 2017-2018 Dönemi üniversiteler arası genel ma-

dalya dağılımı sıralamasında Üniversitemiz birinci oldu. 
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Üniversite tercihleri-
ne az bir zaman kala 
öğrenciler Üniversi-

teler kadar Üniversitenin 
bulunduğu şehrin imkânla-
rını da araştırmaya başladı. 
Öğrencilere öngörü sağla-
mak amacıyla Üniversite 
Araştırmaları Laboratuvarı 
(ÜNİAR) tarafından gerçek-
leştirilen Türkiye Üniversite 
Öğrenci Memnuniyeti Araş-
tırması kapsamında öğrenci 
dostu üniversite şehirleri-
nin belirlendiği araştırma-
da, Üniversitemizin bulun-
duğu Aydın ili Türkiye’nin 
en çok tercih edilen üçüncü 
ili oldu.

Üniversite öğrencilerinin 
öğrenim gördükleri şehir-
den tatmin olma düzeyle-
rini belirlemek ve bu kap-
samda şehirleri sıralamak 
amacıyla ilki geçen yıl ger-
çekleştirilen  Öğrenci Dostu 
Üniversite Şehirleri Araştır-
ması’nda geçen yıl 7. sırada 
yer alan Aydın ve ilimizin 
tek üniversitesi Aydın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 

bu yıl ilk üçe girerek önemli 
bir başarıya imza attı. 

Türkiye’nin üniversite 
öğrenci başkenti 

Aydın 2018 yılında 81 ildeki 
109 devlet ve 63 vakıf ol-
mak üzere 172 üniversitede 
öğrenim gören 26 bin 513 
öğrenciden toplanan araş-
tırma verileri sonucunda Es-
kişehir ve Antalya’dan sonra 
üniversite öğrencilerinin en 
yüksek memnuniyet duydu-
ğu şehirler arasında Aydın 

üçüncü sırada yer aldı. 
Araştırmada şehirden mem-
nuniyet; ulaşım imkânları, 
şehirde kendini güvende 
hissetme, eğlence, spor, es-
nafla ilişkiler, öğrencilere 
karşı halkın tutumu, gezi, 
sosyal, sanatsal ve kültürel 
etkinlikler ve sağlık sorun-
larının çözümü gibi konu-
larda üniversite öğrencileri-
nin okudukları şehre ilişkin 
memnuniyetleri ölçüldü.

Şehrin imkânlarını üniversi-
tenin imkanlarıyla birleşti-
rerek öğrencilerimizin mut-

lu ve başarılı bir üniversite 
hayatı yaşamaları için çaba 
sarf ettiklerini söyleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan “Göreve geldiğimiz 
ilk günden beri kendi evlat-
larımızı rahatlıkla gönde-
rebileceğimiz bir üniversite 
için çalışmalarınızı planla-
dık. Üniversitemize gelen 
öğrenciler kendi evlerin-
deymiş gibi huzurlu ve mut-
lu bir öğrencilik hayatı ge-
çirecek. Aileler rahat olsun 
çocuklarınız bize emanet ve 
onlar artık bizim de evlatla-
rımız.” dedi.

Üniversitelilerin tercihi 
Aydın oldu
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ADÜ ailesi bayramı erken kutladı

Kurban Bayramı dolayı-
sıyla düzenlenen ge-
leneksel Bayramlaşma 

Töreni, 15 Ağustos 2018 ta-
rihinde Üniversitemiz Rek-
törlük Binası protokol giri-
şinde gerçekleşti.

Bayramlaşma törenine; Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. 
Halil Kırnak, Genel Sekreter 
V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 
Aslan’ın yanı sıra akademik 
ve idari birim yöneticileri ile 
personelimiz katıldı.

Yoğun ve samimi bir ortam-
da gerçekleşen bayramlaş-
ma töreninde, çocukları da 
sevindirmeyi ihmal etmeyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 

Bircan; Kurban Bayramı’nın 
ADÜ ailesine, huzur, mutlu-
luk ve başarılar getirmesini 
diledi. 

Geleneksel bayramlaşma 
töreni toplu fotoğraf çeki-
miyle sona erdi.
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Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan Ankara görüşme-
leri kapsamında, 7 Ağus-

tos 2018 tarihinde Genel Kur-
may Başkanı Orgeneral Yaşar 
Güler’i ziyaret etti.

Üniversitemizin gelişimi, ger-
çekleştirilen ve gerçekleşti-
rilmesi hedeflenen yatırımlar,  
FETÖ/PDY ile mücadele ko-
nusunda yapılan çalışmalar, 
öğrenci ve personel durumu 
hakkında bilgiler veren Rek-
törümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Orgeneral Yaşar Güler’e Genel 
Kurmay Başkanlığı görevinde 
başarılar diledi. 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Gençlik 
ve Spor Bakan Yar-

dımcılığına atanan Ham-
za Yerlikaya’yı 16 Ağustos 
2018 tarihinde makamın-
da ziyaret etti. 

Ziyarete Genel Sekreteri-
miz Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Aslan da eşlik etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Bakan Yardımcısı 
Hamza Yerlikaya’ya yeni 
görevinden dolayı hayırlı 

olsun dileklerini iletti. Ay-
rıca Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan; Üniversite-
miz ve Spor Bilimleri Fa-
kültemiz ve takımlarımız 
hakkında Gençlik ve Spor 
Bakan Yardımcısı Hamza 
Yerlikaya’ya bilgi verirken,  

“Sporun ve sporcunun her 
zaman destekçisiyiz ve 
desteklemeye devam ede-
ceğiz. ”dedi.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Ham-
za Yerlikaya “Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi Öğ-
rencileri, spor alanında gü-
zel başarılara imza attılar, 
bu başarıda emeği geçen 
herkesi tebrik ediyor ve 
başarılarınızın devamını 
diliyorum.” dedi.

Gündemin değerlendiril-
diği ziyaretin sonunda, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Gençlik ve Spor 
Bakan Yardımcısı Hamza 
Yerlikaya’ya çalışmala-
rında başarılar dileyerek, 
Üniversitemiz hediyelerini 
takdim etti.

Rektörümüzden Hamza Yerlikaya’ya 
Ziyaret

Rektörümüz Genelkurmay Başkanını 
ziyaret etti
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“International Dent Care” Haber 
Türk’e kapılarını açtı

Üniversitemiz Diş He-
kimliği Fakültesi ta-
rafından hazırlanan, 

Güney Ege Kalkınma Ajansı 
(GEKA) tarafından destek-
lenen Tatil ve Sağlık Turiz-
mi için Kuşadası’nda açılan 
“Uluslararası Diş Sağlığı 
Merkezi”(International Dent 
Care) bugüne kadar 10 fark-
lı ülkeden turisti tedavi etti.

Kapılarını Haber Türk Te-
levizyonlarına açan sağlık 
merkezinde  konuşan Üni-
versitemiz Rektör Yardım-
cısı ve Diş Hekimliği Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Törün 
Özer “Kuşadası’ndaki turiz-
mi 12 aya yaymak istiyoruz, 
bir implant hastası yaklaşık 
bir yıllık tedavi sürecinden 
geçiyor, biz kaliteli bir hiz-
met anlayışı ile birçok Av-
rupalı turisti merkezimizde 

ağırlamak istiyoruz, iyi ağır-
lanan turistlerin de yakın 
arkadaş ve akrabaları için 
de referans olabileceklerini 
düşünüyorum. Merkezimiz 
24 akademisyenle hizmet 
veriyor.” dedi.

Diş hekimliği korkularını 
yendiklerini ve merkezdeki 

hizmetten çok memnun ol-
duklarını belirten turistler, 
“Avrupa’ya göre daha ucuz 
ve kaliteli bir tedavi görü-
yoruz, hem tatil hem de te-
davimizi yaptırdığımız için 
mutluyuz.” dedi.

Diş Sağlığı Merkezinde ya-
pılan başarılı uygulamalar-

la, Kuşadası’nın diş tedavisi 
alanında cazibe merkezi 
haline getirilmesi hedefle-
niyor. Diş sağlığı hizmetleri 
arasında implant cerrahisi 
ve protetik üst yapısı, kök 
kanal tedavisi, diş beyazlat-
ması ve estetik diş hekimli-
ği tedavileri yer alıyor.
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Didim Meslek Yüksekokulu 
gözbebeği okullarımızdan 
biri, turizm beldesi Didim’e 

yakışır bir okul. Okulumuz-
daki bölümler dolayısıyla 
sektöre kalifiye eleman ye-
tiştirme noktasında önemli 
bir kaynak oluşturmaktayız. 
Didim Akbük Yerleşkemizin 
konumu itibariyle de tu-
rizm eğitimine son derece 
elverişli bir uygulama alanı 
içindeyiz.  Milli Eğitim Ba-
kanlığına ait olan bu alanda 
bize verilen sürenin dol-
ması sebebiyle 10 yıl daha 
tahsis talebinde bulunduk. 
Alt yapısını tamamen kur-
duğumuz Okulumuz için 
önümüzdeki günlerde le-
himize bir karar çıkmasını 
bekliyoruz. Adnan Menderes 
Üniversitesi lehine verilecek 
karar, sadece Üniversitemizi 
değil, Didim halkını da ya-
kından ilgilendirmektedir.

Didim MYO 
Didim için elzemdir

Prof. Dr. Cavit Bircan 

Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Rektörü

Didim MYO 
Didim için elzemdir

ӏ Foto Mahmut KARAKELLEӏ Haber Yelda ÇÜÇEN ÖKE 

Üniversitemizin güzide okullarından, başarılarıyla 
adından sıkça söz ettiren Didim Meslek Yüksekoku-
lu (MYO), lokasyonun verdiği avantajı da kullanarak 
öğrencilerine mezun olmadan iş imkânı sunmasıyla 
dikkat çekiyor. Turizme dayalı bölümleriyle ilimizin 
turizmine katma değer kazandıran Didim MYO’nun 
Üniversitemize devri konusunda yaşanan sıkıntılar 
hem Didim ilçesini hem Üniversitemizi hem de Di-
dim MYO’da öğrenim gören öğrencilerimizi etkiliyor. 
2006 yılından itibaren kısa aralıklarla Üniversite-
mize tahsis edilen Didim MYO Yerleşkesinde uzun 
soluklu yatırımlar yapılamıyor…

ADÜ Haber Dergisinin 131. sayısında Didim 
MYO’nun Didim için önemine dikkat çekmek için ku-
rum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle yaptığımız 
röportajları sunuyoruz.
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Ali İhsan Kubaliç Sevinç Karataş Tayyar Cengiz

Meslek Yüksekokulunun 
varlığı iyi bir turizm kenti 
olma konusunda iddialı olan 
Didim için çok önemli. Tesis-
leşme konusunda birçok so-
rununu halleden Ülkemizde 
nitelikli personel yetiştirme 
konusunda maalesef sıkıntı-
lar devam ediyor. Bu açıdan 
turizm liseleri, turizm mes-
lek yüksekokulları çok önem 
taşıyor. Biz belediye olarak 
Didim Meslek Yüksekokulu-
nu çok önemsiyoruz. Okulu-
muzun Didim’den taşınma-
sı sadece Didim için değil, 
ülkemiz için de büyük bir 
kayıp olur. Çünkü nitelikli 
eleman yetiştirilmesi konu-
sunda Üniversitelerin öne-
mi çok fazladır. Ben de bir 
turizmci olarak Okulumuz 
için elimden geleni yapma-
ya hazırım.

Ahmet Deniz Atabay

Didim Belediye Başkanı Didim Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve 

Kefalet Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Didim Turizm Altyapı 
Hizmet Birliği Başkanı

Didim Turizm Derneği 
Başkanı

Didim esnafı için turizm çok 
önemli. Ben üniversiteleri 
bacasız bir fabrika gibi gö-
rüyorum. Didim’de eskiden 
daha çok öğrencimiz vardı. 
Keşke tutabilseydik elimizde. 
Üniversitenin genişlemesini 
öğrenci sayısının artmasını 
isteriz. Öğrencinin burada 
yaşamasını Didim esnafının 
yanı sıra Didim’deki herkes 
istiyor. Didim, öğrencisiyle 
barışık bir kent olmakla be-
raber Okulumuzda bulunan 
bölümlerle İlçemizin geçim 
kaynakları paraleldir. Didim 
bir turizm kentidir. Öğrenci 
Okulda aldığı teorik dersi İl-
çemizde bulunan tesislerde 
pekala pratiğe dökebilir. Bu 
açıdan bakıldığında Okul ile 
Kent birbirini tamamlıyor.  

Biz turizm haftalarını Mes-
lek Yüksekokuluyla beraber 
planlıyoruz. Böylelikle bir-
birimizi tanıma fırsatı bul-
maktayız. Didim Meslek Yük-
sekokulundaki öğrencilerin 
varlığı bizim için çok önemli, 
özellikle o yöre için bir eko-
nomik değer taşımasının 
yanında otelciler için de 
kalifiye eleman yetiştirmesi 
açısından önemli. Nitelikli 
elemana her zaman ihtiyaç 
olacağı için okulun öğrenci 
kapasitesinin de arttırılma-
sına ihtiyaç var.

Turizm okullarından mezun 
öğrenciler turizm sektörün-
de çalışarak sektöre katkı 
sunuyorlar. Dolayısıyla bu 
okulun önemi bizim için 
de çok fazla. Turizm Hafta-
sı etkinliklerinde iş birliği 
içindeyiz. Kısacası bu okul 
Didim İçin elzemdir.  Bu okul 
Didim’in olmazsa olmazı bu 
mesleğin olmazsa olmazıdır.
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Şerif Kul

Didim Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası 

Başkanı

Üniversitenin değil devre-
dilmesi, öğrenci sayısının 
arttırılması gerektiğini dü-
şünüyorum. Eskiden 4 yıllık 
bir Fakülteydi, bölümler ve 
öğrenciler Kuşadası’na ak-
tarıldı. Ciddi derecede kan 
kaybetti Didim. Üniversite-
nin esnafa katkısı tartışıl-
maz. Üniversitelerin olduğu 
yerlerde esnaf rahat eder. 
Özellikle turizm sezonunun 
ölü olduğu kış döneminde 
öğrencinin varlığı esnaf için 
son derece önemlidir. 

Biz burada mülteci konu-
mundayız. 2006 yılından 
itibaren belirli periyodlar-
la süre uzatılıyor ama biz 
tedirginiz, Üniversite de 
bu yüzden buraya gerekli 
yatırımları yapamıyor. 160 
dönümlük kocaman bir ara-
ziden bahsediyoruz. Bu şe-
kilde atıl kalması hem Üni-

versitemiz hem Didim halkı 
için eksi bir durum. Burada 
gerekli kamuoyunu oluştur-
mak için çabalıyoruz. İnşal-
lah burayı Didim’e kazan-
dıracağız. Burası Didim’in 
Yüksekokulu. Didim halkını 
okulumuza çekmek için ça-
lışmalarımız var. Muhtarlar 
toplantılarına, sivil toplum 
kuruluşlarının toplantıla-
rına ev sahipliği yapıyoruz. 
Kariyer günleri gibi büyük 
organizasyonlarla öğren-
cilerimizi sektörün önde 
gelen firma temsilcileriyle 
buluşturarak öğrencilerimi-
ze istihdam alanı yaratıyor, 
staj ve iş imkanı sunuyoruz. 
Otellerden gelen talepleri 
karşılamak adına mevcut 
bölümlerimize ek olarak 
Halkla İlişkiler Bölümünü 
de açarak istihdam alanı-
mızı arttırmayı amaçlıyoruz. 
Vatandaş-üniversite iş birli-
ğiyle okulumuzun tanıtımı-
na daha fazla yer vermeyi 
düşünüyoruz. İdarecilerimi-
zin de okulumuza desteği 
tam.    

Dr. Öğretim Üyesi 
Battal Oğuz

Didim Meslek 
Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. 
Evrim Kamacı

Didim Meslek 
Yüksekokulu Müdür 

Yardımcısı

Okulumuzdan mezun olan 
öğrencilerimizin %98’i iş 
bulabiliyor. Büyük otellerde 
çalışıyorlar. Yurt dışına giden 
öğrencilerimiz var. Okulu-
muz Didim merkeze 15 kilo-
metre uzaklıkta olduğundan 
Didim halkı üniversiteden 
kopuktu. Belediyenin otobüs 
hizmetiyle Didim’le üniver-
site kaynaşması sağlandı. 
Öğrenciye barınma olanağı 
da sağlanıyor. Yerleşkedeki 
yurtlarda 85 öğrenci kalı-
yor. Öğrencilerimize yönelik 
çok sayıda aktivitemiz var. 
Geçen yıl Yelken Federas-
yonu Türkiye Şampiyonası 
Okulumuzda yapıldı. Bunun 
dışında plaj voleybolu, korf-
bol, tenis gibi spor dallarını 
öğrencilerimize öğretiyoruz. 
Yakın bir gelecekte Spor Tu-
rizmi Bölümünü açma he-
defimiz var.  Aktivitelerimiz-
de Didim’in lokasyonu çok 
önemli bir yer tutuyor. 
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Öğr. Gör. 
Baha Türköz

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Bölümü 

Öğretim Elemanı

Öğrencilerimizle iletişimi-
miz çok iyi. Abi kardeş iliş-
kisiyle ders dışında da gö-
rüşüyoruz. Öğrencilerle bire 
bir fikir alışverişi yapabiliyor, 
onlara kendi deneyimlerimiz 
doğrultusunda yardımcı ol-
maya çalışıyoruz. Bunun yanı 
sıra otellerin ciddi derecede 
talepleriyle karşılaşıyoruz. 
Tanınmış oteller tarafından 
tercih edilebilir olmak Oku-
lumuzun başarısını ortaya 
koyuyor. Kariyer günleri için 
2 hafta bile yetmeyebiliyor. 
Didim MYO’nun eksiklikleri 
giderildiği takdirde Üniver-
sitemize daha fazla başarı-
lar getireceğinden hiç şüp-
hem yok. Kalıcı yatırımlara 
susamış durumdayız, Oku-
lumuzun uzun süreli tahsisi 
konusunda olumlu dönüşler 
alacağımızı ümit ediyorum.

Öğr. Gör. 
Okan Umut Şimşek

Aşçılık Bölümü Öğretim 
Elemanı

Biz uygulamalı bölümleri 
olan bir Okuluz. Sektörden 
iyi iş birlikçileriniz varsa 
öğrenciler iyi yerlerde staj 
deneyimlerini ediniyorsa 
okul eksikliklerini kapatır, 
artıya geçer. Didim Meslek 
Yüksekokulu’ndan mezun 
olan öğrenciler de sektör-
de iyi yerler ediniyorlar. 
Öğrencilerimizin en güzel 
özelliği mesleğini seçerek 
buraya gelmeleri ve turizm 
alanında ilerleme hedefinde 
olmalarıdır. Biz de öğren-
cilerin sektörde iyi yerlere 
gelmesi için çabalıyoruz. 
Ayrıca öğrencilerimiz birçok 
yarışmadan madalya ile dö-
nüyor. Türk Hava Yollarına 
Flying Şefler (Uçan Şefler) 
gönderdiğimiz gibi gemi 
seyahatleri için de yüzen 
şefler yetiştiriyoruz. Didim 
halkına ücretsiz Vegan Eği-
timi veriyoruz.  Mutfağımız 
geliştirilirse çok daha iyi 
başarılara imza atacağımıza 
inanıyorum. İyi bir uygulama 
ortamında belli beceriye sa-
hip olan öğrenciler sektöre 
dağıldığında ADÜ’nün adı 
daha çok duyulacaktır.
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Mücahit Özkul 

Turizm Seyahat 
İşletmeciliği 2. sınıf 

öğrencisi

Didim MYO’da öğrenim gör-
menin biz öğrenciler için 
birçok avantajı bulunuyor. 
Okulumuz akademik, ida-
ri, eğitim ve okul sonrası 
iş bulma bakımından son 
derece donanımlı bir okul.  
Derslerimiz hocalarımızın 
yaklaşımıyla birlikte okul 
zamanının dışına çıkıyor. 
Akademisyenlerimize ne za-
man ulaşmak istesek ulaşa-
biliyoruz. Bilgiye ne zaman 
ulaşmak istesek hocaları-
mız hep yanımızda oluyor. 
Bu okulu tercih ettiğim için 
oldukça memnunum. Bu 
okul benim ilk tercihimdi. 
Buradan mesleğimi en ince 
ayrıntısına kadar öğrenerek 
mezun olacağım. Okulumuz 
hem tarih hem de deniz tu-
rizmine oldukça elverişli bir 
konumda bulunuyor. Aldığı-
mız eğitimle birlikte birçok 
avantajı bünyemizde topla-
yarak mezun olacağız.

Denizhan Engin Nalan Doğan Burçin Özer

Aşçılık Programı 1. Sınıf 
öğrencisi

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği 2. Sınıf 

öğrencisi

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği 2. Sınıf 

öğrencisi
Didim Meslek Yüksekoku-
lu (MYO) Aşçılık Programı 
ikinci öğretim 1. sınıf öğren-
cisiyim. Aynı zamanda öğ-
renci temsilcisiyim. Buraya 
Ankara’dan geldim.  Okula 
gelmeden önce okulun adı-
nı çok duymuştum. Daha 
buralara gelmeden okul ile 
ilgili kafamda iyi izlenimler 
oluşmuştu.  Okulumuzun 
düzenlediği Kariyer Günleri 
etkinliği ile alanında uzman 
marka oteller zincirinin en 
üst düzey yetkilileriyle bire 
bir görüşme imkânı buldum. 
Buradan mezun olduktan 
sonra bu okulun diploması-
nın bir kapıyı açacağına ina-
nıyorum.

Didim MYO bana kişisel ge-
lişimim açısından birçok şey 
kazandırdı. Hem mesleki 
açıdan hem de kişisel geli-
şimimiz açısından çok şey 
kazandım. Burada nitelikli 
hocalarımızın varlığı ve on-
lardan öğrendiğimiz bilgiler 
hayatımız boyunca sürecek 
tecrübeler olacak. Bunun-
la beraber Didim özellik-
le yaz – deniz – turizmiyle 
adını duyurmuş bir yerdir. 
Turizmin göbeğinde öğren-
ci olmak benim için ayrıca 
bir avantajdır.  Pratikte öğ-
rendiğimiz bilgileri sahada 
öğrenebileceğimiz lokasyon 
avantajımız var.  Özellikle 
staj olanakları ve yarı za-
manlı çalışma için Didim’in 
biz öğrencilere artısı çok 
fazladır.

Didim MYO öğrencisi ol-
maktan dolayı çok mut-
luyum. Okulumuzun hem 
uygulamalı hem de pratik 
eğitimi çok iyi.  Okulumuzun 
mesleki gelişimimiz açısın-
dan bizlere sağladığı staj 
olanakları geleceğimiz açı-
sından avantajlar oluşturu-
yor. Staj olanaklarıyla birlik-
te gelecekteki mesleğimizin 
iş adımlarını öğreniyoruz. 
Mesleki gelişimimiz açısın-
dan akademisyenlerimizin 
bizlere katkısı çok büyük. 
Hocalarımızın destekleri ve 
bağlantılarıyla iş camiası-
nı yakından tanıma fırsatı 
buluyoruz. Didim MYO her-
kesin eğitim alma fırsatı ya-
kalayamayacağı bir okuldur. 
Buradan mezun olduktan 
sonra asla iş bulma kaygısı 
taşıyacağımı sanmıyorum.
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Prof. Dr. Serhan Sakarya
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

“Sağlıklı bir nesil için 
akılcı antibiyotik kullanımı 
mutlak gerekliliktir”

Prof. Dr. Serhan Sakarya, 
“Dünyanın tarihine bakıldı-
ğında ilk 3,8 milyar yıl önce 
canlı oluşumu ile ortaya çı-
kan basit canlılardan (pro-
karyot) mikroorganizmalar, 
daha sonra yüksek organiz-
malar (ökaryot) 510 milyon 
yıl önce balıklar ile suda ve 
daha sonra karada memeli-
lerinde var oluşu ile devam 
ederek 1 milyon yıl önce ilk 
insan bu gezegende var ol-
maları ile birlikte mikroor-
ganizmalarla üstün canlılar 
arasında bazen simbiyotik, 
bazen patojenik bazen de 
kommensal olarak tanımla-
dığımız ilişki başladı.” sözle-
riyle mikroorganizmalardan 
başlayarak üstün canlıların 
ortaya çıkışı hakkında bilgi 
verdi.

Genetik analizlere göre, 
dünyada 120000 üzerin-
de ve beklenen 1012 farklı 
mikroorganizma türünden 
sadece 1400 türünün (%1>)
insanda hastalık oluştur-
duğunu belirten Sakarya, 
“Mikroorganizmalarla me-

melilerin arasında patojen 
ilişkiden daha çok simbi-
yotik ve kommensal bir 
 ilişkide bulunduğu görül-
mektedir. Günümüzde yapı-
lan çalışmalar göstermekte-
dir ki mikroorganizmalarla 
simbiyotik ve kommensal 

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Serhan Sakarya; 
enfeksiyonu, 
mikroorganizmaya 
karşı konak 
yanıtının gelişmesi 
durumu; enfeksiyon 
hastalığını ise bu 
yanıt sonucunda 
ortaya çıkan 
bulgular olarak 
tanımladı ve akılcı 
antibiyotik kullanımı 
hakkında bilgi verdi.
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ilişki olmasa insanların sağ-
lıklı yaşamı mümkün olma-
yacaktır. Daha önce flora, 
günümüzde mikrobiyota 
olarak tanımlanan mikro-
organizma toplulukları sa-
yesinde ihtiyacımız olan 
birçok maddenin sentezi 
yapılırken konağın savun-
ma sisteminin düzenlene-
rek enfeksiyonlardan, allerji, 
atopi ve hatta kanserlere 
karşı korunmada etkili oldu-
ğu artık günümüzde iyi bi-
linmektedir.” sözleriyle mik-
roorganizmalar ve insanlar 
arasındaki ilişkiden söz etti.

Mikroorganizmalarla insan 
arasında ilişkinin olumlu 
yanlarına rağmen mikroor-
ganizmaların birçok ölüm-
cül hastalığında nedeni 
olarak karşımıza çıktığını 
belirten Sakarya,  tarih bo-
yunca birçok medeniyetin 
enfeksiyon hastalıkları ne-
deniyle yok olduğunu,  in-
sanların yaşamı için önemli 

bir paydaşı olan mikroor-
ganizmaların aynı zaman-
da insanların ölümü içinde 
önemli bir faktör olduğunu 
ifade etti ve “Mikroorga-
nizmaların toplum içinde 
kolay yayılma özelliği göz 
önünde bulundurulduğun-
da enfeksiyon hastalıkları 
kişinin kendi hastalığı ol-
maktan daha çok toplumsal 
bir hastalık olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Bu nedenle 
mikroorganizma ile konak 
arasındaki ilişki iyi bilinme-
lidir.” dedi.

Konak yanıtının doğal ve 
edinsel olmak üzere iki bö-
lümden oluştuğunu belirten 
Sakarya, “Mikroorganizma-
larla içiçe yaşıyorsak ve her 
an enfekte olma riskine sa-
hipsek, mikroorganizmalar 
ile karşılaşıldığında anında 
cevap veren bir korunma 
mekanizması olmalı. Bu du-
rum bizim bağışık yanıtımı-
zın ne kadar güçlü olduğu 

ile alakalı olabildiği gibi 
mevcut mikroorganizmanın 
virülans faktör dediğimiz 
hastalık yapıcı özelliği ile 
de çok alakalıdır. Mikroor-
ganizmanın konakdaenfek-
siyon oluşturması da işte bu 
virülans faktörlerin miktarı-
na bağlıdır. Virülans faktör-
ler, mikroorganizmanın ko-
nağı yapışmasını sağlayan 
adhezinler,konak yanıtını 

harekete geçiren bir takım 
toksinler ve mikroorganiz-
ma yapıları gibi elemanlar 
ve mikroorganizmanın or-
tama uyumunu sağlayan ve 
çevre faktörlerden koruyan 
fimbria, pili ve biyofilm gibi 
birtakım yapılardan oluş-
maktadır.” dedi.

Sakarya, mikroorganizma-
lara karşı ilk tedavi ajanı 
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olan penisilinin 1940’larda 
kullanılmaya başlandığını 
belirtti ve  “Antibiyotiklerin 
mikroorganizmalar üzeri-
ne etki mekanizmalarına 
bakıldığında duvarına etki-
leyerek, duvarını yapısının 
bozarak, membran üzerine 
etki aracılığıyla membran 
yapısının bozarak, mik-
roorganizmanın DNA ve 
protein sentezini veya me-
tabolizmasındaki etki me-
kanizmaları üzerine etki ile 
mikroorganizmanın yaşam-
sal aktivitesini yok ederek 
göstermektedir.” dedi. Ayrı-
ca; günümüze kadar birçok 
antibiyotiğin tanımlandı-
ğını  fakat gelişen direnç 
nedeniyle artık çoğunun 
kullanılmadığını, bu duru-
mun mikroorganizmanın, 
yaşamını tehdit eden birçok 
faktöre karşı direnç geliş-
tirebilme özelliğine sahip 
olduğunu ve antibiyotik di-
rencinin de bunlardan en 
önemlisi olduğunu sözleri-
ne ekledi.

Mikroorganizmaların anti-
biyotiklerin hedeflere yö-
nelik tehditleri algılayarak 
o bölgelerde oluşturdukları 
birtakım modifikasyonlar 
aracılığıyla antibiyotiklere 
direnç oluşturduğunu, bu 
direncin mekanizmalarının 
çoğu mikroorganizma ta-
rafından dışarıdan dirençli 
mikroorganizma genleri 
farklı şekilde transfer edile-
rek kazanıldığını, bunun da 
çok önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmakta olup 
enfeksiyon hastalıkların te-
davisinde antibiyotiklerin 
akılcı kullanımını zorunlu 
kıldığını vurgulayan Sa-
karya, “Günümüzde halen 
kullanılmakta olan anti-
biyotiklere dirençli mik-
roorganizmalara sıklıkla 
karşılaşılmakta ve bu mik-
roorganizmalar ile enfek-

siyon sonucunda hastalar 
kaybedilmektedir.” dedi. 

Tüm bu sorunların günü-
müzde insanların antibi-
yotik kullanımında bilinç-
lendirilmesi zorunluluğunu 
ortaya çıkardığını, öncelikle 
bazı riskli koşullar dışında 
enfeksiyon oluşumunu en-
gellemek için antibiyotik 
kullanımı gibi bir kavramın 
bilimsellikten uzak ve ke-
sinlikle yapılmaması gere-
ken bir davranış olduğunu 
vurgulayan Sakarya, enfek-
siyon etkenlerinin virüs, 
mantar, bakteri ve parazitler 
olduğunu, oluşan enfek-
siyonun etkeninin hangi-
si olduğunun antibiyotik 
kullanımına yön verecek 
en önemli nokta olduğunu 
sözlerine ekledi.

Virüsler ile oluşan enfeksi-
yonların özellikle çocukluk 
döneminde daha sık olmak 
üzere insanın her dönemin-
de karşılaşılan enfeksiyon 
etkenleri olduğunu ve klinik 
olarak ciddi enfeksiyon bul-
guları göstermesine karşın 
çoğunda antibiyotik kulla-
nımının gereksiz olduğunu 
aktaran Sakarya, “Hangi et-
kenle enfeksiyon gelişirse 
gelişsin, konağın savunma 
cevabı küçük bir destek te-
davisi ile enfeksiyonu son-
landırabilme yeteneğine 
sahiptir. Örneğin ishaller-
de etken bakteriler ile bile 
olsa iyi bir ağızdan dengeli 
elektrolit solüsyonu, diyet 
ve florayı düzeltecek takvi-
yeler enfeksiyonun antibi-
yotik kullanmadan tedavi 
edilmesini sağlayacaktır.” 
dedi.

Antibiyotik kullanımının 
esasının mikroorganizmayı 
konak yanıtı tarafından yok 
edilebilecek miktara getir-
mek, mikroorganizmanın 

hepsini öldürmek için ol-
madığını, antibiyotik kulla-
nımı sırasında konakta yer-
leşik olarak yaşayan birçok 
faydalı mikroorganizmanın 
öldürüldüğünü belirten Sa-
karya, “Mikroorganizmanın 
yaşamını tehdit eden bir 
uygulama olması nedeniyle 
mikroorganizma bu anti-
biyotiğe karşı direnç geliş-
tirme mekanizmalarını her 
karşılaştığında çalıştırmak-
ta ve direnç geliştirmekte-
dir. Bu nedenle antibiyotiği 
kullanma kararı alınmışsa 
en etkin dozu en kısa sü-
rede kullanarak mikroorga-
nizmalarla savaşılmalıdır.” 
diye konuştu. 

Sakarya, günümüzde hay-
van yetiştiriciliğinde ve 
tedavisinde insanda kulla-
nılan antibiyotiğin katlar-
ca fazlasının kullanıldığını 
belirtti ve “Tüm kullanılan 
antibiyotikler karaciğer ve/
veya böbreklerde metabo-
lize edilerek aktif madde-
leri dışkı ve idrar yoluyla 
atılarak toprak ve suya ka-
rışmaktadır. Bu suların ve 
su ile sulanarak yetiştirilen 
bitkilerin ve hayvan ürünle-
rinin kullanımı sonucunda 
devamlı alınan düşük dozda 

antibiyotik metabolitleri di-
rencin gelişmesinde önemli 
faktörlerdendir.” dedi.

Prof. Dr. Serhan Sakarya, an-
tibiyotiklerin uygun ortam-
larda kullanılmadığında, 
biryandan, floradaki yararlı 
bakterileri yok ederek ko-
nağın ihtiyacı olan madde-
lerden savunma sisteminin 
düzenlenmesine kadar cid-
di eksiklikler oluştururken 
diğer yandan mikroorganiz-
maların direnç geliştirmesi-
ne neden olması nedeniyle 
günümüzde bir kanser ke-
moterapisinde kullanılan 
ajanlar kadar dikkatli se-
çilmesi ve kullanılması ge-
reken ajanlardan olduğunu 
vurguladı ve “Ülkemizde 
antibiyotik kullanımı diğer 
dünya ülkeleri ile karşılaş-
tırıldığında en fazla kulla-
nımda 1. Sırada yer alması 
ve enfeksiyon oluşturan 
etkenlerin direnç oranla-
rı ile paralellik göstermesi 
antibiyotiğin akılcı kullanıl-
madığında karşılaşabilece-
ğimiz sorunların en önemli 
göstergesi olup sağlıklı bir 
nesil için akılcı antibiyotik 
kullanımı mutlak gereklilik-
tir.” sözleriyle açıklamaları-
na son verdi.
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 Üniversitemiz Hemşire-
lik Fakültesi öğrencileri, 
3 Ağustos 2018 tarihinde 
canlı yayınla cerrahi ameli-
yat ile eğitim aldı.

Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum Ana Bilim Dalı Dr. 
Öğretim Üyesi Meryem 
Eken’in gerçekleştirdiği 
ameliyatı, Hemşirelik Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Emine Gerçek eşliğinde 
canlı yayınla izleyen öğ-
renciler, ameliyat sırasında 
Eken’e sorular sorarak bilgi 
edindi.

Ameliyat sonunda eğitimi 
değerlendiren Doç. Dr. Emi-
ne Gerçek, böyle bir eği-
timin Üniversitemizde ilk 
defa olduğunu, öğrencile-
rin hasta sağlığı açısından 
ameliyathaneye ancak be-
lirli sayıda girebildiklerini, 
bu şekilde birçok öğrenci-
nin aynı anda eğitim alma 
ve soru sorma şansı elde 
ettiğini ifade etti. Gerçek, 
eğitim kalitesinin arttırıl-
ması adına verilen eğitimin 
çok önemli bir adım oldu-
ğunu söyleyerek emeği ge-
çen herkese teşekkür etti.

Öğrencilere canlı yayında cerrahi ameliyat eğitimi verildi 

 Üniversitemizde görevli 
sürekli işçilerin maaşları-
nı alacağı bankanın belir-
lendiği ‘Banka Promosyon 
İhalesi’ 9 Ağustos 2018 ta-
rihinde Üniversitemiz Sena-
to Salonu’nda gerçekleşti. 
Üniversitemiz web sayfası 
üzerinden canlı olarak ya-
yınlanan ihaleyi, 1 400 TL 
promosyon ile Yapı Kredi 
Bankası kazandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın yanı sıra Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Recai 
Tunca, Genel Sekreter Ve-
kili Dr. Öğretim Üyesi Mus-
tafa Aslan, Genel Sekreter 
Yardımcıları Göksel Baran 
ve Zeki Arı, Personel Daire 
Başkanı Ali Evdilek, sendi-
ka temsilcilerinin de hazır 
bulunduğu ihaleye 9 banka 
katıldı. Kapalı zarf usulüyle 
verilen ilk tekliflerin ardın-
dan, ihale açık artırmayla 
devam etti. Yapı Kredi Ban-
kası ile Vakıfbank arasında 
kıyasıya çekişmeye sahne 
olan promosyon ihalesi, 
Yapı Kredi’nin 1 395 TL’lik 

teklifiyle son bulurken; Rek-
törümüzün ricası üzerine 
promosyon 1 400 TL olarak 
güncellendi. 

“Personelim ve bankanız 
adına hayırlı olmasını dili-
yorum”

İhale sonrasında Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
ihalenin bekledikleri gibi 
gittiğini ifade ederek Yapı 
Kredi Bankası yetkililerine 
gösterdikleri gayretten do-

layı ADÜ personeli adına 
teşekkür etti. Prof. Dr. Bircan 
“Öncelikle ihalenin perso-
nelim ve bankanız adına 
hayırlı olmasını diliyorum. 
Personel sayımızın ciddi bir 
rakamını oluşturan sürekli 
işçilerimizin kadroya geçiş 
müjdesinden sonra şimdi 
de promosyon ihalesi ya-
parak promosyon müjdesi 
veriyoruz. Türkiye’nin en 
önemli bankalarına, ihale-
mize gösterdikleri ilgiden 
dolayı teşekkür ediyorum.” 

diye konuştu.

İhaleye Yapı Kredi adına ka-
tılan Şube Müdürü Canan 
Gedikli ve Banka Temsilcisi 
Ethem Yıldıran, Aydın’ın en 
köklü kurumlarından Aydın 
Adnan Menderes Üniversi-
tesi ile çalışacak olmaların-
dan dolayı son derece mut-
lu olduklarını ifade ederek; 
“1 307 personel promos-
yondan faydalanacak. Her 
iki kuruma da hayırlı uğurlu 
olsun.” dedi.

Sürekli işçilerimize promosyon müjdesi
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 Üniversitemiz 2018-
2019 Eğitim-Öğretim Yılı 
Spor Bilimleri Fakültesi 
Özel Yetenek Sınavları, 8 
Ağustos 2018 tarihinde 
başladı.

Spor Bilimleri Fakültesin-
de gerçekleşen sınavlar 
için 2038’i erkek, 494’ü 
kadın sporcu olmak üzere 
toplam 2532 öğrenci kayıt 
yaptırdı.

Sınavın aşamaları hak-
kında bilgiler veren Sınav 
Koordinatörü Dr. Öğretim 
Üyesi Ali Güreş “Şu an Spor 
Bilimleri Fakültesi olarak 
4 bölüm 7 programa öğ-
renci alımı yapılacak, sı-
navlar sonucunda alınacak 
310 öğrenciden 50’si milli 
sporculardan seçilecek. 
Birinci aşamada motorsal 
testlerden yeterli puanı 
alan adaylar, ikinci aşa-

ma olan branş sınavlarına 
(futbol, atletizm, basketbol, 
voleybol, hentbol, badmin-
ton, yüzme, güreş ve ritmik 
jimnastik) katılmaya hak 
kazanacak. Bu sene ilk defa 
engelli sporcu alacaklarını 
söyleyen Güreş, bu katego-

riye de talebin fazla oldu-
ğunu belirtti.

Kayıt esnasında Aydın Ad-
nan Menderes Üniversite-
si Sürekli Eğitim Merkezi 
(ADÜSEM) tarafından ken-
dilerine verilen tişört ve 

aday numaralarıyla sınava 
katılan adayların, sınavın 
güvenliği ve geçerliliği 
adına herhangi bir sorun 
yaşamaması adına tüm de-
ğerlendirmelerin kamera 
çekimleriyle kayıt altına 
alındığı bildirildi.

 Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi Radyo Televiz-
yon ve Sinema Bölümü 4. 
sınıf öğrencisi Eren Taş-
yürek, çekimlerini ilimiz-

de gerçekleştirdiği “Sarı 
Zeybeğin İzinde” adlı kısa 
film ile Adana Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 22-
30 Eylül 2018 tarihlerinde 

yapılacak 25. Uluslararası 
Adana Film Festivali’nde 
belgesel kategorisinde fi-
nalde yarışacak. 

25. Uluslararası Adana 
Film Festivali kapsamın-
da Ulusal Öğrenci Film-
leri Yarışması’na yapılan 
başvuruların değerlendi-
rilmesi sonucu ön eleme-
yi geçerek ana jüri önüne 
çıkarılmaya 28 film uygun 
görüldü. Türkiye’deki İle-
tişim ve Güzel Sanatlar 
Fakültelerinde Sinema-TV 
öğrenimi gören öğrenci-
lerin başvurularını değer-
lendiren ön jüri; belgesel 
dalında 9, canlandırma 
dalında 4, deneysel dalda 

5, kurmaca dalında ise 10 
filmi ön elemeyi geçmeye 
uygun buldu.

Geçtiğimiz yıllarda da çek-
tiği filmlerle dikkat çek-
meyi başaran Genç Yönet-
men Eren Taşyürek, Aydın 
Doğan Genç İletişimciler, 
Kısaca ve TRT’nin düzen-
lediği Geleceğin İletişim-
cileri gibi yarışmalardan 
birçok derece ve ödül-
le ayrıldı. “Sarı Zeybeğin 
İzinde” filmiyle de iddialı 
olduklarını dile getiren 
Taşyürek, filmde emeği 
geçen herkese teşekkür 
ederek festivalden başa-
rıyla döneceklerini ifade 
etti.

“Sarı Zeybeğin İzinde” finalde yarışacak

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına ilgi 
büyük oldu
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Kızılay Aydın Şube Başkanından Rektörümüze Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan Aydın  İHH’yı ağırladı
  Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 

Bircan,  İnsan Hak ve Hürri-
yetleri (İHH) İnsani Yardım 
Vakfı Aydın Şube Başkanı 
Muhammet Akkuş ve yöne-

tim kurulu üyelerini 2 Ağus-
tos 2018 tarihinde maka-
mında ağırladı.

Gündemin değerlendirildiği 

görüşmede Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan İHH’nın Ay-
dın’da, Türkiye’de ve dünya 
çapında sürdürmüş olduğu 
yardım faaliyetlerinden do-

layı mutluluk duyduğunu 
belirterek başarılarının de-
vamını diledi.

Toplumun yararına gerçek-
leştirilebilecek projelerin 
konuşulduğu ziyarette Mu-
hammet Akkuş Aydın’daki 
çalışmaların gönüllülerin 
desteğiyle büyüyerek devam 
ettiğini belirtirken, vakfın 
çalışmalarının sadece Tür-
kiye ile sınırlı olmadığını, 
dünyanın 5 kıtasında, 135 
ülkede yardıma ihtiyacı olan 
insanların yanında oldukla-
rını söyledi. Akkuş, Destek ve 
katkılarından dolayı Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’a 
teşekkür etti. Ziyaret iyi dilek 
ve temennilerle sona erdi.

 Kızılay Aydın Şube Baş-
kanı Bekir Sıtkı Pekmezci 
ve beraberindeki heyet 14 
Ağustos 2018 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı makamında ziyaret 
etti.

Ziyarete Üniversitemiz Ge-
nel Sekreter V. Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Aslan, Kızılay 
Aydın Şubesi Genel Hizmet 

Yöneticisi Erdal Akıl, Kızı-
lay Aydın Şubesi Gençlik ve 
Kadın Kolları temsilcileri 
katıldı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Kızılay projelerinin 
insanlık için faydalı olduğu-
nu vurgulayarak, “Bu proje-
lere elimizden gelen deste-
ği vermeye çalışıyoruz. Kan 
bağışı konusunda gerek öğ-

rencilerimiz gerek persone-
limiz hassasiyetlerini gös-
teriyor. Şimdi de mübarek 
Kurban Bayramı öncesinde 
Kızılay’a Kurban vekaletini 
vererek kurban bereketini 
yaşıyoruz.” dedi.

Kızılay Aydın Şube Başka-
nı Bekir Sıtkı Pekmezci ise 
katkılarından dolayı Rektö-
rümüze teşekkür ederek,  Kı-

zılay’ın yardım kampanyası 
ile vekaleti alınan kurban-
ların İslami usullere uygun 
olarak kesilip ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırıldığını belirtti.

Pekmezci, yardımseverler-
den gerçek ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırılan kurbanlıklar 
için vekalet bedelinin yurti-
çi 750 TL, yurt dışı  750 TL 
olduğunu ifade etti.
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Ekonomik gelişmeler değerlendirildi

 Aydın Ticaret Odası 
(AYTO) Başkanı ve TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Hakan 
Ülken, Söke Ticaret Odası 
Başkanı Haluk Kutlay, Söke 
Ticaret Borsası Başkanı A. 
Nejat Sağel ve AYTO Yöne-
tim Kurulu üyeleri 6 Ağus-

tos 2018 tarihinde Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı 
makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ın yanı sıra 
Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Tö-

rün Özer, Prof. Dr. Halil Kır-
nak, Üniversitemiz Genel 
Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Aslan da yer aldı.
Güncel ekonomik gelişme-
lerin ve Aydın ticaretine et-
kilerinin konuşulduğu ziya-
retin sonunda Rektörümüz 

Prof. Dr. Bircan’a Aydın’ın 
simgelerinden “Aydın Zey-
beği” figürlü heykel takdim 
edildi.

Ziyaret, iyi dilek temennileri 
ve toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.

Rektörümüzden Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkanına ziyaret 

  Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan ile Genel Sekreter V. 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 
Aslan, Memur-Sen ve Eği-
tim-Bir-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın’ı, 7 Ağustos 2018 
tarihinde makamında ziya-
ret etti.

Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesinin gelişimini 
yakından takip ettiklerini 
ifade eden Ali Yalçın, ziya-
retten duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Memur-Sen 
ve Eğitim Bir-Sen ile uyum-
lu çalışmalar yürüttükle-
rini, birçok projeye birlikte 
imza attıklarını söyleyen 

Rektörümüz Prof. Dr. Bircan, 
ilerleyen zamanlarda ortak 
çalışmaların devam ede-
ceğini belirtti. Gündemin 

değerlendirildiği ziyaretin 
sonunda, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın’a 

çalışmalarında başarılar di-
leyerek Üniversitemiz hedi-
yelerini verdi.
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 Üniversitemiz Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Cafer Tur-
gut, Dr. Öğretim Üyesi Ol-
cay Boyacıoğlu, Dr. Öğretim 
Üyesi Seda Örenay Boya-
cıoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi 
Turgay Eray tarafından yü-
rütülecek projeler, TÜBİTAK 
1001 ve 3501 Programı 
kapsamında desteklenme-
ye hak kazandı.

Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi Bitki Koruma Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ca-
fer Turgut’un proje yürütü-
cüsü olduğu “Bazı Kültür 
Bitkilerinin Gutasyon Sıvı-
sında Tohum İlaçlarından 
Kaynaklanan Pestisit Kalın-
tılarının ve Bu Kalıntıların 
Arılara Toksikolojik Etki-
lerinin Araştırılması” konu 

başlıklı projenin süresi 36 
ay olup bütçesi 360.000 TL 
olarak öngörüldü.

Üniversitemiz Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisli-
ği Dr. Öğretim Üyesi Olcay 
Boyacıoğlu ve Tıp Fakülte-
si Dr. Öğretim Üyesi Seda 
Örenay Boyacıoğlu’nun bir-
likte yürütecekleri “Prostat 

Kanser Hücrelerine Apta-
mer-Aracılı Hedefli Lipo-
zomal İlaç Dağıtımı” adlı 
araştırma projesi, TÜBİTAK 
1001 Programı tarafından 
Sağlık Bilimleri alanında 
desteklenecek. Projenin 
3 yılda tamamlanması 
planlanırken, bütçesi de 
360.000 TL olarak belirlen-
di.

Mühendislik Fakültesinin 
bir diğer projesi Makine 
Mühendisliği Dr. Öğre-
tim Üyesi Turgay Eray’ın 
 TÜBİTAK 3501 kapsamında 
yürütücülüğünü üstlendiği 
“Polimer Silindirik Kirişle-
rin Adezyon ve Sürtünme 
Kuvvet Kontrolü” konulu 
araştırma. Projenin bütçesi 
225.000 TL, süresi de 24 ay 
olarak belirlendi.

 2018-2019 Akademik Yılı 
itibariyle Üniversitemiz-
de öğrenim görmeyi tercih 
eden uluslararası öğrenci-
lerin karşılama, ön bilgilen-
dirme ve ön kayıt işlemleri 
Uluslararası İlişkiler Koor-
dinatörlüğü tarafından 30 
Temmuz-3 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.

Sıcak bir aile ortamında 
gerçekleştirilen kayıtlar-
da 44 farklı ülkeden 200 
öğrencinin Üniversitemizi 
tercih edeceği öngörülüyor. 
Uluslararası İlişkiler Koordi-
natörlüğünden yapılan açık-
lamada, ön kaydını tamam-
layan öğrencilerin birim 
öğrenci işlerine sevk edilip 
kesin kayıtlarını orada ta-
mamlayacakları belirtildi.

Bölümlerde kalan konten-

janların tekrar değerlendi-
rilmesiyle birlikte kalan kon-
tenjanlar için Ek Kontenjan 
ilanı ile yeniden uluslararası 
öğrenci alacaklarını ifade 
eden Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörlüğü Direktörü 

Öğr. Gör. Öncel Sencerman 
“Bu yıl ek kontenjanlarla 
birlikte Üniversitemize ilk 
defa kayıt yaptıracak olan 
uluslararası öğrencilerin sa-
yısının 400’e erişmesi, top-
lam uluslararası öğrenci sa-

yısının da 1000’e yaklaşması 
hedeflenmektedir. ADÜ’de 
öğrenim gören uluslarara-
sı öğrenci sayısının artışı 
ile birlikte Üniversitemizin 
uluslararası tanınırlığı da 
artacaktır.” dedi.

Uluslararası öğrenci kayıtları başladı

TÜBİTAK öğretim üyelerimizin projelerine destek verdi
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 Üniversitemiz ile Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Genel Müdürlüğü 
arasında 24 Temmuz 2018 
tarihinde yapılan protokol 
ile “İş ekipmanlarının peri-
yodik kontrollerini yapmaya 
yetkili kişilerin eğitimleri” 
Üniversitemizde gerçekle-
şecek.  

İş Ekipmanlarının Kullanı-
mında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliği ve İş 
Ekipmanlarının Periyo-
dik Kontrollerini Yapmaya 
Yetkili Kişilerin Kayıt ve 
Eğitimlerine İlişkin Tebliğ 
çerçevesinde Üniversitemiz, 
konuyla ilgili çalışmalarını 
tamamlayarak eğitim yet-
kisi almak üzere Bakanlı-
ğa başvurarak 24 Temmuz 
2018 tarihinde yapılan pro-
tokolle söz konusu yetkiyi 
aldı. Üniversitemiz Bakanlık 
ile bu protokolü imzalayan 
ilk Üniversite olarak dikkat 
çekti.
 
Yönetmelik ve Tebliğ’in yü-
rürlüğe girmesinin ardın-
dan söz konusu eğitimlerin 
Bakanlık tarafından yetki-
lendirilen eğitim kuruluş-

larından temel eğitim alan 
kişilerce yapılacağı kayde-
dildi. 

Bu protokole göre Üniver-
sitemiz söz konusu alanda 
görev yapacak personele 
yönelik eğitimlere başlaya-
cak olup eğitimlere başvu-
rular Mühendislik Fakülte-
miz aracılığıyla yapılacak. 

İş Ekipmanlarının Periyo-
dik Kontrollerini Yapmaya 
Yetkili Kişilerin Kayıt ve 

Eğitimlerine İlişkin Tebliğ 
çerçevesinde toplam 16 sa-
atten oluşacak olan eğitim 
şu başlıklardan oluşuyor: 
Mevzuat Eğitimi, İş Ekip-
manları Muayene Teknik-
lerine Sistematik Yaklaşım, 
Periyodik Kontrol Esnasında 
Alınması Gereken Temel İş 
Sağlığı ve Güvenliği Önlem, 
Yöntem ve Kuralları, Ölç-
me ve Deney Cihazlarının 
Tanıtılması, Kalibrasyon ve 
Doğrulamaların Değerlen-
dirilmesi, Raporlama, Çalış-

ma Etiği ve Sorumluluklar, 
Sınav. 

Eğitimlere başvurular http://
akademik.adu.edu.tr/fakul-
te/muhendislik/ adresinde 
ilan edilecek ön talep baş-
vuru sayfasından yapılacak. 
Başvurulara göre eğitim ta-
rihleri planlanıp Genel Mü-
dürlük’ten onay alınarak Mü-
hendislik Fakültemiz internet 
sayfasından ve katılımcıların 
tercih ettikleri iletişim kanal-
larından duyurulacak.

Üniversitemiz iş ekipmanları periyodik kontrol 
eğitimlerine başlıyor

Projelerimize TÜBİTAK 
desteği devam ediyor

 Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesi Tıbbi Biyoloji 
Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Gizem 
Dönmez Yalçın’ın pro-
je yürütücüsü olduğu 
“Hücresel eksitotoksisi-
te modelinde SIRT4’ün 

koruyucu etkisi” adlı 
Proje, TÜBİTAK tarafın-
dan desteklenmeye hak 
kazandı.

Projenin süresi 18 ay 
bütçesi ise 60.000 TL. 
olarak açıklandı.



ADÜ HABER    AĞUSTOS 2018   26

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemiz Sağlık Bi-
limleri Fakültesinde öğre-
nimini tamamlayan Aydın 
Sağlık Yüksekokulu mezunu 
Hilal Doğan’ın tasarlamış ol-
duğu Sağlık Bilimleri Fakül-
tesinin logosu dikkat çekti. 
Logonun insan hayatının 
önemini anlattığına dikkat 
çeken Doğan, “Sağlık Bilim-
leri Fakültesi logosunda in-
sana dokunan, hisseden ve 
hayat veren şefkatli bir el 
vardır. İnsana dokunmadan, 
ona varlığınla ‘buradayım’ 
güveni vermeden, etkin bir 

sonuç alınamaz. Bu sebep-
le Üniversitemiz Sağlık Bi-
limleri Fakültesinin sloganı 
olan ‘İnsana dokun, yaşamı 
hisset ve hissettir’ düşüncesi 
ile hareket ederek öğrenci-
lerimize bu bilinci yerleş-
tirmeye çalışmaktayız.” diye 
konuştu.  

Üniversitemiz Eğitim Fakül-
tesi Güzel Sanatlar Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Şençi-
çek, Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi logosunun heykelini 
yaparak hediye etti.

İnsan hayatının önemini anlatan logo tasarladı

 “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Sanal Gerçeklik (VR) Tek-
nolojisi ile Yüksekte Ça-
lışma Simülasyon Eğitimi” 
6 Ağustos 2018 tarihinde 
Üniversitemiz Senato Salo-
nu’nda gerçekleşti.

Eğitim toplantısına Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bir-
can’ın yanı sıra Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Üniversitemiz İşyeri Sağlığı 
ve Güvenliği Koordinatörü 
Öğr. Gör. Muammer Erden 
ve Koordinatör Yardımcı-
sı Öğr.Gör. Şinasi Yaylagül, 
Genel Sekreter Yardımcı-
sı ve İdari Mali İşler Daire 
Başkan V. Zeki Arı ile Yapı 
İşleri Daire Başkanı Kamer-
tap Cırık, Yaşam İş Sağlığı 
ve Güvenliği Merkezi (YİS-
GÜM) Genel Müdürü Selçuk 
Özdemir ile Ar-Ge ve Stra-
teji Direktörü Serkan Ülker 
katıldı.

YİSGÜM Genel Müdürü 
Selçuk Özdemir ile Serkan 

Ülker eğitim hakkında bil-
gilendirme sunumlarını 
gerçekleştirdi.

Sunumların ardından Üni-
versitemiz Atatürk Kong-
re Merkezi’nde kurulan 
10m2’lik simülasyon ala-
nında özel tasarlanmış 
gözlükle sistemi test eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Ca-
vit Bircan; hayatımızı ko-
laylaştırmak adına birçok 

cihazın akıllı hale dönüş-
tüğü günümüzde, eğitim 
teknolojilerinin de değişi-
me ayak uydurması ve bu 
değişime eğitimin yenilikçi 
yüzünü temsil eden üni-
versitelerin öncü olması-
nın kaçınılmaz olduğunu 
vurguladı. Prof. Dr. Bircan, 
iş sağlığı ve güvenliği ala-
nında, kalabalık kitlelerin 
dört duvar arasında eğitil-
mesi yerine, oyunlaştırılmış 

ve uzaktan etkileşimli eği-
timlerin daha önemli oldu-
ğunun farkında olduklarını 
belirterek “Üniversitemiz 
yenilikleri kovalamaya de-
vam edecek. Üniversite 
olarak çağın eğitim çözüm-
lerine ayak uydurmak ve 
öğrencilerimiz başta olmak 
üzere her paydaşımıza en 
iyi eğitim imkânını sunmak 
için daha çok çalışıyoruz.” 
dedi.

Sanal Gerçeklik ile yüksekte çalışma simülasyon eğitimi 
gerçekleşti
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
SONER SERTAN KARA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ
DUYGU KARA TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DR.ÖĞR.ÜYESİ
NESLİ DAŞTAN TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR.
FİLİZ ÇETİNKAYA TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ARŞ.GÖR.

MURAT AKKURT TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

ANIL ERCİNS TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
AYŞE ŞENER TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ARŞ.GÖR.
SEVGİ KOCA TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
RAMAZAN SATILMIŞ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ARŞ.GÖR.
TOYGAR ÖZLÜTURHANLAR TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ARŞ.GÖR.
GÖKEM KARAKOÇ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ARŞ.GÖR.
ASLI AYDIN TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
SELİN IŞIK TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ARŞ.GÖR.
GAMZE ERGÜL TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ARŞ.GÖR.
ÖZGÜN DEMİROĞLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ARŞ.GÖR.
AYŞE ANIK TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ
SİBEL SEVİNÇ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ GEOMETRİ DR.ÖĞR.ÜYESİ
ÖZGÜR KAMER AKSOY ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ TASARIMI DR.ÖĞR.ÜYESİ
NERGİZ YÜKSEL GERMENCİK YAMANTÜRK MYO ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ ÖĞR.GÖR.
GÜRKAN YILMAZ GERMENCİK YAMANTÜRK MYO ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ ÖĞR.GÖR.
KADİR SERDAR DİKER VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ PROFESÖR
BİRSEN KESGİN ATAK ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ PLANLAMA DR.ÖĞR.ÜYESİ
İRADE ABBASOVA EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ PROFESÖR
SUAT ATEŞLİER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KLASİK ARKEOLOJİ PROFESÖR
GÖKÇE ŞİMŞEK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK İSLAM TARİHİ DOÇENT
BEDRİYE TUĞBA KARAASLAN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ DOÇENT
FURKAN ARDIÇ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ SİYER-İ NEBİ VE İSLAM TARİHİ ARŞ.GÖR.
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DR.ÖĞR.ÜYESİ

DERYA YILDIRIM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HAST. - HEMŞİRE

SÜLEYMAN SÜRMEN SAĞ.KÜL. VE SPOR D.BAŞK. - MEMUR

SEDA İDİL GERMENCİK YAMANTÜRK MYO - MEMUR (Ş)

HAYATİ ÖZTÜRK YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.BAŞK. - TEKNİSYEN

MİYASE ERDOĞDU SÖKE MİMARLIK VE TAS .FAK. - FAKÜLTE SEKRETERİ

ALİ ASLAN YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.BAŞK. - ŞOFÖR

Atananlar2018
Temmuz

Akademik Personel Şube Müdürlüğü ve İdari Personel Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
SACİDE KARAKAŞ ANATOMİ PROFESÖR EMEKLİ
AHMET GÜNDÜZALP HALK SAĞLIĞI ARŞ.GÖR. NAKİL
MEHTAP SAĞUŞ AYDIN GÖZ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. NAKİL
HAMİT BALABAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ARŞ.GÖR. NAKİL
ERKAN KARACAN GENEL CERRAHİ ARŞ.GÖR. NAKİL
NAZIM ÇETİNKAYA RADYOLOJİ ARŞ.GÖR. NAKİL
NEVZAT YILMAZ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. NAKİL
BAKİYE GÖKER BAĞCA TIBBİ BİYOLOJİ ARŞ.GÖR. NAKİL
DENİZ ARMAĞAN DENİZ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR. NAKİL
AYDIN GÖRKEM ÖZDEMİR ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ARŞ.GÖR. İSTİFA
BEGÜM TUNASOYLU ORTODONTİ ARŞ.GÖR. UZMANLIK EĞİT. TAMAMLAMA
ALİ TOPTAŞ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ARŞ.GÖR. İSTİFA
HÜSEYİN KUTBAY EKONOMİ VE FİNANS ARŞ.GÖR. NAKİL

ÖZGÜR DEĞİRMEN ÖĞR.GÖR. GÖREVİNDEN ÇIKARILDI (FETÖ/PDY)

TUNA DOĞAN TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ PROFESÖR GÖREVİNDEN ÇIKARILDI (FETÖ/PDY)

ARAS NEHİRDAĞLIOĞLU PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Nakil
İSKENDERÖZTÜRK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Emeklilik
ERKİNALKAN ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Emeklilik
MESUTALCAN SAĞ.KÜL. ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ÖZGELİR) HİZMETLİ Emeklilik
SALAHATTİNTÜRÜDÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BEKÇİ Emeklilik
CENGİZYILMAZ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Emeklilik
EBRU ARZUACAR SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ MEMUR (Ş) Nakil

Ayrılanlar2018
Temmuz




