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Sevgili Arkadaşlar,

Üniversitemiz yeni bir akademik yıla daha girdi. Kazandıkları zorlu sı-
nav sonrası Üniversitemizi tercih eden yeni öğrencilerimizle beraber 
ailemiz biraz daha büyüdü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerimi-
zin önünü açarak, onların iyi birer meslek sahibi olmalarının yanında 
güçlü birer birey olarak yetişmeleri için çalışmaya ve üretmeye devam 
ediyoruz. 

Üniversite olarak Üniversitemizin ve Aydınımızın gelişmesi yönünde 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üniversitemizin çehresini güzelleş-
tirecek altyapı çalışmaları gerek Merkez Kampüsümüzde gerekse il-
çelerimizde bulunan yerleşkelerimizde devam ediyor. Nazilli İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi İdari Ek Bina Temel Atma Törenimizi de bu 
ay gerçekleştirdik. Aydın Milletvekili Sayın Bekir Kuvvet Erim törende 
bizleri yalnız bırakmadı. 

Attığımız her adımda yanımızda çok kıymetli devlet büyüklerimizin 
desteğini hep hissettik, hissetmeye de devam ediyoruz. Bu ay Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir Milletve-
kili ve Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Sayın Cemal Bekle ve Sivil 
Toplum Kuruluşu temsilcileri ziyaretimize gelerek bizleri onurlandırdı. 
Bir diğer ziyaretçimiz Tanzanya Büyükelçisi Sayın Prof. Dr. Elizabeth 
Kiongo Kiondu’ydu. 

Yine bu ay YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığın-
da gerçekleştirilen bir toplantıya da katılarak yükseköğretim, eğitim 
sistemi, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin sorunları ve çözüm 
önerilerini görüşme imkânı bulduk.

Biz yorulmaksızın çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. İnandığımız 
yolda yürürken en büyük desteğimiz sizlersiniz. Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör

Rektörümüzden ilk ders

26
REKTÖRÜMÜZDEN

 

Tıp Fakültemizde Beyaz Önlük 
Giyme Töreni gerçekleşti

Üniversitemiz Dış Ticaret ve 
Lojistik Kongresine ev sahipliği 
yaptı

Demokrasi şehidimiz Adnan 
Menderes’i andık

28

31

30



ADÜ HABER    EYLÜL 2018   2

HABER

Tarım ve Orman Bakanımız 
Pakdemirli’yi Üniversitemizde 
ağırladık

Toplantı öncesi Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-
demirli’yi makamında ağır-
layan Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Üniversitemiz-
deki gelişmeler ve gelecek 
dönemde gerçekleştirilmesi 
hedeflenen projeler hak-
kında Bakan Pakdemirli’ye 
bilgiler verdi. Üniversitemiz 
şeref defterini de imzalayan 
Dr. Pakdemirli’ye, Rektö-
rümüz Uluslararası  Darbe 
Sempozyumu Kitaplarını ve 
Üniversitemiz hediyelerini 
takdim etti.

İlimize bir dizi ziyareti gerçekleştirmek amacıyla gelen Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pak-
demirli, Üniversitemizde 16 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 

Ege Bölgesi Toplantısı’na katıldı.
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Makam ziyaretinin ardın-
dan Üniversitemiz Atatürk 
Kongre Merkezi’nde Tarım 
ve Orman Bakanımız Dr. 
Bekir Pakdemirli’nin teşrif-
leriyle gerçekleşen TZOB 
Ege Bölgesi Toplantısı’na; 
Valimiz Yavuz Selim Köşger, 
Milletvekillerimiz Mustafa 
Savaş, Bekir Kuvvet Erim, 
Metin Yavuz, Rıza Posacı, 

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, TZOB Başkanı Şemsi 
Bayraktar, Aydın ili ve bölge 
illerdeki ziraat odası baş-
kanları ve üreticiler katıldı.
Aydın’ın demokrasi ve öz-
gürlüğün beşiği olduğunu 
dile getiren, merhum Ad-
nan Menderes’i anarak ko-
nuşmasına başlayan Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
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Pakdemirli, günümüzde Tür-
kiye’yi istikrarsızlaştırmak 
için oyunlar oynandığını, 
cumhuriyet tarihinin en 
büyük oyunlarından birinin 
de Adnan Menderes’in kat-
ledilmesi olduğunu söyledi. 
Menderes ailesine yakın bir 
aile olduklarını belirten Ba-
kan Pakdemirli, Aydın Men-
deres ile babasının yakın 
arkadaşlığından bahsede-
rek Adnan Menderes Müze-
si ile ilgili gerekli desteğin 
verileceğini söyledi. 

Ziraat mühendisliğini 
tercih edenlere burs

Bakan Pakdemirli, çiftçiler-
de ortalama yaşın 55 oldu-
ğunu, gençlerin artık güven-
lik görevlisi olmayı çiftçiliğe 
tercih eder duruma geldi-
ğini belirterek, yeni neslin 
tarıma angaje edilmesinin 
yolunun aranması gerekti-
ğini vurguladı. Bu amaçla 
üniversiteye giriş sınavında 
ilk 10 bin arasına giren ve 
ziraat mühendisliğini tercih 
eden öğrencilere burs ver-
meyi düşündüklerini anla-
tan Pakdemirli, çocukların 
erken yaşlarda toprakla uğ-
raşmasını önemsediklerini 
dile getirdi.

Bakan Pakdemirli, 2023’te 
tüm Türkiye’de sulamay-
la ilgili problemi bitirmeyi 
hedeflediklerini, Aydın’da 
balık organize sanayi böl-
gesi kurulması için çalışma 
başlatacaklarını, ayrıca Ay-
dın’da organize sera bölge-
sinin de olması gerektiğini 
kaydetti.

Programa katılan Aydın Va-
lisi Yavuz Selim Köşger de 
toplantının merhum Başba-
kan Adnan Menderes’in ölü-
münün yıl dönümü öncesin-

de Aydın’da yapılmasını çok 
anlamlı bulduğunu söyledi.

Toplantıda konuşan Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, tarımsal üretimin 
daha fazla desteklenmesi 
gerektiğini ifade ederek 
tarım ürünlerinde ithalatın 
artık kolay olmadığını, yerli 
üretimin ön plana çıkarıl-
ması gerektiğini belirtti.

Açılış konuşmalarından 
sonra basına kapalı bir şe-

kilde devam eden toplan-
tının ardından Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Ba-
kan Pakdemirli ve protokol 
üyeleri ile Hastanemizin 
Diyabetik Ayak Ünitesi’nde 
yatan, Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen hastaları-
mızı ziyaret etti. 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli, protokol 
üyeleriyle birlikte gerçek-
leşen ağaç dikiminin ar-
dından Üniversitemizden 
ayrıldı.
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Aydın Milletvekillerinden 
Rektörümüze ziyaret

Aydın 27. Dönem Mil-
letvekilleri Bekir Kuv-
vet Erim, Metin Yavuz 

ve Rıza Posacı,  27 Eylül 
2018 tarihinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan’ı maka-
mında ziyaret etti. 

Ziyarette, Milletvekilleri-
mizin yanı sıra; Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, Prof. Dr. Törün Özer 
ve Prof. Dr. Halil Kırnak,  Ge-
nel Sekreter V. Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Aslan, genel sek-
reter yardımcıları ve daire 
başkanları yer aldı. 

Gündemin değerlendirildiği 
ziyarette, Üniversitemizdeki 
gelişmeler ve ileriye dönük 
projelerle ilgili bilgi alışve-
rişinde bulunuldu. 

Ziyaretin ardından Rektörü-
müz ve Milletvekilleri, Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
Uygulama ve Araştırma Has-
tanesinde yatmakta olan,  
Mardin’in Artuklu ilçesinde 

çıkan çatışmada yaralanan,  
Cevizlik Karakol Komutanı 
Jandarma Astsubay Üstça-
vuş Hasan Balcı’yı ziyaret 
etti. Gazimiz ile ilgilenen 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Öner Şavk’tan gerekli 
bilgileri alan heyet, geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu. 
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Rektörümüz Sivil Toplum 
Kuruluşlarıyla bir araya geldi

Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan 13 Eylül 
2018 tarihinde İstan-

bul’da sivil toplum örgüt-
leriyle bir araya gelerek 
gençlerimizin geleceğine 
yönelik istişarelerde bu-
lundu.

Rektörümüz, Ensar Vakfı 
Başkanı Hüseyin Kader, 
İnsani Yardım Vakfı (İHH) 
Başkanı Bülent Yıldırım, 
İlim Yayma Cemiyeti Baş-
kanı Yusuf Tülün, İnsan 
ve Medeniyet Hareketi 
Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanı Mehmet Güney, 
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Türkiye Gençlik Vakfı 
(TÜGVA) Başkanı İsmail 
Emanet, Uluslararası Öğ-
renci Dernekleri Federas-
yonu (UDEF) Genel Başka-
nı Mehmet Ali Bolat ile bir 
araya geldi. 

Ülke gündemine dair olay-
ların da değerlendirildiği 
toplantıda ağırlıklı olarak 
gençlerimizin yetiştirilme-
sine yönelik atılması gere-
ken adımlar üzerine konu-
şuldu. Ayrıca Sivil Toplum 
Kuruluşları ile Üniversite-
miz arasında ortak yapıla-
bilecek projeler hakkında 
da görüş alışverişi yapıldı.
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Tanzanya Büyükelçisi Üniversitemizi 
ziyaret etti

Tanzanya Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Prof. Dr. 
Elizabeth Kiongo Ki-

ondu, beraberindeki heyet-
le 21 Eylül 2018 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ı makamında ziyaret 
etti.

Büyükelçi Prof. Dr. Elizabeth 
Kiongo Kiondu ve Ekonomi 
Kulübü Ege Bölge Başkanı 
Cengiz Ertaş’ın katıldığı zi-
yarette Rektör Yardımcıları-
mız Prof. Dr. Recai Tunca ve 
Prof. Dr. Halil Kırnak’ın yanı 
sıra ilgili personel yer aldı.

Uluslararası öğrenciler, Tan-
zanya Cumhuriyeti’ne yapı-
labilecek yatırımlar ve eği-
tim alanında yapılabilecek 
ikili işbirlikleri konusunda 
Rektörümüzle görüşen Bü-
yükelçi Prof. Dr. Elizabeth 
Kiongo Kiondu, Türkiye’den 
sağlık alanında da yararla-

nabileceklerini ifade etti. 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Tanzanya Cumhuri-
yetinden gelecek öğrencile-
re kapılarının açık olduğunu 
belirterek Türkiye’de eğitim 
gören yaklaşık 240 Tanzan-
yalı öğrencinin bulunduğu-
nu ve bu sayının daha da 
artmasından memnuniyet 
duyacaklarını söyledi.

Tanzanya Cumhuriyeti’nden 
gelen Üniversitemiz Fen 
Bilimleri Enstitüsün İnşaat 
Mühendisliği Bölümünde 
Yüksek Lisan öğrencisi Sy-
lvester Erick Kıjıco’nun da 
katıldığı ziyarette keyifli an-
lar yaşandı.
 
Konuşmaların ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 

Bircan, Tanzanya Cumhu-
riyeti Büyükelçisi Prof. Dr. 
Elizabeth Kiongo Kiondu’ya 
Üniversitemiz hediyelerini 
verdi.

Program Vali Yardımcısı 
Mustafa Arat’ın da katılı-
mıyla Merkez Kafeterya’da 
yenen öğle yemeği ile son 
buldu.
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İzmir Milletvekili Rektörümüzü 
ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletve-
kili ve Milli Savunma 
Komisyonu Sözcüsü 

Cemal Bekle, 25 Eylül 2018 
tarihinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’ı makamın-
da ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yardımcı-
larımız Prof. Dr. Recai Tunca, 
Prof. Dr. Halil Kırnak, Üniver-
sitemiz Romanlar Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdü-
rü, Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
E. Didem Evci Kiraz yer aldı.

Faaliyete geçtiği yıldan bu 
yana Üniversitemiz Roman-
lar Uygulama ve Araştırma 
Merkezinin çalışmalarını 
yakından takip ettiğini be-
lirten Cemal Bekle, “Bu mer-
kez Ülkemiz ve Aydın için 
önemli bir yere sahip. Mer-
kez tarafından yürütülecek 

saha çalışmaları ve oluştu-
rulacak programlarla bilgi-
nin veriye dönüştürülmesi 
mümkün olacak.” dedi.

Merkezin yıllardır sami-
mi ilişkilerle çalışmalarını 
yürüttüğünü ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Romanlar Uygulama 

ve Araştırma Merkezini des-
teklediklerini ifade ederken, 
desteklerinden dolayı Ce-
mal Bekle’ye teşekkür etti.

Merkezin çalışmaları hak-
kında bilgiler veren Roman-
lar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. E. 
Didem Evci Kiraz, gerçek-

leştirmeyi planladıkları pro-
jelerinden bahsetti. 

Ziyaretin ardından, Merkez 
Yönetim Kurulu’yla bir araya 
gelen Cemal Bekle, Roman-
lar, Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile Hemşirelik Fa-
kültesi’ni de ziyaret ederek 
Üniversitemizden ayrıldı.
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Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
sonuçlarına göre ter-

cihini Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesinden (ADÜ) 
yana kullanarak Üniversi-
temiz öğrencisi olmaya hak 
kazanan öğrencilerimiz, 
kayıtlarını yaptırmak için 3 
Eylül itibariyle Aydın’a gel-
meye başladı.

Öğrencilerimizi, Aydın’a 
ayak bastıkları andan itiba-
ren yabancılık çekmemeleri 
amacıyla Üniversitemiz per-
sonelinden oluşan bir ekip 
Aydın Otogarında karşıladı.  
Karşılarında ADÜ standını 
gören öğrenciler memnu-
niyetlerini ifade ederken; 
öğrencilerimize kampüste 
yaşamdan barınma ve bes-
lenme imkânlarına, yurt dışı 
programlarından ulaşım 
alternatiflerine kadar bir-
çok bilginin yer aldığı “ADÜ 
Rehber” verildi. Üniversiteye 
yeni başlayan bir öğrenci-
nin adeta yol haritası niteli-
ğinde hazırlanan “ADÜ Reh-

ber”  ile öğrencilerimiz ADÜ 
ile ilgili bilinmesi gereken 
birçok bilgiye rahatlıkla ula-
şabiliyor.

“ADÜ Ailesine katılacak 
öğrencilerimize şimdiden 
başarılar diliyorum”

Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesinin, eğitim öğretim 
için ülkemizin en elverişli 
üniversitelerinden biri ol-
duğuna dikkat çeken Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Aydın ilinin de öğrencisi ile 
barışık bir kent olduğunu 
söyledi. Prof. Dr. Bircan,   “Ay-
dın, coğrafi konumu itiba-
riyle birçok avantaja sahip 
olup bunları faydalı katma 
değere dönüştürecek po-
tansiyele sahiptir. İlimizin 
taşıdığı değerlerin farkın-
dalığıyla, üzerimize düşen 
sorumlulukları büyük bir 
mutlulukla yerine getiriyo-
ruz. Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesinin artarak de-
vam eden bir marka değeri 
var. Göreve geldiğimiz gün-

den itibaren gerek fiziksel 
gerekse insani yatırımları 
atlamadan büyük bir özenle 
gerçekleştirdik. Kendi evlat-
larımızı gönül rahatlığıyla 
gönderebileceğimiz bir üni-
versite sloganı ile yola çıktık 
ve bugün bunu başarmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Bu 
yıl ADÜ Ailesine katılacak 
olan öğrencilere şimdiden 
başarılar diliyorum.” dedi. 

13 bin 230 öğrencinin 
kayıt yaptırması 
bekleniyor

Geçtiğimiz yıl lisans düze-

yindeki doluluk oranı ile or-
talamanın oldukça üzerinde 
büyük bir başarı yakalayan 
Üniversitemize, bu yıl 13 bin 
230 öğrencinin kayıt yaptır-
ması bekleniyor. 7 Eylül’e 
kadar devam edecek kayıt-
lar sonrasında, üniversitele-
rin boş kalan kontenjanlara 
öğrenci kabulüne imkân 
sağlayacak olan Ek Tercih 
ve Yerleştirme sonuçlarının 
da açıklanması ile tüm bö-
lüm ve programlarımızda 
yakalanan doluluk oranı ba-
şarısının %100’e ulaşacağı 
öngörülüyor.

Üniversitemizde kayıt heyecanı 
başladı
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Yeni bölümlerde doluluk oranı 
yüzde 100

Her yıl ortalamanın 
üzerinde doluluk ora-
nıyla Ege Bölgesinin 

en çok öğrenci kabul eden 
üniversitelerinden bir olan 
Üniversitemiz, bu yıl da ilk 
tercihlerde yüzde 82.9 yer-
leşme oranıyla birçok köklü 
üniversiteyi geride bıraktı. 
Yeni açılan bölümlerde ise 
kontenjanların tamamı dol-
du. 

Bu yıl 550 bin kişi tercih 
yapmadı

Bu yıl yaklaşık 2 milyon 
322 bin kişinin başvurduğu 
ve 1 milyon 750 bin kişinin 
de tercih yapabilme hakkı 
kazandığı YKS’de en çok 
dikkat çeken durum tercih 
yapabilecekken tercih hak-
kını kullanmayan 550 bin 
kişi oldu. Son yıllardaki en 
büyük sayı olarak dikkat 
çeken tercih yapmayan öğ-
renciler, ek yerleştirmeler-

de boş kalan kontenjanlar 
için yarışacak. 

İlk kez öğrenci kabul eden 
bölümler tamamen doldu

Üniversitemiz bünyesinde 
bu yıl ilk defa öğrenci ka-
bul eden Aydın İktisat Fa-
kültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü, İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü ve Bu-

harkent Meslek Yüksekoku-
lu Çağrı Merkezi Hizmetleri 
bölümleri ise ilk tercih dö-
neminde tüm kontenjanla-
rını doldurdu.  

Ek yerleştirme döneminde 
adayları zorlu bir süreç 
bekliyor

Sınavsız geçişin kaldırıla-

rak adayların merkezi yer-
leştirme puanlarıyla tercih 
ettikleri üniversitelere yer-
leştirildiği geçtiğimiz yıl 
yaklaşık 210 bin kontenjan 
boş kalmıştı. Bu yıl ilk ter-
cih döneminin ardından 
yalnızca 80 bin kontenjan 
boş kalırken, ek yerleştirme 
döneminde adayları zorlu 
bir sürecin beklediği kayde-
dildi.
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İsabeyli Kampüsünde temel atma 
töreni gerçekleşti

Nazilli İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi 
(İİBF) İdari Ek Bina 

Temel Atma Töreni, 17 Eylül 
2018 tarihinde İsabeyli Yer-
leşkesi’nde gerçekleşti.

Temel atma törenine;  Ay-
dın Milletvekili Bekir Kuvvet 
Erim, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Rektör Yardım-
cılarımız Prof. Dr. Recai Tun-
ca, Prof. Dr. Törün Özer, Prof. 
Dr. Halil Kırnak, Nazilli İİBF 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Er-
demir Gündoğmuş, Fakülte 
Dekan Yardımcıları, Prof. Dr. 
Yusuf Kaderli, Doç. Dr. Ab-
dullah Özdemir, akademik 
ve idari personel katıldı.

Törende Merhum Adnan 
Menderes’i anarak konuş-
masına başlayan Aydın Mil-
letvekili Bekir Kuvvet Erim, 
Adnan Menderes’in izinde 
millete hizmet etmekten 
başka gayelerinin olmadı-
ğını söyledi. Erim, “İsabeyli 
Kampüsü bu bölgenin eği-

tim, kültür ve sosyal ya-
şamının yükselişine katkı 
sağlamaktadır. İlimizin sos-
yo-ekonomik gelişiminde 
önemli rol oynayan Aydın 
Adnan Menderes Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Cavit 
Bircan’a ve tüm akademis-
yenlerimize teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan yaptığı konuşmada, 
Nazilli İİBF’nin 9 bin öğ-
renciye ev sahipliği yaparak 
Üniversitenin en büyük nü-
fusa sahip kampüslerinden 
biri olduğunu vurguladı ve 
şöyle devam etti: “Büyümeye 
bağlı olarak artan derslik ih-
tiyacı sebebiyle, bu binanın 
projesini Kalkınma Bakanlı-
ğının yatırım bütçesine al-
dırdık. Binamız gerekli olan 
amfi ve oda ihtiyacını kar-
şılayacaktır. Üniversitemizin 
gelişimi ve öğrencilerimizin 
daha iyi şartlarda eğitim 
alabilmeleri için, elimizden 
gelen ne varsa yapmaya ha-
zırız, binamız Fakültemize 

ve öğrencilerimize şimdiden 
hayırlı uğurlu olsun.” 

Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Erdemir Gündoğ-
muş; temeli atılan bina ile 
ilgili bilgiler verdiği konuş-
masında binada 2 bin 500 
öğrencinin aynı anda ders 
görebileceğini söyledi. Prof. 

Dr. Erdoğmuş, “Binamız 5 
000 m2 kapalı alana sahip 
3 katlı olarak projelendirildi. 
Binanın zemininde 4 büyük 
amfi, toplamda 18 amfi yer 
alacak. Bu binanın yapıl-
masında başta Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan olmak 
üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi.
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Rektörümüz YÖK Başkanı Saraç’la 
bir araya geldi 

Türk Fizik Derneğinin 
Bodrum’da düzenledi-
ği 34. Uluslararası Fi-

zik Kongresi’nde onur ödülü 
alan Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta 
Saraç, 5 Eylül 2018 tarihinde 
Muğla Sıtkı Koçman Üniver-
sitesinde bölge rektörleriyle 
bir araya geldi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta 
Saraç başkanlığında ger-
çekleşen toplantıya Türki-
ye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırmalar Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal,  Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Hüseyin Çelik ve 
bölge üniversitelerinin rek-
törleri katıldı. 

Toplantıda üniversitelerin 

projeleri, eğitim sistemi, fi-
zik, kimya, biyoloji gibi te-
mel bilimlerin revaçta olan 
programlar haline getiril-
mesi konuları görüşüldü. 

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, YÖK Başkanı Saraç ile 
yaptığı görüşmede, Üniver-
sitemizde yapılan yatırımlar 
hakkında bilgi vererek Aydın 

Adnan Menderes Üniversi-
tesini öğrenci odaklı bir üni-
versite haline getirmek için 
fiziki ve sosyal yatırımlara 
ağırlık verdiklerini ifade etti.
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Milli Park’ın fark
edilmeyen zenginliği:

Endemik ve nadir
görülen bitkiler

H a b e r  ӏ Mahmut KARAKELLE F o to  ӏ Mahmut KARAKELLE - E KO D O S D

Milli Park’ın fark
edilmeyen zenginliği:

İlimiz sınırları içerisinde bu-
lunan Dilek Yarımadası Bü-
yük Menderes Deltası Milli 
Parkı, Söke, Kuşadası, Didim 
ilçelerinde yaklaşık 27 bin 
600 hektar alandan oluşu-
yor. Toplam 804 bitki türü 
ve 31 nadir ve endemik bit-
kiye ev sahipliği yapan Milli 
park ve çevresi sahip oldu-
ğu bitki çeşitliliği sebebiyle 
Avrupa Konseyi tarafından 
Avrupa Biogenetik Rezerv-
leri Şemasında ‘Flora Bioge-
netik Rezerv Alanı’ olarak 
kabul edildi. Yarımadanın 
güneyinde yer alan Büyük 
Menderes Deltası’nın 1994 
yılında Milli Park kapsamına 
alınması Delta’nın A sınıfı 
sulak alan olması etkendir. 
Delta zengin kuş popülas-

yonlarının yanı sıra birçok 
bitkiye de ev sahipliği yapı-
yor. Bu alan içerdiği biyolo-
jik çeşitlilikten, nesli tüken-
mek üzere olan canlılardan 
ve endemik türlerden dolayı 
uluslararası öneme sahip ve 
Uluslararası Ramsar, Bern ve 
Rio Sözleşmeleri ile Barse-
lona Konvansiyonu ile koru-
nuyor.

Kısa mesafelerde 
değişen iklim 
bitki çeşitliliğinin 
oluşmasını sağlıyor

Hem Dilek Yarımadası hem 
de Büyük Menderes Del-
tası’nın barındırdığı farklı 
fiziksel özellikler ve yüksel-

tiye bağlı olarak değişen ik-
lim, bitki örtüsünün de kısa 
mesafeler içerisinde fark-
lılık göstermesini sağlıyor. 
Bahar aylarında milli par-
ka gidildiğinde, her köşede 
farklı renkte, farklı şekiller-
de doğanın harikalarını iz-
leme fırsatı elde edilirken 
bir yandan da sadece Milli 
park coğrafyasında yetişen 
hassas türleri görebilmek 
mümkündür. Milli parktaki 
her bitki kendi yaşam ala-
nını oluşturarak, tüm güzel-
liklerini sergileyip keşfedil-
meyi bekliyor. Dünyadaki 
botanik tutkunlarının mut-
laka görmek istedikleri 
önemli doğa alanı olan milli 
park, doğanın hayat buldu-
ğu renklerin en canlı oldu-

Ülkemizin en çok ziya-
ret edilen milli park-
ları arasında yer alan 
ve dünya ölçeğinde 
birçok endemik bitki 
ve hayvan türünü bün-
yesinde barındıran Di-
lek Yarımadası Büyük 
Menderes Deltası Mil-
li Parkı, Akdeniz’den 
Kafkasya’ya kadar var-
lık gösteren bitkilerin 
tabii olarak bir arada 
görüldüğü bir ortam 
sunuyor.
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ğu bahar aylarında mutlaka 
görülmelidir. Sonbaharın 
gelişiyle sarı ve kızıl renk-
lere bürünen milli park fo-
toğraf tutkunlarının gözdesi 
oluyor. Bugüne kadar tespit 
edilebilen bitki türünün sa-
yısı 804, keşfedilmeyi bekle-
yen kaç bitkinin olduğu ise 
bilinmiyor. İyi bir gözlemci 
olanlar başlarını uzatarak 
kendisinin izlenmesini bek-
leyen doğanın harika çiçek-
lerini her an görebilir.

“Doğa Eğitim ve 
Tanıtım Müzesi ile 
endemik bitkiler 
tanıtılacak”

Dilek Yarımadası ve Büyük 
Menderes Deltası’nın bitki 
ve hayvan varlığının ulus-
lararası alandaki önemini 
anlatan Dilek Yarımadası 
Büyük Menderes Deltası 
Milli Parkı Müdürü Koray 
Aşık, Milli Park’ın bitki zen-

ginliğine ve Milli Park ende-
miklerine dikkat çekti.  Ziya-
retçilerin endemik bitkileri 
doğal ortamlarında görme-
lerinin zorluklarına da de-
ğinen Aşık, Milli Park’ın 
Uzun Devre Gelişim Planı 
kapsamında Söke İlçe’sine 
bağlı Eski Doğanbey Mahal-
lesi’nde bölgede, endemik 
bitkileri tanıtmak amacıyla 
Doğa Eğitim ve Tanıtım Mü-
zesi kurulacağını müjdeledi. 
Aşık “Ziyaretçilerimizin ge-
rek Milli Park’ın ziyaretçile-
re kapalı kısmından dolayı 
gerek Milli Park’ın coğrafya-
sından dolayı endemik bit-
kileri görmeleri çok zor. Bu 
müzeyle ziyaretçilerimiz en-
demik türlere ait görsellere 
ve tüm bilgilere ulaşabile-
cekler. Bu şekilde ülkemizde 
tabiat bilincinin ve sevgisi-
nin oluşması sağlanırken bir 
yandan da uluslararası öne-
me sahip bir değerimizin 
tanıtımı yapılacaktır.” diye 
konuştu. 

“Ekolojik olarak 
hassas bir 
bölgedeyiz”

Milli park ve çevresinin do-
ğal kaynak türleri açısından 
zengin olup, antik dönem-
lerden günümüze kadar 
önemli ve nadir türleri bün-
yesinde barındırdığını ifade 
eden Ekosistemi Koruma 
ve Doğa Sevenler Derneği 
(EKODOSD) Başkanı Bahat-
tin Sürücü, yeterli önlemle-
rin alınmamasından dolayı 
birçok değerin kaybolduğu-
nu ifade etti.  Sürücü, “Eko-

lojik açıdan çok hassas bir 
bölgede olmamıza rağmen, 
son 30 yılda hızla artan nü-
fus, kontrolsüz gelişmeler, 
plansız ve yoğun yapılaşma-
lar sonucunda birçok doğal 
değerinin kaybolması ne 
yazık ki engellenememiş-
tir. Roma dönemini görmüş 
ağaçlar beton bloklar ara-
sında yok olmaya mahkûm 
olurken yetişme alanları 
kent çevresinde olan ende-
mik bitkiler de bu oluşum-
dan nasibini almaktadır.” 
dedi.

Milli Park endemik ve nadir türlerin yanı sıra 804 çeşit bitkiyi bünyesinde barındırarak, özellikle bahar 
aylarında ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. 
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Doç. Dr.
Mesut KIRMACI

Fen – Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

“Her yıl yok olma 
eşiğinde olan 2 
bin yeni bitki türü 
keşfedilmektedir.” 

Royal Botanic Gardens 
(KEW) tarafından hazırla-

nan bir rapora göre, şu anda 
dünyada yaklaşık olarak 369 
bin bitki türünde yüzde 94’ü 
çiçekli olmak üzere 391,000 
damarlı bitki türü bilinmek-
tedir.  Her yıl, çoğu yok olma 
eşiğinde olan yaklaşık 2 
bin yeni bitki türü keşfedil-
mektedir. Elde edilen en iyi 
tahmine dayanarak, bilim 
adamları, tüm bitki türleri-
nin yüzde 21’inin - ya da her 
beş bitki türünden birinin 
- yok olma tehlikesiyle kar-
şı karşıya olduğunu belirt-
mektedir. En büyük tehditler, 
yeni tarımsal sahaların açıl-
ması, hayvancılık, yeni konut 
ve ticari alanların oluşturul-
masıdır. İklim değişikliği şu 
anda küçük bir tehdit olarak 
gözükmekte, ancak araştır-
macılar, önümüzdeki yıllar-
da daha büyük bir tehdidin 
oluşmasının muhtemel ol-
duğunu söylemektedir. Tür-
kiye, üçte biri endemik ol-
mak üzere, yaklaşık 12.000 
takson (tür, alttür, varyete) 
çiçekli bitki ve eğrelti barın-
dırmaktadır.

Koray AŞIK

Dilek Yarımadası Büyük 
Menderes Deltası Milli Parkı 
Müdürü

“Yılda yaklaşık 1 
milyon insan Milli 
Parkı ziyaret ediyor”

Dilek Yarımadası Büyük 
Menderes Deltası Milli Par-
kı uluslararası öneme sahip 
milli parklarımızdandır. Bir-
çok uluslararası sözleşmeye 
taraf olmuş ve bu uluslara-

rası sözleşmelere göre ko-
runmaktadır. Milli Parkımız, 
bitki çeşitliliği bakımından 
oldukça zengindir. Bu zen-
gin bitki çeşitleri içerisinde 
6 tane bitki Milli Park ende-
miğidir. Bu bitkileri dünyada 
sadece Milli Park’ta görebil-
mek mümkündür.  Yıllık yak-
laşık 1 milyon insan Milli 
Parkı ziyaret ediyor. Ziyaret-
çilerimizden bazıları eko tu-
rizm amacıyla Milli Park’ın 
zengin bitki varlığını keşfe 
çıkıyor. Milli Park’ta 3 adet 
yürüyüş parkurumuz var. Bu 
parkurlarda ziyaretçileri-
miz Milli Park’ın doğasıyla 
baş başa kalabilmektedir. 3 
parkurdan biri olan Oluklu 
Dere Kanyonu 18 km’den 
oluşur ve bitki çeşitliliği ba-
kımından benzersizdir. Milli 
Park endemiği olan Tüylü 
Çan Çiçeği’ne bu parkurda 
rastlamak mümkündür. Milli 
Park’ın Uzun Devre Gelişim 
Planı’na göre birçok noktaya 
yeni fonksiyonlar kazandırı-
lacak. Ziyaretçilerimizin en-
demik bitkileri canlı olarak 
görebilmeleri pek mümkün 
olmuyor. Bu plana göre Eski 
Doğanbey’e Doğa Eğitim ve 
Tanıtım Müzesi kurulması 
öngörülüyor.
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Bahattin Sürücü 

EKODOSD Başkanı

“Endemik Bitkiler 
Botanik Turizmine 
Kazandırılmalıdır”

Milli Park çevresinde en yaş-
lı olan zeytinin M.S. 265’ler-
de doğduğu, Kuşadası için-
de devasa boyutlardaki bir 
meşe ağacının ise İstan-
bul’un Fethi’nden önce var 

olduğu düşünüldüğünde, 
günümüzde beton blokla-
rın arasında sıkışıp yaşamı-
nı hala sürdüren tarihin bu 
sessiz tanıklarının ne kadar 
önemli olduğu bilinmelidir. 
Bunca baskıya ve tehditlere 
rağmen, kent içinde kalan 
doğal alanlarda 400’den 
fazla bitki türünün tespit 
edilmesi, 202’den fazla or-
kidenin görülmesi, dünyada 
sadece bu bölgede yaşayan 
endemik türlerin varlığının 
bilinmesi bir turizm kenti 
için çok önemlidir. Dünyada 
giderek yaygınlaşan botanik 
turizmi için, bitki çeşitlili-
ğinin yoğun olduğu ve en-
demik türlerin korunduğu 
yerler çok ilgi çekmektedir. 
Milli Park ve çevresi bitki 
çeşitliliği açısından zengin 
türlere ev sahipliği yapar-
ken, aynı zamanda da en-
demik birçok türün yetiştiği 
doğa alanlarına sahiptir. Bu 
zengin doğal değerlerin ko-
ruma-kullanma dengesi gö-
zetilerek botanik turizmine 
kazandırılması, hem nadir 
türlerin korunmasını hem 
de yerel ekonomiye katkı 
sağlayacaktır.

EKODOSD Kimdir?

EKODOSD; Ormanlar, kıyılar 
ve sulak alanlar gibi insan 
ve tüm diğer canlılar için 
yaşamsal önemi olan eko-
sistemlerin, bitki ve hayvan 
çeşitliliğinin korunmasını 
amaçlayan çalışmalar yapa-
rak farkındalık yaratmaya, 
tarihin, kültürün korunması-
na ve tanıtılmasına yönelik 
araştırmalar ve projeler yü-

rütmektedir. Aynı zamanda 
Aydın coğrafyasında Eko-
turizm etkinliklerinin alt 
yapısını oluşturmaya gayret 
etmektedir.  Kuş gözlemcili-
ği, Botanik, Trekking, Otantik 
köy turları, yerel festivaller 
gibi etkinlikleri koruma - 
kullanma dengesi gözete-
rek ve turizme kazandırma-
ya çalışarak, bu etkinliklerin 
yöre insanının ekonomisine 
katkı yapmasını ve onların 
doğal ve kültürel kaynakları 
daha korumacı bir şekilde 
yaklaşmalarını hedeflemek-
tedir. EKODOSD’un çalışma 
alanları içinde Kuşadası 
ve çevresi, Dilek Yarımada-
sı-Büyük Menderes Deltası 
Milli Parkı, Beşparmak Dağ-
ları (LATMOS), Madran Dağ-
ları, Kanyonlar, Mağaralar, 
Bafa Gölü Tabiat Parkı, Azap 
Gölü geniş yer almaktadır.
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Milli Park ve 
çevresinin nadir ve 
endemik türlerini 
tanıyalım

Bilim dünyasına Kuşada-
sı’ndan tanıtılmıştır ve adını 
Dilek Yarımadası’nda bulu-
nan Samson Dağı’ndan (eski 
adıyla Mykale) almaktadır. 
IUCN göre (CR) kritik düzey-
de endemik bir bitkidir.

Mutlaka koruma altına alın-
ması gerekiyor. Bitkiyi teh-
dit eden en önemli faktör 
kentleşme baskısıdır. Yö-
resel olarak Aydın Gaşağı, 
Tüllüşah ve Delice Enginar 
olarak bilinmektedir. Ülke-
mizde Kuşadası ve Muğla’da 
yayılışı vardır. Çok yıllık yarı 
otsu bir türdür. Çiçeklenme 
zamanı 6-7. aylar olup ge-
nellikle deniz seviyesinden 
300 m ye kadar olan kuru 
çalılıklar ve kalkerli makilik 
alanlarında ve yol kenarla-
rında bulunur. Peyzaj uygu-
lamalarında kullanılabilir. 
Bitkinin tıbbi etkileri vardır, 
bu bitkilerden elde edilen 
maddelerin kanser çalış-
malarında kullanıldığı ifade 
edilmektedir.

Tüllüşah
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Aydın Ölmez çiçeği olarak 
bilinen türün ülkemizdeki 
yayılışı yalnız Kuşadası’dır 
ve buraya özgü endemik bir 
türdür. Denize bakan kireç 
taşından oluşan topraklar-
da yayılış gösterir. Çok yıllık 
otsu bir tür olup çiçeklenme 
zamanı 4-5. aylardır. Önemli 
tıbbi bitkilerdendir. Bitkinin 
çiçekli kısımlarından hazır-
lanan demleme yöntemiyle 
hazırlanan çayın idrar sök-
türücü, böbrek taşı düşürücü 
olarak, allerjik deri hastalık-
larına, safra hastalıklarına 
ve migrene karşı kullanılır.

Aydın Ölmez 
Çiçeği

Karanergis olarak bilinen 
türün ülkemizde Batı Ana-
dolu Bölgesinde Pinus Ko-
rulukları, makilik alanlarda, 
çayırlık alanlarda ve kalker-
li kayalık alanlarda yayılış 
vardır. Aynı zamanda Tavuk 
ve Kurbağa çiçeği olarak bi-
linir. Peyzaj çalışmalarında 
kullanılabilecek bir türdür. 
Çok yıllık otsu soğanlı bir 
tür olup çiçeklenme zamanı 
9 - 11. aylar olup genellikle 
deniz seviyesinden 1000 m. 
kadar olan yükseltilerde bu-
lunur.

Karanergis

Tek yıllık otsu bir bitkidir. 
1000-2500 m. ler arasındaki 
kayalık ve taşlık alanlarda 
yetişir. 4-6. Aylarda çiçek-
lenirler. Güney Batı, Batı ve 
Güney Anadolu bölgelerinde 
doğal olarak yayılış göste-
rirler. Aydın iline ait önemli 
endemik türlerimizdendir.

Kaya 
Beğendi

Soğan, sarımsak ve pırasa 
gibi sebze türleriyle akraba 
olan Kıyı  Sarımsağı’nın kök 
kısmında bulunan soğanın 
dış kabuğu zarsı veya derim-
si yapıda olup, soğancıklar 
birkaç tane, büyük ve sarımsı 
renktedir.  Türkiye’de ilk kez 
Dilek Yarımadası ve Büyük 
Menderes Deltası Milli Par-
kı’nda bulunması nedeniyle 
önem taşıyan Kıyı Sarımsa-
ğı, endemik bir türdür. Yoğun 
olarak Dilek Yarımadasının 
kuzeyindeki Aydınlık Koyda 
ve yarımadanın güneyinde 
az da olsa Karina Falezlerin-
de görülmektedir. Böylesine 
önemli türlerin bulunduğu 
Milli Parkta, yanı başında 
yüzenlerin bilgi yetersiz-
liğinden dolayı farkında 
olamadığı bu türlerin tanı-
tılması ve bu konuda bilinç-
lendirilmeleri bu türlerin 
korunmasına katkı sağlaya-
caktır.

Kıyı 
Sarımsağı 
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DOSYA

Ebegümecigiller yaklaşık 
1500 türüyle  kutuplar hariç 
dünyanın her yerinde yayılış 
gösteren çiçekli bitkilerdir. 
Tek ya da çok yıllık otsu, çalı 
ya da ağaç formundadır. Bü-
yük, parlak huni şeklinde çi-
çekleri  vardır. Bu familyaya 
ait olan Malope L. Üç türü 
olan bir cinstir: Malope tri-
fida (Cav.), Malope anatolica 
(Huber-Mor.), Malope mala-
coides. Malope L. cinsine ait 
yabani türler Akdeniz havza-
sında bulunur.

Anadolu ebegümeci makiler 
arasında 300 metre yüksek-
likte bulunmaktadır. Sam-
sun Dağı’nın kuzey yamaç-
ları, katırtırnağı (Spartium 
junceum) ve karışık pınar 
makisi (Quercus coccifera) 
aralarında bulunmaktadır. 
Davutlar Mahallesinin 9 km 
güney batısında 280 metre 
yükseklikte kayıt altına alın-
mıştır. Bu hem tip hem de 
dünya için tek örnektir.

Anadolu 
Ebegümeci

Baklagiller (Fabaceae/Legu-
minocea) familyasına men-
sup Mürdümükler (Lathyrus) 
cinsinin dünya genelindeki 
187 taksonundan biri olan 
Büyük Çiçekli Mürdümük, 
Türkiye florasında da yer 
alan bir türdür. Latince ke-
lime olan “grandi” Türkçe 
de “Büyük” yine Latince bir 
kelime olan “florus” Türkçe 
de “Çiçek” anlamına geldi-
ğinden “Büyük Çiçekli” den-
mektedir. Mürdümükler tür 
ve çeşit zenginliği göster-
diği alanlar olarak Akdeniz 
havzası, Yunanistan, G. Bal-
kanlar, Makedonya, G. İtalya, 
Sicilya Ön Asya, Kuzey Ame-
rika ve Güney Amerika’nın 
sıcak bölgeleri gösterilmek-
tedir. 

Büyük Çiçekli Mürdümük 
(Lathyrus grandiflorus), ilk 
kez 1997 yılında Dilek Yarı-
madasında, Kalamaki orman 
yolu üzerindeki, dere kena-
rında 200 m’ de görülmüş-
tür. Büyük çiçekli mürdümük 
fundalık ve kayalık yamaç-
larda yayılış gösterir. Türki-
ye’de pek yaygın olmayan 
bu tür çok kısıtlı bir alanda 
Balıkesir, Bursa ve Aydın ci-
varlarında yer almaktadır.

Mürdümük 

Silene cinsi dünyadaki en 
büyük çiçekli bitki cinsle-
rinden biridir, yaklaşık 750 
türe sahiptir. Bunların yarıya 
yakını Akdeniz’de yaşar. Gü-
ney-batı Asya ve Güney Bal-
kan Yarımadası bu cins için 
iki ana merkezi oluşturur. 
Silene Türkiye populasyo-
nu, 31 seksiyondan 170 tür 
ile temsil edilir. Bu türlerin 
%42’si endemiktir. Çok yıllık 
otsu bir bitkidir. Çiçeklenme 
zamanı Haziran ve Temmuz 
aylardır.

Doğu Akdeniz türüdür. 200-
900 m yükseklikte bulunur. 
Bu tür, dünyada yalnızca 
Batı Anadolu’da yetişmek-
te olup, İzmir-Tire üzerinde 
200-300 metrelerde ve Di-
lek Yarımadası Milli Parkı’n-
da kayıt edilmiştir. 

Silene 
Splendens 

Çıplak adam, Tavşan Topuğu 
ve Topbaş orkidesi olarak 
bilinen bu türün ülkemizde 
Kuzey Batı, Batı ve Güney 
Anadolu bölgelerinde çi-
menlik alanlarda, maki ve 
friganalık alanlarındaki al-
kali ve kalkerli topraklarda 
yayılış gösterir. Yumruları 
salep olarak kullanılır ve 
peyzaj çalışmalarında süs 
bitkisi olarak kullanılabilir. 
Çok yıllık bir tür olup çi-
çeklenme zamanı 3-4. aylar 
olup genellikle deniz sevi-
yesinden 700 m ye kadar 
olan yükseltilerde bulunur.

Topbaş 
Orkidesi
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Şakayık çok yıllık otsu bir 
bitkidir. Önemli endemik 
türlerimizdendir. Ülkemiz-
de Güney ve Batı Anadolu 
bölgesinde 1800 mt. lerde 
orman altında, dere kenar-
larında ve nemli topraklarda 
yetişir. Çiçeklenme zamanı 7. 
aydır. Peyzaj çalışmalarında 
kullanılabilecek önemli tür-
lerdendir.

Adi 
Şakayık

Bölgesel olarak Yakalı Çan 
olarak bilinir. Ülkemizde do-
ğal olarak Batı Anadolu Böl-
gesinde Kuşadası ve çevre-
sinde yetişmektedir. İki veya 
çok yıllık otsu bir türdür. Çi-
çeklenme zamanı 5-6. aylar 
olup genellikle taşlık-kaya-
lık alanlarda ve duvar kenar 
ve üzerlerini tercih etmekte-
dir. İyi bir peyzaj bitki özel-
liği taşımaktadır. Kuşadası 
ve çevresi için endemik bir 
türdür.

Yakalıçan

Kumzambağı olarak bilinen 
türün ülkemizde Ege, Akde-
niz, Marmara ve Karadeniz 
Bölgelerinde denize yakın 
kumullarda yayılış gösterir. 
Çok yıllık otsu bir tür olup 
çiçeklenme zamanı 6-10. 
aylardır. Peyzaj çalışmala-
rında değerlendirilebilecek 
bir türdür. Tıbbi kullanımları 
yanında zehirli bir bitkidir

Kum 
Zambağı

Memek olarak bilinen tü-
rün ülkemizde Ege, Akdeniz, 
Marmara, İç Anadolu ve Ka-
radeniz Bölgelerinde tarla 
kenarlarında, makilik alan-
larda ve yol kenarlarında ya-
yılışı vardır. İki yıllık  otsu bir 
bitki olup çiçeklenme zama-
nı 4-7. aylardır. Endemik bir 
tür olup peyzaj çalışmaların 
da değerlendirilebilir. 

Memek

Denize Giren Tatilciler: Milli Parkın benzersiz doğasında, ziyaretçiler hemen yanı 
başlarındaki endemik bitkilerden habersiz tatilin keyfini çıkarıyor
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SAĞLIK

Dr. Öğr. Üyesi Şule Taş Gülen
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi “Verem 

insanlık tarihi 
kadar eskidir”

Tüberküloz nasıl bulaşır?

Birden fazla organa etki 
edebilen Tüberküloz, ağır-
lıklı olarak akciğer ve akci-
ğerlere ait lenf bezlerinde 
yerleşir, öksürük, hapşırık 
veya konuşma ile havaya 
damla yoluyla saçılır ve ha-
vada asılı kalan mikropların 
solunulmasıyla veya vücu-
da nüfuz etmesiyle başka 
bir kişiye bulaşır. Özellik-
le bağışıklığı baskılanmış 
hastalarda (AIDS, kanser, 
organ nakli olguları, anti 
TNF alda, kortikostreoid 

gibi bağışıklığı baskılayan 
ilaç kullananlar, cezaevi, hu-
zur evi gibi toplu yerlerde 
yaşayanlarda) vücudumuza 
alınan ancak uyur vaziyette 
olan bu mikrobun aktif hale 
gelerek aktif hastalığı oluş-
turur.

En çok bulaşma riski 
olanlar kimlerdir?

Tüberküloz hastalığı grip, 
nezle gibi kolaylıkla bulaş-
maz. Tedavi altında olma-
yan, halen basil saçan bir 
hasta ile uzun süre kapalı 

Tüberküloz yani verem insanlık 
tarihi kadar eski, “Mycobacterium 
Tuberculosis’  adı verilen bir mikrobun 
bulaşmasıyla ortaya çıkan bulaşıcı bir 
enfeksiyon hastalığıdır. Dünyada her 
yıl yaklaşık 10 milyon yeni tüberküloz 
vakası bildirilmekte bunun da 1.8 
milyon kadarı ölmektedir. Bu kadar 
yaygın olan bu hastalık doğru ve tam 
olarak tedavi edildiğinde neredeyse 
yüzde yüz iyileşebilmektedir.
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bir yerde birlikte yaşanırsa 
hastalık bulaşabilir. Bu ne-
denle hastalık genellikle 
aynı evde birlikte oturan-
lara ya da yakın arkadaşla-
ra bulaşır. Kalabalık yaşam 
koşulları, yoksulluk bulaşma 
riskini artırmaktadır.

Ev ve kapalı iş yeri ortamı 
dışında bulaşma olur mu?

Ev veya kapalı iş yeri ortam-

ları dışında tüberkülozun 
bulaşması oldukça sınırlıdır. 
Havalanma özellikleri ne-
deni ile uçaklarda bulaşma 
olabilir. Hastanın kaşık, ça-
tal, tabak, bardak, giysi gibi 
eşyaları ile bulaşma olmaz.

“Tüberküloz İnfeksiyonu” 
nedir?

Tüberküloz mikrobu vücuda 
girdikten sonra uzun süre 

hastalık yapmadan sessiz 
olarak kalabilir. Bu kişilerde 
bir hastalık belirtisi yoktur. 
Vücudun savunma mekaniz-
maları aracılığı ile mikrop 
hapsedilmiş gibidir. Bu ki-
şiler durumlarının farkında 
olmazlar ve bulaştırıcı da 
değildirler.

İnsanların ne kadar 
tüberküloz basili ile 
infekte durumdadır ?

Bu gün dünyada ve ülkemiz-
de toplam nüfusun yaklaşık 
üçte biri tüberküloz basili 
ile infekte durumdadır. Bir 
kişinin infekte olduğunu or-
taya koymanın tek yolu Tü-
berkülin (PPD) cilt testidir.

Tüberküloz hastalığı 
nedir?

Vücudumuza giren tüber-
küloz mikropları çeşitli 
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SAĞLIK
nedenlerle aktifleşip ço-
ğalmaya başlarlarsa tüber-
küloz hastalığı ortaya çıkar. 
Tüberküloz hastalığı tedavi 
edilmezse tuttuğu organda 
tahribat yapar ve sonunda 
ölüme yol açabilir.

Tüberküloz infeksiyonu 
olanların ne kadarı tüber-
küloz hastası olur?

Tüberküloz mikrobu alıp 
infekte olanların yaklaşık 
yüzde onu yaşamlarının 
herhangi bir döneminde 
tüberküloz hastalığına ya-
kalanırlar.

Tüberküloz tanısı nasıl 
konulur?

İki haftadan uzun süren 
öksürük, balgam, ateş, gece 
terlemesi, halsizlik ve kilo 
kaybının en belirgin semp-
tomlar olduğunu vurgula-
yan Yrd. Doç. Dr. Şule Taş 
Gülen, “ Bu şikâyetleri olan 
kişide balgam tahlilinde 
Basilin mikroskobik olarak 
gösterilmesi ile tanı kon-
maktadır. 

Tüberküloz hastalığının 
tanısında akciğer filminin 
önemi nedir?

Şüpheli kişide hastalık be-
lirtileri varsa hemen akciğer 
filmi çekilmelidir. Akciğer 
filmindeki bazı görüntüler 
tüberkülozdan şüphelen-
memize neden olur. Fakat 
bu görüntüler başka hasta-
lıklarda da olabileceğinden 
sadece akciğer filmi ile ke-
sin tanı konulamaz.

Akciğer tüberkülozunda 
kesin tanı nasıl konulur?

Akciğer tüberkülozunun 
kesin tanısı balgam ince-
lemesi ile konulur. Doğru 
tanı için, balgamda verem 
mikrobunun gösterilmesi 
önemlidir. Bunun için mik-
roskobik muayene ve kültür 
testi yapılmalıdır. 

Tüberkülin (PPD) testinin 
tanıda değeri nedir?

PPD testi pozitif ise kişinin 
tüberküloz basili ile karşı-
laştığını anlarız. BCG aşısı 
sonrası da PPD pozitf olur. 
Herkese BCG aşısının ya-
pıldığı ve infeksiyonun çok 
yaygın olduğu Türkiye gibi 
ülkelerde erişkinlerde PPD 
testinin tanıda yararı çok sı-
nırlıdır. Çocuklarda ise PPD 
testi tüberküloz tanısında 
değerlidir.

Tüberküloz nasıl tedavi 
edilir?

Tüberküloz tüm toplumu il-
gilendiren bulaşıcı bir has-
talık olup bildirimi zorunlu 
bir hastalıktır. Tedavisi en 
az 6 ay sürmekte ve verem 
savaş dispanserlerinde üc-
retsiz olarak yapılmaktadır. 
Bu amaçla doğrudan göze-
timli tedavi (DGT) stratejisi 
ile olguların ilaçlarını yeter-
li süre ve doğru bir şekilde 
aldığı gözlemlenerek tedavi 
tamamlanmaktadır. Hastalı-
ğın bulaşmasını ve sıklığını 
azaltmanın yolu hastaları 
erken ve doğru bir şekilde 
tedavi etmektir.



   
EYLÜL 2018   ADÜ HABER 25

Tüberküloz tedavisinde 
kullanılan ana ilaçlar ne-
lerdir ? 

• İsoniazid (ağız yolu ile)
• Rifampisin (ağız yolu 
ile)
• Pirazinamid /Morfozina-
mid (ağız yolu ile)
• Etambutol ( ağız yolu 
ile)
• Streptomisin ( kalçadan 
enjeksiyon)
Tedavi genellikle bu ilaçlar-
dan en az 4 tanesi ile baş-
lanmaktadır. 

Tüberküloz hastalığının 
tedavisinde en önemli 
olan nedir?

İlaçların her gün düzenli 
olarak ve yeterli süre kulla-
nılması tedavide en önem-
li olan kuraldır. İlaçların 
düzensiz ve/veya yetersiz 
süre kullanımı tedavisi çok 
zor dirençli tüberküloza yol 
açar.

Doğrudan gözetimli tedavi 
sistemi (DOTS) nedir ?

Tüberküloz tedavisinde ilaç-
ların düzenli ve yeterli süre 
kullanımı o kadar önem-
lidir ki bunun sağlanması 
için Dünya Sağlık Örgütü 
her hastanın bütün tedavi 
boyunca ilaçlarının eğitim-
li bir kişinin gözetiminde 
içirilmesini önermektedir. 
DOTS bu verem savaş sis-
teminin uluslararası adıdır 
(Directly observed therapy 
-short course) “Doğrudan 
gözetim altında kısa süreli 
tedavi”.

Koruyucu tedavi nedir, 
kimlere uygulanır?

Tüberkülozda koruyucu te-
davi infeksiyona yeni yaka-
lanmış fakat henüz hasta 
olmamış kişilerin hastalan-
masını önlemek için yapılır. 
En çok kullanıldığı kişiler 
15 yaş altında olup evinde 

mikrop saçan bir kişi bulu-
nan çocuklardır. Bu tedavi 
6-12 ay süreyle İsoniazid 
adlı ilaçla yapılır.

Tüberkülozdan korunma 
yolları

Tüberkülozdan korunmanın 
en önemli yolu verem aşı-

sının yanı sıra (BCG verem 
aşısı doğumdan sonra 2. 
ayda yapılmaktadır) doğru 
ve dengeli beslenmek, ya-
şam kalitesine özen göster-
mek, vücudu hijyenik tut-
mak ve sigara ve alkolden 
uzak durmak oldukça büyük 
önem arz etmektedir.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi birinci sınıf öğrenci-
lerine yönelik düzenlenen 
Oryantasyon Programı ve 
Beyaz Önlük Giyme Töre-
ni, 25 Eylül 2018 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Programa, Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Serpil Demirağ, Hemşi-
relik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. E. Didem Evci Kiraz, de-
kan yardımcıları, akademis-
yenler, öğrenciler ve velileri 
katıldı. 

Öğrencilerin beyaz önlük 
giyerek hekimlik ailesine 
katıldıklarını ifade eden 1. 
Sınıf Koordinatörü Prof. Dr. 
M. Dinçer Bilgin öğrencilere, 
tıp Eğitimi için düzenli ola-
rak çok çalışmaları gerekti-
ğini öğütledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Serpil Demirağ konuşma-
sında ADÜ Tıp Fakültesinin 
amacının sadece hekim ye-
tiştirmek değil, “insan” olan 
kaliteli hekimler yetiştirmek 
olduğunu söyleyerek öğren-
cilerimizin ADÜ ailesine ka-
tılmalarından dolayı mutlu-
luk duyduğunu belirtti.

Hekimliğin kutsal bir mes-
lek olduğunu ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Üniversitede fiziki 
mekanlarda gerçekleştirilen 
iyileştirmelerden, Üniversite 
Hastanemizde uygulama-
ya konulan yeniliklerden 
bahsetti. Konuşmasının ar-
dından Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, 2018 yılı ÖSYM 
sınavında 5337. olarak Tıp 
Fakültemize ilk sırada giren 
öğrencimiz Mehmet Zahid 
Özdemir’e  beyaz önlüğünü 
giydirdi.

Törende diğer öğrencilere 

beyaz önlükleri, Rektör Yar-
dımcılarımız, Dekanlarımız 
ve akademisyenlerimiz tara-
fından giydirildi.

Programda ilk ders de 
verildi

2018-2019 Eğitim Öğretim 
Yılı’nda Tıp Fakültesi öğren-
cilerine ilk dersi Anatomi 
Ana Bilim Dalından iki ay 
önce emekli olan Prof. Dr. 
Sacide Karakaş verdi. Ana-

tominin tarihçesinden ve 
18 yıldır hizmet verdiği Tıp 
Fakültesi Anatomi Ana Bilim 
Dalında gerçekleştirdikle-
rinden bahseden Prof. Dr. 
Karakaş’ın Fakülteye kazan-
dırdığı 3 kadavra ve 26 ka-
davra bağışçısı öğrencilerin 
ilgisini çekti.  Prof. Dr. Sacide 
Karakaş’a tarafından Tıp Fa-
kültesine yaptığı katkılardan 
dolayı Fakülte Dekanı Prof. 
Dr. Serpil Demirağ tarafın-
dan teşekkür plaketi verildi. 

Tıp Fakültemizde Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleşti
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemiz ev sahipli-
ğinde dördüncüsü düzen-
lenen Uluslararası Kafkas-
ya-Orta Asya Dış Ticaret ve 
Lojistik Kongresi (UKODLK), 
7 Eylül 2018 tarihinde Di-
dim Sosyal Tesisleri Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleşti.
Açılış paneline; Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rek-
tör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Recai Tunca, Prof. Dr. Halil 
Kırnak, Teknokent Genel 
Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, 
Kongre Dönem Başkanı Doç. 
Dr. Adem Karakaş, Didim 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi 
Battal Oğuz, yurt içi ve yurt 
dışından çok sayıda öğretim 
üyesi katıldı.

Kongrenin açılış konuşma-
sını yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan Türkiye’nin 
dünyadaki lojistik önemine 
değinerek Türkiye’nin dış ti-
caret hacminin gelişimi için 
dünya üzerindeki ekonomik 
gelişmelerin yakından iz-
lenmesi ve bu gelişmelerin 
analizinin dikkatli yapılması 
gerektiğini ifade etti. Prof. 
Dr. Bircan “Dünya ülkeleri 
farklı finansal sistemler kul-
lanarak ekonomilerine yön 
veriyor. Bunlardan biri de 
Bitcoin’in alt yapısını oluş-

turan blok zinciri (Blockc-
hain) sistemi. Bu sistem her 
ayrıntısında muazzamlıklar 
barındırıyor. Önemli bir po-
tansiyel güç olan Türkiye’nin 
de doğru kararlar ile Dünya 
piyasalarında kendine etkin 
bir konum elde edeceğine 
inanıyorum.” dedi.

Türkiye’de 1980 sonrası dışa 
açık ihracata dayalı bir kal-
kınma modelinin benimsen-
diği, Ülkemizin uluslararası 
ticarette hak ettiği konumda 
olmadığını söyleyerek ko-
nuşmasına başlayan Kong-
re Dönem Başkanı Doç. Dr. 
Adem Karakaş “Toplam dış 
ticaretimizin içerisinde, 
katma değeri çok yüksek 
olmayan mal ve hizmetle-
rin ihracatı yapılmaktadır. 

İthalatta ise; ham maddeye, 
ara mallara ve enerjiye aşırı 
derecede bağımlı durum-
dayız. Dünya ekonomisinde 
çok küçük rakamlarla kendi-
ne yer bulmaya çalışan bir 
Türkiye görüyoruz. Kong-
remizin amacı; Türkiye’nin 
konumu itibariyle tarihin en 
eski ticaret yolu olan İpek 
Yolu üzerindeki bölgemi-
zin farkındalığını hissettir-
mek, dışa dönük bir büyü-
me modeli benimsetmek, 
dünya ticaretindeki payını 
yükseltmek ve bunun için 
neler yapılabileceğini farklı 
bakış açılarıyla tartışmaya 
açmaktı. Dördüncüsünü dü-
zenlediğimiz Kongremizin 
belli bir aşamaya gelmesi-
nin mutluluğunu yaşıyoruz.” 
dedi.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan gerçekleşen ilk panel, 
Atatürk Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Abdullah 
Takım’ın moderatörlüğünde 
düzenlendi. “Son Gelişmeler 
Işığında Türkiye Ekonomisi 
Kur, Faiz, Cari Açık Üçge-
ninde İhracata Dayalı Eko-
nomik Büyüme’’ konulu pa-
nelin konuşmacıları, Kafkas 
Üniversitesi İİBF Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Adem Üzüm-
cü, Atatürk Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Fehim 
Bakırcı, Recep Tayyip Erdo-
ğan Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Alaattin Kı-
zıltan, İstanbul Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem 
Saatçioğlu idi. 

İki gün süren kongrede, de-
ğişken dünya ekonomisinin 
genel yapısı ve Türkiye’nin 
bu değişken ekonomik yapı-
dan nasıl etkilendiği, dalga-
lı kur sistemi, cari açık, faiz, 
küresel lojistik, blok zincir  
teknoloji kapsamında elekt-
ronik konş  imentosu ve Tür-
kiye’nin uluslararası ticaret-
te izlemesi gereken adımlar 
gibi birçok konuda bilgi 
alışverişi  yapıldı. Kongre; 
katılımcıların online bağ-
lantı ve video sunumlarıyla 
sona erdi. 

Üniversitemiz Dış Ticaret ve Lojistik Kongresine ev 
sahipliği yaptı
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Botanik dünyasına yeni bir 
bitki türünü kaydeden Üni-
versitemiz Buharkent Mes-
lek Yüksekokulu Dr. Öğretim 
Üyesi Metin Armağan’ın, 
keşfettiği bitkiye Fen-Ede-
biyat Fakültesi Biyoloji Bö-
lümü Öğretim Üyelerinden 
Doç. Dr. Mesut Kırmacı’nın 
adı verildi.

Akdeniz’e özgü yerel bir 
endemik bitki türü

Mevcut verilere göre, sadece 
Muğla’nın Kavaklıdere ilçe-
sinin Gökçukur yaylasında, 
kızılçam ormanının açıklık-
larında kireçtaşı kayalıkları 
üzerinde yetişen bitki  “Cen-

taurea kirmacii” ismiyle lite-
ratüre kaydedildi. Konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada Dr. 
Öğretim Üyesi Metin Arma-
ğan, “Gösterişli çiçeklere sa-
hip bir cins olan Centaurea 
L. (Peygamber çiçeği), yüzde 
58 düzeyinde yüksek ende-
mizm oranı ve 200 civarın-
da tür sayısıyla Türkiye için 

önemli bir tabii zenginliktir. 

Son yapılan çalışmalar, Cen-
taurea’nın çeşitlilik merke-
zinin Türkiye olduğunu gös-
termektedir. Yeni keşfedilen 
Centaurea kirmacii, sadece 
bölgesel tip olarak bilinen 
Akdeniz’e özgü yerel bir en-
demik türdür.” diye konuştu.

Üniversitemiz öğretim üyesi yeni bitki türü keşfetti

 Üniversitemizin adını ta-
şıdığı demokrasi şehidimiz 
merhum Başbakan Adnan 
Menderes’in şehadetinin 
57’nci yıl dönümü dolayı-
sıyla 17 Eylül 2018 tarihin-
de Üniversitemiz Tralleis 
Meydanında lokma hayrı 
düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
1950 - 60 yılları arasında 
Başbakanlığını yapan ve 
27 Mayıs 1960 Darbesiyle 
görevinden uzaklaştırıla-
rak idam edilen demokra-
si şehidi Adnan Menderes, 
vefatının 57’nci yılında 
Üniversitemizde anıldı.
Üniversitemiz tarafından 
düzenlenen lokma hayrı, 
öğrenciler, personel ve di-
ğer katılımcılar tarafından 
yoğun ilgi gördü.

Demokrasi şehidimiz Adnan Menderes’i andık
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Rektörümüz MÜSİAD Aydın Şube Başkanını 
ağırladı

  Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Aydın Şube Başkanı Mu-
rat Aksüt’ü, 20 Eylül 2018 ta-
rihinde makamında ağırladı.

Gündemin değerlendirildiği 
ziyarette Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, Üniversite-
mizde gerçekleştirilen yatı-
rımlar hakkında Başkan Mu-
rat Aksüt’e bilgiler vererek 
Üniversite – Sanayi işbirliği-
nin önemini vurguladı.

Ziyaret, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan’ın Başkan Murat 
Aksüt’e Üniversitemiz he-
diyelerini vermesiyle sona 
erdi.

Rektörümüzden ilk ders
 Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 

Bircan, Nazilli Asımın Nesli 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Fen ve Sosyal Bilimler Pro-
je Okulu öğrencilerine, 18 
Eylül 2018 tarihinde yeni 
eğitim öğretim yılının ilk 
dersini verdi.

Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Tö-
rün Özer, Prof. Dr. Halil Kır-
nak, Nazilli Müftüsü Mustafa 
Topaloğlu ve Okul Müdürü 
Bünyamin Aras’ın da bulun-
duğu ilk derste Rektörümüz, 
okulun bilime verdiği önem 
dolayısıyla öğrencilerinin 
çok şanslı olduğunu vurgu-
ladı.

Merhum Başbakanlardan 
Adnan Menderes ve Lib-
ya’daki direnişin öncüsü ve 
sembolü olan Ömer Muh-
tar’ın ölüm yıldönümleri 
olması ile ilgili bilgiler ve-
rerek konuşmasını sürdüren 
Prof. Dr. Cavit Bircan “Bu 
liderler ülkelerini değiştire-
cek, rutinden kurtaracak iş-

ler yaptıkları için darbeciler 
ve gelişime engel olanlar 
tarafından asılmıştır. De-
ğişim için çalışanların kar-
şısına her zaman engeller 
çıkmıştır. Adnan Menderes 
tarihi değiştiren liderlerden 
bir tanesidir. Sizler de tarihi 
değiştirecek, farklı başarıla-
ra imza atacak işler yapmak 
zorundasınız.” dedi.

 “İmam Hatip Liseleri 
sadece imam yetiştiren 
yerler değildir”

Nazilli Asımın Nesli Anado-
lu İmam Hatip Lisesi Fen ve 
Sosyal Bilimler Proje Oku-
lu’nun yeni bir okul olması-
na rağmen oldukça kaliteli 
bir okul olduğunu görmek-
ten dolayı gurur duyduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Cavit Bir-
can, İmam hatip liselerinin 
bilim, fen ve teknolojiyi iyi 
kullanan ve kaliteli öğrenci-
lerin yetiştirildiğini okullar 
olduğuna dikkat çekti. Prof. 
Dr. Bircan “Öncelikle şu algı-
yı kırmak lazım. İmam Hatip 
Liseleri imam yetiştiren yer-

ler değildir. Ahlaki değerleri 
bir araya getirirken, bilim ve 
teknolojinin son gelişmele-
rini de takip eden  okullardır. 
Bu potansiyeli iyi yönlendi-
rebilirsek dünya çapında 
yeni değerler yetiştirmek 
mümkün olacaktır.” dedi.

Rektörümüzün verdiği ilk 
dersin öğrenciler için iyi bir 
motivasyon olacağını söyle-
yen Okul Müdürü Bünyamin 
Aras, katkılarından dolayı 
Rektörümüze teşekkür pla-
keti sundu.
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
AZİZ AVCI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ZOOLOJİ PROFESÖR
HÜSNİYE ÇALIŞIR HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞ.VE HAST.HEMŞ. PROFESÖR
BÜLENT SARPER AĞIR AYDIN İKİSAT FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOÇENT
HAMZA KAHRİMAN AYDIN İKİSAT FAKÜLTESİ MALİYE TEORİSİ DOÇENT

ASLI YORULMAZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT

YAŞAR KUZUCU EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOÇENT
OKAN ATAY ÇİNE MYO TARIMSAL İŞLETMECİLİK DOÇENT
YUSUF KURTULMUŞ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA DOÇENT
OKAN ERTOSLUK BOZDOĞAN MYO LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK DR.ÖĞR.ÜYESİ
TUNCAY ERCAN SEPETCİOĞLU "NAZİLLİ İİBF SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER DOÇENT
FATMA ÇAKIR AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA DOÇENT
MESUT ÇAKIR AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK DR.ÖĞR.ÜYESİ
DURMUŞ SEZER AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSMAN DR.ÖĞR.ÜYESİ
OSMAN NACAK AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ DR.ÖĞR.ÜYESİ
HÜSEYİN NAİL AKGÜL KÖŞK MYO GIDA TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ
DİLARA CAN TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ARŞ.GÖR.
AHMET KÜRŞAT KARA TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ARŞ.GÖR.
SERCAN ÖZBEK TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
GÜLSEREN BİRGÜL ANTEPÜZÜMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ARŞ.GÖR.
ESRA TEPEDELEN TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞ.VE HAST. ARŞ.GÖR.
MUSTAFA DİCLELİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ARŞ.GÖR.
BULUT POLAT TIP FAKÜLTESİ ANEZTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR.
MUHAMMAD ÇAĞRI COŞKUN TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ARŞ.GÖR.
EMRAH GÜRSOY TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ARŞ.GÖR.
TUĞBA İZCİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.
EVRİM ÇEVİK KOÇARLI MYO ÜRETİMDE KALİTE KONTROL ÖĞR.GÖR.
FERİDE ÖNCAN SÜMER ZİRAAT FAKÜLTESİ TAHILLAR VE YEMEKLİK BAKLAGİLLER DR.ÖĞR.ÜYESİ
İSMAİL MERSİNKAYA SÖKE MYO MEKATRONİK ÖĞR.GÖR.
ERHAN KOCA YENİPAZAR MYO EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ ÖĞR.GÖR.

Atananlar2018
Ağustos

              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
ŞELALE ÖZDEMİR SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. MÜSTAFİ
MEHMET ORHAN BÜYÜKDİNÇ TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. İSTİFA
HATİCE SINAV ÜTKÜ TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. İSTİFA
DENİZ GÜNCEL TURAL TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKİL
MEHMET ESKİN TIP FAKÜLTESİ PROFESÖR EMEKLİ
BAHADIR OKTAY FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. L.ÜSTÜ EĞİTİMİ (ÖYP.Lİ) TAMAMLAMA

AYTEKİN KESKİN KÜTÜPHANE VE DOK. DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EMEKLİLİK
RAMAZAN ALTAN YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MÜHENDİS EMEKLİLİK
GÜLŞEN BİLİR VETERİNER FAKÜLTESİ HİZMETLİ EMEKLİLİK
MERYEM AKYILDIZ ÇİL DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD.(MERKEZ) EBE İSTİFA
AHMET ARSLAN GENEL SEKRETERLİK BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NAKİL

Ayrılanlar2018
Ağustos

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