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Sevgili okurlar,
Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin Rektörü olmanın verdiği sorumlulukla güçlü bir kadro oluşturup bu kadro ile Üniversitemizi hak
ettiği konuma taşıma yolunda çalışmalarımıza büyük bir gayretle başladık.
Makamımıza oturduğumuz ilk günden itibaren bizi yüreklendirmek,
çalışmalarımıza omuz vermek ve her zaman arkamızda olduklarını belirtmek için ziyaretimize gelen herkese gönülden teşekkür ediyoruz.
Her biri birbirinden kıymetli ziyaretçilerimizi makamımızda ağırlarken
onlara verdiğimiz en önemli mesaj; Türkiye’nin bulunduğu şartların
farkındalığı ile hareket ederek, her zaman devletinin ve milletinin yanında olarak, Üniversitemizi maddi ve manevi her alanda milli bilinci
esas alan bir anlayışla yöneteceğimizdir.
Amacımız gençlerimizi, ülkemizin geleceği olduklarının farkındalığı
ile sadece mesleki alanda güçlü bir donanımla mezun etmek değil,
onların başka medeniyetlere de yaşam hakkı veren, iletişim ve ulaşım
teknolojisi sayesinde onlarla etkileşim içine giren, sürekli gelişen ve
toplumla kaynaşan bir birey olma yolunda yetişmelerini sağlamaktır.
Büyük bir aile olduğumuzu ve bu büyük ailemizin her bir bireyinin
bizim için çok önemli olduğunun altını önemle çizmek isterim. Akademisyeninden idari personeline, yöneticisinden öğrencisine ailemizin
bütün fertlerini aldığımız tüm kararlara paydaş yaparak, içinde yaşadığımız güzel ilimiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesi yolunda
her türlü çabayı beraberce eksiksiz olarak yerine getirme gayretinde
olacağımızı belirtmek isterim.
Bilimsel çalışmaları, sahaya dönük projeleri ve AR-GE çalışmalarıyla
adından söz ettiren güçlü bir Üniversite olmak için çabalayacağımız
bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum.
Sevgi ve saygıyla….
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

Kütüphane etkinliklerine Yazar
Canan Tan konuk oldu
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ADÜ’nün kadın çalışanları
8 Mart’ı kutladı

D

ünya Kadınlar Günü vesilesiyle Üniversitemizde
çalışan kadın personele yönelik düzenlenen
etkinlik, 8 Mart 2019 tarihinde Merkez Yemekhane
binasında gerçekleşti.
Etkinliğe, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Genel Sekreterimiz Baki Aslantaş, Rektör Danışmanları
Prof. Dr. Mehmet Dündar ve
Hüseyin Turgut ile çok sayıda personel katıldı.
Etkinliğe katılan personel
çiçekler eşliğinde karşılanırken, Üniversitemiz Müzik
Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin müzik dinletisi
beğeni topladı.
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Konuşmasına, hayatımızın
her yerinde ve her anında,
sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı
güzelleştiren başta Üniversitemizde çalışan kadın
personel olmak üzere tüm
kadınların, Dünya Kadınlar
Günü’nü tebrik ederek başlayan Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü
vesilesiyle düzenledikleri
etkinliğe katılımlarından

dolayı tüm personele teşekkür etti.

oynamayı sürdüreceklerini
belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir; Kurtuluş
Savaşı’nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin
kat ettiği mesafede çok
önemli katkıları bulunan
kadınlarımızın, geleceğimizin inşasında da önemli rol

Cinsiyetçi yaklaşımların her
türüne karşı olduklarını vurgulayan Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
“Esasen, bu tür cinsiyetçi
bakış açıları, bizim değerlerimizle, tarihimizle, sosyal
hayatımızın dinamikleriyle
de bağdaşmıyor. Kendi ta-

rihi ve kültürel birikimimiz
ışığında, yanlışları düzelterek, eksikleri tamamlayarak,
kadının her alanda varlığını
güçlendirecek adımları hep
birlikte atmamız gerekiyor.
Kadına yönelik şiddet ve
baskının sadece ülkemizin
değil, tüm dünya kadınlarının sorunu olduğunu
unutmamalıyız. Uğradıkları
haksızlıklar, adaletsizlikler,
ayrımcılıklar karşısında kadınların yanında yer almak,
hepimiz için öncelikle insani bir görevdir.” dedi.
Etkinlikte bir araya gelen
ADÜ Ailesinin kadın personeli, düzenlenen etkinlikle
Üniversitemizde bir ilke
imza atan Üniversite yönetimine teşekkür etti. Canlı
müzik eşliğinde doyasıya
eğlenen kadınlar, “Böyle
bir etkinliğe ihtiyacımız

varmış. Diğer birimlerde
çalışan
arkadaşlarımızla
kaynaşmamız için de bir fırsat oldu. Aydın’ın en büyük

kamu ailesi olarak Üniversitemize ve Aydınımıza değer
katmak için var gücümüzle
çalışmaya devam edeceğiz.

Böyle motivasyonlar hazırlayan yönetimimize de tekrar teşekkür ediyoruz.” dedi.
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin
104. Yıl Dönümünü kutladık
Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Üniversitemiz Tralleis Meydanı’nda düzenlenen
etkinliklerle kutlandı
Etkinliğe Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Rektör Yardımcılarımız Prof.
Dr. Mehmet Aydın ve Prof.
Dr. Ali Akyol, Genel Sekreterimiz Baki Aslantaş, fakülte
dekanları, akademik ve idari personelin yanı sıra çok
sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın ardından başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri
Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Reşat Kartal, Çanakkale Savaşı’nın bir “Destan”
olduğunu dile getirerek
bizlere düşen en büyük görevin bu destanı yaşatmak
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olduğunu vurguladı.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir konuşmasına, Çanakkale Zaferimizin
104. yıl dönümünü millet
olarak büyük bir gurur ve
heyecanla idrak ettiğimizi ifade ederek Çanakkale
Destanı’nın başta Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarını yâd
ederek başladı.

Ȥ20H]DU7DčODUéQGD
*¸Q¾O&RÝUDI\DPé]éQè]L
Var”
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Çanakkale,

taşlarında Gazze var, Gümülcine, Üsküp var, Taşkent
var, Buhara var… Anafartalar’da Arıburnu’nda “Gönül Coğrafyamızın” izi var.
Çanakkale’yi anlayamayan,
Türkiye’yi asla anlayamaz.
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tarihi şanlı zaferlerle dolu
bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu,
birlik ve beraberlik ruhunu
abideleştirdiği topraklardır.
Çanakkale Savaşı, yedi düvele meydan okuyan dönemin en modern ordularını
dize getiren tarihin akışını değiştiren ecdadımızın

yazdığı şanlı bir destandır.
Bizim millet anlayışımızın
milliyetçilik anlayışımızın
çerçevesi Çanakkale’de çizilmiş, özünü kökünü burada bulmuştur. Bu ruhu
anlamayan, milliyeti de
milliyetçiliği de anlayamaz.
O mezar taşlarında Bağdat,
Şam, Kudüs var. Bakü var,
Saraybosna var. O mezar

Öldü denilen İmparatorluğunn dünyanın en kesif ordularını yerle yeksan ettiği
Çanakkale Savaşı’nda birliğin beraberliğin kardeşliğin imanın ve muhabbetin
en çarpıcı örneklerinin yaşandığını kaydeden Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Çanakkale’nin
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
“Önsözü” olduğunu ifade etti. Sözlerini sürdüren
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Tüm
olumsuz koşullara rağmen
iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer,
İstiklal Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci
ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Çanakkale’de
yakılan meşale, istiklal
mücadelemizde ve Türkiye

Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır.
Cumhuriyetimiz, Çanakkale
gibi, Kurtuluş Savaşı gibi
büyük mücadelelerin büyük
fedakarlıkların üzerine inşa
edilmiştir.” diye konuştu.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in konuşmalarının ardından törene
katılanlara, Sağlık, Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından “ Dönmeyi Hiç
Düşünmediler” “Bir Hilal
Uğruna” yazılı tişört dağıtıldı.

DQDNNDOH.RčXVX<RÝXQ
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Konuşmaların
ardından
Üniversitemiz öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği ve
Rektörümüz Osman Selçuk
Aldemir’in başlattığı 3 bin
500 metrelik “Çanakkale
Koşusu” gerçekleşti. Koşunun ardından dereceye giren öğrencilerimize Üniversitemiz öğretim üyelerince
madalyaları takdim edildi.
Etkinliğin sonunda buğday
çorbası, üzüm hoşafı ve bir
somun ekmekten oluşan
“Çanakkale Menüsü” dağıtıldı.
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Üniversitemizde Aydın ekonomisi
mercek altına alındı

Ü

niversitemiz ev sahipliğinde Aydın Ekonomi Kulübü tarafından
düzenlenen ‘Yerel Kalkınma
ve Aydın Ekonomisi’ konulu
etkinlik, 21 Mart 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Etkinliğe, Aydın Milletvekili
ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş,
Germencik Belediye Başkanı
Ümmet Akın, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Aydın,
Aydın Ticaret Odası Başkanı
Hakan Ülken, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, iş
adamları ve öğrenciler katıldı.
Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın İl Başkanı Yıldıray Servet
Çınar yaptığı açılış konuşmasında, Aydın ilinin Yörük
Ali Efe’nin, Adnan Menderes’in yaşadığı topraklar
olması nedeniyle kültürün
beşiği, demokrasinin, değişimin yeri olduğunu ifade
etti. Tarım ve turizmin, Aydın
açısından önemli gelir kaynakları olduğunu belirten
Çınar, sanayileşmemizi gözden geçirmemiz gerektiğini
de vurguladı.
Ekonomik
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Merkezi Hükümet ile iş birliği içerisinde olunması gerektiğini ifade eden Aydın
Milletvekili ve TBMM Kamu
İktisadi Teşebbüsleri (KİT)
Komisyonu Başkanı Mustafa
Savaş, genç nüfus için yeni
istihdam alanlarının yaratılmasının, bunun için de yatırım yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Aydın’ın kişi
başı milli gelirde 11. sırada
olduğunu söyleyen Savaş,
“17 yıldan bu yana ülkemizde siyasi ve ekonomik bir istikrar mevcut. Orta ve uzun
vadede Türkiye’nin önü açık.”
dedi.
Kamu kesimi, özel kesim
ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde
ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli

harekete geçirmek suretiyle
bölgesel kalkınmanın sağlanabileceğini söyleyen Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Aydın, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak sanayi odalarımız, ticaret odalarımız gibi meslek odalarımız
ve sivil toplum kuruluşları
ile ilişkilerimizi güçlendirerek Üniversite şehir entegrasyonunu sağlayıp aktif
oyuncu olma yolunda hızla
ilerliyoruz. Özellikle jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisi, eğitim, sağlık alanındaki
potansiyelimizin
farkında
olarak yerli ve milli ekonomi
için ülkemiz endüstrisine en
yüksek katkıyı sunmak amacıyla çalışmalarımızı planlamaktayız.” dedi.
Moderatörlüğünü Üniversitemiz Nazilli İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dr.
Öğretim Üyesi Aziz Bostan
yaptığı etkinliğin konuşmacılarından Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa Sakal, nüfusun
yaklaşık %87’sinin hizmet
alanı içerisinde olduğunu
ifade ederek, gayri safi yurt
içi hasılanın %3.81’inin yerel yönetime harcandığını
vurguladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr.
İbrahim Atilla Acar ve Doç.
Dr. Elif Ayşe Şahin, petrol fiyatlarının ülkemiz açısından
önem arz ettiğini söyleyerek,
Balkanlar, Yunanistan, Kafkasya, Filistin, Doğu Türkistan, İpek Demir Hattı, Rusya
ve Çin bölgelerinin hareketli
olmasının ekonomiye gerilim olarak yansıdığını ifade
etti. Teşvik politikalarının
başarısında yerel aktörlerin
rolüne değinen öğretim üyeleri, yerli ürün kullanımının
arttırılması ve üniversite sanayi iş birliğinin proje odaklı
olarak geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Ekonomi Kulübü Ege Bölgesi Başkanı Cengiz Ertaş
ise, Çanakkale ruhunun ve
milli ruhun gerek teknoloji
gerekse bilimsel alanda birlikte hareket edebilme noktasında son derece önemli
olduğuna işaret ederek milli
duruşun da bu doğrultuda
olması gerektiğinin altını
çizdi.
Etkinliğin sonunda konuşmacılara teşekkür plaketleri
takdim edildi.

24. Spor Şenliği başladı

S

por Şenliği etkinlikleri
11 Mart 2019 tarihinde Koçarlı MYO ile Fen
Edebiyat Fakültesi arasında oynanan futbol maçıyla
başladı.
Spor Bilimleri Fakültesi tesislerinde gerçekleşen futbol maçına, Üniversitemiz
Genel Sekreteri Baki Aslantaş’ın başlama vuruşuyla
start verildi. Tüm sporculara başarılar dileyen Baki
Aslantaş, spor şenliklerinin
birlik ve beraberliği güçlendirmesi mesajını verdi.
Spor Şenliği, öğleden sonra Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve hocalarının mücadelesine sahne olan futbol
maçıyla devam etti. Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in de katılımıyla gerçekleşen maç
renkli görüntülere sahne
oldu.
Üniversitemizde gelenek-

sel hale gelen 24.’sü düzenlenen Spor Şenliği’nin
öğrencilerimize ve tüm
personellerimize hayırlı olmasını dileyen, Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Spor,
sevgili
öğrencilerimizin

aynı amaçlara yönelmesine, ekip ruhunun oluşmasına yardımcı olmaktadır.
Sporu, öğrencilerimize sevdirmek ve her branşta öğrencilerimizin faydalanacağı tesisler kazandırmak,
spor organizasyonları ve
spor şenlikleri düzenleyerek destek olmak görevlerimiz arasındadır.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’e, konuşmasının ardından Tıp Fakültesi forması hediye edilirken,
Rektörümüzün başlama vuruşuyla maç başladı.
Spor Şenliğinde; farklı
branşlarda oynanacak müsabakalar 3 Mayıs’a kadar
devam edecek.
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
Üniversitemizde konferans verdi

T

ürkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Kurumu
(TÜBİTAK)
Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi
TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler” konu başlıklı konferans,
8 Mart 2019 tarihinde Üniversitemiz Atatürk Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti.
Etkinliğe Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Mandal, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Akyol,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı Aydın İl
Müdürü Sadık Ceyhan, akademik personel ve çok sayı-
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da öğrenci katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, günümüzde bölgeler arası rekabette farklılaşmanın ve bölgenin
potansiyeline dayanan ye-

nilikçiliğe dayalı bir üretim
yapısı oluşturmanın öncelik kazandığını ifade etti.
Bölgenin rekabet gücünün
arttırılması ve bölgeler
arası gelişmişlik farklarının
azaltılması için kurumlar
arasında dengeyi gözeten;
yapısal ve temel bir stratejiyi oluşturan lokomotif
kurumun ise üniversiteler
olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “İşletmelerin
faaliyet gösterdikleri bölgede inovasyonda iş birliği
yapma potansiyeline sahip
olan kuruluşların ve yenileşim sürecini destekleyici
iklim ve hizmetlerin varlığı
önemlidir . Bu bağlamda
ADÜ TEKNOKENT bünyesinde oluşturduğumuz
‘Bölgesel Yenilik Sistemi
(BYS) olarak adlandırılan
bölgemizdeki
işletmeler,
eğitim kurumları, araştırma kuruluşları, kamu kurumları, finansman kuruluşları ve aracı kuruluşları
Üniversitemiz ile iletişime,
etkileşime ve iş birliğine
davet ediyor, ADÜ Rektörü

olarak bölgesel ve küresel
kalkınmada bize avantaj
sağlayacak her tür projeye
7/ 24 hizmet edeceğimize
dikkatinizi çekmek istiyorum.” diye konuştu.
Rektörümüzün konuşmalarının ardından konferansına başlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,
2002 yılından günümüze
gelişimini anlatarak destekleme programları hakkında bilgiler verdi. Prof.
Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın
AR-GE harcamalarına ayırdığı ödeneğin her geçen yıl
artarak devam ettiğini ve
AR-GE harcamalarındaki en
büyük payın yüzde 56.9’luk
pay ile özel sektöre ait olduğunu ve bunun ilerleyen
5 ile 10 yıl arasında yüzde
65’e ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Önümüzdeki dönemde Yapay Zekâ
ve alt dallarına verilecek
desteklerin arttırılacağını
da müjdeleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, temel stratejilerinin araştırma, teknoloji
geliştirme ve yenilik eko-

sisteminde nitelikli bilgi ve
nitelikli insan yetiştirmek
olduğunu anlattı. TÜBİTAK
desteklerinden yararlanma
konusunda Üniversitemizi
de değerlendiren Prof. Dr.
Mandal,
Üniversitemizin
performansının yükselme
eğiliminde olduğuna işaret
ederek “Üniversiteler sade-

ce araştırma yapmak yerine
araştırmayı yönetme konusunda kendini geliştirmelidir.” dedi.
Etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Mandal’a Rektörümüz Prof. Osman Selçuk Al-

demir, Teşekkür Belgesi ve
Üniversitemiz hediyelerini
verdi. Görevine yeni atanmasından dolayı Başkan
Prof. Dr. Hasan Mandal da
Rektörümüz Osman Selçuk
Aldemir’e porselen tabak
hediye etti.
Konferansın ardından Rek-

törümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal ile Üniversitemiz
Teknokent alanında incelemelerde bulundu. Teknokent Müdürü Doç. Dr. Cemal
İyem, Teknokent hakkında
Başkan Prof. Dr. Mandal’a
bilgiler verdi.
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Tıp Bayramı doktorlarımızın keyifli
sohbetleriyle kutlandı

T

ıp Bayramı Etkinlikleri
kapsamında düzenlenen “Hekimlik Yolculuğum” konu başlıklı program, Tıp Fakültesi öğretim
üyeleri Prof. Dr. Ali Akyol,
Prof. Dr. Münevver Kaynak
Türkmen, Prof. Dr. Mehmet
Hadi Yaşa, Prof. Dr. Zahit
Bolaman ve Prof. Dr. Mesut
Yazıcı’nın keyifli sunumlar
eşliğinde yaptıkları konuşmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu.
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Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda
açılış konuşmasını yapan
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, insan
yaşamını her şeyin üstünde tutan, tüm güç koşullara karşın özveriyle çalışan
doktorlarımızın ve sağlık
ADÜ HABER MART 2019

çalışanlarımızın Tıp Bayramı coşkusunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu
belirtti. Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversite yıllarında
zorlu bir eğitim süreciyle
başlayan doktorluk, sürekli yenilenmeyi, gelişmeleri
izlemeyi, bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren bir meslektir.
Bu kutsal, saygın ve onurlu
mesleği seçen, kendisini
insanlığa adayan tüm doktorlarımıza ve sağlık personeline Üniversitem adına
şükranlarımı sunuyorum.”
dedi. Tıbbın amacının, insanların daha sağlıklı, daha
mutlu bir yaşam sürmesi olduğunu söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, hekimlerimizle el
ele vererek “İnsanı Yaşat ki

Devlet Yaşasın” ilkesini hayata geçirme çabası içinde olacaklarını ifade etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Adnan
Menderes Üniversitesi olarak hedefimiz, sağlıktan eğitime ve diğer hizmet alanlarına kadar toplumun tüm

kesimlerinin iş birliği içinde
yürütecekleri ortak çabalarla Üniversitemize başvuran
herkesin sağlık hizmetlerinden en nitelikli şekilde
yararlanmasını sağlamaktır.”
diyerek sözlerine son verdi.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali
Özkısacık da her türlü şartta
bu kutsal, saygın ve onurlu
mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımız
ile diğer sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutladı.
Hipokrat’ın “Ağrıyı tedavi
etmek, İlahi bir sanattır”
sözüyle konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı,
Tıp Fakültesi Nöroloji Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Akyol, başkalarına hizmet edebilmenin en
önemli şartının kendini iyi
tanımaktan geçtiğinin altını
çizdi. Ağrının ruhla ilişkisini
Descartes ve Mevlana’dan
verdiği örneklerle açıklayan Prof. Dr. Ali Akyol, öğrencilikten hekimliğe giden
yolculuğundan
kesitleri,
kazandığı tecrübeler ve çıkardığı dersleri paylaşarak
anlattı.
Aynı zamanda bir hekim
olan Ceyhun Atuf Kansu’nun, kızamık hastalığından ölen 23 çocuğunun hikayesini anlattığı “Kızamuk
Ağıdı” adlı şiirini okuyarak
konuşmasına başlayan Ço-

cuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Münevver
Kaynak Türkmen, mesleğini
icra ederken sadece hekim
olarak değil; çocuk, kadın
ve insan hakları savunucusu olarak da sosyal projeler
içinde yer aldığını ifade etti.
Prof. Dr. Türkmen “Hekim
toplumundan sorumludur.
Hekim ancak toplumun sorunlarını bilerek sağlıklı yol
alabilir.” dedi.
İç Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Hadi Yaşa, bu yıl
düzenlenen Tıp Bayramı
programının Üniversitemiz
doktorlarının tecrübelerini paylaştıkları bir etkinlik
olması bakımından bir ilk
niteliğinde olmasının yanı
sıra, Tıp Fakültesi öğretim
üyelerinin etkinliğe katılımının oldukça yüksek olmasının da bir ilk olarak
sayılabileceğini
belirtti.
Üniversitemize atanan ilk
doktorun kendisinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşa,
birçok idari görevde bulunduğunu zorluklarla geçen
yılların ardından hastane-

nin şu an geldiği noktanın
sevindirici ve gurur verici
olduğunu ifade etti.
İç Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Zahit Bolaman, Tıp Fakültesi eğitimine başarılı
öğrencilerden oluşan bir
üniversitede başladığını ve
bu durumun kendisini daha
çok azmetmeye sevk ettiğini
belirterek; çok çalışmanın
ve üretken olmanın başarılı
olmak için olmazsa olmaz
olduğunu söyledi. Prof. Dr.
Bolaman, Üniversitemizde
ilk yan dal asistanlığı ve
kemik iliği nakli gibi birçok
ilkte imzaları olduğunu anlatırken, bu başarılarda arkadaşlık ilişkilerinin önem
taşıdığının altını çizdi. İyi
bir hoca olmak için iyi bir
aile yaşantısının da öneminden bahseden Prof. Dr.
Bolaman öğrencilere “Hasta
ile tartışmayın. Siyasetten
uzak durun. Bildiklerinizi alt
kuşaklara aktarın” mesajlarını verdi.
Çocuk Cerrahisi Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mesut Yazıcı, “Neden

Doktorluk, Neden Çocuk ve
Cerrahisi” başlıklı sunumunda, doktorluğu tanımlarken
“Hiç tanımadığı kişiler için
endişelenip onların sağlıklı
olabilmeleri için çabalayan
kişi doktordur.” ifadesini kullandı. İşlerini yaparken tüm
çocukları kendi çocukları
gibi görerek çalıştıklarını
söyleyen Prof. Dr. Yazıcı, Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet edin” sözüyle
konuşmasına son verdi.
Öğretim üyelerinin konuşmalarının ardından tekrar
söz alan Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
“ADÜ büyük bir üniversite.
Üniversitemizde liyakat, sadakat istiyoruz; bunu kişisel
sadakat olarak değil, milletimize, devletimize sadakat
olarak algılamanızı istiyorum. Bu bilinçle hep birlikte güzel işler başaracağız.”
dedi.
14 Mart Tıp Bayramı etkinliği, salonda bulunan hekim ve asistanların birlikte
fotoğraf çektirmesiyle son
buldu.
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Üniversitemizde “İŞKUR Kampüste”
programı düzenlendi

Ü

niversitemiz ev sahipliğinde İŞKUR Genel
Müdürlüğünce
düzenlenen ve üniversite öğrencilerine sunulan fırsatların anlatıldığı etkinlik, 20
Mart 2019 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Maiandros
Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinliğe İŞKUR Genel
Müdürü Cafer Uzunkaya,
Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Mehmet Aydın ve Prof.
Dr. Ali Akyol, Üniversitemiz Genel Sekreteri Baki
Aslantaş, İŞKUR Aydın İl
Müdürü Rahmi Terzi, çevre
illerin İŞKUR il müdürleri, davetliler, akademik ve
idari personelin yanı sıra
çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte,
açılış konuşmasını yapan
Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Ali Akyol, toplumların
ilerlemesindeki en büyük
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itici gücü oluşturan üniversitelerin bilginin üretilmesi, işlenmesi ve geleceğimizin teminatı gençlerin
ilk elden bilgiyle buluşması gibi sorumlulukları olduğunu vurguladı. Bilgiyi
elde tutanın; dünya konjonktüründe siyaset, askeri ve ekonomik düzlemde
ön plana çıktığının altını
çizen Prof. Dr. Akyol, “Günümüz dünyasında ortaya
konulan fikirlerin ticarileştirilmesi ve bu bilginin
ülke ekonomisi için kullanılması stratejik önem arz
etmektedir.” dedi. Sözlerini
sürdüren Prof. Dr. Akyol,
“Endüstri 4.0 ve Toplum
5.0 gibi teknoloji odaklı
yeni sanayi devrimlerinin
konuşulduğu günümüzde,
sizlerin de kariyer planları yaparken, yeni dönemin
ihtiyaçları doğrultusunda
kendinizi geliştirmeniz ve
gelecek vadeden mesleklere yönelmeniz bir zorunluluktur. Aydın’da “Kariyer
Günleri” programı kapsamında gerçekleşen “İŞKUR

Kampüste” etkinliği sektör
temsilcileri ile sizleri bir
araya getirmektedir. İŞKUR’un sağladığı hizmet
ve destekler gençlerimize
istihdam kapılarının daha
kolay açılmasına olanak
sağlamaktadır. Sizler bu
ayrıcalığın farkında olmalısınız.” diye konuştu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ali Akyol’un konuşmalarının ardından İŞKUR Genel
Müdürü Cafer Uzunkaya,
İŞKUR’un hayatın her alanında, istihdam gibi çok
önemli bir konunun merkezinde yer aldığına dikkat
çekti. Üniversite yıllarının
çok iyi değerlendirilmesi
gerektiğini anlatan Uzunkaya, İŞKUR programlarıyla
erken sigortalılık, işletmelerde pratik eğitim yapma
ve iş tecrübesi edinmenin
yanı sıra, İŞKUR tarafından
365 lira 80 kuruş destek
verildiğini söyledi. Mühendislik ve Fen Bilimleri
alanında son sınıf öğrencilerine ise 640 lira 16 kuruş

destek verildiğini kaydeden Uzunkaya “Yeryüzünde
fırsatlar ve imkanlar kısıtlı
fakat arzu ve istekler sonsuz. İşte bu sonsuz istekler alemi içerisinde mutlu
olabileceğimiz
fırsatları
oluşturabilmek devletlerin
en büyük görevidir. Devletimizin siz değerli gençlere sunduğu olanakları en
iyi şekilde değerlendirmek
için var gücünüzle çalışmalısınız. İş piyasası artık
referansa değil kişinin bilgi, tecrübe ve iş becerisine
bakmaktadır.” diye konuştu.
Etkinlik, Aydın İŞKUR İş ve
Meslek Danışmanı Emine
Karakoç’un iş arama becerileri ve meslek danışmanlığı ile ilgili sunumunun
ardından sona erdi.
Etkinlik sonrasında Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Aydın, katkılarından
dolayı İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ya
teşekkür ederek Üniversitemiz hediyelerinden verdi.

Üniversitemiz Öğretim Görevlisi Zafer
Aydın’ı son yolculuğuna uğurladık

E

lim bir vefatla aramızdan
ayrılan Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO)
Müdür Yardımcısı Öğretim
Görevlisi Zafer Aydın, 19 Mart
2019 tarihinde Yenipazar
MYO’da düzenlenen cenaze
töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, Yenipazar Kaymakam V. Rasim Belge, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer
Savcı,
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Aydın, Yenipazar MYO Müdürü Dr.
Öğretim Üyesi Ali Cengiz,
Öğretim Görevlisi Zafer Aydın’ın ailesi, mesai arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda
öğrenci katıldı.
Cenaze töreninde konuşan

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, akademik anlamda hayatının en
verimli çağında aramızdan
ayrılan Öğretim Görevlisi
Zafer Aydın’ın çok sevilen
bir akademisyen olduğunu ifade etti. Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Kelimelerin tükendiği, sözcüklerin boğazıma
düğümlendiği büyük bir
üzüntü içerisindeyim. Kendisini uzun yıllardır tanıyorum. Akademik kimliği ve
kişiliği ile örnek bir insandı.
Rabbim mekanını cennet
eylesin. Ailesinin acısını
paylaşıyorum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
olarak ailesinin her zaman
yanındayız.” diye konuştu.
Yenipazar MYO Müdürü Dr.
Öğretim Üyesi Ali Cengiz,
derin bir acı içerisinde ol-

duklarını ifade ederek “Yaşadığımız tarifi imkansız bir
acıdır. Zafer Hocam adı gibi
bir zafer gününde bizlere
veda etti ve arkasında bir
destan bıraktı. Anısını her
zaman yaşatmaya gayret
edeceğiz. Hakkımız sonuna
kadar helal olsun.” dedi.
Mesai arkadaşları ve öğrencilerinin konuşmaları
ile devam eden tören, Yenipazar Müftüsü Mustafa
Can’ın, dualar ederek törene katılanlardan helallik
istemesi ve helalliklerin
verilmesiyle sona erdi.
Öğretim Görevlisi Zafer
Aydın’ın cenazesi, Yenipazar Çarşı Camii’nde kılınan
öğle namazına müteakip
Direcik Mahalle Mezarlığı’nda son yolculuğuna
uğurlandı.

Öğr. Gör. Zafer
Aydın’ın Özgeçmişi
10 Haziran 1973 tarihinde
Yenipazar’ın Direcik Köyü’nde
doğan Zafer Aydın, ilk ve orta
öğrenimini Yenipazar’da tamamladı. Daha sonra lise öğrenimine Bursa Işıklar Askeri
Lisesi’nde devam etti.
1997 yılında Nazilli İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü’nden mezun
olan Zafer Aydın, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde
yüksek lisansını tamamladı.
Denizbank Nazilli Şubesi’nde çalışan Zafer Aydın, 2002
yılında Yenipazar Meslek
Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aydın, evli ve bir çocuk
babası idi.
MART 2019 ADÜ HABER
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Adnan Menderes Müzesi temel atma
töreni gerçekleşti

Ü

niversitemizin adını
taşıdığı
“Demokrasi Şehidimiz” Adnan
Menderes’in
yaşamından
kesitler sunacak olan Adnan
Menderes Müzesi’nin temel
atma töreni, 11 Mart 2019
tarihinde gerçekleşti.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valisi
Yavuz Selim Köşger, Aydın
Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı,
Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Merhum Aydın Menderes’in
eşi Ümran Menderes, İl protokolü ve çok sayıda davetli
katıldı.
Yapımına 1961 yılında başlanan ve çeşitli sebeplerle inşa edilemeyen Adnan
Menderes Müzesi’nin temel
atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu,
“Merhum Adnan Menderes’i
aramızdan aldıkları tarihten itibaren O’na ait bütün
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izleri silmeye başlamışlardı.
Arşivlerden görüntülerini
ve fotoğraflarını sildiler. Bırakın bir müzesini açmayı
hayal etmeyi yıllar yılı mezarını dahi ziyaret etmeye
izin vermediler. Bu ülkeye
10 yıl hizmet etmiş bir başbakanı hem idam ettiler
hem de kimsenin uğramadığı bir adaya defnettiler.”
diye konuştu. Müzenin hem
mütevazı hem de asaletli
olacağını vurgulayan Soylu,
projenin bütün paydaşları-

na teşekkür etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yaptığı konuşmada Aydın Adnan
Menderes Üniversitesinin
akademik anlamda bölgesel
ve ulusal alanda Demokrasi
Şehidimiz Adnan Menderes’i en iyi şekilde temsil
edeceğini söyledi. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir “Çok sayıda kitap
yazılmış olmasına rağmen
Adnan Menderes olgusu henüz tüm boyutlarıyla ortaya

çıkarılabilmiş değildir. Bundan sonra Üniversite olarak
merhum Adnan Menderes’in
siyasal ve sosyal kişiliği, demokrasimize katkıları, milli
iradenin hâkim kılınması
konusundaki öncü kimliğini,
akademik olarak daha geniş
perspektiften bakarak mercek altına alacağız.” dedi.
Ayrıca Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir ve
Ümran Menderes Çakırbeyli
köy kahvesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

SÖKADA Projesi Kapanış Töreni
gerçekleşti

Ü

niversitemiz ev sahipliğinde SÖKADA
(Söke Kuşaklararası
Dayanışmayı Arttırma) Projesi kapanış töreni, 22 Mart
2019 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Etkinliğe Söke Kaymakamı
Tahsin Kurtbeyoğlu, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Ali Akyol, il müdürleri, akademik
ve idari personelin yanı sıra
çok sayıda öğrenci katıldı.
Proje tanıtım filminin izlenmesinin ardından projenin
aşamaları hakkında bilgiler
veren Üniversitemiz Söke
Sağlık Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, “Projenin oluşum
aşamasında güzel kazanımlar elde ettik, Yaşlılara Saygı
Haftası içerisinde, projemizi
tamamlamış olmak bizler
için ayrıca bir mutluluk vesilesi oldu. Projede, çocuk,
genç ve yaşlıların birlikte
kaliteli zaman geçirmelerine ilişkin 8 etkinlik yapıldı
ve etkinliklerin sonunda
olumlu sonuçlar aldık.” diyerek projenin katılımcılarına ve paydaşlarına teşekkür
etti.
Kuşak tanımını yaparken
benzer sosyal, kültürel,
inanç, sevinç ve kederleri
paylaşan kitleler ifadesini
kullanan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Akyol “Kuşaklar arası geçişleri iyi
yapar, birbirimizi daha iyi
anlarsak daha sağlıklı ve
güzel bir geleceği paylaşmış oluruz.” diyerek kuşakların birbiriyle doğru iletişiminin önemine vurgu yaptı.

Kuşaklararasındaki
iletişim kopukluğunun günden
güne arttığını ifade eden
Söke Kaymakamı Tahsin
Kurtbeyoğlu “Kuşaklararası
uçurum ne zaman bu denli
arttı düşünmek lazım. Geniş aile içerisinde yetişen
çocuklarda kuşaklar arası
kültür aktarımının daha kolay olduğunu söyleyebiliriz.”
dedi.
SÖKADA kısa filminin gösterimi ve şiirlerin okunmasının ardından proje raporunu sunan Üniversitemiz
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Selvinaz Saçan, yaşlı nüfusun
toplam nüfus içindeki hareketliliğinin gün geçtikçe
artmakta olduğunu ifade
etti. Saçan, “2023 yılında
bu oranın %10.7’ye yükselmesi bekleniyor. Yani giderek yaşlanan bir toplumuz.
Sadece yaşlıların bakım

ihtiyacına değil, toplumla
bütünleşmelerine, kaybolan
statü değerlerini yeniden
kazanmalarına, boş zamanlarını kaliteli değerlendirmelerine yönelik neler
yapılabilir sorularından hareketle bu proje ortaya çıktı.” diyerek projenin çözüm
süreci, hedefleri, amaçları,
etkinlikleri,
katılımcıları,
değerlendirme ve sonuçları
hakkında bilgiler verdi.
Söke Hilmi Fırat Huzurevi
ikinci bahar Türk Halk Müziği Korosu’nun keyifli müzik
ardından gerçekleştirilen
Yaşlılık ve Kuşaklararası İletişim Paneli’nde Üniversitemiz Yaşlı Sağlığı Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Güzel
Dişçigil Japonya’da yaşlıların sosyal ve kültürel ortamın içinde olduğunu ve kuşaklararası iletişimin daha
güçlü olduğunu belirtti.
Panelistlerden Ege Üniver-

sitesi Hemşirelik Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Aynur Türeyen, yaşlılar ve
gençler arasındaki iletişime dikkat çekerek, kuşaklararası iletişim ne kadar
sağlıklı olursa toplumların
da o kadar sağlıklı olacağını söyledi. Türeyen “Biz
hep iletişimi konuşmak
zannediyoruz. Konuşabilmek için dinlemek gerekir,
çoğu zaman birbirimizi anlamadan dinliyoruz. Aynı
dili konuşanlar değil, aynı
pencereden bakıp aynı duyguları paylaşanlar sağlıklı
diyaloglar kurabilir. Sağlıklı
iletişim kurmak istiyorsanız
kendi bildiğiniz dili değil,
onun anladığı dili konuşmalısınız.” dedi.
Etkinliğin sonunda SÖKADA
paydaşlarına, konuşmacılara ve SÖKADA ekip üyelerine teşekkür plaketleri
takdim edildi.
MART 2019 ADÜ HABER
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Kütüphane Haftası Etkinlikleri
başladı

K

ütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında
Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı tarafından
düzenlenen ‘Yaşayan Tarih
Ali Haydar Öztürk ile Kütüphane Sohbetleri’ konulu
etkinlik, 25 Mart 2019 tarihinde Merkez Kütüphane
Seminer Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinliğe Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Genel Sekreterimiz Baki
Aslantaş, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Adnan
Menderes Yükseköğrenim
Vakfı Başkanı Şuayib Yeğen,
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V. Öğr. Gör.
Özden Demircioğlu Faydalıgül, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda
öğrenci katıldı.
Yeni binasında hizmet vermeye başlayan Kütüphanemizin bölgenin tek araştır-
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ma kütüphanesi olduğunu
ifade eden Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
sadece kurumumuz öğrencilerine, idari ve akademik
personeline değil aynı zamanda bulunduğu bölgede
endüstriyel, ekonomik ve
kültürel gelişime ışık tutacak dış kullanıcılara da ka-

pılarımızın açık olduğunu
belirtti. Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir
“Üniversiteler, bulundukları
bölgenin ve ülkenin bilimsel ve kültürel gelişimine
katkıda bulunan kurumlardır. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri için ise
güçlü bir kütüphaneye ge-

reksinimleri vardır. Unutulmamalıdır ki güçlü bir üniversite kütüphanesi, güçlü
üniversite, güçlü bir il, güçlü
bir ülke demektir. Bu amaca
hizmet için var gücümüzle
çalışıyoruz.” dedi.
Rektörümüzün ardından konuşmasına başlayan Tarihçi-Yazar Ali Haydar Öztürk,
Necip Fazıl’ın hayatındaki
yeri ve önemine işaret ederek yaşadıkları güzel anıları
aktardı. Bab-ı Ali’de çalıştığı
dönemlerden bahseden Ali
Haydar Öztürk, o dönemlerde tanıştığı yazarları ve yazarların hayatına nasıl yön
verdiklerini anlattı.
Etkinliğin sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir katkılarından dolayı Tarihçi-Yazar Ali Haydar
Öztürk ve Adnan Menderes
Yükseköğrenim Vakfı Başkanı Şuayib Yeğen’e, teşekkür plaketi ve Üniversitemiz
hediyelerinden verdi.
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Rektörümüze ziyaretler devam ediyor
Ümran
Menderes’ten
Rektörümüze
ziyaret
Merhum Aydın Menderes’in
eşi Ümran Menderes, Üniversitemiz Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü Doç. Dr.
Dilşen İnce Erdoğan, Adnan
Menderes’in Özel Kalem
Müdürü Basri Aktaş’ın Oğlu
Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Dr. Melih Aktaş
ve beraberindeki heyet, 11
Mart 2019 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında
ziyaret etti.
Ziyaret öncesinde Rektör
Danışmanı Hüseyin Turgut’la bir araya gelen Ümran
Menderes, uzun süredir çalışmaları devam eden Adnan
Menderes Müzesinin temel
atma töreninin gerçekleşecek olmasından dolayı yaşadığı heyecanı aktardı. Rektör

Danışmanı Hüseyin Turgut
ve Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Doç. Dr. Dilşen İnce
Erdoğan da Rektörümüz
başkanlığında oluşturulan
komisyon ile birlikte müze
ile ilgili yazılmış olan senaryo çalışmalarını Ümran
Menderes’e anlatarak Müzenin içerisinde yer alacak bilgileri ve belgeleri paylaştı.
Ümran Menderes’i Üniversitemizde
ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getiren Rektörümüz Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Adnan Menderes’in mirasının Aydın’da ve Türkiye’de
daha iyi anlaşılması için
Üniversite olarak sahip oldukları misyonun farkında
olduklarını belirtti. Bu bağlamda ADÜ’nün akademik
anlamda bölgesel ve ulusal
alanda Adnan Menderes’i en
iyi şekilde temsil edeceğini
söyleyen Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir
“Çok sayıda kitap yazılmış
olmasına rağmen Menderes
olgusu henüz tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmiş

değildir. Bu konuda hala yapılması gereken çok sayıda
iş ve kat edilmesi gereken
çok mesafe var. Bundan sonra Üniversite olarak merhum
Adnan Menderes’in siyasal
ve sosyal kişiliği, demokrasimize katkıları, milli iradenin
hakim kılınması konusundaki öncü kimliğini akademik
olarak daha geniş perspektiften bakarak mercek altına
almamız gerektiğinin farkındayız.” dedi.
Merhum Aydın Menderes’in de siyasi tarihimizin
en önemli portrelerinden
biri olduğunun altını çizen
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Aydın Menderes’in siyasal analizlerinin
hala yol gösterici nitelikte
olduğunu, bir tarihçi ve bir
politikacı olarak ortaya koyduğu yaklaşımların önem
taşıdığını vurguladı.
Ziyaret Ümran Menderes’in
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’e görevinde
başarılar dileyerek Adnan
Menderes’in resimlerinden
oluşan sergiyi gezmesiyle
sona erdi.
MART 2019 ADÜ HABER
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Şampiyonlar sevinçlerini Rektörümüzle paylaştı
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 5-8 Mart
2019 tarihlerinde düzenlenen 2. Lig tenis müsabakalarında Üniversite Tenis
Takımımız, kadınlarda ve erkeklerde şampiyon oldu.
Antalya’da
düzenlenen
şampiyonaya,
kadınlarda
36, erkeklerde 42 üniversite
katılım gösterdi. Şampiyonluk sevinçlerini Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’le paylaşan öğrencilerimiz, BESYO Müdürü Doç.
Dr. Reşat Kartal, antrenörler
Öğr. Gör. Nermin Şentürk ve
Öğr. Gör. Vedat Şentürk, önümüzdeki yıl 1. Ligde mücadele edeceklerinin müjdesini verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir şampiyon
olan kadın ve erkek tenis
takımımızı tebrik ederek

“Okulumuzun şampiyonlukları bizleri gururlandırıyor.
Hemen hemen her dalda
iddialıyız.
Öğrencilerimiz

ve antrenörlerini kutluyor,
gösterdikleri performansın
ve elde ettikleri başarıların
devamını diliyorum.” dedi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısından Rektörümüze ziyaret
Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş 26 Mart 2019 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’i
makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir; Ülkemizin
milli menfaatleri doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına öncülük edecek
projeler üretip hayata geçirmek için çalışacaklarını
ifade etti. Örf adetlerine
bağlı, milletini, vatanını
ve devletini seven gençler yetiştirme misyonunu
önemsediklerinin
altını
çizen Rektörümüz Prof.
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Dr. Osman Selçuk Aldemir,
“Üniversitemizin önceliği, öğrencilerinin değişen
dünyada her güçlüğe ve
yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip,
açık görüşlü, derinlikleri
olan bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır.” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve
ekibine başarılar dileyerek
görevinin hem Üniversitemiz, hem de ilimiz için
hayırlı olmasını temenni
eden Nazilli Cumhuriyet
Başsavcısı Mehmet Akif
Dönertaş, Aydın Adnan
Menderes Üniversitesinin
(ADÜ) İlimiz için büyük bir
şans olduğunu söyledi.

İlçelerin Protokolünden Rektörümüze ziyaret
Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Nazilli
Kaymakamı İbrahim Küçük
ve Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir’e tebrik ziyaretinde
bulundu.
Ziyaretçiler, Rektörümüz Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir’i
tebrik ederek İlimizin bilim,
teknoloji, sanayi ve tarımsal
anlamda kalkınmasında başat rol oynayan Üniversitemizin daha ileri gidebilmesi
için verilen çabaları her zaman desteklemeye hazır olduklarını söyledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman

Selçuk Aldemir ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bize verilen
görevi en iyi şekilde
yerine getirmek için var
gücümüzle çalışacağız.
İlimizin hemen her ilçesinde varlığını sürdüren
Üniversitemiz, bulunduğu yerlere dinamizm katmaya devam edecektir.”

Şampiyondan
Rektörümüze
ziyaret
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
(BESYO) Müdürü Doç. Dr.
Reşat Kartal, Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Esin
Ergin, Öğr. Gör. Yasin Yıldız
ile birlikte Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye Birincisi olan
öğrencimiz Sedat Demir,
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
Şampiyonluk sevincini Rek-

diyerek ziyaretçilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

törümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’le paylaşan
öğrencimiz Sedat Demir,
şampiyonlukların devamının geleceğini belirtti. Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Öğrencilerimizi desteklemeye devam
edeceğiz. Antrenörlerimize
ve öğrencilerimize katıldıkları müsabakalarda başarılar diliyorum.” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, şampiyon
öğrencimizi tebrik ederek
kendisine Üniversitemiz hediyelerinden verdi.
MART 2019 ADÜ HABER
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MHP Genel
Başkan
Yardımcısı
Deniz
Depboylu’dan
Rektörümüze
ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın eski milletvekili Deniz Depboylu, MHP Aydın İl Başkanı
Burak Pehlivan ve parti
üyeleri 12 Mart 2019 tarihinde Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e tebrik ziyaretinde
bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade
eden Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir, Ül-

kemizin, İlimizin ve tüm
vatandaşlarımızın yararlanması doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmaya öncülük
edecek projeler üretip hayata geçirmek için çalışa-

caklarını ifade etti.
MHP olarak her zaman
Aydın’ın göz bebeği olan
Üniversitemizin yanında
olduklarını belirten Depboylu, İlimizin ve Ülkemi-

zin kalkınması için Üniversitemize ellerinden gelen
tüm desteği vermek için
hazır olduklarını söyledi.
Ziyaret toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ökkeş Demir Rektörümüzü
ziyaret etti
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Aydın Gençlik Hizmetleri
Spor İl Müdürü Ökkeş Demir 12 Mart 2019 tarihinde
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir,
Üniversitemizde
Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle kurulması
planlanan “Gençlik Ofisi” ile
gençlerimizin ve öğrenci
topluluklarımızın rahat bir
çalışma ortamı bulabileceğini söyledi. Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yarınlarımızın teminatı
olan gençlerimizin iyi şekilde eğitimden geçmelerini
ADÜ HABER MART 2019

sağlamak asli görevimizdir.
Bununla beraber öğrencilerimizin sosyal, kültürel anlamda bilgi ve becerilerini
geliştirmelerine de olanak
sağlamayı amaç ediniyoruz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sadece akademik
bilgiyle anılan bir Üniversite değil dokunduğu her
alanda adından söz ettiren
bir kurum olacaktır.” dedi.
Aydın Gençlik Hizmetleri
Spor İl Müdürü Ökkeş Demir,
Üniversitemizin İlimizin en
büyük genç istasyonu olduğunu ifade ederek “Gençlik
Ofisi” ile gençlerin kendilerine ait bir çalışma ortamına
kavuşacaklarını söyledi.

Korgeneral Musa Çitil’den
Rektörümüze ziyaret
Jandarma Genel Komutan
Yardımcısı Korgeneral Musa
Çitil, Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’i 25
Mart 2019 tarihinde makamında ziyaret ederek yeni
görevinde başarılar diledi.
Jandarma Genel Komutan
Yardımcısı Korgeneral Çitil, Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi’nin eğitim anlamında çok daha iyi noktalara gelebilmesi için verilen
çabaları her zaman destek-

lemeye hazır olduklarını belirterek, Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’e bu
görevde yapacağı çalışmalar
için başarı dileklerinde bulundu.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, Korgeneral Çitil’e teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı
iyi niyet mesajlarıyla son
buldu.

Üniversitemizde ‘Akıllı Kampüs’ için görüşmeler başladı
Huawei Türkiye Kurumsal
İş Çözümleri Başkanı Roben
Zeng, İnfotürk Grup Genel
Müdürü Murat Tepeli, Yönetim Kurulu Üyesi Türker
Aktekin ile Üniversitemiz
Genel Sekreteri Baki Aslantaş ve Bilgi İşlem Daire
Başkanı Ayhan Atıgan, 19
Mart 2019 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Sel-

çuk Aldemir’i makamında
ziyaret etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’e yeni görevinde başarı dileklerinde
bulunan ziyaretçiler, yeni
nesil üniversitelerin en
yeni teknolojilerle donatılmış olması gerekliliğinden
yola çıkarak geliştirdikleri

‘Akıllı Kampüs’ uygulamalarından bahsetti. Huawei
Türkiye Kurumsal İş Çözümleri Başkanı Roben
Zeng, “Önümüzdeki 5 sene
içinde Türkiye’deki ekosistem için verimli bir ortam
oluşturarak Türkiye’yi dijital bir merkez haline getirmek istiyoruz. Ulaşımdan
eğitime, finanstan sanayiye

kadar pek çok alanda belediyelerle ve üniversitelerle
iş birliği içinde akıllı şehirler ve akıllı kampüsler kurmak istiyoruz.” dedi.
Güvenli ve akıllı kampüs
uygulamasının Üniversitemizdeki dijital dönüşümün
hızlandırılması noktasında önem taşıyacağını ifade eden Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
“Çağımız bilgi çağı. Bilgi
toplumunda
Üniversitemizin tüm otomasyonlarıyla donanımlarının bir
arada kullanılabildiği bir
sistemin, Üniversitede uygulanabilecek olması son
derece önem taşıyor. Akıllı
Kampüs projesi, Türkiye’de
henüz hiçbir üniversitede
uygulanmaya başlanmadı.
Üniversitemiz sizin proje
merkeziniz olsun. Bu açıdan
görüşmeleri önemsiyor, iş
birliği içinde geliştirilecek
bu projeyi hayata geçirmek
istiyoruz.” dedi.
MART 2019 ADÜ HABER
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Ateş ve kanla
Tarihe düşülen not:

Çanakkale Geçilmez…
Haber – Foto: Mahmut Karakelle

ADÜ Haber Dergisinin 138. Sayısı için
hazırladığım “Çanakkale Destanı” çalışmamı,
57. Piyade Alayı’nda Arıburnu Cephesinde
şehadete eren Büyük Dedem Hasan Oğlu
Hüseyin nam-ı diğer Atmaca Hüseyin’in
nezdinde Mustafa Kemal’e, Seyit Onbaşıya,
nice isimsiz Çanakkale kahramanlarına ve
tüm şehitlerimize ithaf ediyorum.
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Mermileri tükenince
imanlarını süngülerinin
ucuna aldılar ve
devleştiler

mayan gövdeleriyle ruhları
göğe yükselirken Tarih de
notunu düştü: Çanakkale
Geçilmez…

Onların cansız bedenleri dağ gibi yığıldı, kanları
dere gibi aktı... Mermileri
tükenince imanlarını süngülerinin ucuna aldılar ve
devleştiler. Kabirlere sığ-

Çanakkale Destanı’nın kahramanları, Milli Şairimiz
Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine adadığı
şiirinde “Kimi Hindu, kimi
yamyam, kimi bilmem ne
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belâ.” sözleriyle anlattığı
gibi, dilleri farklı, renkleri
farklı, insan sürülerini göğüsleriyle durdurdular. Ne
ölüm indiren gökler yıldırdı
onları, ne düşmanın sayısı
ne de teknolojisi… İstilacı
düşmana Boğaz’ı dar eden
kahraman Mehmetçik denizden de, karadan da başkent İstanbul’a geçit vermedi. Kınalar yaktı analar
15’lilere önce Allaha sonra
da vatanına kurban olsun
diye. 15 yaşındaki çocukların kınalı parmaklarında
yazıldı bu Destan, kurban
oldu 15 liler. Sağ kalanları
gururlu birer gazi, toprağın
bağrına bastıkları ise Cennet’te Rabbimizin konuğu,
Efendimizin komşusu oldu.
Yedi düvele nam saldı Mehmetçik, nesillerine büyük
bir şeref bıraktı…

Çanakkale Savaşı
emperyalizme atılan ilk
tokattır
Çanakkale Savaşı, Balkan
Savaşı’nda çok ağır darbe
yemiş bir ordunun ve milletin yeniden kendine gelişi, özgüvenine kavuşması
olarak görülüyor. Yine bu
savaş, İstiklal Harbi’ni yapan kadroların yetişmesine
vesile olurken kara, hava
ve deniz savaş tekniklerinin çok yoğun kullanıldığı
ilk savaş olarak da askerî
tarihteki yerini aldı. Batılı
devletlerce dünyanın yarısından fazlasının sömürge
haline getirildiği bu dönemde emperyalistlerin sömürgelerinden getirdikleri
onlarca farklı milletten asker, emperyalizmin çıkarları

için savaştı. Osmanlı Devleti tarafından bakıldığında
ise yıllarca Avrupa’nın “Hasta Adam’ı” olarak görülmüş,
jeopolitik öneminden dolayı Boğazlarına göz konulmuş ve o dönemde kullanımı giderek yaygınlaşmaya
başlayan petrolün önemi
anlaşılmıştı. Bugünkü Körfez ülkelerinin Osmanlı’dan
koparılma planları bu dönemde yapıldı. Öte yandan
İtilaf Devletleri için başkent
İstanbul’un düşürülmesi ve
Rusya’nın seferber ettiği
12 milyon askerin donatılıp cephelere gönderilmesi
için Çanakkale’nin geçilmesi gerekiyordu. Bir yanda emperyalizmin çıkarları
için savaşan sömürgelerin
askerleri bir yanda da elde
kalan son vatan parçasını
savunmak için can pahasına savaşan Türk askeri.
Tarihin gördüğü en kanlı
savaşlardan biri olan Çanakkale Savaşları’nın arka
planında yukarıda kısaca
özetlediğim gerçekler vardı.
Yaklaşık 500 bin cana mâl
olan bu amansız Savaş, emperyalistlere ilk tokadı atarken kulaklarına da fısıldadı
Çanakkale’nin geçilemeyeceğini.

Bin yıl geçse de bu
destan unutulmaz
Milletlerin tarihinde unutulmayacak denilen savaşlar vardır. Bu savaşların
bazıları kısa süre içinde
unutulur. Bazıları unutturulmamaya çalışılsa bile
unutulur. Ama bazıları da
Çanakkale Savaşı gibi üzerinden bin yıl geçse bile
unutulmaz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de savaşın etkisinin çağlar ötesine
taşınabilmesidir. Malazgirt
Zaferini ya da İstanbul’un
Fethi’ni unutabiliyor mu-

yuz? Bu savaşların sonuçlarını günümüzde yaşıyoruz. Çanakkale Savaşı’ndan
bugünün toplum yapısına
taşıyabileceğimiz çok değer
var. Bu Savaş, hilal meselesidir, vatan meselesidir,
namus meselesidir. Çanakkale Savaşı’nın günümüze
aktardığı değerler hala diridir ve tazeliğini korumaktadır. Emperyalizm de boş
durmuyor. Bugün, Suriye’de,
Filistin’de, Arakan’da, Afganistan’da, Irak’ta, Yemen’de
Keşmir’de bu ideolojinin
kirli uzantılarını görüyoruz.
Bu açıdan Çanakkale bugünün uluslarına her şeyden
önce emperyalizme direniş
bilinci aşılıyor ve inancın
gücüyle, büyük teknolojik
imkânlarla nasıl mücadele
edileceğini ispatlıyor.

Çanakkale Destanı’nda
gönül coğrafyamızın
izleri var
Osmanlı İmparatorluğu’nun
hükmettiği
topraklarda
bugün yaklaşık 60 devlet
varlığını sürdürüyor. Tarih
sahnesinde 3 bin yıllık devlet geleneğiyle 17 impa-

ratorluk kurmuş ve çeşitli
kavimleri etkisi altına almış
bir milletin gönül coğrafyasının sınırlarını çizmek çok
zor.
Çanakkale Savaşı’na Anadolu topraklarının yanı sıra
Osmanlı Devleti’nin terk
ettiği, adını gönül coğrafyamız koyduğumuz topraklardan da katılım oldu. Suriye,
Filistin, Lübnan, Irak, Kosova, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan,
Gürcistan, İran, Sırbistan,
Azerbaycan, Suudi Arabistan, Ürdün, Kırım, Yemen
ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelerek Çanakkale’de
şehit düşenlerin sembolik mezar taşlarını yerinde
inceledik. Diyarbakırlı ile
Preşovalı’nın, Aydınlı ile
bugün İsrail prangası altındaki Kudüslü’nün, Yafalı’nın,
– Gazzeli’nin, Şirazlı ile Tiflis’linin koyun koyuna yattığına tanık olduk. “Huran neresidir?” diye sorduk arama
motorlarına, onlar da bulmakta zorlandı. Biz söyleyelim. Huran, bugün Ürdün
sınırları içerisinde bir mezra. Mezralara kadar ulaşan gönül coğrafyamızdan

söz ediyoruz. İşte bu gönül
coğrafyası Çanakkale’de bir
araya geldi ve Düvel-i Muazzama diz çöktürdü.

Çanakkale, Hilal ile
Salibin savaşıdır
Çanakkale Savaşı bin 400
yıllık bir mücadelenin en
büyük hesaplaşmalarından
biridir. İslam Medeniyetinin hızla yayılıp Körfezdeki
putları teker teker devirmesiyle dehşete düşen Hristiyan dünyası “Haçlı Seferleri” düzenleyerek güçlenen
bu yeni medeniyeti yok
etmek istedi. Endülüs, Bağdat, Şam, Buhara gibi İslam
beldeleri bilimin ışığıyla
aydınlanırken
Hristiyan
dünyası tam bir cehalet ve
karanlık içerisindeydi. İslam
medeniyetini durdurmak,
yok etmek Hristiyan batı
için var olma yok olma mücadelesine dönüştü. Bütün
sistemleri bunun üzerine
kuruldu. Bin 400 yıllık süreçte birçok evreden geçen
bu mücadele Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’den
Anadolu Selçuklu Sultanı
Kılıçarslan’a, Niğbolu Savaşı’ndan Kosova’ya uzanır.
MART 2019 ADÜ HABER
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Çanakkale Savaşları da bu
sürecin içinde verilen en
kanlı mücadelelerden biridir. Hristiyanlığın arkasına
emperyal düşüncelerini de
ekleyen Haçlı kalıntıları,
Gelibolu Yarımadasını cehenneme çevirecek oluk
oluk kan akıtacaktı. Milli
Şairimiz Mehmet Akif, “Nerde -gösterdiği vahşetle- “bu:
bir Avrupalı! Dedirir -yırtıcı,
his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!” dizeleriyle
anlattığı tam da budur. Hilal ve Salibin kavgası dün
yaşandı, bugün yaşanıyor,
yarın da yaşanacağından
hiç şüphemiz olmasın. Ecdat Çanakkale’de kanıyla
bir Destan yazdı. Gerekirse
tekrar yazarız, fakat Salibin
niyeti belli iken bizim de
ona göre önlem almamız,
medeniyet rampasını hızlıca çıkmamız elzemdir. Allah bu memlekete bir daha
destan yazdırmasın.
Sen ki, son ehl-i salibin
kırarak salvetini,
Şarkın en sevgili sultanı
Salâhaddin
Kılıç Arslan gibi iclâline
ettin hayran.
Mehmet Akif Ersoy /
Çanakkale Şehitlerine
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Metrekareye 6 bin
mermi düştü

“Biz bu topraklara bir
üniversite gömdük”

Tarihin gördüğü en büyük
kıyımlardan birinin yaşandığı Çanakkale Savaşı, 160
milyonda bir olma ihtimali
olan kurşunların havada
çarpıştığı bir ölüm kalım
savaşı olup metrekareye 6
bin mermi düşmüştür. Yaklaşık 350 hektarlık Gelibolu
yarımadası eşi görülmemiş
bir kan ve can pazarı olmuş
savaşan taraflar en büyük
kayıplarından birini bu cephede vermiştir. Çanakkale
Destanı Tanıtım Merkezi ve
çevredeki köylerde bulunan
özel müzelerde havada çarpışan mermileri, yani onlarca 160 milyonda bir ihtimali görebilmek mümkündür.

Çanakkale Savaşıyla yıldızı
parlayan ve Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Biz oraya bir darülfünun (üniversite) gömdük”
derken ülkemizin geleceği
olan eğitimli ve nitelikli
kesimin Çanakkale’de şehit
düştüğünü anlatmıştır. Çanakkale’de Nisan 1915’ten
itibaren kara çıkartmalarının artması üzerine Sultan
(V. Mehmed) Reşad, Harbiye Nezareti’ne (Savunma
Bakanlığı) bir tebliğ yayımlattı. Buna göre Askerlik Kanunu değişmiş, lise
ikinci sınıf öğrencilerinin
de askerlik hizmetine alındığı açıklanmış, kıtalara
teslim olmaları istenmişti.
Çağrı üzerine Anadolu’nun
çeşitli yerlerinden lise öğrencileri savaşa katılmaya
başlamış gencecik çocuklar cephedeki yerlerini almıştı. Mekteb-i Tıbbiyye-i
Şahane, 1915 yılında tüm
hocaların ve öğrencilerin
askeri birliklere dağıtılması nedeniyle bir yıl kapalı
kaldı ve okul binası Hilal-i
Ahmer Hastanesi olarak
hizmet verdi. 1. Dünya Sa-

vaşı boyunca toplam 765
tıp öğrencisinden 346’sı şehit düştü ve geri dönemedi. 1915 yılında Tıbbiye’ye
kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale’de
şehit düştü ve bu nedenle
de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun
veremedi. Çanakkale Savaşı’nda, tıbbiyelisinden mülkiyelisine, müderrisinden
dervişine, aydın ve eğitimli
sınıf da cepheye gönüllü
olarak müdahil oldu. Ülkemizin genç ve eğitimli
nüfusunu savaşlarda kaybetmesinin bedelini genç
Cumhuriyet ağır ödeyecekti.

“Mustafa Kemal,
İngilizleri yeninceye
kadar Tanrı’yı da İngiliz
zannederdim”
Hindistan’ın bağımsızlığa
kavuşmasını sağlayan ve
“Sessiz Direniş”, “Tuz Yürüyüşü” gibi eylemlerle dünya
siyasi tarihine damga vuran
Mahatma Gandi, Mustafa
Kemal’in Çanakkale’de İngilizleri yenmesinin ardından yıllarca İngiltere’nin
sömürgesi altında yaşayan
ülkesini bağımsızlığına kavuşturmuştur.
Çanakkale

Savaşı’nın dünya konjonktürünü temelden sarsan
bir yönü de budur. Mustafa
Kemal’in İngilizleri yenene
kadar Tanrı’yı İngiliz zanneden ve İngilizlerin yenilebileceğine inanmayan bir
adamdan, İngiliz İmparatorluğu’nu dize getiren bir
adama dönüşen Mahatma
Gandhi’nin öyküsü aslında
tüm mazlum milletlerin
öyküsüdür.
Çanakkale’de
yakılan vatan, özgürlük ve
bağımsızlık meşalesi tüm
dünyayı sarmış, sömürge
ülkeleri bağımsızlıkları için
mücadele etmeye başlamış
ve Çanakkale Savaşından
yarım yüzyıl sonra sömürgelerin büyük çoğunluğu
bağımsızlıklarına
kavuşmuştur.

Gelibolu’da savaşın
nabzının attığı yerler ve
şehitliklerimiz
Kilitbahir Kalesi
Çanakkale Boğazı’nın en
dar yerine karşılıklı olarak inşa edilen iki kaleden
Gelibolu
Yarımadasında
bulunanı Kilitbahir Kalesidir. Denizin kilidi anlamına gelen Kale, Boğaz’ın
en dar bölgesine Anadolu
yakasındaki Çimenlik Kalesi
ile paralel konumlandırıl-

mıştır. Kalelerden karşılıklı
top ateşlerinin kesişmesi
ve bir geminin geçebileceği, topların ulaşamadığı
bir ölü alan bulunmaması
sağlanmış ve Boğaz’dan
geçmek son derece zor hale
gelmiştir. Kale birkaç kez
restorasyondan geçirilmiş
günümüzde müze olarak
kullanılmaktadır.

Namazgah Tabyası
Kilitbahir Kalesi’ni geçtikten sonra yolun deniz tarafında bulunan 26 adet
bonetten oluşan ve Çanakkale Boğazı’nın en dar nok-

tasına yaptırılan ilk ve en
büyük tabyadır. Sonrasında
eklenen yapılarla beraber,
Merkez Tabya niteliği kazanmıştır. Burası Çanakkale
Muharebeleri’nde, bölgedeki tabyalarda görev yapan
bataryaların bağlı olduğu
4. Ağır Topçu Alayı’nın karargâh merkezi olarak kullanılmıştır. Bu nedenle daima müttefik donanmasının
başlıca hedeflerinden biri
olmuştur. Tabyada 16 adet
kıyı topu vardı. Bunlardan
2’si uzun, 14’ü kısa menzillidir. Bunlardan sadece 2’si
deniz muhaberesinde aktif
olarak görev yapmış, diğerleri ise menzil yetersizliğinden dolayı kullanılamamıştır. Tabyanın ana aksında
yer alan mekânın savaş döneminde Savaş Harekât
Merkezi olarak kullanıldığı
bilinmektedir.

Rumeli Mecidiye
Tabyası ve Şehitliği
Seyit Onbaşı’nın adı ile özdeşleşen bu tabya Sultan
II. Abdülhamit döneminde
yapıldığı bilinmektedir. 8

bonet ve 6 top yerinden
oluşan tabyanın gerisinde
karargâh vb. yapılara ait
olduğu düşünülen temel
izleri
görülebilmektedir.
İngilizlerin Ocean Savaş
Gemisi bu tabyadan atılan top mermisiyle vurulmuş daha sonra mayınlara
çarparak batmıştır. Boğaz
muharebesi esnasında İtilaf donanması tarafından
açılan ateş sonucu bataryada görevli 16 er şehit
olmuştur. Topların olduğu
platformlar ve aksamlar
isabet almıştır. Şehitlerimizin toplu olarak gömüldüğü
alan, 1919 yılında Mecidiye
Şehitliği olarak düzenlenmiştir. Mecidiye Şehitliği
Anıtı’nın hemen yanında
Feyzi Efendi’nin mezarı bulunmaktadır. III. Selim döneminde yaşamış olan mimar, matematikçi ve devlet
adamı olan Boğaz Muhafızı
Feyzi Efendi; Çanakkale Boğazı’nda görevli bulunduğu
dönemde İngiliz donanmasının 19 Şubat 1807’de Boğaz’ı geçmesi sonucu idam
edilmiştir.
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Ertuğrul Tabyası
Seddülbahir köyünün batısında bulunan ve Çanakkale
Boğazı’nın girişini koruyan
tabyalardan birisi olan Ertuğrul Tabyası, Gözcü Baba
Tepe’si üzerinde denize dönük olarak inşa edilmiştir.
II. Abdülhamit döneminde
Asaf Paşa’nın çalışmaları
sonucu yaptırılmıştır. Tabya
3 bonet ve aralarında bulunan 2 adet top platformundan oluşmuştur. 2 adet
uzun namlulu Krupp marka
top ile donatılmıştır. Toplardan sadece birisine ait
parçalar, bugün tabyadaki
yerinde bulunmaktır. Tabya,
19-25 Şubat 1915 tarihlerinde yoğun bombardımana tutularak 18 Mart 1915
Deniz Muharebesi öncesi
etkisiz hale getirilmiştir. Tabya, 2006 yılında Kültür Bakanlığı tarafından toprağa
gömülü hâlde iken, restore
edilerek ziyarete açılmıştır.

Çanakkale Şehitler
Abidesi
Gelibolu Yarımadası’nın en
çok ziyaret edilen ana ziyaret noktası olan Abide, Eski
hisarlık Burnu üzerinde yer
almaktadır. Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale
Muharebeleri’nde şehit düşen tüm askerlerimizi simgelemekte ve onların anısını yaşatmaktadır. Mimarı
Doğan Erginbaş’ın kendi

ifadesiyle abide Tüm coğrafyalardan gelen şehitlerimizin toplu bir şekilde göğe
yükselişini temsil etmektedir. Ayaklarının üzerinde
muharebe anlarını yansıtan
kabartma rölyefler bulunmaktadır. Her yıl 18 Mart
tarihinde, ülkenin dört bir
yanından gelen vatandaşlar
ve devlet erkânı tarafından
Abide tören alanında anma
merasimleri düzenlenmektedir.

57. Piyade Alayı
Şehitliği
Anıt, 12 Aralık 1992 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından Kabatepe - Conkbayırı
yolu kenarında, Kılıçbayır’ın
güney ucunda inşa edilmiştir. Savaş sırasında yabancı
askerler buraya ‘’Satranç
Tahtası’’ adını vermişlerdir.
Yeni yapılmış olan bu şehitlik semboliktir. Gerçek
şehitlik Bomba Sırtı’nın güney ucunda, Çataldere Vadisi’nin içinde bulunmaktadır.
Yarbay Hüseyin Avni Bey
tarafından kumanda edilen
19. Tümen’e bağlı 57. Alay,
yabancı kuvvetlerin ilk çıkarma gününde Arıburnu
Cephesi’nde ilerleyen Anzak
askerlerini ilk karşılayan ve
geri püskürten Türk kuvvetleridir. Bu cephede ilk kez
19. Tümen Komutanı Yarbay
Mustafa Kemal’in önderlik
ve cesaret vasıfları ortaya
çıkmıştır.

Çataldere Şehitliği ve
Anıtı
Yarbay Hüseyin Avni Bey’in
mezarının solundan, Çataldere Vadisi’ne taş bloklardan oluşan bir merdiven ile
ulaşılmaktadır. Bu mevki,
savaşın ana cephelerinden olan Arıburnu’ndaki
Çataldere’nin doğusundaki
Fundalık Sırtı yamacında
19. Tümen cephesidir. 2.
ve 5.Tümen birlikleri Mayıs 1915 taarruzlarında bu
bölgede savaşmışlardır. Bu
şehitlik, 25 Nisan 1915’ten
aynı yılın aralık ayına kadar
bu cephede şehit olanlarla
sargı yerlerinde ağır yaralı
olup şehit düşenlerin gömüldüğü yerdir. Ayrıca bu
vadi içerisinde 24 Mayıs
1915 ateşkesinde oluşturulan hendeklere de şehitlerimiz toplu olarak defnedilmiştir.

Karayörük Deresi
Şehitliği
Kanlısırt’a gelmeden 200
m kadar önce, yolun sağ
tarafında bulunan şehitlik
gerçek şüheda kabristanı’dır. Bu nokta Kanlısırt
bölgesinde görevli bulunan
16. Tümen’in48. Alay cephesidir. Bölge ağır donanma
topçu ateşi ve yoğun makineli tüfek ateşi altında çok
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ağır zaiyatlar vermiştir. Yine
bölge, sargı yeri olmasından
dolayı çevre bölgelerde görev yapan 72. Alay, 77. Alay,
63. Alay ve 48. Alay’lardan
şehit düşen askerler de bu
mevkiye defnedilmiştir. Albayrak Sırtının kuzey kesimi
sırasında Karayörük Deresi’ne inen yamacın üzerinde yer almaktadır. Şehitlik,
Kanlısırt üzerindeki muharebelerde görev yapan 16.
Tümen’e ait isimleri tespit
edilebilmiş, 1.153 şehidin
gömüldüğü bir şehitliktir.

Soğanlıdere Şehitliği
Anıt, ay ve yıldız şeklinde figürize edilmiş olup yıldızın
ortasında bulunan üçgen
piramit yapı ise şehitlerimizin Allah’a yükselişini
temsil etmektedir. Anıtın
hemen altındaki bölgede
gerçek şüheda kabristanlığı
çevrelenmiştir. Burada savaş zamanında kurulu olan
hastanelerde tedavi edilirken şehit olan askerlerimiz
yatmaktadır. Bu bölgede
2.7. ve 12. Tümenlerin Sıhhiye Bölükleri hizmet vermekteydiler. Vadi düşman
taarruzlarına kapalı bir konumda olması nedeniyle
Seddülbahir cephesinin en
önemli lojistik destek merkezi görevini görmüştür.
Şehitlik; yukarıdan bakıldığında “ay yıldız” şeklinde

bir mimari tasarıma sahiptir. Şehitlikteki simgesel
mezar taşları ise, o dönemde askerlerin kullandığı
“Enveriye” veya “Kabalak”
olarak tabir edilen başlıklar şeklinde yapılmış ve ay
motifinin iç kısmına yerleştirilmiştir.

26. Alay ve Ezineli
Yahya Çavuş Şehitliği
26’ncı Alay ve Yahya Çavuş Şehitliği, Ertuğrul Tabyası’nın 60 metre kadar
kuzeydoğusunda yer alır.
İngilizlerin 29’uncu Tümeni
tarafından 25 Nisan 1915
sabahı Seddülbahir sahillerinde altı ayrı noktaya
yöneltilen çıkarmaları tek
başına karşılayan bu kahraman Türk alayı kendinden
sayıca çok üstün düşman
kuvvetlerini burada durdurmayı başarmıştır. Yeniden
düzenlenmiş haliyle 26’ncı
Alay ve Yahya Çavuş Şehitliği dâhilinde yer alan sembolik mezar taşlarında, 25
– 26 Nisan 1915 günlerinde Seddülbahir bölgesinde gerçekleşen ilk dönem
kıyı çarpışmaları sırasında
26’ncı Piyade Alayı personelinden şehit düşenlerden
kimliği tespit edilebilenlerin isimleri yazılmıştır.

Hain Tepe
Savaş öncesindeki dönemde herhangi bir ismi olmayan bir yükseltidir. 25
Nisan 1915 sabahı Anzakların eline geçen ilk tepe
olması ve muharebeler boyunca Anzak obüs bataryalarına sağladığı mevzilenme olanakları nedeniyle,
Türkler tarafından bu şekilde tanımlanmıştır. Deniz
seviyesinden 102 metre
yüksekliğinde, bölgedeki
en önemli yükseltidir. An-

zakları, burada ilk karşılayan birlik 27’nci Alay, 2’nci
Tabur, 8’inci Bölük’ün 2’nci
Takım’ıydı. Takım Komutanı Asteğmen Muharrem ve
emrindeki 80 kadar askerden oluşan bu küçük birlik,
bir süre de olsa Anzakları
sahilde oyalamayı başardı. Bu birlik, mevcudundan
beş-altı asker sağ kalana
kadar savunmayı sürdürmüş, ancak takım komutanı
yaralandıktan sonra geri
çekilmiştir. Burada yer alan
mezarlıkta (Plugge’s Plateau Cemetery) 12’si Avustralyalı, sekizi Yeni Zelandalı
ve birinin kimliği meçhul
olmak üzere toplam 21 asker gömülüdür.

Mehmetçiğe Saygı Anıtı
Kabatepe-Conkbayırı yolu
istikametinde,
Albayrak
Sırtı üzerinde, yolun sağ
tarafında yer alır. Yaralı bir
Avustralya subayını, kendi siperlerine taşıyan Türk
askerini canlandırmaktadır. Anıtın kitabesinde, eski
Avustralya Genel Valisi Lord
Casey kaynak gösterilmiş
olup onun sözleri olduğu
ifade edilen bir alıntı mevcuttur:
“Biz Gelibolu Yarımadası’ndan, Türklerle savaşarak ve
binlerce insanımızı kaybederek Kahraman Türk milletine
ve onun eşsiz vatan sevgisine
duyduğumuz büyük takdir ve
hayranlık ile ayrıldık. Bütün
Avustralyalılar, Mehmetçiği kendi evlatları gibi sever.
Onun mertliği, vatan ve insan sevgisi, siperlerdeki dayanılmaz heybeti ve cesareti
bütün Anzakları hayran bırakan yurt sevgisi, insanlığın
örnek alacağı büyük hasletlerdir. Mehmetçiğe minnet ve
saygılarımla…
Avustralya Genel Valisi
Lord Casey”

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında Anzak
annelerine hitaben yazdığı mektup
Yurta Sulh Cihanda Sulh” politikasını benimseyen ve savaşın vatan savunması dışında bir cinayet olduğunu düşünen Mustafa Kemal Atatürk, savaş sonrası kalıcı barışı
sağlamak adına 1934 yılında Anzak annelerine yönelik
yazdığı mektupta Anzak askerlerinin bizim misafirimiz
ve evlatlarımız olduğunu dile getirmiştir. İşte o mektup:
“Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken
kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız.
Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle
yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını
harbe gönderen analar; gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde
rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 2014 yılında
kurulan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) Gelibolu yarımadasındaki yaklaşık 350
hektarlık alanı dünyanın en büyük açık hava müzesine
dönüştürmeyi amaçlıyor. Millî birlik ve beraberliğimizin
harcı olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Tarihî Alanı’nın manevi, tarihî, kültürel ve doğal değerlerini, geleceğe olan sorumluluk bilinci ve evrensel
düşünceyle gazi köyleri ile birlikte koruyup geliştirerek
Alan’ı bir açık hava müzesine dönüştürmeyi misyon edinen ÇATAB, Birliğimizin ve beraberliğimizin sembolü
olan “Çanakkale Ruhunu yarınlara taşımayı hedefliyor.

Teşekkür
“Çanakkale Geçilmez” adlı dosya çalışmamı yapmak
üzere bana destek vererek Çanakkale’ye gönderen kurumum Aydın Adnan Menderes Üniversitesi üst yönetimine, hafta sonu tatilini dahi bize ayıran Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Tarih Uzmanı
Tekin Bilgin’e ve Sanat Tarihi alanında çalışmalar yürüten Mustafa Ayaz’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
MART 2019 ADÜ HABER
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Çanakkale ülkemizin
manevi başkenti olmalıdır
Haber: Gülser Uçak – Yıldız İşgöle
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Kemal Ersavaş
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Yüksek Lisans 2. sınıf öğrencisi

“Savaş sırasında birçok
okul mezun veremedi”
18 Mart Çanakkale Zaferi
kolay kazanılmış bir zafer
değildir. Vatanın bütünlü-
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ğünü sağlamak adına yokluk içinde kazanılmış, genç
ve eğitimli nüfusumuzun
büyük bölümünü kaybettiğimiz tarihe altın harflerle
kazınan bir zaferdir. Şuan
topraklarımızda rahat bir
şekilde yaşıyorsak bedeli
ödendiği içindir. Belki de bu
topraklar üzerinde olmayacaktık. Çanakkale Savaşı’nda birçok okul mezun veremedi. Cephelere koştular.
Bizim yarınlarımızı oluşturabilmemiz için bu savaşın
kazanılması
gerekiyordu.
Onlar da canlarını dişlerine
takıp savaştılar, şehit oldular. Bizler de bu değerlerimizin farkında olarak yarınlarımızı hazırlamalıyız. Onlara
olan vefa borcumuzu ancak
yarınlarımızı iyi hazırlayarak
ödeyebiliriz.

Hamza Aksoy
BESYO Antrenörlük 3. sınıf
öğrencisi

“ Çok büyük bir savaşı
zaferle taçlandırdık”
Ecdadın verdiği ve ancak
destanlarda anlatılabilecek
mücadeleyi görmek benim için çok güzel bir duy-

gu. Sonuçta çok büyük bir
savaşı zaferle taçlandırdık.
On binlerce şehit verilerek
elde edilmiş bir zaferin bizlere yaşattığı duygunun yeri
asla başka bir şeyle doldurulamaz. Şehitlerimize layık olabilmek için, herkesin
işini en iyi şekilde yapması
gerekmektedir. Çanakkale
Savaşında şehit olan dedelerimiz bu gün ülkemize
gelseler bizimle ilgili çok iyi
şeyler düşünmezlerdi diye
düşünüyorum. Çünkü hak
etmiyoruz. Onların canları
pahasına başardığı değerlerin farkında değiliz ve hor
kullanıyoruz. Onlara layık
olmak demek sanayi, teknoloji ve ekonomi anlamında
dünyanın önde ülkelerinden
biri olmak demektir.

Melike Peker

Mehmet Ali Elaldı

Burak Keskin

Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıbbi
Laboratuvar 1. sınıf öğrencisi

Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü 4. sınıf öğrencisi

Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi

“Çanakkale Savaşı bizim
olduğu kadar dünya
tarihi açısından da çok
önemlidir”

“ Bizlere düşen görev
onların ruhlarını rahat
ettirmek”

“Çanakkale Savaşı Türk
insanının ülkesini savunması ve esarete karşı
direnmesidir”

Çanakkale Zaferi denilince
Seyit Onbaşı gelir, Anafartalar gelir, son ferdine kadar çarpışan 57. Alay gelir
aklıma. Bu Destan’ın adını
duyunca, son kurşununa
kadar tüketip mermisi kalmayınca süngü hücumuna
kalkan Mehmetçik ve Atatürk’ün göstermiş olduğu
direniş gelir aklıma. Esaret
tanımayan bir milletin kanla yazdığı destandır Çanakkale. Bugünkü durumumuza
gelince değerlerimize sahip
çıkma bakımından iyiyiz diyebilirim. Ülkemizin gelişmişlik durumu bakımından
istenilen düzeyde değiliz.
Dedelerimiz bugün hayata
döndürülse onlara ne cevap
verebileceğimizi bilmiyorum. Onlar, bu vatanın bedelini kanlarıyla ödedi. Bizlere düşen görev de onların
ruhlarını rahat ettirmek. Onların ruhları da ancak bizleri
güçlü bir ülke olarak görmesiyle rahat edebilir.

18 Mart Çanakkale Savaşı,
tarihimizin en büyük bir zaferlerinden biridir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli bir etkendir.
Hatta Cumhuriyetin ön sözü
burada söylenmiştir diyebiliriz. Türk insanının ülkesinin savunması ve esarete
karşı direnmesidir. Çanakkale savaşı bugün gerçekleşmiş olsa giderdim ve orada savaşırdım. Çanakkale’ye
gittim orda ki şehitlikleri
ziyaret ettim. Aradan yıllar geçmesine rağmen acılar hala tazeliğini koruyor.
Çanakkale Savaşında şehit
olan dedelerimiz bu gün ülkemize gelseler. Bunu bir tıp
fakültesi öğrencisi olarak
cevaplamak istiyorum. Ülkem adına bir şeyler yapmak
adına tıp fakültesini tercih
ettim. Atatürk’ün “Beni Türk
Hekimlerine emanet ediniz”
sözünü şiar edindim. Şehitlerimiz bunu bilse hakkımda
iyi şeyler düşünürdü.

18 Mart 1915’te tüm dünyaya esir alınamayacağımızı duyurduk. Bu çok gurur
verici bir durumdur. Bizler
bu savaşın ruhunu biliyoruz.
Bizden sonraki nesillerin
de bu Savaşın ruhuyla devam edeceğine inanıyorum.
Çanakkale’ye hiç gitmedim
ama gitmeyi çok istiyorum.
Çanakkale Savaşı bizim olduğu kadar dünya tarihi
açısından da çok önemlidir.
Binlerce kilometre öteden
İngilizlerin yalanlarıyla toplanıp gelen ANZAK askerleri
var. Savaşın sonunda, bizleri
tanıdıktan sonra bu savaşın
kendileri için anlamsızlığına
değinen onlarca mektup var.
Savaş sonrasında Atatürk’ün
ANZAK annelerine yönelik
yazdığı mektup büyük ilgi
gördü. Bugün ANZAK’larla
bir sorunumuz olduğunu
düşünmüyorum. Tekrar bir
savaş yaşasak onların tekrar
buraya savaşmaya geleceklerini düşünmüyorum.

Suat Demirel
Aydın Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü 1. sınıf öğrencisi

“Onlar olmasaydı
olmazdık”
Bir Çanakkaleli olarak bu
konu hakkında çok duygusalım. 18 Mart benim için
çok önemlidir. Şehit dedelerimizin atalarımızın kanıyla
Çanakkale Boğazı’ndan düşmana geçit verilmedi. Onlar
olmasaydı olmazdık. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu savaşlarda yıldızının parladığı
ve savaşın kazanılmasına
büyük katkı sağladığını söylemeliyim. Ulu Önderimiz,
buradan gelen haklı şöhretle ulusal mücadelemizi başlatmış ve bunu da zaferle
taçlandırarak Cumhuriyetimizi bizlere hediye etmiştir.
Çanakkale Savaşında şehit
olan dedelerimiz bu gün ülkemize gelseler bizim hakkımızda iyi düşünmezlerdi.
Onlara layık bir ülke olabilmek adına çok fazla gayret
sarf ettiğimizi düşünmüyorum. Hala gelişmiş bir ülke
değiliz. Hala beyin göçü veriyoruz. Onlara layık olabilmek, uğruna şehit oldukları
cennet vatanı yüceltmek ve
dünya konjonktüründe saygınlığı olan bir devlet haline getirmekle mümkündür.

MART 2019 ADÜ HABER
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Topluluklarımız
Baharın gelişini
etkinliklerle kutladı
Üniversitemiz
öğrenci toplulukları
baharın ilk ayında
gönüllere çiçek
açtıran çalışmalarına
hız kesmeden devam
etti. Topluluklarımız;
sosyal sorumluluk
projeleri, hasta
ziyaretleri,
farkındalık
oluşturma,
birlikteliği arttırma,
doğayı koruma
vb. amaçlarla
düzenledikleri
etkinliklerle mart
ayını da çeşitli
aktivitelerle geçirdi.
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Geçtiğimiz aylarda takdire
Maskesiz Gülücükler Topluluğu, Söke İlçesine bağlı
Akçakonak Mahallesi İlkokulu için kitap ve kırtasiye
yardımında bulundu. Daha
önce de gerçekleştirdikleri etkinliklerle adından
söz ettiren Maskesiz Gü-

lücükler Topluluğu, açtığı
stantlarda iki hafta boyunca kitap ve kırtasiye malzemesi toplayarak dar gelirli
ailelerin yaşadığı Akçakonak Mahallesi İlkokulu’nda
çocuklarla buluştu. Ayrıca
Topluluk, hastane ziyaretinde, çeşitli oyun aktivite-

leriyle çocuklarımıza ve ailelerine destek oldu. 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde stant kurarak renkli
boyalarla el basma etkinliği düzenleyen topluluk
üyeleri, panoya el basan katılımcılara kadınlar gününü temsilen kurdele taktı.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir de Topluluğun standını ziyaret ederek etkinliğe destek oldu.
Gençlik Merkezinin desteği
ile Davutlar sahilinde doğa
yürüyüşü
gerçekleştiren
Maskesiz Gülücükler Topluluğu, sahil boyunca çöpleri
toplayıp sonrasında kitap
okuma etkinliği gerçekleştirdi.
Bisiklet Topluluğu’nun Nysa
Antik Kenti’ne düzenlediği
gezi, topluluk üyelerinin yo-

ğun katılımıyla gerçekleşti.
Üniversitemiz PDR Topluluğu, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü kapsamında toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki eşitsizliğe dikkat çekerek,
Aymelek ziyaretinde yaşlılarımızla bir araya geldi.

kalplerinde
yeşerttikleri
kocaman umutlarıyla, her
birinin farklı hikayesi var.
Minik dedektiflerimizle bu
hafta doğanın güzelliklerini en ince ayrıntısına kadar
gözlemleyip eğlenerek, öğrenmenin tadını doyasıya
çıkardık.” şeklinde konuştu.

ADÜ Genç Tema Topluluğu
ise Ağaç Kardeşliği Projesini hayata geçirerek çocuklarla Ağaç Kardeşliği
Projesi serüvenini başlattı.
Topluluk üyeleri “Minicik

Sosyolojik Açılımlar Topluluğu’nun “Tarih Boyunca
Güçlü Kadınlar” temalı söyleşi etkinliği, Kadınlar Günü
etkinlikleri içinde dikkat
çekerek yoğun ilgi gördü.

Topluluk üyeleri “Sineklerin
Tanrısı” adlı filmi izleyerek
film hakkında yorum ve
analizlerde bulundu. Topluluk, Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr.
Gülsen Demir ve Prof. Dr.
Kayhan Delibaş’ın katkıları
ile “Sosyoloji Mezunlarının
Geleceği”, “Yaş, Yaşlanma ve
Yaşlanan Toplumlara Sosyolojik Bakış: Demografik
Dönüşümler & Yaşlanmanın Sosyolojik Görünümleri”
konferanslarını düzenledi.
MART 2019 ADÜ HABER
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Üniversitemiz “Öğrenci Toplulukları” özgürleşiyor
Üniversitemizde aktif
olarak çalışmalarını yürüten öğrenci topluluklarının
yeni dönemdeki işleyişlerinin görüşüldüğü toplantılar, 29 Mart 2019 tarihinde
AİSYEM Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Öğrenci
topluluklarının
danışmanları ve topluluk temsilcilerinin katılım
gösterdiği
toplantılarda,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Aydın ve Rektör
Danışmanı Hüseyin Turgut
yer aldı.
Toplulukların, Üniversitemizin rengi olduğunu ifade
eden Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Aydın, topluluk
faaliyetlerini önemsediklerini ve yeni dönemde tüm
toplulukların daha aktif
çalışmalar yürütebilmeleri
için yönetim olarak destek
vereceklerini ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde Topluluklarımızla ilgili kamuoyunu yanıltan bir haberle
gündeme gelmekten dolayı üzüntü duyduklarını belirterek sözlerine başlayan
Rektör Danışmanı Hüseyin
Turgut, yeni dönemde Üniversitemiz öğrenci topluluklarının yeniden dizayn

edileceğini vurguladı. Toplulukların
aktivitelerini
daha rahat hayata geçirebilmelerine olanak sağlayacak olan Gençlik ve
Spor Bakanlığı iş birliğiyle
kurulacak Gençlik Ofisi’nin
en kısa sürede hayata geçeceğini söyleyen Hüseyin
Turgut, Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’in
konuyla ilgili görüşlerini
aktardı. Turgut, topluluklarımızın varlığını zenginlik
olarak gördüklerini ifade
eden Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’in
“Gençlerimizi
yarınlara
hazırlamak ve onların bi-

reysel gelişimlerine en iyi
katkıyı sağlayacak olanakları sunmak bizim en başta
gelen görev ve sorumluluklarımızdan biridir. Üniversitelerin gerçek sahiplerinin
öğrenciler olduğu bilinciyle hayata geçirdiğimiz ve
geçireceğimiz tüm faaliyetlerimizde öğrenci odaklı
yaklaşımı esas almaktayız.
Öğrencilerimizin serbest
zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, ortak
amaç etrafında birleşerek
aktiviteler yapmak için
oluşturdukları
toplulukların kapatılması gibi bir
durum söz konusu değildir.

Topluluklar, Üniversitelerin
temel taşlarıdır. Öğrencilerimizin düşüncelerini
özgürce aktararak hayata
geçirebilmeleri topluluklarla mümkündür. Üniversitemizin kültürel zenginliği olan topluluklarımızın
faaliyetlerini sağlıklı bir
şekilde yürütmelerini ve
düşüncelerini daha etkin
bir şekilde sahaya yansıtabilmelerini sağlamak amacıyla Öğrenci Toplulukları
Yürütme Kurulunun aldığı
karar gereği topluluklarımız yeniden dizayn edilecek.” mesajını katılımcılara
iletti.

Hemşirelik Fakültesinden yaşlılara konser
“Yaşlılara Saygı Haftası”
kapsamında Üniversitemiz
Hemşirelik Fakültesi Müzik
Grubu tarafından düzenlenen konser, 20 Mart 2019
tarihinde Aydın Huzurevi
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleşti.
“Mutlu insan hastalanmaz”
sloganıyla gerçekleştirilen
konserde huzurevi sakinleri
keyifli anlar yaşadı. Konser
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sonunda Aydın Huzurevi
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ali
Kaya, müzik grubuna teşekkürlerini iletirken, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Yelda Özsunar Dayanır,
müzik grubunun oluşturulmasında emeği geçen Arş.
Gör. Dilara Kunter ve Arş.
Gör. Belma Toptaş’a teşekkür
belgelerini verdi.

TÜGVA Üniversitemizde Yavuz Bahadıroğlu’nu ağırladı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aydın Şubesi tarafından düzenlenen Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun
konuşmacı olarak katıldığı
“Tarih Boyunca Türkiye’ye
Kurulan Tuzaklar” konulu
konferans, 22 Mart 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Programa, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Aydın,
Rektör Danışmanı Hüseyin
Turgut, TÜGVA Aydın İl Temsilcisi Sefa Şık, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri
ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Açılış konuşmasını yapan
TÜGVA Aydın İl Temsilcisi Sefa Şık “Tarih; yaşatan,
iz bırakan ve nihayetinde
dersler çıkarılan uzun soluklu hatıralar bütünüdür.
Bizler Türkiye’nin geleceğini

ayakta tutmak idealini dert
edinmiş, TÜGVA gençleri
olarak diri kalan, davasına
sahip çıkan ve tarihinden
ders alarak geleceğe bakan
gençleriz.” dedi.
Yeni Zelanda’da yaşanan terör olayını kınayarak sözle-

rine başlayan Tarihçi-Yazar
Yavuz Bahadıroğlu, “Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında,
teröristin kullandığı silahın
üstünde 1071 Malazgirt
Zaferi’nden günümüze, Türk
Tarihi’nde aldıkları yenilgilerin izleri mevcut. Batının

geçmişten gelen kapatamadığı birçok hesap var.”
diyerek gençlerden uyanık
davranmalarını, provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını istedi.
Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ADÜ Personel Korosu için ilk adım atıldı
Üniversitemiz akademik
ve idari personelinden oluşacak “ADÜ Personel Korosu” için ilk toplantı 13
Mart 2019 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ce-

ren Demirok’un katılımıyla
gerçekleşti.
Demirok, toplantıda önemli
bir katılımla ilk toplantıyı
gerçekleştirmekten büyük
mutluluk duyduğunu ifade
ederek, “Önemli olan yaptı-

ğımız işten keyif almak. Burada etiketlerimizden uzak,
sadece müzikle zaman geçireceğiz. Şimdilik Üniversitemizde, daha sonra diğer
şehirlerde ve belki de başka
ülkelerde yaptığımızı sergilemek benim en büyük ha-

yalim. Şimdi bu hayale sizleri de ortak ediyorum.” dedi.
ADÜ Devlet Konservatuvarı
Öğretim Görevlisi Ceren Demirok, geniş bir yelpazede
birçok müzik türünde eserlerden oluşan bir repertuar
hazırlayacağını belirterek,
bahar şenliklerine kadar
bir gösteri hazırlamak istediğini söyledi. Bir sonraki
toplantıda daha çok personelin katılımını umduğunu dile getiren Demirok;
“Önümüzdeki
toplantıda
daha kalabalık olacağımızı
umuyorum. Enstrüman çalan personelimizi de mutlaka bu koroda görmek istiyoruz. 20 Mart Çarşamba
günü saat 17:30’da koroya
katılmak isteyen tüm personelimizi bekliyoruz.” dedi.
Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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104. Yılında Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Paneli
düzenlendi
Üniversitemiz Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi, Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi Araştırma
ve Uygulama Merkezi ile
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nün katkılarıyla
düzenlenen 104. Yılında Çanakkale Zaferi ve Şehitleri
Anma Paneli, 21 Mart 2019
tarihinde Atatürk Kongre
Merkezi Miletos Salonu’nda
gerçekleşti.
Üniversitemiz Fen Edebiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Kubilay Metin, Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Üreten,
Adnan Menderes Araştırma
ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Ahmet Toksoy,
Dr. Öğretim Üyesi Ayten Can,
Öğr. Gör. Banu Berber Babalık, Öğr. Gör. Coşkun Türkan,
akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda

öğrencinin katıldığı panel,
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi
Ayten Can’ın, başta ebedi
komutan Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları
olmak üzere bu toprakların
vatan olması için can verenleri özlemle, minnetle ve

şükranla anmasıyla başladı.
Oturum başkanlığını Prof.
Dr. Hüseyin Üreten’in yaptığı
panelde; Doç. Dr. Dilşen İnce
Erdoğan ‘Çanakkale Muharebelerinde Kumandanlar
Savaşı’, Doç. Dr. Ahmet Toksoy ‘İngiltere’nin Dünya Politikası ve Çanakkale Cephesi’,
Öğr. Gör. Banu Berber Babalık ‘Çanakkale Muharebelerinde Mustafa Kemal’ ve Öğr.

Gör. Coşkun Türkan ‘Çanakkale Cephesinin Savaş Sırasında ve Sonrasında Ulusal
ve Uluslararası Sürece Etkisi’
konu başlıklı sunumları gerçekleştirdi.
Panel sonunda panelistlere
teşekkür belgelerini ve çiçeklerini, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin verdi.

Davutlar MYO’dan ödül yağmuru
Üniversitemiz Davutlar
Meslek Yüksekokulu (MYO)
Dünya Şefler Birliği (WACS)
tarafından
Yunanistan’ın
Selanik kentinde bu yıl
11.’si düzenlenen Güney Avrupa Aşçılık Şampiyonası’na
damga vurdu.
Şampiyonada Üniversitemiz Davutlar MYO Öğretim
Üyesi, WACS Dünya Kültürel Mutfak Mirası Komisyon
Üyesi ve ayrıca Ülkemiz
adına Güney Avrupa Aşçılık
Şampiyonası’nda jüri üyesi
olarak görev alan Şef Emrah
Köksal Sezgin’in başkanlığını yaptığı Gastronomi Derneği takımı 8 altın, 3 gümüş,
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2 bronz madalya ve 1 merit kazandı. Üniversitemiz
Davutlar MYO takımından
Aşçılık Programı öğrencileri bireysel kategorilerde;
Kadir Erdönmez “Kuzu tabağından 1 Merit”, Berkan
Tumantozlu Restoran tatlı
tabağından 1 Bronz”, Enes
Akbaş “Balık tabağından 1
Gümüş” ve bununla beraber üniversiteler arası ekip
yarışmasından 3 altın madalya ile Güney Avrupa’nın
en iyi üniversitesi ödülünü
elde etti. Davutlar MYO,
şampiyonada toplamda 11
altın, 4 gümüş ve 3 bronz
madalya ile ülkemize büyük
gurur yaşattı.

Didim MYO’da Kariyer Günleri düzenlendi
Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulu (MYO); öğrencilerini ve mezunlarını,
turizm sektörünün önde
gelen işletmeleriyle Kariyer
Günleri kapsamında 18 Şubat – 08 Mart 2019 tarihleri
arasında bir araya getirdi.
Didim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda
düzenlenen etkinlikte, insan kaynakları yetkilileri
işletmelerinin tanıtımlarını
yapıp ardından da öğrencilerimizle iş ve staj görüşmelerinde bulundular.
Kariyer Günleri etkinliğine,
başta Bodrum olmak üzere Didim ve Kuşadası’nda
hizmet veren 18 otel ve 2
seyahat acentesi katılım

gösterdi. Ayrıca ETS Tur Firması da Turizm ve Seyahat
Hizmetleri öğrencilerine 5
gün süren bir eğitim verdi. Eğitim sonunda başarılı
olan öğrenciler iş ve staj
yapma şansı buldu.

Aşçılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat
Hizmetleri programları bulunan Didim Meslek Yüksekokulunda eğitim gören
birinci sınıf öğrencileri,
Kariyer Günleri’ne katılan

işletmelerde staj yapma
şansı bulurken, ikinci sınıf
öğrencileri de henüz mezun olma aşamasındayken
iş bulmanın sevincini yaşadılar.

Üniversitemizde Doğu Türkistan Konferansı gerçekleşti
Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesi tarafından düzenlenen
Doğu Türkistan Milli Meclis
Başkanı Seyit Tümtürk’ün
konuşmacı olarak katıldığı “Doğu Türkistan” konulu
konferans, 1 Mart 2019 tarihinde Üniversitemiz Atatürk
Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleştirildi.
İlginin yoğun olduğu konferansa, Efeler Belediye

Başkan Adayı Ümmet Akın,
Üniversitemiz Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut,
parti ilçe başkanlarının
yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube
Başkanı Fatih Taşpınar,
Doğu Türkistan’ı, Çin zulmü

karşısında yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.
Taşpınar’ın ardından konuşmasına başlayan Doğu
Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, yapılan
zulümlerden bahsederek,
Doğu Türkistan’ın Çin zulmü karşısında uluslararası
arenada savunuculuğunu
yapan tek ülkenin Türkiye
olduğunu söyledi. Doğu Türkistan’da zulme karşı ger-

çekleştirilen çalışmaları da
anlatan Tümtürk, “Doğu Türkistan için sizlerden samimi
dua bekliyorum.” sözleriyle
konuşmasına son verdi.
Üniversitemize ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini
sunan Doğu Türkistan Milli
Meclis Başkanı Seyit Tümtürk’e hediyelerini, Eğitim
Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı
Fatih Taşpınar verdi.
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“Down Sendromu bir hastalık değildir”
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbı Genetik Ana Bilim
Dalı ve Aydın Lions Kulübü
tarafından 21 Mart Dünya
Down Sendromlular Günü
nedeniyle düzenlenen etkinlik Aydın Tenis Kulübü’nde gerçekleşti.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik Polikliniği’nde
takibi yapılan 21 özel çocuk
ve ailelerinin bir araya geldiği etkinlikte çocuklar, resimler çizdi, oyunlar oynadı,
unutulmaz bir gün geçirdi.
Etkinliğe Aydın Lions Kulübü Başkanı Dilek Çelik’le
kulüp üyeleri, Üniversitemiz
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Tosun,
Tıbbi Genetik Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökay
Bozkurt ile Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Hastalıkları Pediatrik Genetik Bilim Dalı Başkanı Özgür
Çoğulu ve Üniversitemiz
Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

asistan doktorları katıldı.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökay
Bozkurt yaptığı sunumda,
“Burada amacımız, down
sendromu ile ilgili toplumda bir bilinç oluşturmak.
Çünkü down sendromu
aslında bir hastalık değil.
Sadece bir farklılık ve toplumlar farklılıklarıyla birlikte güzel. Bilimsel çalışmalar
da gösteriyor ki, down sendromlu bireyler ne kadar hayatın içinde var olurlarsa, o
kadar az sağlık sorunu yaşıyorlar. Ve ne kadar az sağlık
sorunu yaşarlarsa, o kadar
hayatın içinde kalıyorlar.
Burada zengin bir döngü
var. Bizlerin de bu döngüye
katkı sağlaması lazım. Bizim,
down sendromlu çocuklara
eşit fırsatlar oluşturmamız
lazım. Ne kadar çok toplumla bütünleşmiş olarak hayat
sürerlerse, o kadar mutlu

olurlar. Bizler bunun çabası
içindeyiz’’ dedi.
Aydın Lions Kulübü Dönem
Başkanı Dilek Çelikmen,
dünyanın farklılıklarla güzel olduğunu belirterek
“+1 farkla bizlerle yaşayan
kardeşlerimizle birlikte olarak down sendromunun bir
hastalık olmadığını, farklılık
olduğunu ve farklı olmanın
normal olduğunu herkese
duyurmak ve bu duyarlılığı
arttırmak istedik.” dedi ve

etkinliğe
desteklerinden
dolayı Üniversitemiz Tıp
Fakültesi öğretim üyelerine
teşekkürlerini sundu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastalıkları Pediatrik
Genetik Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özgür Çoğulu’nun
da eğitim verdiği yaklaşık
2 saat süren ve ailelerin
birbirleri ile kaynaştığı etkinlikte, çocuklar değişik aktiviteler yaparak aileleri ile
birlikte eğlendi.

Sevgi varsa, engel yoktur
Üniversitemiz Koçarlı
Meslek Yüksekokulu (MYO)
Öğrencileri Dünya Down
Sendromlular Farkındalık
Günü vesilesiyle, 21 Mart
2019 tarihinde Down Sendromlu gençler ile halı saha
turnuvası düzenledi.
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Down Sendromunun hastalık değil bir farklılık olduğunu belirten Koçarlı MYO
Öğr. Gör. Ayfer Ergezen’in
önderliğinde, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi
kapsamında
düzenlenen
halı saha maçında, Koçarlı MYO öğrencileri ile Hacı

Hüseyin Arslan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
Okulunda eğitim gören 16
Down Sendromlu öğrenci,
Üniversitemiz Güney Kampüsü’nde bir araya geldi.
Keyifli geçen turnuvada
şampiyon olan özel çocuklar madalyalarını büyük bir

sevinçle alırken, sporculara, Yüksekokul personeli ve
öğrencileri tarafından pilav-tavuk ikram edildi.
Koçarlı MYO Müdürü Doç.
Dr. Onur Yılmaz, “Down
Sendromlu çocuklarımıza
farkındalık yaratmak için
sosyal sorumluluk projesi
kapsamında düzenlediğimiz
etkinlikte, 16 özel çocuğumuzla Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanları
ve öğrencileri gönüllerince
eğlendi. Sevgi varsa, engel yoktur. Destek veren ve
projemize gönüllü olarak
katılan herkese çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini
kullandı.

İlk çalışmasıyla birincilik aldı
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında
görev yapmakta olan Araş.
Gör. Dr. Ayşe Can, Araş. Gör.
Dr. Nilay Tuğçe Işık Bayar, Dr.
Öğr. Üyesi Elif Çelik, Doç. Dr.
Pınar Uysal ve Tıbbı Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Sevin
Kırdar’ın birlikte yürüttükleri
“Akut Bronşiolitli Sütçocuklarında Akciğer Fonksiyonlarındaki Etkilenmenin Tidal
Nefes Analizi İle Değerlendirilmesi” isimli klinik araştırması, 10-13 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen 15.

Uludağ Pediatri Kış Kongresi’nde sözel bildiri birincilik
ödülüne layık görüldü.
Araştırmacılar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Allerji ve İmmünoloji
Bilim Dalı bünyesinde bulunan Solunum Fonksiyon
Testi Laboratuvarı’nda doğumdan itibaren her yaştaki
çocuğa solunum fonksiyon
testi yapılabildiğini belirterek “Akciğer fonksiyonlarının
ölçülmesi akciğer hastalıklarının değerlendirilmesinde oldukça önemlidir.
Özellikle üç yaşın altındaki

çocuklarda akciğer fonksiyonlarının ölçülmesi ileride
gelişebilecek astımın öngörülebilmesi için oldukça
önem taşımaktadır. Bu çalışma ile ülkemizde ilk kez 1

yaşın altındaki akut bronşiolitli çocukların akciğer fonksiyonlarındaki etkilenmeyi
ölçerek bu konuda bir ilke
imza atmanın mutluluğunu
yaşamaktayız.” dedi.

Akademisyenlerimiz organik tarımı anlattı

Üniversitemiz Koçarlı
Meslek Yüksekokulu (MYO)
Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz öncülüğünde bir grup
akademisyen, Balıkesir’in
Burhaniye İlçesine bağlı
Kırtık Mahallesi’nde 24 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen ‘’Organik Hayvancılık
‘’ konulu toplantıda mahalle
sakinlerine organik tarım
hakkında bilgiler verdi.
Organik tarım uygulamaları ile adını duyuran Kırtık
Mahallesi’nde düzenlenen

organik tarım toplantısına
katılan Üniversitemiz Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr.
Onur Yılmaz, Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Engin Tüzün,
Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü Yemler ve Hayvan
Besleme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet
Bozkurt, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı. İncirliova Belediyesinden
Bilgi Belge Yönetim Uzmanı
Osman Torun, Uzman Tarihçi
Mehmet Akkaya ve Uzman
Psikolog Gülşah Kale ko-

nuyla ilgili bilgi, deneyim ve
proje önerilerini paylaştılar.
Kırtık Mahallesi’nde, 10 yıldan beri yapılan organik
tarımın yanı sıra organik
hayvancılık olanaklarının
geliştirilmesi konusunda çalışma yapan akademisyenlerimiz, mahallede kurulan
organik zeytinyağı fabrikasını da gezdi. Doç. Dr. Onur
Yılmaz’ın başkanlığındaki
ekip, organik hayvancılık
temelinde hayvan besleme
pratikleri ve ekolojik ayak

izinin ve yerel örtük bilginin
önemi konularında bilgiler
verdi. Kırtık Mahallesi’nde
organik tarımın gelişeceğini anlatan Doç. Dr. Onur
Yılmaz, önümüzdeki aylarda
öğrencilerimizle geleceklerini belirterek Kırtık Mahallesi halkına teşekkür etti
ve “Organik üretimin artarak devam edeceğini umuyorum. Biz de kendilerine
yardımcı olacağız. Bundan
sonra ziyaretlerimiz devam
edecek.” dedi.
MART 2019 ADÜ HABER
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Üniversitemizde Hizmet İçi Eğitim Toplantısı yapıldı
Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığı tarafından
düzenlenen ve personelin aylıksız izinlerde unvan
bilgisi, hizmet belgesi ile
kesenek/prim
dökümlerinin kontrolü konularının
görüşüldüğü hizmet içi eğitim toplantısı, 11 – 12 Mart
2019 tarihlerinde Rektörlük
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Genel Sekreterimiz Baki Aslantaş, Personel
Daire Başkanı Ali Evdilek,
Personel Daire Başkanlığı
Şube Müdürleri, Üniversitemiz Hizmet Takip Programı
(HİTAP) sorumlusu Ali Erdoğan, Üniversitemiz birimlerindeki HİTAP kullanıcıları
katıldı.
Genel Sekreterimiz Baki Aslantaş, personelimizin bireysel gelişimine katkıda bulunabilecek tüm etkinliklere
destek vereceklerini belirterek “İnsana yapılan yatırım,
yatırımların en büyüğüdür.
Personelimizin daha verimli

çalışabilmesi için elimizdeki
tüm imkânları seferber edeceğiz.” dedi.
Üniversitemiz personeline
ait bilgilerin Hizmet Takip
Programı’na (HİTAP) veri girişlerinin yapılması işleminin personelin kadrosunun
bulunduğu birimler tarafından yapılmakta olduğunu
ifade eden Personel Daire
Başkanı Ali Evdilek, personele ait bilgilerin HİTAP’a
girişlerinin yapılması işle-

miyle veri girişinde standardın oluşturulacağını söyledi.
Evdilek, HİTAP ile Üniversitemiz birimlerinin birliktelik
ve uyum içinde olmasını, bu
işlemler esnasında oluşabilecek idari para cezalarının
en aza indirgenebilmesi, söz
konusu veri girişlerinde herhangi bir nedenle oluşabilecek maddi hataların ortadan
kaldırılabilmesi, veri girişlerinin eksiksiz, doğru ve
zamanında yapılabilmesini
amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencimizden bir şampiyonluk daha

Toplantı öncesinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni
Ali Erdoğan tarafından hazırlanan “HİTAP Tanıtım Kılavuzu” ile “HİTAP Veri Girişi
Resimli Anlatım” kitabı katılımcılara dağıtıldı. HİTAP’ın
dijital özlük – sicil dosyası
olarak tanımlanabileceğinin
anlatıldığı toplantıda, hatalı
veya eksik veri girişinin hem
personel hem de kurum açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.
Türkiye Üniversiteliler Spor
Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliği
ile düzenlenen Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası’nda Spor Bilimleri Fakültesi
öğrencimiz Sedat Demir, Türkiye Birincisi olarak bir şampiyonluğa daha imza attı.
Antalya’da 24 Şubat - 01
Mart 2019 tarihleri arasında
gerçekleşen Üniversiteliler
Muaythai Türkiye Şampiyonası’na 52 Üniversite ve 350
sporcu katıldı. Şampiyonada
Türkiye birincisi olarak Üniversitemizi gururlandıran öğrencimiz Sedat Demir’i tebrik
ediyor, başarılarının devamını
diliyoruz.
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Kadınlar Gününde Osteoporoz Eğitimi düzenlendi
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur ve Doç. Dr. Elif
Aydın’ın sunumlarıyla gerçekleşen Osteoporoz Eğitimi, 8 Mart 2019 tarihinde
AİSYEM Toplantı Salonu’nda
düzenlendi.
Eğitime, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Rektör Danışmanı Üroloji
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Dündar, öğretim
üyeleri, öğrenciler ve personelimiz katıldı.

hastalığı olarak tanımladı.

Osteoporozun yaygın bir
rahatsızlık olması sebebiyle düzenlenen eğitimin
önemine işaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, başta Prof. Dr.
Ömer Faruk Şendur olmak
üzere bu çalışmada emeği
geçen herkese teşekkür etti.
Prof. Dr. Ö. Faruk Şendur,
‘Osteoporozu Tanıyalım’ konulu sunumunda, osteoporozu; kemik dokunun çeşitli
nedenlerle güçsüz ve kırılabilir duruma gelmesiyle
oluşan iskelet kemiklerinin

En sık görülen kemik hastalığı olması sebebiyle osteoporozun önemine dikkat
çeken Şendur, kemiği ve
osteoporozun kemik üzerindeki etkilerini anlatarak,
risk grupları, osteoporoz
belirtileri, tanı yöntemleri, osteoporozun sonuçları,
kırığın sık görüldüğü bölgeler, osteoporozdan korunma yolları, osteoporoza
yararlı egzersizler ve tedavi
konularında bilgiler verdi.
Kadınlarda daha yaygın olarak görülen osteoporozun

önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Ö. Faruk Şendur, tüm kadınların kadınlar gününü kutlayarak sunumuna son verdi.

Kemik Sağlığı Anne
Karnındayken Başlıyor
Doç. Dr. Elif Aydın ‘Osteoporozdan Korunma’ konulu
sunumunda,
çocukluktan
itibaren beslenmeye dikkat
edilmesi gerektiğini vurguladı ve “Kalsiyum kemiklerin
temel yapı taşıdır.” dedi.
Doç. Dr. Elif Aydın, kalsiyum
açısından zengin beslenme-

nin önemine dikkat çekerek beslenme önerilerinde
bulundu. Sigara ve alkolün
kullanılmaması gerektiğini,
D vitamininin kemik erimesini önleyeceğini belirten
Aydın, D vitaminini elde
etme yolları, kemik sağlığını olumsuz yönde etkileyen
ilaçlar, egzersiz, osteoporoza
bağlı kırıklardan korunma
yolları ve doktor kontrolü
konularında bilgiler vererek
sunuma son verdi.
Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından gerçekleşen
kokteyl ile sona erdi.

“Anadolu’dan El Sanatı” Resim Sergisi açıldı
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Göz-

de Erkan’ın “Anadolu’dan
El Sanatı” adlı resim sergisinin açılışı, 25 Şubat 2019

tarihinde Vali Yazıcıoğlu
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Üniversitemiz personelinin
yanı sıra öğrencilerinin de
katıldığı açılışa, sanatseverler ve Aydın halkı da yoğun ilgi gösterdi.
Eserlerinde; tuval üzerine
kilim, halı, deri, kök boya ve
bitkisel ürünleri kullandığını ifade eden Öğr. Gör. Gözde Erkan; “Yirmi iki eserden

oluşan sergimiz Anadolu’yu
yansıtıyor. Birçok eserimizde deriyi ana figür olarak
kullandım. Emeği geçen ve
katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
El sanatlarını topluma sevdirmek istediğini belirten
Öğr. Gör. Gözde Erkan’ın
Anadolu’dan El Sanatı adlı
resim sergisi, 6 Mart 2019
tarihine kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde
ziyaret edilebilir.
MART 2019 ADÜ HABER
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BİGG-Y Programı Tanıtım Toplantısı gerçekleşti
Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme AŞ (ADÜ
TEKNOKENT ) tarafından 7
Mart 2019 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Magnesia
Salonu’nda “BİGG-Y (Bireysel Genç Girişim) TÜBİTAK-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı”
eğitimi düzenlendi.
Eğitime, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Aydın,
Prof. Dr. Ali Akyol, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç.
Dr. Cemal İyem, Yaşar Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi (TTO) Genel Müdürü
Necip Özbey, Miverva Kuluçka Merkezi Uzmanı Ayşe
Şen, öğretim üyeleri ve çok
sayıda öğrenci katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Teknokent AŞ Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem,
ADÜ Teknokentin çalışmalarına hızla devam ettiğini
ifade ederken “Bir yandan

bölgemize nitelikli Ar-Ge
projelerini
kazandırırken
diğer yandan inovatif deneyimi olan girişimcilere çalışabilecekleri sinerji ortamı
sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.
Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Ali Akyol yaptığı konuşmada bölgesel kalkınmada
Teknokentlerin
önemine
değinerek,
üniversite-sa-

nayi iş birliği kapsamında
değer yaratabilecek projelerin Teknokent bünyesinde
rahatlıkla yer alabileceğini
belirtti.
Yaşar Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO) Genel
Müdürü Necip Özbey, Miverva Kuluçka Merkezi Uzmanı
Ayşe Şen tarafından verilen
eğitimde, 200.000 TL hibe

desteği almak ve iş fikrini
gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimcilere bilgiler verilerek söz konusu paydada
birlikte hareket edilmesinin
sağlanması hedeflendi.
BİGG-Y TÜBİTAK-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’na son başvuru
tarihi 30 Mart 2019 olarak
belirlendi.

Doktor adayları için kermes düzenlendi
Üniversitemiz Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sacide Karakaş koordinasyonunda Tıp Fakültesi öğrencileri ve gönüllü

bir ekip tarafından düzenlenen kermes, 7 Mart 2019
tarihinde Tıp Fakültesi bahçesinde gerçekleşti.

Etkinliğin, bu yıl ikincisini
gerçekleştirdiklerini ifade
eden Prof. Dr. Karakaş “Kermesin süreklilik kazanması
için çalışıyoruz. Bu faaliyet,

Rektörlük ve Dekanlığın
desteğiyle özellikle tıp
okuyan
öğrencilerimize
burs sağlamak amacıyla
gerçekleştiriliyor.
Geçen
yıl düzenlenen kermesle 5
öğrencimize burs sağladık.
Tüm dileğimiz bu faaliyetin
gelenek haline dönüşüp her
yıl düzenlenmesidir.” dedi.
Kermeste yiyecek ve içeceklerin yanı sıra kitaplar da
katılımcıların
beğenisine
sunuldu. Ayrıca çoğu sağlık
çalışanlarından oluşan gönüllüler tarafından yapılan
yağlı boya tablolar kermeste satışa sunuldu. Kermes,
renkli görüntülerle sona
erdi.
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Kütüphane etkinliklerine Yazar Canan Tan konuk oldu
Üniversitemiz Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı tarafından 55.
Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve konuşmacı olarak
İz, En Son Yürekler Ölür ve
Piraye gibi kitapların yazarı Canan Tan’ın katıldığı
söyleşi programı 29 Mart
2019’da Merkez Kütüphane
Seminer Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinlik öncesinde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında
ziyaret eden Yazar Canan
Tan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde olmaktan duyduğu memnuniyeti
ifade etti. Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
kısa zaman içerisinde büyük
adımlar atan Merkez Kütüphanemizin sadece Üniversitemiz ailesine değil Aydın
halkına ve araştırmacılara
da hizmet verdiğini söyledi.

Ziyaret Canan Tan’ın Rektörümüzle hatıra fotoğrafı
çektirmesiyle sona erdi.
Ziyaretin ardından başlayan etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrenciler büyük
ilgi gösterdi. Romanlarıyla
duygularımıza dokunan Canan Tan, söyleşide hayatı
ve edebi yaşamı hakkında
bilgiler vererek Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
mezunu olduğunu dile getirdi. Tan, “Eczacı olmasaydım Eroinle Dans ve En Son
Yürekler Ölür kitaplarını yazamazdım.” dedi.
Yazın hayatına mizah öyküleri ve çocuk edebiyatı dalında eserler vererek giren
Canan Tan, gülmeyi seven
biri olduğunu, bu yüzden
mizah öykülerinde kendini
bulduğunu söyledi. Mizah
öyküleri ve çocuk edebiyatının yanı sıra roman ve şiir
türlerinde de eserler veren

Tan, eserlerinin her yaşa
hitap ettiğini söyledi.
Edebiyat hayatına lise döneminde yazdığı kompozisyonlarla atıldığını söyleyen
Tan, kitaplarını yazarken
nasıl süreçlerden geçtiğinden, ilham kaynaklarından
bahsedip kitaplarının analizini yaptı. Söyleşi, Tan’ın konuşmasının ardından soru

cevap bölümüyle devam
etti ve söyleyişi sonrasında
öğrenciler Tan’a kitaplarını
imzalattı.
Etkinliğin sonunda Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanı Özden D.
Faydalıgül, Canan Tan’a katkılarından dolayı teşekkür
ederek çiçek ve teşekkür
belgesi takdim etti.

Kütüphane etkinlikleri Ataman Özbay ile devam etti
Üniversitemiz Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı tarafından 55.
Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen, konuşmacı olarak ıslak
mendilin mucidi Ataman
Özbay’ın katıldığı söyleşi
programı 26 Mart 2019’da

Merkez Kütüphane Seminer
Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinlik öncesinde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir’i makamında ziyaret eden Ataman Özbay,
Rektörümüz ile bir süre sohbet etti. Rektörümüz Prof. Dr.

Osman Selçuk Aldemir, Merkez Kütüphanemiz hakkında Ataman Özbay’a bilgiler
vererek Merkez Kütüphanemizin geçtiğimiz aylarda
faaliyete geçerek kısa sürede tüm araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek
düzeye geldiğini ifade etti.
Ziyaretin ardından Özbay,
Rektörümüze kitaplarını hediye etti.
Personelimizin ve öğrencilerimizin ilgi gösterdiği
etkinlikte Ataman Özbay,
girişimcilik ve düşünmenin
önemini vurgulayarak girişimciliği kendi hayatından
kesitlerle anlattı. Başarının,
düşünce ve meraktan geçtiğini söyleyen Özbay, kişinin

kendisini geliştirebilmesi
için sürekli okuması ve düşünmesi gerektiğini ifade
etti. Özbay “Başarının esas
sırrı verdiğiniz doğrulardır.
Doğru kararların sırrı ne
diye sorarsanız, tecrübelerdir. Ben hep büyüklerin yanında oturdum, hep büyükleri dinledim, hep onlardan
bir şeyler kaptım. O kadar
şey kaptım ki hayatımın
şekli değişti.” diye konuştu.
Etkinlik sonunda Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut’un,
katkılarından dolayı Ataman
Özbay’a teşekkür belgesi
vermesinin ardından Özbay,
“7 Yaşında Bindiğim Kamyonun Freni Patladı ve Hayata
Atıldım” adlı kitabını imzalayarak katılımcılara verdi.
MART 2019 ADÜ HABER
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Üniversitemizde Akademik Yayın Etiği Paneli düzenlendi
Üniversitemiz Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı tarafından 55.
Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Akademik Yayın Etiği
adlı panel, 27 Mart 2019 tarihinde Merkez Kütüphane
Seminer Salonu’nda gerçekleşti.
Konuşmasına
Kütüphane
Haftasını kutlayarak başlayan panelin moderatörü
Prof. Dr. Pınar Okyay, etkinliklerin düzenlenmesinde
emeği geçenlere teşekkür
etti.
Panelin ilk konuşmacısı Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü Sistematik
Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Berfin Kart, ‘Etik, Meslek
Etikleri, Akademik Etik ve
Sorunlar’ başlıklı konuşmasında etiğin bir felsefe disiplini olduğunu, ‘sorumluluk,
doğru, yanlış’ gibi terimlerin
çözümlenmesiyle uğraştığını söyledi. Üniversitemiz
Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma
Demirkıran ise, Akademik
Yayın Etiği hakkında yaptı-

ğı konuşmasında, bilim insanının özelliklerinin neler
olması gerektiğini, bilimsel
araştırma etiğinin yüksek
ahlak, dürüstlük ve açıklık
ilkelerinin uygulanması ile
oluşacağını dile getirdi. Demirkıran, bilimsel araştırma
etiğinden araştırmacıların,
yazarların, editörlerin, yayın
kurullarının, danışmanların/
hakemlerin,
destekleyen
kurumların (kişilerin), bilim
politikalarını belirleyenlerin
ve okurların sorumlu olduğunu belirtti.
Panelin bir diğer konuşmacısı Hemşirelik Fakültesi

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz
Adana ‘Doçentlik Süreci ve
Yayın Etiği’ başlıklı sunumunda, bilimsel bir yayında
intihal olduğu belirlendiği
takdirde sürecin nasıl işlediğini YÖK’ün Doçentlik
Sınav
Yönetmeliği’ndeki
maddelerden faydalanarak
açıkladı.
Panelin dördüncü konuşmacısı Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Zekiye Karaçam ‘Araştırma Raporunun
Hazırlanması ve Yayınlamasında Yapılan Etik Hatalar’
başlıklı sunumunda, araştır-

macıların yaptıkları araştırmalarda çeşitli nedenlerle
etik dışı davranışlara neden
olduklarına dikkat çekti.
Panelin son konuşmacısı Öğretim Görevlisi Altan
Çolakkol, ‘İntihal ve İntihal
Engellemeye Yardımcı Programlar’ başlıklı sunumunda,
intihal hakkında bilgi vererek bilinçli ve bilinçsizce
yapılan intihallerin nasıl
olduğunu, intihalden kaçınmanın yollarını ve intihalin
öğrenciler ve akademisyenler açısından doğurabileceği tehlikeli sonuçları anlattı.

Kütüphane haftası masal etkinliğine sahne oldu
55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘’Büyüklere Masallar’’
etkinliği, 28 Mart 2019 tarihinde Merkez Kütüphane
Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
‘Masalların Yaşı Yoktur’
cümlesiyle her yaşta insanın masal dünyasında buluşması gerektiğini savu-
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nan Ayşe Ekşi, birbirinden
güzel etkileyici masallarla
katılımcıları farklı diyarlara
götürmeyi başardı.
İlginin yoğun olduğu etkinlik sonunda katılımcılar,
Ayşe Ekşi’ye masallar hakkında sorular sordu. Büyüklere Masallar, Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Özden Demircioğlu Faydalıgül’ün, Ayşe
Ekşi’ye teşekkür belgesini
sunmasıyla son buldu.

Üniversitemiz Tıp,
Hemşirelik ve Ziraat
Fakülteleri Dekan
atamaları gerçekleşti
Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi
ve Ziraat Fakültesi Dekanlığına yeni atamalar gerçekleşmiştir.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Erdem Ali Özkısacık, Hem-

şirelik Fakültesi
Dekan
Vekili
Prof. Dr. Yelda
Özsunar ve Ziraat Fakültesi
Dekan
Vekili
Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu
olmuştur.

Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri başladı
Yaşlılara Saygı Haftası
etkinlikleri
kapsamında
Nazilli Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu (MYO)

personeli ve öğrencileri
tarafından 22 Mart 2019
tarihinde bir dizi ziyaret
gerçekleştirildi.

Yüksekokul öğrencilerinin
ve personelinin desteğiyle
Nazilli’de yaşayan ihtiyaç
sahibi engelli yaşlılara alınan tekerlekli sandalyeler,
Nazilli Sağlık Hizmetleri
MYO yetkilileri tarafından
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, önceki dönem
müdürü Doç. Dr. Çağrı
Köroğlu, müdür yardımcıları, akademik personel
ve öğrencilerin katılımıyla

gerçekleşen ziyaretlerden
duydukları
memnuniyeti
bildiren vatandaşlar duyarlı davranışları için Nazilli
Sağlık Hizmetleri MYO’ya
teşekkür etti.
Bir diğer etkinlikte ise,
Nazilli Sağlık Hizmetleri
MYO’da okuyan bir grup
öğrenci Horsunlu Huzurevi
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek burada kalan yaşlılarla çeşitli
etkinlikler gerçekleştirdi.

Ağaç Dikme Etkinliği ilgi gördü
YÜniversitemiz Aydın
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu (MYO) ve Şehir Sağlığını Geliştirme
Araştırma ve Geliştirme
Müdürlüğü (ŞESAM) iş bir-

liği ile 8 Mart 2019 tarihinde ağaç dikme etkinliği
gerçekleştirildi.
Etkinliğe öğretim elemanları, öğrenciler ve ŞESAM

yönetim kurulu öğretim
üyeleri katılırken, 200 fidan
Merkez Kampüs alanına
dikildi. Gelişen ve değişen
dünyada yaşanan birçok
çevre sorununun ilacı ni-

teliğinde olan ağaç dikme
etkinliğine, çevreye ve şehir sağlığına önem veren
akademisyen ve öğrenciler
yoğun ilgi gösterdi.
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