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Değerli arkadaşlar,

İlimizin en büyük kamu aile-
si ve Aydınımızın bilim yuvası 
olarak Üniversite – Kent işbir-
liğini en üst seviyeye çıkarma 
gayemizin yanı sıra akademik 
bilginin ışığında, Kentimizin ta-
rihine dokunarak Aydın halkıyla 
aynı kulvarda yürümenin mut-
luluğunu yaşıyoruz.   

Dolu dolu geçen kasım ayında, 
Üniversitemiz himayesinde Ku-
vayı Milliye’nin 100. yılına isti-
naden Yörük Ali Efe Uluslarara- sı 
Halk Kültürü Araştırmaları Sem-
pozyumu’nu düzenledik. Ulus-
lararası düzeyde somut olan ve olmayan kültürel miraslarımızı gün yüzüne 
çıkarmak hedefiyle 10 ülkeden 15 yabancı akademisyen ve 90 yurt içi bilim 
insanının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Sempozyum’da dünyanın ilk sivil di-
reniş hareketi olarak dikkat çeken Kuvayı Milliye hareketi, Yörük Ali Efe ve 
Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları ele alındı. Yörük Ali Efe’nin torunu Mer-
kez Valisi Sayın Kayhan Kavas’ın onur konuğu olarak katıldığı Sempozyumda, 
Kurtuluş Savaşımızın fitilini ateşleyen Malgaç Baskını’ndan, Yörük Ali Efe’nin 
hayatına, Efelik – Zeybeklik kültüründen yöresel kıyafetlerimize,  atasözleri-
mizden milli eserlerimize kadar oldukça geniş bir yelpazede akademisyenler, 
bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaştı. İlimizin değerlerine ışık tuttuğumuz 
ve yaygın basında geniş yer bulan Sempozyuma emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. 

Yine Üniversitemizin katkılarıyla, İlimizin en güzide tatil merkezlerinden Ku-
şadası tarihine ışık tutacak Öküz Mehmet Paşa Sempozyumunu düzenledik.  
Osmanlı coğrafyasında önemli kentlerde ticari, dini, askeri ya da hayır amaçlı 
pek çok yapı inşa eden ve Kuşadası’nın şehir olarak kurulmasını sağlayan Meh-
met Paşa’nın devlet adamlığı ve kişiliği, Kuşadası’nın kurulmasında kendisi ve 
ailesinin rolü, Kuşadası ve vakfiyesi hakkında değerli katılımcılar tarafından 
Kuşadası tarihini aydınlatacak bilgiler sunuldu.

Her kasım ayında hüzünleniyoruz. Önderlik ettiği istiklal Mücadelemiz, elde 
ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek 
kurduğu Cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın takdirini kazanmış saygın bir lider 
olan Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81. yılında düzenlediğimiz 
panel ile andık.

Yüce dinimizin ilk emri “Oku” dur. Okumaya ve öğrenmeye son derece önem 
veren bir medeniyetin evlatları olarak bizleri yarınlarımıza taşıyacak öğret-
menlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak öğretmenlerimize 
şükranlarımı sunuyorum. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ancak ve an-
cak öğretmenlerimizin ellerinde yetişebilir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak bilimin ve bilim insanın yanında 
olmaya devam edeceğiz. Akademisyenlerimiz Prof. Dr. Selçuk Hazır,  Prof. Dr. 
İbrahim Çakmak ve Dr. Harun Çimen’den oluşan bir grup bilim insanı geliştir-
dikleri yöntemle uluslararası alanda ses getiren bir çalışmaya imza attılar.  Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Hasan Güngör, dünyanın en büyük ve en üst 
düzey futbol yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği 
(FİFA)’nin online eğitim programına katıldı. Güngör,  başarıyla tamamladığı 
eğitimin ardından FİFA Futbol Doktoru diplomasını aldı. Uluslararası çalış-
malara imza atan akademisyenlerimizi tebrik eder çalışmalarında başarılar 
dilerim.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

Radyoloji Günü etkinliği 
gerçekleşti

43
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Aydın’ın simgesi Yörük Ali Efe 
ve Kuvayı Milliye’nin 100. yılı 
uluslararası sempozyumla 
mercek altına alındı

Ü
niversitemizin himayesinde Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Ekonomi Kulübü iş 

birliğiyle düzenlenen Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, uluslararası 

düzeyde somut olan ve olmayan kültürel miraslarımızı gün yüzüne çıkarmak hedefiyle 10 ülkeden, 

15 yabancı akademisyen ve 90 yurt içi bilim insanının katılımıyla gerçekleştirildi. Dünyanın ilk sivil direniş 

hareketi olarak dikkat çeken Kuvayı Milliye hareketi, Yörük Ali Efe ve Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları 

28 -29 – 30 Kasım 2019 tarihlerinde Atatürk Kongre Merkezi’nde 3 farklı salonda eş zamanlı düzenlenen 27 

oturumla ele alındı. 
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Sempozyumun onur konu-
ğu Yörük Ali Efe’nin Torunu 
Merkez Valisi Kayhan Ka-
vas’ın katılımıyla 28 Kasım 
2019 tarihinde başlayan 
açılış yürüyüşüne, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Ali Ak-
yol, Rektör Danışmanımız 
Hüseyin Turgut, Fen Edebi-
yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kubilay Metin, Devlet Kon-
servatuarı Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun, 
Sempozyum  Düzenleme  
Kurulu, Aydın Ekonomi Ku-
lübü temsilcileri, Yörük-Efe 

ve Türkmen derneklerinin 
temsilcileri, akademisyenler, 
öğrenciler ve basın men-
supları katıldı.

Zeybek gösterisinin ardın-
dan Aydın Efeler Şehitler 
Abidesi önünden Yörük Ali 
Efe heykeline kadar düzen-
lenen protokol yürüyüşüyle 
başlayan  Sempozyumda,  
milli şuurumuzun gelişmesi, 
Kuvayı Milliye ruhunun her 
daim diri tutulması ve Türk 
halk kültürünün bilimsel 
metotlar ile gelecek nesille-

re aktarılması amaçlanıyor. 
Yörük Ali Efe heykelinin 
önünde devam eden prog-
ramda Saygı Duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın ardından 
Adnan Menderes Üniversi-
tesi Camii imamı tarafından 
Yörük Ali Efe, Kuvayı Milliye 
şehitleri ve gazileri için dua 
okundu. Yürüyüş programı, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Ali Akyol’un Yörük Ali Efe 
heykeline çelenk bırakma-
sıyla sona erdi.

Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları 
Sempozyumu, açılış yürüyüşüyle başladı



ADÜ HABER    KASIM 2019   

HABER

4

Yörük Ali Efe 
Uluslararası 
Halk Kültürü 
Araştırmaları 
Sempozyumu 
açılış töreni 
gerçekleşti

Açılış yürüyüşünün ardın-
dan gerçekleşen Sempoz-
yum Açılış Töreni’ne, Yörük 
Ali Efe’nin Torunu Merkez 
Valisi Kayhan Kavas, Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkan 
V. Tahir Olçum, Rektör V. Prof. 
Dr. Ali Akyol, Rektör Danış-
manımız Hüseyin Turgut, 
Aydın Ekonomi Kulübü Baş-
kanı Yıldıray Servet Çınar, 
akademisyenler, sivil top-
lum örgütleri ve çok sayıda 
davetli katıldı.  Sempozyum, 
Üniversitemiz ve Aydın hal-
kını kaynaştıran renkli gö-
rüntülere sahne oldu. 

“ Somut olan ve olmayan 

kültürel miraslarımızı 

gün yüzüne çıkarmak 

hedefiyle yola çıktık ”

Sempozyum  Düzenleme  
Kurulu Başkanları Doç. Dr. 
Mustafa Oner Uzun ve Doç. 

Dr. Caner Işık açılış konuş-
malarında  sempozyumun  
önemine dikkat çekti.

Uluslararası düzeyde somut 
olan ve olmayan kültürel 
miraslarımızı gün yüzüne 
çıkarmak hedefiyle Yörük Ali 
Efe Uluslararası Halk Kültü-
rü Araştırmaları Sempozyu-
mu’nu düzenlediklerini be-
lirten Doç. Dr. Mustafa Oner 
Uzun “Kuvayı Milliye’nin 
100. yılında Yörük Ali Efe 
ekseninde, Devlet Konser-
vatuarı ve Fen Edebiyat 
Fakültesi olarak bugünlere 
getirdiğimiz sempozyumda, 
sizleri aramızda görmekten 
onur duyuyoruz. Sempoz-

yuma destek veren başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ve ana spon-
sorumuz Aydın Ekonomi 
Kulübüne, Yörük Türkmen 
derneklerine, sivil toplum 
kuruluşlarına ve bize destek 
veren vatandaşlarımıza te-
şekkür ederiz.” dedi.

“ Kültürümüz ve 

geçmişimiz dinleyicilere 

aktarılacak ”

Gelenekten geleceğe yol al-
manın önemine vurgulayan 
Doç. Dr. Caner Işık,  Kuvayı 
Milliye’nin 100. yılında 10 
ülkeden, 15 yabancı aka-
demisyen, 90 yurt içi bilim 
insanı ile uluslararası bo-
yut kazanan sempozyumda; 
kültürümüzün, geçmişimi-
zin ve köklerimizin dinleyi-
cilere aktarılacağını ifade 
etti. Işık,  “Mustafa Kemal’in 
daim izinde, bağımsızlık şia-
rı kalp gözümüzde, inşallah 
bu birlik cihana erer.” sözle-
riyle konuşmasına son verdi.

“Yerli ve milli akademik 

çalışmalara desteğimiz 

devam edecek”

Kurtuluş Savaşı’mızın Baş-
komutanı Gazi Mustafa Ke-

mal Atatürk’ü ve arkadaşla-
rını rahmet ve minnetle yâd 
ederek konuşmasına başla-
yan Aydın Ekonomi Kulübü 
Başkanı Yıldıray Servet Çı-
nar, “Anadolu’ya ayak bastı-
ğımız günden bugüne kadar 
ülkemizin ve milletimizin 
bekası için gözlerini kırp-
madan hayatını feda eden 
tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Bir asır-
dır ülkemizin kalkınması, 
milletimizin  güçlenmesi  
için emek sarf eden, üreten 
herkesi şükranla anıyorum.” 
dedi. Aydın’da sivil toplum 
kuruluşları içerisinde loko-
motif bir rol üstlenen Eko-
nomi Kulübünün amaç ve 
hedefleriyle birebir örtüş-
tüğü için Yörük Ali Efe Ulus-
lararası Halk Kültürü Araş-
tırmaları  Sempozyumu’na  
destek olduklarını belirten 
Çınar, yerli ve milli aka-
demik çalışmalara destek 
veren kulübün, kadim geç-
mişimizin gelecek nesillere 
aktarılması adına önemli bir 
rol üstlendiğini söyledi. 

“ Malgaç, Emperyalizme 

karşı ilk direnişin 

başladığı, ilk kurşunun 

sıkıldığı yerdir ”

Konuşmasında Malgaç bas-
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kınının tarihteki önemine 
dikkat çeken Rektör V. Prof. 
Dr. Ali Akyol, “Türk mille-
ti, vatan topraklarını işgal 
eden emperyalist güçlere 
karşı başta Çanakkale Cep-
hesi ve Kurtuluş Savaşı’nın 
diğer cepheleri olmak üzere, 
genci yaşlısı, kadını çocu-
ğuyla vatan uğruna müca-
dele etmiştir. Bu mücadele-
nin en güzel örneklerinden 
biri de Aydın demiryolunu 
korumak bahanesiyle Ay-
dın’a gelmiş, Yunan askeri 
karakoluna yapılan Malgaç 
baskınıdır. Baskını yapan 
birlik Yörük Ali Efe ve kızan-
larıdır, baskın sivil bir dire-
niş olarak işgale verilen ilk 
cevaptır. Zaferle sonuçlana-
rak milletin makus talihini 
değiştiren, halka umut olan 
Malgaç, emperyalizme kar-
şı ilk direnişin başladığı, ilk 
kurşunun sıkıldığı yerdir.” 
dedi.

“ Yörük Ali Efe, 

İstiklal Madalyası ile 

şereflendirilmiştir ”

Yüksek bir milli şuurla Aydın 
halk kültürü olan efeliği ye-
niden yorumlayan Yörük Ali 
Efe’nin,  milli mücadelenin 
dayandığı halk tabanının 

sembolü olduğunu belirten 
Rektör V. Prof. Dr. Ali Akyol, 
“Yörük Ali Efe, Yunan işgali-
ni Efelik ruhuyla karşılamış 
ve Milli Mücadele’nin Baş-
komutanı olan Sarı Zeybek 
lakaplı Mustafa Kemal Ata-
türk’ü bu direnişiyle selam-
lamıştır. Kuvayı Milliye’nin 
Aydın cephe komutanı un-
vanı verilen Yörük Ali Efe, 
İstiklal madalyası ile şe-
reflendirilmiştir.” sözleri ile 
Yörük Ali Efe’nin tarihteki 
önemini vurguladı.

“ Milli Mücadele 

Dönemi kahramanlarını 

yaşatarak yeni nesillere 

aktarmalıyız ”

Kuvayı Milliye’nin düzenli 
ordu kurulana kadar vatan 
müdafaasında önemli rol 
üstlendiğine dikkat çeken 
Yörük Ali Efe’nin torunu 
Merkez Valisi Kayhan Kavas, 
“Kuvayı Milliye milli kuvvet-
ler demektir. Yörük Ali Efe 
de bu kuvvetlerin önde ge-
len temsilcilerinden biridir. 
Kendisi bu kutsal mücade-
lenin ancak düzenli orduyla 
sağlanacağının  bilinciyle  
Mustafa Kemal’in belirledi-
ği yolda vatan savunmasına 
katkı sunmaya devam et-

miştir.” dedi.

Kavas, milli mücadele yıl-
larının sonrasında Yörük Ali 
Efe’nin, Yenipazar’da tica-
retle uğraştığını, mütevazi 
kişiliği ve eğitime verdiği 
önemle tanındığını ifade 
etti. Aydınlık günlere ulaş-
mamızı sağlayan milli mü-
cadele dönemi kahraman-
larını yaşatmanın ve yeni 
nesillere aktarmanın öne-
mine vurgu yapan Kayhan 
Kavas “Dününü bilmeyenler 
bugünü yaşayamazlar; bu-
günü yaşayamayanlar ya-
rınlarına sahip çıkamazlar” 
sözleriyle konuşmasına son 
verdi.

Üniversitemiz Devlet Kon-
servatuarı öğretim üyeleri-
nin klasik müzik dinletisinin 
ardından açılış konferansını 
gerçekleştiren Dr. Fatih Öz-
kurt “Milli Mücadele ve Yö-
rük Ali Efe” adlı sunumunda 
‘Yörük Ali Efe’nin Hayatı’, 
‘Milli Mücadele Döneminde 
Yörük Ali Efe’, ‘Milli Mücade-
le Sonrası Yörük Ali Efe’nin 
Hayatı’ konu başlıklarında 
bilgiler verdi.

“ Milli Mücadele 

Yörük Ali Efe gibi gizli 

kahramanlar sayesinde ” 

kazanılmıştır ”

Dr. Fatih Özkurt, Aydın ve 
ilçelerinin siyasi haritası-
nı görsellerle paylaşarak, 
Malgaç Baskını’nın Kurtuluş 
Savaşı sırasındaki önemine 
değindiği  konuşmasında,  
milli mücadelenin Yörük Ali 
Efe gibi gizli kahramanlar 
sayesinde kazanıldığını ifa-
de etti.

Sempozyumda emeği geçen 
Kayhan Kavas, Tahir Olçum, 
Yıldıray Servet Çınar, Levent 
Dönmez, Hidayet Akalın ve 
Dr. Fatih Özkurt’a plaketleri 
Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ak-
yol tarafından takdim edildi.

Üniversite halk kaynaşma-
sının güzel bir örneği olan 
etkinlikte, kampüsümüzde 
kurulan Yörük çadırlarından 
keşkek hayrı yapılırken, Yö-
rük geleneğini yaşatan ça-
dırlar ve yöresel kıyafetler 
katılımcıların ilgisini çekti.
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Sempozyumda 
oturumlar Yörük 
Ali Efe ve Zeybek 
Kültürü’nün 
anlatılmasıyla 

başladı

Kurtuluş Savaşı kahramanı 
Yörük Ali Efe’nin ismi ek-
seninde, Aydın yöresine ait 
somut olan ve olmayan kül-
türel miras ürünlerinin araş-
tırılması, kayıt altına alın-
ması, değerlendirilmesi ve 
çıktıların basılması yoluyla, 
yerelden ulusala, ulusaldan 
evrensele, kültürel aktarı-
mın sağlanması amacıyla 
düzenlenen Sempozyum’da 
bildirilerin sunulacağı otu-
rumlar başladı.

Belgelerle Yörük Ali 

Efe ve Zeybek Kültürü 

araştırmaları anlatıldı

Açılış töreninin ardından 
başlayan ilk oturumlarda, 
“UNESCO SOKÜM (Somut 
Olmayan Kültürel Miras) 
Türk Kültürü”, “Yörük Ali Efe 
Tarih Araştırmaları” ile “Halk 
Kültüründe Zeybek Araş-
tırmaları”  konu başlıkları 
kapsamında sunumlar ger-
çekleştirilerek  belgelerle  
Yörük Ali Efe ve zeybek kül-
türü araştırmaları anlatıldı. 
Oturumların başkanlıklarını 
Prof. Dr. Muhtar Kutlu, Prof. 
Dr. Enver Konukçu ve Prof. 
Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem 
gerçekleştirdi.

Sempozyumun ilk gün otu-
rumlarından “Uluslararası 
Halk Kültürü Araştırmaları” 
konu başlıklı Prof. Dr. Nu-
ran Erol Işık’ın moderatör-
lüğündeki oturumda; İtalya, 
Pakistan, İngiltere ve Ka-
tar’dan sempozyuma katılan 
konuklarımız sunumlarını  

gerçekleştirdiler.

Miletos Salonu’nda Prof. 
Dr. Metin Ekici’nin oturum 
başkanlığında gerçekleşen 
“Halk Kültüründe Dede Kor-
kut Araştırmaları” konu baş-
lıklı oturumda, Dede Korkut 
hikâyelerinin kadın tiple-
melerinden bahsedilirken, 
namus kavramı, ideal anne 
ve eş, sevgi konuları anla-
tıldı.

Magnesia Salonu’nda Prof. 
Dr. M. Hakan Cevher’in otu-
rum başkanlığında gerçek-
leşen “Türk Halk Müziği 
Araştırmaları” konulu otu-
rumda, ‘Batı Anadolu Derle-
meleri’, ‘Teke Yöresi Yörükle-
rinde Gabardıç Oyun Havası’, 
‘Beğeni Yargısı ve Hiyerarşi-
de Türk Halk Müziği’, ‘Türkü-
lerde Bestelenme Olgusu: 
Aydın’da Emin Tenekeci Ör-
neği’ konularında sunumlar 
yapıldı.

“Zeybek giysilerindeki fark-
lılıklar kültürel kimliğin tes-
pitinde rol oynamaktadır”

Yörük Ali Efe Uluslararası 
Halk Kültürü Araştırmala-
rı Sempozyumu’nun ikin-
ci gününde Doç. Dr. Gülay 
Apa Kurtişoğlu’nun oturum 
başkanlığında gerçekleşen 

“Halk Kültüründe Gelenek-
sel Giyim Kuşam Araştırma-
ları” konu başlıklı oturumda, 
Poyralı köyü dokumalarının 
genel özelliklerinden, ya-
pım aşamalarından,  Poy-
ralı motifleri denilince akla 
gelen çiçek motiflerinden 
bahsedildi. Aydın’da önem-
li bir kültürel dinamik olan 
gelin duvakları hakkında 
bilgilerin verildiği oturum-
da, inançların ve duyguların 
nesnelerle anlatılmasının 
önemli olduğu belirtildi. 
Zeybek giysilerinin yaşa-
nılan bölgenin coğrafi ko-
numuna göre değişiklik 
gösterdiğinin anlatıldığı bir 
diğer sunumda ise zaman 
içinde geleneksel giyim ku-
şamda oluşan bu farklılık-
ların, toplumların kültürel 
kimliğinin tespitinde önem-
li rol oynadığı aktarıldı.

Maiandros Salonu’nda ger-
çekleşen Doç. Dr. Ömer Öz-
men’in  moderatörlüğünü  
yaptığı “Âşıklık Geleneği 
Araştırmaları” konu başlıklı 
oturumda, Çorum’un Acıpı-
nar Köyü’nde yaşayan, yö-
rede Âşık Kara Musa olarak 
bilinen Musa Yıldız hakkın-
da bilgiler verildi. Türk Halk 
Müziği dinletisinin ardın-
dan oturum sona erdi.
 

“ Yörük Ali Efe okuma 

yazmaya meraklı, zengin 

bir kütüphaneye sahipti ”
 
Eş zamanlı olarak Miletos 
Salonu’nda  gerçekleşen  
“Yörük Ali Efe Araştırmala-
rı” konu başlıklı oturumda 
oturum başkanı Dr. Öğre-
tim Üyesi Günver Güneş, 
sempozyumun halk kültü-
rü araştırmalarına yeni bir 
perspektif katması temen-
nisinde bulundu. Sunum-
larda Yörük Ali Efe Müzesi 
hakkında bilgiler verilirken, 
Yörük Ali’nin manevi kızı 
İfiyenia (daha sonra Ley-
la adını alacak)’nın hayatı 
anlatıldı. Yörük Ali Efe’nin 
hayatının kronolojik sırayla 
katılımcılarla  paylaşıldığı  
oturumda Efe’nin torunu 
Merkez Valisi Kayhan Kavas, 
dedesinin okuma aşkı ve 
kütüphanesinin zenginliği 
hakkında bilgiler paylaşa-
rak oturuma katkı sundu. 
Oturumun değerlendirilme 
bölümünde Kuvayı Milliye 
Araştırma Enstitüsü, Efe ve 
Zeybek Kültürü Araştırma 
Uygulama Merkezi, Aydın 
Araştırmaları Merkezi gibi 
kurumların kurulma ihtiyacı 
katılımcılarla paylaşıldı.
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Yöresel 
kıyafetler ve 17. 
yy ezgileri ile 
halk kültürü 
Üniversitemizde 
canlandı

Sempozyum  kapsamında  
düzenlenen ‘Geçmişten Gü-
nümüze Anadolu Kıyafetleri’ 
adlı defile ve ‘17. Yüzyıldan 
17 Eser’ konseri, katılımcı-
lardan tam not aldı.

Etkinliklere;  Yörük  Ali  
Efe’nin Torunu Merkez Valisi 
Kayhan Kavas, Rektör Da-
nışmanı Hüseyin Turgut, Dr. 
Fatih Özkurt, Efe, Yörük ve 
Türkmen derneklerinin tem-
silcileri, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

“ Milli eserlerimiz 

ezgilerle ruhumuza 

dokundu ”

Selçuk Üniversitesi Dilek 
Sabancı Devlet Konservatu-
arı Geleneksel Türk Müziği 
öğretim üyesi ve öğrencile-
rinden oluşan Ruhefza Gru-
bu, 17 yüzyıldan 17 eserin 
ezgilerini dinleyicilerle bu-
luşturdu.

Selçuk Üniversitesi Sanat 
Tasarım Fakültesi Moda 
Tasarım Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Mücella Özkan’a 

Merkez Valisi Kayhan Ka-
vas, Rektör Danışmanımız 
Hüseyin Turgut ve Dr. Fatih 
Özkurt grup üyelerine te-
şekkür belgesi verdi.

Aydın Kültür Turizm Derneği 
tarafından düzenlenen ‘Geç-
mişten Günümüze Anadolu 
Kıyafetleri’ adlı defile ile 
modeller; Anadolu savaş-
çı kıyafetlerini, Yörük beyi 
kıyafetini, Muğla Yöresi’nin 
geleneksel kıyafetlerini, 158 
yıllık gelinlik ve 152 yıllık 
kumaştan dikilen kıyafetleri 
yöresel müzikler eşliğinde 
başarıyla sundu.

Aydın Kültür Turizm Derne-
ği Başkanı Fatma Yazıcı’nın, 
Aydın sevgisini anlattığı şiiri 
eşliğinde, dönemsel karak-
terlerin canlandırıldığı defi-
le beğeni ile izlendi.

“ Kültürümüzü yaşatmak 

için hepimiz buradayız ”

Dernek Başkanı Fatma Ya-
zıcı, “Efelerin Efesi Yörük 
Ali Efe’nin şehri Aydın’da 
kültürümüzü yaşatmak ve 
gelecek nesillere kültür ak-
tarımını doğru bir şekilde 
sağlamak için buradayız.” 
dedi. Programda emeği ge-
çen herkese teşekkürlerini 
ileten Yazıcı, Rektör Danış-
manı Hüseyin Turgut ile Ay-
dın Kültür Turizm Derneği 
Başkan Yardımcısı Abdullah 
Yılmaz’a plaket verdi.

“ Milli, medeni ve 

duygudaş öncü insan 

yetiştirmek hedefimiz 

olmalı ”

Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir’in ta-
limatlarıyla  sempozyumu  
gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Rektör Danışmanı 
Hüseyin Turgut, Üniversite 
- kent bütünleşmesinin en 
güzel örneklerinden birine 
tanık olduklarını söyledi. 
Üniversitelerin birer eğitim 
kurumu olduğunu, eğitimin 
varlık sebebi ve hedefi olan 
insanlık değerlerinin kültür-
le oluştuğunu, dil ile taşın-
dığını belirten Turgut, “Bizim 
yerindelik ilkesi ile milli in-
san, sivillik ilkesiyle medeni 
insan, kuruculuk ilkesiyle de 
lider insan yetiştirme gaye-
miz var.  Bu şuurdan uzakla-
şırsak; yerindelik ilkesinden 
uzaklaşılarak anlamsız bir 
özenti ile milli insan yerine, 

batının üstünlüğünü ön ka-
bul olarak gören kompleksli 
insan yetişir. Medeni insan 
yerine beşeri ilişkilerde yo-
ğunluktan uzak, tahammül-
süz hoşgörüsüz insan yetişir. 
Kuruculuk ilkesi göz ardı 
edilerek eğitim süreçleri 
yürütülürse lider insan de-
ğil emperyalist, sömürgeci, 
bozguncu, tahakkümcü in-
san yetişir. Biz dünyada ege-
men olduğumuz çağda da 
asla sömürgeci ve emperyal 
olmadık. Yörük Ali Efe de 
emperyalistlere sömürge-
cilere ilk kurşunu Malgaç 
Baskını’nda Aydın’dan sıktı. 
Biz bu etkinlikle geçmişimi-
zin farkında olarak bugünü-
müzü anlamlandırmaya ça-
lışıyoruz. Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in 
tensipleri ile de Sempozyu-
mun devamını getirmek isti-
yoruz.”  dedi. 

Konser ve defile ekipleri ile 
Kültür Turizm Derneğine 
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teşekkürlerini ileten Turgut, 
“Bizlere renkli ve milli kül-
türümüzü yansıtan, inanıl-
maz bir gece yaşattınız. Gö-
nüllükle, özveriyle burada 
bizlerle olduğunuz için sağ 
olun, var olun.” Sözleriyle 
konuşmasına son verdi.

Merkez Valisi Kayhan Ka-
vas’ın, Aydın Kültür Turizm 
Derneği Başkanı Fatma Ya-
zıcı’ya teşekkür belgesini 
vermesiyle renkli görüntü-
lere sahne olan program 
sona erdi.

Sempozyum 
oturumları 
akademik 
bilginin ışığında 
gerçekleşti

Kentin halkla doğrudan bü-
tünleşmesinde bir köprü va-
zifesi gören Üniversitemiz 
himayesinde “Kuvayı Milli-
ye’nin 100. Yılı” münasebe-
tiyle düzenlenen “Yörük Ali 
Efe Uluslararası Halk Kültü-
rü Araştırmaları Sempozyu-
mu’nda oturumlar sona erdi.
Sempozyumun ikinci gü-

nünde  moderatörlüğünü  
Doç. Dr. Hüseyin Yalırık’ın 
yaptığı “Halk Kültüründe 
İnançlar” konulu oturum, 
Tasavvufi Halk Müziği ve 
Tasavvufi Sanat Müziği din-
letisi ile başladı. Oturumda; 
Aydın’da Meslevilik hakkın-
da ayrıntılı bilgi verilerek, 
dinsel inançların en önemli 
rolünün ortak kimliği sim-
geleyerek insanları bir araya 
getirmesi olduğu aktarıldı.

“ Atasözleri milli 

mirasımızdır ”

Miletos Salonu’nda Prof. Dr. 
Duran Nemutlu’nun oturum 
başkanlığında gerçekleşen 
“Halk Kültüründe Atasözle-
ri” konu başlıklı oturumda, 
yöneticilerin taşıması gere-
ken özellikler ve nitelikler 
hakkında çeşitli atasözleri 
incelendi. Oturumda ata-
sözlerinde kadının yerine 
de değinilirken, atasözleri-
nin günümüzü şekillendiren 
öğüt ve deneyim içeren söz-
lerden oluşan milli mirası-
mız olduğu belirtildi. 

Magnesia Salonu’nda ger-
çekleşen Doç. Dr. Caner 
Işık’ın  moderatörlüğünü  

yaptığı  “Halk Kültüründe 
El Sanatları ve Zanaatla-
rı” konu başlıklı oturumda, 
Nazilli Otel Binası örneği 
üzerinden günümüzün mo-
dern yapıları olan otellerin 
tarihsel oluşum süreçleri 
aktarıldı. Aydın’ın bir diğer 
geleneksel ve kültürel özel-
liklerinden biri olan deve 
güreşlerinde,  develere ta-
kılan süsleme motiflerinin 
içerdiği anlamların aktarıl-
dığı oturumda, çini malze-
melerinde kullanılan kandil 
motiflerinin kullanımı ve 
yapılmış eserler katılımcı-
larla paylaşıldı.

Prof. Dr. Ayten Kaplan’ın 
oturum başkanlığında ger-
çekleşen “Müzik Araştırma-
ları” konu başlıklı oturumda, 
ülkemizin dört farklı yöresi-
nin müzik kültürü incelendi. 
Farklı bir müzik anlayışına 
sahip, her yörenin farklı tını 
ve enstrümanları üzerinde 
yürütülen araştırmalar bağ-
lamında, Karadeniz Müzi-
ğinden Klasik Batı Müziğine 
kadar Türk Müzik Geleneği 
yansıtıldı. Aydın Yöresin-
de Efelerin Tezenesi olarak 
bilinen Emin Tenekeci’nin 
geliştirip mucidi olduğu 

tar-bağlamanın bir hırsızlık 
sonucu kaybolduğu aktarı-
lırken, bu bağlamanın bu-
lunması konusunda çağrıda 
bulunuldu. Maiandros Salo-
nu’nda gerçekleşen oturum, 
Klasik Batı Müziği’nin bir 
parçası olan fagot dinleti-
siyle renklendirildi.

Miletos Salonu’nda Doç. Dr. 
Caner Işık’ın oturum başkan-
lığında gerçekleşen “Sözlü 
Kültür ve İletişim Araştır-
maları” konulu oturumda, 
karşılaştırmalı edebiyat ala-
nının halk kültürüne olan 
katkısı anlatıldı. Oturumda 
Türk Sineması’nda Yörük Ali 
Efe temsili üzerinden efelik 
vurgusu yapılırken, sözlü 
kültürün ve iletişimin öne-
mi vurgulandı.

Magnesia Salonu’nda Prof. 
Dr. Halil Çivi moderatörlü-
ğünde gerçekleşen “Halk 
Kültüründe  Sosyolojik  
Araştırmalar” konulu otu-
rumda, efelik ve eşkıyalık 
kavramları ayrıntılı olarak 
ele alınarak, efeliğin tarımın 
ticarileşmesi sonucu ortaya 
çıktığı ifade edildi. İnsanla-
rın boş zamanlarını kültürel 
faaliyetlerle nasıl daha et-
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kin ve verimli kullanabile-
ceği üzerine önerilerde bu-
lunulan oturumda, anketler 
üzerinden de değerlendir-
meler yapıldı.
Dr. Öğr. Üyesi Ali Abbas Çınar 
moderatörlüğünde Maiand-
ros Salonu’nda gerçekleşen 
“Kültürel Miras Araştırma-
ları” konulu oturumda, Türk 
kahvesinin dostluğun ve ar-
kadaşlığın simgesi olduğu, 
eski dönemlerde insanlar 
arası iletişimin daha et-
kin olduğu belirtildi ve köy 
odalarında oynanan oyunlar 
katılımcılara aktarıldı.

Prof. Dr. Tanju Demir’in otu-
rum başkanlığında gerçek-
leşen “Tarih Araştırmaları” 
konu başlıklı oturumda, Mil-
li Mücadelede Aydın’ın ve 
efelerinin oynadığı rolden 
bahsedildi. Kuvayı Milli-
ye’nin gücü, Rum çetelerine 
karşı efelerin ve zeybeklerin 
direnişi hakkında bilgilerin 
verildiği oturumda, Demirci 
Mehmet Efe’nin Nazilli He-
yeti Milliyesi’ne ait yazışma-
ları aktarıldı. 

“ Devecilik kültürü 

zeybeklik kültürüyle 

bağlantılıdır ”

Oturum başkanlığını Prof. 
Dr. Atakan Koç’un yaptığı 
“Halk Kültüründe Gelenek 

Araştırmaları” konu başlıklı 
oturumda, deve güreşleri ve 
deve yetiştiriciliği hakkında 
bilgiler verildi. Deve gü-
reşlerini besleyen kültürün 
eğlence kültüründen ayrı 
düşünülemeyeceği  ifade  
edilirken, devecilik kültürü-
nün zeybeklik kültürüyle de 
bağlantılı olduğu belirtildi. 
Güreşlerde devenin incin-
memesi üzerine koyulmuş 
kurallar üzerinde durulur-
ken, devecilerin ritüellerin-
den bahsedildi.

“ Aydınlı Batı Anadolu 

efeleri olmasaydı 

Kurtuluş Savaşı’nın 

kazanılması imkânsızdı ”

Maiandros Salonu’nda Prof. 
Dr. Vüsale Musalı’nın mode-
ratörlüğünde  gerçekleşen  
“Halk Kültüründe Edebiyat 
Araştırmaları” konu başlıklı 
oturumda Musalı, ‘Rus Or-
yantalist V.A. Gordlevsky’nin 
Anadolu Türk Halk Kültürü 
Üzerine Araştırmaları’ baş-
lıklı sunumuyla Rus Or-
yantalistin bakış açısından 
Yörüklerle ilgili değerlen-
dirmeler yaptı. Sökeli Cafer 
Efe ve Söke’yle ilgili bilgi-
lerin verildiği oturumda, Ay-
dınlı Batı Anadolu efelerinin 
Kurtuluş Savaşı’ndaki öne-
mine vurgu yapılarak, kritik 
zamanlardaki çabaları ve 

başarılarıyla düzenli ordu-
nun kurulması sürecindeki 
katkıları aktarıldı. 

Miletos Salonu’nda oturum 
başkanlığını Prof. Dr. Gül-
çin Yahya Kaçar’ın gerçek-
leştirdiği “Halk Kültüründe 
İnanç Araştırmaları” konu 
başlıklı oturumda, Anado-
lu kültüründeki inanışlara 
değinildi. Koçarlı’daki Bilal 
Dede Türbesi’ örneğinden 
yola çıkarak halk biliminin 
amacı sorgulandı. Kurban 
geleneğinin kültürümüzde-
ki yerine de vurgu yapılan 
oturumda, doğum, çocuğun 
dünyaya gelişi gibi olayların 
ritüellerinden bahsedildi.

Dr. Öğr. Üyesi Müslüme 
Güneş’in  başkanlığında  
Magnesia Salonu’nda ger-
çekleşen “Aydın Kültür Araş-
tırmaları” konu başlıklı otu-
rumda, ‘Aydın Halk Masalları’, 
‘Aydın Merkezinde Yeni Gün, 
Yeni Bahar, Yeni Yıl’, ‘Oyhan 
Hasan Bıldırki’nin Şiirleri 
Üzerine Tematik Bir İnce-
leme’, ‘Halk Baytarlığı Kap-
samında Aydın İli Gözkaya 
Köyünde Geleneksel Hay-
van Sağaltım Yöntemleri’ 
konularında sunumlar ger-
çekleşti.

Sempozyumun üçüncü gü-
nünde; “Halk Kültüründe 
Edebiyat ve Tarih Araştır-

maları” konu başlıklı Prof. 
Dr. Ahmet Nahmedov’ nun 
moderatörlüğündeki  otu-
rumda; Anadolu’da yaşanan 
demografik hareketlilikler 
ve olaylar hakkında bilgi ve-
rildi. İzmir’in kurtuluşunda 
büyük rol oynayan ve şehrin 
son şehidi olan Subay Yüz-
başı Kemal Bey’in hayatının 
ve sergilediği mücadelenin 
anlatıldığı oturumda,  Türk 
örf ve geleneklerinin ya-
şatıldığı halk hikâyeleri ile 
Azeri kültürüne göre farklı-
lıklar anlatıldı. 

Doç. Dr. Caner ışık mode-
ratörlüğünde gerçekleşen 
“Halk Kültüründe Gelenek 
Araştırmaları” konu başlıklı 
oturum, 2018 yılında vefat 
eden Necat Çetin anılarak 
başlandı. Necat Çetin ve 
Doç. Dr. Caner Işık’ın birlik-
te hazırladığı fakat Çetin’in 
yayınlanmadan vefat ettiği 
çalışmada, Rumlar tarafın-
dan Yakapınar Köyü’nün 
maruz kaldığı olaylar ve 
bunlar akabindeki nüfus de-
ğişimi aktarıldı. Oturumda 
ayrıca Türk kültüründe hel-
vanın önemli bir yere sahip 
olduğu belirtilerek, Topkapı 
Sarayı’ndaki helvahane bö-
lümünden ve helvanın yö-
reden yöreye farklı çeşitleri 
olduğundan bahsedildi.
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“ Yörüklerin mekânları 

kültür mirasıdır, koruma 

altına alınmalıdır ”

Doç. Dr. Tuncay Ercan Se-
petçioğlu’nun oturum baş-
kanlığında  gerçekleşen  
“Sosyoloji  Araştırmaları”  
konu başlıklı oturumda, Ay-
dın ili Yörüklerinde yaşama 
yön veren mekanlar, evler 
ve yapılar incelendi. Konar 
geçer bir yapıya sahip olan 
Yörüklerin kıl ya da keçeden 
yapılan çadır geleneğinden 
kerpiç ve taş tuğla yapılı ev-
lere geçişi anlatılırken, birer 
kültür mirası olan bu yapı-
ların koruma altına alınması 
gerektiği vurgulandı. Mag-
nesia Salonu’nda gerçek-
leştiren oturumda finansal 
okuryazarlık doğrultusunda 
insanların nasıl bir yaşayış 
türü olduğu üzerine konuş-
malar yapılırken, ekonomi 
karşısında tüketicinin tavır 
ve davranışlarının nasıl şe-
killendiği anlatıldı.

Magnesia Salonu’nda Prof. 
Dr. Kayhan Delibaş başkan-

lığında gerçekleşen “Sos-
yoloji Araştırmaları” konu 
başlıklı oturumda, Aydın 
örneğinde Türkiye’de iç gö-
çün; kentleşme, bütünleşme 
ve gettolaşma gerçekleri, 
çeşitli analiz ve araştırma-
lar doğrultusunda incelen-
di. Aydın halkının jeotermal 
santraller hakkındaki dü-
şüncelerine de yer verilen 
oturumda, değişen toplum 
yapısı ve çevre dengesi ko-
nularında bilgiler verildi.

Doç. Dr. Selçuk Kürşad Ko-
ca’nın oturum başkanlı-
ğında gerçekleşen “Halk 
Kültüründe Edebiyat Araş-
tırmaları” başlıklı oturumda, 
Leyla Erbil’in öykülerinde 
yer alan halk hekimliğinde 
geleneksel tedavi yöntem-
leri hakkında bilgi verilerek, 
bu yöntemler üzerine tartı-
şıldı. Germen ırkının, kültür 
yapısının özelliklerinin an-
latıldığı bir diğer sunumda 
ise Germen toplumundaki 
kalıplaşmış kavramlar ve 
anlamları aktarıldı.

Sempozyum, 
kapanış 
toplantısı ve 
sosyal gezi 
programı ile 

sona erdi

Yörük Ali Efe Uluslararası 
Halk Kültürü Araştırmaları 
Sempozyumu, “Aydın Yöresi 
Yerel Araştırmacıları” konu 
başlıklı kapanış toplantısı 
ve sunulan kapanış bildir-
gesinin ardından düzenle-
nen gezi ile son buldu.

Rektör Danışmanı Hüseyin 
Turgut’un  başkanlığında  
gerçekleşen kapanış toplan-
tısında, bu vatan toprakları 
için canını feda eden kahra-
manları anmak ve anlama-
nın önemine dikkat çeken 
Turgut, “Bu toprakları bize 
vatan yapan yiğitlerimizi 
unutmamak ve anılarını ya-
şatmak bizim vazifemizdir. 
Tarihimiz ünlü destanları 
aratmayacak nitelikte sa-
yısız kahramanlıklarla do-

ludur. Ahlak, erdem, fazilet, 
cesaret, yiğitlik kavramlarını 
gördüğümüz, her biri ayrı bir 
destan olan bu kahramanlık 
öykülerine sahip çıkmalı, 
gelecek nesillere aktarma-
lıyız.” diyerek Sempozyumun 
önemini vurguladı.

“ Aydın’ı anlatabilmem 

için yeni bir alfabe 

öğrenmem gerek ”

Aydın Kültür Turizm Der-
neği Başkanı Fatma Yazıcı, 
Aydın’ın bulunduğu konum 
dolayısıyla tarihi geçmişiy-
le, giyim tarzıyla, kültürel 
yapısıyla, el sanatlarıyla, 
inançlarıyla her dönem ta-
rih sahnesinde çok önem-
li noktalarda yer aldığını 
belirttiği  konuşmasında,  
“Menderes Havzası bereket-
li toprakları ve su kaynak-
ları sebebiyle,  tarih öncesi 
dönemden günümüze kadar 
birçok topluluğa kucak aç-
mış adeta bir uygarlık va-
disidir. Vatanımızın bütün 
şehirleri vazgeçilmez, bütün 
şehirleri kutsal, eşsiz güzel-
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liktedir ama Aydın’ı anlata-
bilmem için benim yeni bir 
alfabe öğrenmem gerek.” 
sözleri ile bölgemizin öne-
mine dikkat çekti.

“ Mustafa Kemal Anadolu 

gerçeğini görüyordu ”

Türk milletinin, Anadolu’da 
kurduğu  Kuvayı  Milliye  
teşkilatının milli mücadele 
girişimlerini, Mustafa Ke-
mal Paşa’nın Samsun’a ayak 
basmasıyla duyurmaya baş-
ladığını belirten Musa İlhan, 
“Mustafa Kemal Anadolu 
gerçeğini görüyordu. O hiç-
bir zaman ümidini yitirme-
mişti. Anadolu toprakların-
da yaşayan Türk halkına çok 
güveniyordu, milli bir hare-
ket yaratılırsa bu toprakla-
rın geri alınacağını biliyor-
du. Bu güç ve inançla Türk 
Milletini; hürriyet ve istik-
lale kavuşturdu.”  sözleri ile 
milli mücadelede Anadolu 
halkının gücünü aktardı.

“ ADÜ bir çığır açtı ”

Kuvayı Milliye ve milli mü-
cadele hakkındaki tüm ha-
tıraların belgelenerek gele-

cek nesillere aktarılmasının 
önemine dikkat çeken Musa 
İlhan, “Yerel çalışmalara 
katkı sağlayan Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi ger-
çekten bir çığır açtı. Bu bir 
başlangıçtır bundan sonraki 
çalışmalarda hiçbir beklen-
timiz olmadan katkı verme-
ye hazırız.”  dedi.

“ Tarihi yaşatmak 

için sanatın gücünü 

kullanmalıyız ”

Tarihin bir milletin hafı-
zası olduğunu, bu sebeple 
tarihimize sahip çıkmamız 
gerektiğini belirten Nurten 
Aslan, milletlerin geçmişe 
dair hafızalarını canlı tuta-
rak geleceklerini daha iyi 
planlayabileceklerini söy-
ledi. Tarih bilgi ve bilincini 
güzel sanatların dallarıyla 
gençlerimize ve halkımıza 
aktarabileceğimizi vurgula-
yan Aslan, “Sanatın gücünü 
kullanmalıyız. Tarihi bir olay, 
bir tiyatro oyunu olarak 
sahnelenebilir, bir sinema 
filmi olarak beyaz perdeye 
yansıtılabilir. Bu noktada 
özellikle edebiyatı kullan-
mak önemlidir. Çünkü dil, bir 

milletin kültürünü en güzel 
şekilde yansıtarak, edebiyat 
aracılığıyla halkın duygula-
rına hitap eder. Tarihi edebi-
yatla yaşatabiliriz.” dedi.

Tarihine Sahip Çıkmayan 

Ulusların Coğrafi 

Sınırlarını Düşmanları 

Çiziyor

Bilge Din Adamı Hacı Süley-
man Efendi hakkında bilgi 
veren Ethem Oruç, 2. Meşru-
tiyet Dönemi’nde İttihak ve 
Terakki’nin temsilcisi Aydın 
Milletvekili olan Hacı Süley-
man Efendi’nin ekonomik ve 
çağdaş gelişme ile Osmanlı 
Devleti’nin kurtarılmasının 
mümkün olduğunu düşün-
düğünü belirtti. Mustafa Ke-
mal’in Aydın cephesindeki 
hareketleri yakından takip 
ettiğini ve süreçte gönder-
diği telgrafların 2000’den 
fazla olduğunu aktaran 
Oruç, “Tarihine ve kültürü-
ne sahip çıkmayan ulusların 
coğrafi sınırlarını düşman-
larını çiziyor. Bu sebeple ta-
rihimize sahip çıkmalı gele-
cek kuşaklara aktarmalıyız.” 
dedi.

“ Onlar eşkıya değil, 

Kurtuluş Savaşı’nın 

kahramanlarıdır ”

Yörük Ali Efe ve Kıllıoğlu 
Hüseyin Efe’nin çok yakın 
arkadaş olduklarını ifade 
eden Ahmet Zeki Muslu, bu 
insanların eşkıya değil, Kur-
tuluş Savaşı’nın kahraman-
ları olduğunun altını çizdi. 
Muslu “16 Haziran 1919’da 
Aydın’da yeni bir dönem 
başlamıştır. İlk kurşun sıkı-
larak örgütlü mücadelenin 
ilk adımı atılmıştır. Ellerinde 
silahlarla cepheye koşan Yö-
rük Ali Efe, Kıllıoğlu Hüseyin 
Efe gibi kahramanlar Ay-
dın’ın işgalden 3 hafta son-
ra geri alınmasında önemli 
rol oynamışlardır.” dedi.

“ Yaşasın Ülkemiz, 

Yaşasın Cumhuriyet ”

Bu vatan için somut, elle tu-
tulur neler yaptık sorusunu 
kendimize sormamız gerek-
tiğini söyleyen Hüseyin Ku-
ruüzüm,  Karacasu’nun sahip 
olduğu coğrafi ve tarihsel 
zenginliklerin yanı sıra böl-
gede yapılan çalışmalar 
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hakkında bilgi verdi. Kuruü-
züm, “İnsan kendi coğrafya-
sına isterse her türlü zorlu-
ğu aşarak katkı sağlayabilir. 
Ülkesi için çalışanları, kül-
türünü korumak isteyenleri 
selamlıyorum. Yaşasın ül-
kemiz, yaşasın Cumhuriyet.” 
sözleri ile konuşmasına son 
verdi.

“ Üniversiteler evrensel 

anlamda bilgi üretmekle 

yükümlü kurumlardır ”

Katılımcılar arasında bu-
lunan Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi kurucu Rektörü 
Ethem Ruhi Fığlalı, üniversi-
telerin interdisipliner çalış-
mak ve bilgiyi müştereken 
yürütmek misyonunda olan 
kurumlar olduğunu belirt-
tiği konuşmasında, iki üni-
versitenin kuruluş aşama-
sında yaptıkları çalışmaları 
aktardı. Fığlalı, “Üniversite 
bir fakülte değildir, bir yük-
sekokul değildir üniversite 
bulunduğu çevreye evren-

sel anlamda bilgi üretmekle 
yükümlü oran kurumlardır. 
Bu anlamda Aydın Adnan 
Menderes  Üniversitesinin  
bugün gerçekleştirmiş ol-
duğu bu sempozyum olduk-
ça kıymetlidir.” dedi.

Kapanış oturumunun ardın-
dan, sempozyum kapanış 
bildirgesini gerçekleştiren 
Sempozyum  Düzenleme  
Kurulu Başkanları Doç. Dr. 
Mustafa Oner Uzun ve Doç. 
Dr. Caner Işık,  Kuvayı Milli-
ye’nin 100. yılında Yörük Ali 
Efe ekseninde, Devlet Kon-
servatuarı ve Fen Edebiyat 
Fakültesi olarak düzenle-
dikleri sempozyumda emeği 
geçen herkese teşekkürleri-
ni ilettiler.

Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun, 
“Bu görkemli sempozyum-
da sizlerle birlikte olmak 
büyük bir onur.  Sempozyu-
mumuzda,  Üniversitemizle 
Aydınımızın kenetlenmesi-
ni, Üniversitemizin bir köprü 
olmasını istedik ve Yörük Ali 

Efe’ye yakışır bir sempoz-
yum yapmaya çalıştık. Eme-
ği geçen herkese teşekkür 
ederim.” dedi.

Aydın’ın zengin bir halk 
kültürü mirasına sahip ol-
duğunu belirten Doç. Dr. 
Caner Işık,  Yörük Ali Efe’nin 
Malgaç baskınıyla başlattığı 
milli mücadelenin Amas-
ya’daki Mustafa Kemal’e 
ses olduğunu söyledi. Sem-
pozyumun sonunda Aydın 
Halk Kültürü  Araştırma  
Merkezi kurulması gerekli-
liğinin ortaya çıktığını ifade 
eden Işık,  ADÜ’nün bilimsel 
rehberliğinde Kültür Mü-
dürlüklerinin iş birliğiyle 
çalışmalar yapılarak, milli 
mücadelenin mekânlarının 
gelecek nesillere aktarılma-
sı için gezi rotaları oluşturu-
labileceğini belirtti.

Kapanış bildirgesinin ar-
dından, sempozyum ekibi 
Sultanhisar Malgaç Köprüsü 
ve Yenipazar Yörük Ali Efe 
Müzesi’ne gezi gerçekleştir-

di. Sultanhisar Malgaç Köp-
rüsü’nde sempozyum ekibi-
ne, Sultanhisar Kaymakamı 
Rasim Belge ve Belediye 
Başkan Yardımcısı Okan 
Yalçınkaya, Malgaç Baskını 
ve bölge hakkında ayrıntılı 
bilgi verdi.

Yörük Ali Efe Müzesi’nde 
gerçekleşen zeybek gös-
terisinin ardından müze-
yi gezen ekibe; Yenipazar 
Kaymakamı Bekir Yalçın ve 
Belediye Başkanı Mehmet 
Yüsran Erden, Müze Mü-
dürü Abdulbari Yıldız, İlçe 
Jandarma Komutanı Güngör 
Demirtaş eşlik etti.
Yörük Ali Efe’nin ailesiyle 
birlikte yaşadığı (Evi daha 
sonra müzeye çevrildi) mü-
zeyi ziyaret ederek bilgi 
alan ekip, Yörük Ali Efe’nin 
mezarı başında dua etti.

Sempozyum fotoğraflarına, 
https://www.yorukalisempoz-
yum.com/ adresinden erişile-
bilir.
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“Geçmişi unutmayarak 
geleceğine sahip çıkacak 
gençler yetişmeli”

Aydınlık günlere ulaşmamı-
zı sağlayan Milli Mücadele 
Dönemi kahramanlarını ya-
şatmanın ve yeni nesillere 
aktarmanın önemini vur-
gulayan Vali Kayhan Kavas 
“Dününü bilmeyenler bu-
günü yaşayamazlar; bugünü 
yaşayamayanlar yarınlarına 
sahip çıkamazlar. Bu kap-
samda birer eğitim kurumu 
olan Üniversitelerin rolü, 

geçmişi unutmayarak gele-
ceğine sahip çıkacak genç-
ler yetişmesinde çok büyük-
tür.” dedi.

“Geçmişinden ve 
kültüründen beslenen bir 
toplumuz”

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Üniversite-
miz, ilimizin sosyo -kültü-
rel ve ekonomik gelişimine 
önemli katkılar sağlamak 
sorumluluğu içinde çalış-
malarını  sürdürmektedir.  

Bu kapsamda “Kuvayı Mil-
liye’nin 100. Yılı” münase-
betiyle düzenlenen Yörük 
Ali Efe Uluslararası Halk 
Kültürü Araştırmaları Sem-
pozyumu ile yerelden- ulu-
sala, ulusaldan- evrensele 
kültür aktarımı sağlanmıştır. 
Geçmişinden ve kültürün-
den beslenen bir toplum 
olarak ilk defa düzenlenen 
bu Sempozyumun devamını 
getirmek istiyoruz.” sözleri 
ile Sempozyumun önemine 
dikkat çekti.

Yörük Ali Efe’nin eğitime 
verdiği öneme dikkat çeken 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, eğitimin 
varlık sebebi ve hedefi olan 
insanlık değerlerinin kül-
türle oluştuğunu, akademik 
anlamda donanımlı gençle-
rin aynı zamanda kültürüne 
sahip çıkması hedefi ile ça-
lışmalarını sürdürdüklerini 
ifade ederek Kavas’a Sem-
pozyuma katkılarından do-
layı teşekkür etti.

Yörük Ali Efe’nin torunundan 
Rektörümüze ziyaret 

Y
örük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu dolayısıyla Üniversitemizde bulunan 

Merkez Valisi Yörük Ali Efe’nin torunu Kayhan Kavas, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 

makamında ziyaret etti.
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Üniversitemiz himayesinde 
düzenlenen Yörük Ali 
Efe Uluslararası Halk 
Kültürü Araştırmaları 
Sempozyumu’nu nasıl 
buldunuz? 

Öncelikle Aydın’da ilk defa 
Yörük Ali Efe ve Zeybek Kül-
türünü ele alan akademik 
bir çalışmanın yapılma-
sından dolayı son derece 
memnunum. Aydın’ın bilim 
yuvası Üniversitemize ve 
Sempozyumun düzenlen-
mesinde emeği geçen ku-
rum, kuruluş ve sivil toplum 
örgütlerine, Aydın Tarihine 
ve milli kahramanlarına 

sahip çıkma ko-
nusunda göster-
dikleri özveriden 
dolayı teşekkür 
ederim. Bu Sem-
pozyumu  bir  
başlangıç olarak 
görüyorum. İlk  
olması açısından önemli 
olan Sempozyumu, oldukça 
başarılı buldum.

 Gönül isterdi ki Aydın hal-
kı daha fazla ilgi göstersin. 
Kendi kahramanını,  kendi 
mücadele liderini daha iyi 
bilsin. Bu nedenle halk katı-
lımının daha yoğun olması 
beni daha çok mutlu ederdi. 

Yörük Ali Efe, Kuvayı 
Milliye ve Milli Mücadele 
Dönemini daha iyi 
anlatabilmek için neler 
yapılmalıdır?

Bu konuda daha çok çalış-
mamız gerekiyor. Özellikle 
okullarda, sivil toplum ku-
ruluşlarında bu konudaki 
bilinci uyandırmamız, hare-

kete geçirmemiz gerekiyor. 
Bu konuda toplantılar dü-
zenlemek, kurumlarla ilgili 
bilgilendirmeler  yapmak,  
bu konuda biraz daha çaba 
harcamak gerekiyor diye 
düşünüyorum. Bu anlamda 
hepimize görev düştüğüne 
inanıyorum. Yörük Ali Efe, 
Kuvayı Milliye ve Milli Mü-
cadele Dönemi ilkokullarda 
çocuklarımıza anlatılmalı-

Yörük Ali Efe’nin torunu ve Merkez 

Valisi Kayhan Kavas:

“Kuvayı Milliye, Efelik ve Zeybeklik 

kültürü ilkokul çağından itibaren 

çocuklara anlatılmalıdır”

Ü
niversitemiz himayesinde Aydın 

Valiliği, Aydın Büyükşehir 

Belediyesi ve Aydın Ekonomi 

Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yörük Ali 

Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları 

Sempozyumu’nun onur konuğu Yörük 

Ali Efe’nin torunu Merkez Valisi Kayhan 

Kavas, özel röportajımızda Sempozyumun 

önemine dikkat çekti. 

Haber: Mahmut Karakelle
Foto: Ali Rıza Varlı
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dır. Aydın, bu konunun kay-
nağı, merkezi konumunda-
dır.  Burası bilmeyecek de 
neresi daha iyi bilecek.  Do-
layısıyla bu konuda Aydın’ın 
ve Aydınlının da görevleri 
ve bu emaneti taşıma gibi 
bir sorumluluğu var.

Aydın ve Aydınlı olarak 
sorumluluklarımız 
nelerdir? Neler yapmalıyız?

Efelik, Kuvayı Milliye ve 
zeybeklik kültürüyle ilgi-
li çalışmalar yapılması, bu 
çalışmaların tanıtılması, bu 
konuda toplantılar düzen-
lenmesi,  bu konuyla uğra-
şan araştırmacıların davet 
edilmesi hatta bu konuda 
bir arşiv oluşturulması ge-
rekmektedir. Yunanistan’da 
Küçük Asya diye bir enstitü 
var.  Yunanlılar orada Batı 
Anadolu ile ilgili bütün bel-
geleri toparlayıp derleyip 
röportajlar yapmışlar. Söz-
lü tarih çalışması yapmış-
lar.  Tapularının, belgeleri-
nin nüfus kayıt örneklerini 
koymuşlar.  Ne yazık ki o 
dönemle ilgili bir çalış-
ma yapmak isteyen kendi 
araştırmacılarımız Atina’ya 
gidiyor. Atina’dan gerekli 
bilgileri topluyor. Bizim bu 
konuda ne yazık ki bu işin 
tam merkezinde oluşturdu-
ğumuz bir enstitümüz veya 
bir merkezimiz yok.   Bu 
merkezlerin acilen oluştu-
rulması gerektiğini düşünü-
yorum. 

Yörük Ali Efe’yi ve Aydın 
Direnişini Ülke kamuoyuna 
tanıtmak için neler 
yapmalıyız?

Kurtuluş Savaşı, tüm dün-
yaya örnek olmuş dünyada 
eşi benzeri görülmemiş bir 
sivil toplum hareketidir. Bu 
dönem; kimseden emir al-

mayan,  hiç bir men-
faat beklemeyen, hiç 
bir çıkar gözetmeyen, 
sadece bu vatanın 
özgür olmasını iste-
yen insanların ken-
di içinde kurdukları 
birliklerle düşmana 
karşı koydukları bir 
harekettir. Bu milli 
duruş;  çok asil, say-
gı duyulması gere-
ken, gurur duymamız, 
övünmemiz gereken 
bir harekettir.  Di-
reniş yıllarını tanıt-
mamız, anlatmamız, 
yarınlara taşımamız 
gerekmektedir.

Çocuklarımıza anlatabile-
ceğimiz gerçek bir destanı-
mız var. Bu şanlı mücade-
leyi kendi ailemize, kendi 
çocuklarımıza anlatır gibi 
tüm dünyaya anlatmalıyız. 
Bu Sempozyumda yapılan 
çalışmaların devam et-
mesi ve farklı düzeylerde 
sürdürülmesi gerekir. Üni-
versitemize de bu konuda 
büyük görevler düşüyor. 
Üniversitemiz dışında kalan 
kurumların da sivil toplum 
örgütlerinin de bu konuda 
önemli sorumlulukları ol-
duğuna inanıyorum. 

Efelerin Milli Mücadeleye 
katkıları nelerdir?

Efeler, vatan toprakları için 
mücadele etmiş ve bu top-
raklar için seve seve kan-
larını akıtmış gönüllü sivil 
birliklerdir.  Kuvayı Milliye, 
orduları dağıtılmış, silahla-
rına el konulmuş bir mille-
tin, düşman işgali karşısın-
da kendi bağrından doğan 
sivil direnişin adıdır.  Aydın 
özeline bakıldığında efeler 
öncülüğünde gelişen bir 
hareket söz konusudur. Yö-
rük Ali ve arkadaşları tara-

fından gerçekleştirilen Mal-
gaç Baskını, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Samsun’a çıkma-
sından yaklaşık bir ay sonra 
milli şuurla gerçekleştirilen 
ilk hareket olma özelliği 
taşımaktadır. Malgaç Baskı-
nı, Kurtuluş Savaşı’nın fitili 
ateşlemiş, umutları kırılmış 
bir milletin bağımsızlık ve 
özgürlük filizlerinin yeşer-
mesini temin etmiştir. Mal-
gaç Baskını, milletin silke-
lenerek kendine gelmesini 
ve mücadeleye başlamasını 
sağlamıştır. Efelik - Zey-
beklik, bu Kent’in tarihine 
kazınmış bağımsızlık meşa-
lesinin adıdır.   Efelik – Zey-
beklik denilince akla Aydın 
gelir. Aydın denilince de 
akla Efelik – Zeybeklik kül-
türü gelir. Bu kültür memle-
ketin kilimine dokunmuş en 
değerli  motiflerden  biridir.    

Aydın Yörük Ali Efeye sahip 
çıkıyor mu?

Aydın Yörük Ali Efe ve onun 
manevi mirasına elbette 
sahip çıkıyor, çıkmıyor di-
yemem. Ama bu konuda 
yeterince çaba sarf ediliyor 
mu derseniz buna da ko-
layca evet diyemem.  Yörük 

Ali Efe’nin manevi mirasını 
yaşatmak için ailede eğitim, 
okulda eğitim, üniversitede 
eğitim, sivil toplumda eği-
tim verilmeli bunu ısrarla 
ve ciddi olarak takip etme-
liyiz. Aydın’ın sinesinden 
doğmuş milli kahramanımı-
zın kültürel mirasını yaşat-
malı, anlatmalı, öğretmeli 
ve gelecek kuşaklara aktar-
malıyız. 

Yörük Ali Efe’nin 
isminin yaşatılması için 
Aydın özelinde neler 
yapılmalıdır?

Yörük Ali Efe’nin ailesi ola-
rak bizlerin, herhangi bir 
kurum veya kuruluştan Yö-
rük Ali Efe adına talepte 
bulunmamız söz konusu 
olamaz. Bu durum Yörük 
Ali Efe’nin mütevazı kişili-
ğine de yakışmaz. Yörük Ali 
Efe’nin manevi mirası Aydın 
halkınındır. 

Bu Sempozyumda da gör-
dük ki Yörük Ali Efe’nin adı 
bu kentin tarihine altın 
harflerle yazılmıştır. Ay-
dın’ın milli kahramanını 
hak ettiği noktaya ulaştıra-
cağına inanıyorum. 
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‘Öğrenci 
Toplulukları 
Tanıtım Günü’ 
öğrencilerimizin 
yoğun katılımıyla 
gerçekleşti

Topluluk üyelerinin çeşitli 
etkinliklerle bir araya gel-
diği ve 52 topluluğun yer 
aldığı etkinliğe, Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Mehmet Aydın, Rektör 
Danışmanı Hüseyin Turgut, 
akademik ve idari personel 
ile çok sayıda öğrenci ka-
tıldı.  Öğrenci toplulukları 

stantlarını gezen Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir topluluklar hakkın-
da bilgi aldı. 

Maskeni tak, farkındalık 
yarat!

2 - 8 Kasım Lösemili Çocuk-
lar Haftası dolayısıyla löse-
miye dair farkındalık yarat-

mak amacıyla Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, toplulukların üyeleri 
ve personelimizle birlikte 
LÖSEV maskesi takarak, lö-
semiye dikkat çekti.

Stantlardaki  öğrencilerle  
sohbet eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, etkinlikten duyduğu 

Ü
niversitemiz 

öğrenci toplulukları 

tarafından 

düzenlenen “Öğrenci 

Toplulukları Tanıtım 

ve Üye Kabul Günleri” 

etkinliği, 6 Kasım 

2019 tarihinde Tralleis 

Meydanı’nda gerçekleşti. 
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memnuniyeti dile getirerek 
öğrencilere teşekkür etti. 

Demokratik olarak topluluk 
danışmanı, başkanı ve 
temsilcileri seçildi

Öğrenci Toplulukları Yürüt-
me Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Aydın başkanlığın-
da;  topluluk danışmanları 
ve başkanları toplantısı, Ata-
türk Kongre Merkezi Miletos 
Salonu’nda gerçekleşti.

"Geleceğin meşalesini 
taşıyacak gençlerin 
düşünceleri çok önemli"

Öğrencilerimizi akademik 
anlamda, alanlarında yet-
kin kişiler olarak geleceğe 
hazırlarken toplumsal rol-
lerin, toplumsal hayatın ve 
sosyalleşme gibi unsurla-
rın önemine dikkat çeken 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir; “Öğrenci-

lerimizin her birinin sosyal 
anlamda gelişmiş olarak 
düşüncülerini saygı çerçe-
vesinde çekinmeden ifade 
edebilmelerini  istiyoruz.  
Bizim için geleceğin meşa-
lesini taşıyacak gençlerin 
düşünceleri çok önemli.” 
sözleri ile öğrencilerin dü-
şüncelerine verdiği önemi 
dile getirdi.

"Topluluklarımızın varlığını 
zenginlik olarak görüyoruz"
 
Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir “Sizler 
Üniversitemizin rengisiniz. 
Gençlerimizi yarınlara ha-
zırlamak ve onların bireysel 
gelişimlerine en iyi katkıyı 
sağlayacak olanakları sun-
mak, bizim en başta gelen 
sorumluluklarımızdan  bi-
ridir. Üniversitelerin ger-
çek sahiplerinin öğrenciler 
olduğu bilinciyle hayata 
geçirdiğimiz ve geçireceği-
miz tüm faaliyetlerimizde 
öğrenci odaklı yaklaşımı 
esas almaktayız. Bu sebeple 
Topluluklarımızın varlığını 
zenginlik olarak görüyo-
ruz.” sözleri ile öğrencilere 
seslendi ve topluluk faa-
liyetlerini önemseyerek, 
toplulukların daha aktif 
çalışmalar yürütebilmele-
ri için yönetim olarak des-
teklerini sürdüreceklerini 
ifade etti.

"Gençler bizim 
evlatlarımız ve ülkemizin 
geleceği"

Öğrenci Toplulukları Yü-
rütme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Aydın, “Yeni 
faaliyet dönemi başlangıcı 
hepimize hayırlı olsun. Ül-
kemiz ve Üniversitemiz için 
faydalı işleri hep birlikte 
gerçekleştiriyoruz.” sözleri 
ile başladığı konuşmasında 
yeni dönem itibari ile öğ-

renci toplulukları yönerge-
sinde değişiklik yapıldığını, 
faaliyete uygun bulunan 
topluluk sayısının 52 oldu-
ğunu belirtti.  Prof. Dr. Aydın, 
“Üniversitede sadece aka-
demik eğitim vermiyoruz 
biz  gençleri  yetiştiriyoruz.  
Gençler bizim evlatlarımız 
ve ülkemizin geleceği. Kişi 
hayata atılırken onun sos-
yal düşüncesinin yapılan-
ması çok büyük ölçüde üni-
versite çağlarında olur.  Bu 
çağ; sadece eğitimin alın-
dığı bir dilim değil, kişilerin 
topluma hazırlanmasıdır. Bu 
bakımdan öğrenci topluluk-
ları son derece önem taşı-
yor. Faaliyetlerimizi titizlik-
le gerçekleştirerek, herkese 
eşit olacak şekilde davran-
mak gayretindeyiz.” şeklinde 
konuştu.

Rektör Danışmanımız Hüse-
yin Turgut, “Bizim her şey-
den önce istediğimiz şey 
varlık sebebimiz olan öğ-
rencilerin yetişkin rollerine 
hazırlanması. Bunu misyon 
edinmiş bir yönetimimiz 
var. Üniversitede öğrenci; 
sosyalleşmeyi, iş birliğini, 

dayanışmayı, rekabeti ya-
şadıkça yetişkin rollerine 
ve meslek hayatına pozis-
yon almaya hazırlanıyor. Bu 
bakış açısıyla yönetimimiz 
beklenti ve taleplere karşı-
lık vermeye çalışıyor.” dedi.
SKS Daire Başkanı Mehmet 
Bezci’nin işleyiş hakkında 
bilgi vererek, öğrencilerin 
sorularını cevaplandırdığı 
toplantıda; 2018 - 2019 öğ-
renci toplukları etkinlikle-
rinin değerlendirilmesi de 
yapıldı.

Topluluk başkanları ve da-
nışmanlarının sorunlarını, 
taleplerini ve planlarını ifa-
de ettiği toplantıda, Öğren-
ci Kurulu Yürütme Kurulu 
Başkanlığında danışmanları 
ve başkanları temsil etmek 
üzere demokratik teamül-
lerle başkan ve danışman 
temsilcisi seçimi yapıldı. 
Seçimlerde; Dr. Öğr. Üyesi 
Emre Erdan topluluk da-
nışmanları temsilcisi,  Rock 
Metal Topluluğu Başkanı 
Emre Akar topluluklar baş-
kanı temsilcisi seçildi.
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Öküz Mehmet Paşa 
Sempozyumu Tarihi 
Kervansaray’da başladı

Açılış Törenine; Aydın Valisi 
Yavuz Selim Köşger, Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mahmut Ak, Kuşadası 
Kaymakamı Sadettin Yücel, 
Kuşadası Belediye Başkan 
Vekili Tibet Özer, Kuşadası 
Kültürel ve Tarihi Mirası Ko-
ruma Derneği Başkanı Mah-
mut Ökçesiz ve Ünverstemiz 

Rektör Danışmanı Hüseyin 
Turgut ile protokol üyeleri 
ve vatandaşlar katıldı.

“Sempozyumda Mehmet 
Paşa  ile ilgili birçok 
bilinmeyeni öğreneceğiz”

Açılış konuşmasını yapan 
Kuşadası Kültürel ve Tari-
hi Mirası Koruma Derneği 
Başkanı Mahmut Ökçesiz, 

Mehmet Paşa’nın Osman-
lı Devleti’nde yetki sahibi 
önemli bir şahsiyet olduğu-
na dikkat çekerek  “Kuşadası, 
1613 - 1618 yılları arasında 
Padişah 1. Ahmet’in damadı 
ve vezir-i azamı olan Öküz 
Mehmet Paşa tarafından 
şehir olarak kurulmuştur. 
Osmanlı imar politikasında, 
bir şehir kurulurken önce 
merkezde bir Cuma Camiisi 

A
ydın Valiliği 

himayelerinde 

Üniversitemizin 

katkılarıyla düzenlenen 

Öküz Mehmet Paşa 

Sempozyumu Açılış 

Töreni, 1 Kasım 2019 

tarihinde Kuşadası 

Kervansaray’ında 

gerçekleşti.
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yapılır ve caminin etrafına 
diğer yapılar dizilirdi. Aslen 
Ulukışla Varsak Türkmen’i 
olan Öküz Mehmet Paşa, 
padişahtan aldığı ‘Şenlen-
dirme - İskana Açma’ iznini 
Kuşadası için kullandı. Dü-
zenlediğimiz Sempozyumda 
Mehmet Paşa ile ilgili bir-
çok bilinmeyeni hep birlikte 
öğreneceğiz.” dedi.

“İnsan geleceği üzerinde 
Tarihi inşa eder”

Aydın Valisi Yavuz Selim 
Köşger, Öküz Mehmet Pa-
şa’nın önemli işlere imza at-
mış değerli bir zat olduğuna 
vurgu yaptığı konuşmasın-
da, “Öküz Mehmet Paşa bu 
güzel binayı, Kuşadası’nı 
inşaa etmiş, devlet adına 
önemli hizmetleri olan bir 
zat. Bizim ecdadımızın yap-
tığı eserlerde estetik neza-
ket, incelik ve zarafet var. 
Bizlerde yaptığımız işleri bu 
hislerle yapmalı, kalıcı ola-
na talip olmalıyız. Ağaç kök-
ler üzerinde büyür insan da 
geleceği üzerinde tarihini 
inşaa eder. Bizler köklü bir 
tarihi olan, tarihte önemli 
işler başarmış bir milletin 
nesliyiz. Geçmişimizden al-
dığımız hızla geleceğe yü-
rümemiz lazım bu anlamda 
yapılacak olan sempozyu-
mun Kuşadası’na, Aydın’a ve 
ülkemize faydalar sağlaya-
cağına inanıyorum.” dedi. 

“Mehmet Paşa saygın, 
cömert, hayırsever ve 
adaletlidir”

Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, “Aydın 
İlimiz’in en önemli turizm 
merkezlerinden biri olan 
Kuşadası’nda, adını verdiği 
bu tarihi yapıda, Kuşadası 
için çok önemli katkıları ve 
Osmanlı İdari Tarihinde bü-
yük bir yeri olan Veziriazam 

Mehmet  Paşa’nın  yürüttüğü   
görevleri dinleyicilerle pay-
laştı.
Mehmet Paşa’nın bir dev-
let adamına yakışan va-
karı, saygınlığı, cömertliği 
ve hayırseverliği ve halka 
karşı adaletli yaklaşımı ile 
bilinen büyük bir Osmanlı 
veziri olduğunu vurgulayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Mehmet 
Paşa, Osmanlı coğrafyasın-
da önemli kentlerde tica-
ri, dini, askeri ya da hayır 
amaçlı pek çok inşaat faali-
yetlerinde bulunmuştur. Şu 
anda içinde bulunduğumuz 
bu sağlam yapı da buna gü-
zel bir örnek teşkil etmekte-
dir. Etkinlik boyunca Kuşa-
dası ve çevre tarihi, Mehmet 
Paşa’nın devlet adamlığı, 
Osmanlı Devleti’ne yapmış 
olduğu hizmetler, Kuşada-
sı’nın kurulmasında kendisi 
ve ailesinin rolü, Kuşadası 
ve vakfiyesi içinde Osman-
lı Devleti’nin diğer bazı 
coğrafyalarında yer alan 
yapılar hakkında değerli 
katılımcılar tarafından teb-
liğler sunulacaktır.” sözle-
riyle Sempozyum hakkında 
bilgi vererek konuşmasına 
son verdi.

“Her görevlendirildiği 
yerde o bölgenin imar ve 
iskânı için değerli hizmetler 
verdi”

Düzenleme Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Akif 
Erdoğru, Öküz Mehmet Pa-
şa’nın Osmanlı Veziriazamı, 
Kuşadası kurucusu gibi bir-
çok alanda önemli görevler 
üstlenmiş bir devlet adamı 
olduğunu dile getirdi.  Prof. 
Dr. Erdoğru, “Öküz Mehmet 
Paşa’nın vurgulanması ge-
reken en önemli hizmetle-
rinden biri Türk asıllı olup 
devşirme sistemini delerek 
saraya gelip iki kere veziri-
azamlığa kadar yükselmiş 
olmasıdır.  

Öküz Mehmet Paşa, her gö-
revlendirildiği yerde o böl-
genin imar ve iskânı için çok 
değerli hizmetler verdi. Milli 
sınırlarımız içerisindeki ça-
lışmaları günümüze kadar 
ulaşmıştır  ve  yaşamaktadır.    
Kendisini minnet duyarak 
rahmetle anıyoruz. Böyle 
güzel eserler inşa ettirdiği 
için Öküz Mehmet Paşa’yı 
anmak biz Türk akademis-
yenler için bir borçtur.” dedi.

“Mehmet Paşa’ya öküz 
lakabı kasıtlı olarak 
konulmuştur”

İstanbul Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mahmut Ak, 
“Mehmet Paşa devşirme sis-
teminin hâkim olduğu sis-
temde, bu sistemi delerek 
ortaya çıkmış nadir Türkler-
den birisi olmuştur. Bu se-
beple kasıtlı olarak kendisi 
Öküz ismi ile anılmıştır. Bu 
unvanın temeli babasının 
İstanbul’da öküz nalbandı 
olmasıdır.” diyerek Paşa’nın 
isminin kaynağı hakkında 
bilgi verdi. 

Protokol  konuşmalarının  
ardından Kaleiçi Camiinin 
Müezzini Neyzen Muham-
met Doğan’ın ney dinletisi 
ve Ege Üniversitesi Konser-
vatuar Öğrencisi Mehmet 
Karpuzcu’nun dans göste-
risinin ardından protokol 
üyeleri Kaleiçi Öküz Meh-
met Paşa Camiini gezmesi 
ile program sona erdi.

Sempozyum; 2 - 3 Kasım 
tarihlerinde Kuşadası Koru-
mar Otel’de devam edecek.
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Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in öncülü-
ğünde gerçekleştirilen ağaç 
dikme seferberliğinde yak-
laşık 20 bin fidan toprakla 
buluştu. 

Kampanyaya ayrıca Rek-
tör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali 
Akyol, fakülte ve meslek 
yüksekokulu akademik kad-
ro ve öğrencileri de destek 
verdi. 

Ziraat Fakültesi 200 zeytin 
fidanı dikti

Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi arazisinde gerçekleşen 
ağaç dikimine Rektör Yar-
dımcımız Prof. Dr. Mehmet 
Aydın katılırken yaklaşık 
200 zeytin fidanı toprakla 
buluştu. 
Ziraat Fakültesi Dekan Prof. 
Dr. İbrahim Gençsoylu yap-
tığı açıklamada, Fakülte ta-
rihinde ikinci kez personel 
adına fidan dikiminin yapıl-
dığını belirterek “Üretime 
katkı sağlamak amacıyla 
zeytin fidanı dikimi yaptık. 
Ülkenin ağaçlandırılmasına 
katkı verirken boş arazile-
rin de değerlendirilmesi 
memnuniyet verici. Gelecek 
nesillere daha iyi bir dünya 
bırakmak en büyük temen-
nimiz” dedi.

Söke MYO ilköğretim 
öğrencileriyle fidan dikti

Söke Meslek Yüksekoku-
lu (MYO) personeli ve öğ-
rencileri de kampanyaya 
destek verdi. Öğrenciler, 
etkinliğe gelen ilköğretim 
okulu öğrencileri ile fidan 
dikti. Ağaçlı Mahallesi Ova-
cık Mevkii’nde gerçekleşen 
etkinlikle çok sayıda fidan 
dikildi. 

Nazilli’de öğrenciler şehit 
ailesiyle fidan dikti

Nazilli Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdü-
rü Doç. Dr. Tuncay Ercan Se-
petcioğlu ile Nazilli Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Çağrı Köroğlu eşliğinde 
Nazilli Sağlık Hizmetleri 
MYO, Nazilli Genç Kızılay 
ADÜ teşkilatı öğrencileri 
ve akademik personel fidan 
dikiminde yer aldı. Kam-

püsteki etkinliğin ardından 
öğrenciler Beyerli Köyü’nde 
şehit Mehmet Çetin’in An-
nesi Şerife Çetin’in evine 
giderek fidan ve çiçek dikti.

Koçarlı’da 3 bin 500 fidan 
dikimi gerçekleşti

Koçarlı MYO, kampanya 
kapsamında Koçarlı Orman 
İşletme Şefliği Yığıntaş Or-
man Deposu’nda fidan dikim 
etkinliğine katıldı.  Öğrenci-
lerimizin ve personelimizin 
katıldığı ağaç dikim sefer-
berliğinde 3 bin 500 fidan 
toprakla buluştu.

Karacasu’da 19 bin fidan 
dikildi

Karacasu Memnune İnci 
MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Umut Tolga Gümüş, Müdür 

Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet 
Taşdelen, Öğr. Gör. Servet 
Akar ve Öğr. Gör. Halil İb-
rahim Çakır ve 60 öğrenci 
Güzelbeyli  Mahallesi’nde  
düzenlenen fidan dikim 
seferberliğine katıldı. Kara-
casu genelinde yaklaşık 19 
bin incir, zeytin, ceviz fidanın 
dikimi yapıldı ve can suları 
verildi. 

Gençlerde çevre bilincinin 
gelişmesi çok önemli

Davutlar Meslek Yükseko-
kulu (MYO) personeli ve 
öğrencileri fidan dikim et-
kinliğine Kirazlı Mahallesi 
Tekkecivarı Mevkii’nde ka-
tıldı.  Öğrenciler,  geleceğe 
nefes olmak adına anlamlı 
bir adım atarak yeni neslin 
çevre bilinci ile yetişmesine 
katkı sağlamayı amaçladık-

Üniversitemiz binlerce fidanı 
toprakla buluşturdu 

Ü
niversitemiz, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği “Bugün Fidan, 
Yarın Nefes, Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında, 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11’de 11 milyon 
fidan dikimine binlerce öğrenci ve öğretim elemanıyla destek verdi.
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larını belirtti.

Çine’de 20 dönüm alana 2 
bin ağaç dikildi

Çine MYO uygulama biri-
minde 20 dönümlük alana 
toplam 2 bin adet fidan di-
kildi. Fıstık Çamı, Lavanta, 
İncir ve Selvi fidanlarının 
toprakla buluştuğu etkin-
liğe;  Çine Kaymakamı Tu-
ran Erdoğan, Çine Belediye 
Başkanı Enver Salih Dinçer, 
Çine MYO akademik ve ida-
ri personel, kamu kurum ve 
kuruluş temsilcileri ile 200 
öğrenci katıldı.  

Ülke genelinde 11 milyon 
nefes toprakla buluştu

Buharkent MYO “Geleceğe 
Nefes Kampanyası” kap-
samında, akademik, idari 
kadrosu ve öğrencileri ile 
Buharkent Zafer Ortaokulu 
bahçesinde gerçekleştirilen 
fidan dikme etkinliğine ka-
tıldı.

Bozdoğan MYO “Geleceğe 
Nefes” oldu

Projeye destek amacıyla 
Bozdoğan Meslek Yükse-
kokulu (MYO) tarafından, 
Bozdoğan ilçesi, Çamlıde-
re - Yeşil Yenice Yol Kenarı 
Ağaçlandırma Bölgesinde 
80 fidan dikildi.  Etkinliğe; 
Bozdoğan Kaymakamı Ya-
sin Ardıç, Bozdoğan Bele-
diye Başkanı Ufuk Altıntaş 
ile Bozdoğan MYO Müdürü 
Prof. Dr. Süleyman Aypak, 
akademik ve idari personel 
ve öğrenciler katıldı.

Her şey daha yeşil bir 
dünya için

Aydın MYO, akademik, ida-
ri personeli öğrencileri ile 
okul bahçesinde gerçek-
leştirdikleri fidan dikimi ile 
kampanyaya destek oldu. 
Öğrenciler, daha yeşil bir 
dünya için yapılan çalışmayı 
çok önemsediklerini belirtti.

Haydi 
Türkiye, fidan dikmeye

Germencik Yamantürk MYO 
etkinlik için tahsis edilen 
Germencik Anadolu Lisesi 
etrafındaki alanın ağaç-
landırılması ile kampan-
yaya destek oldu. Etkinli-
ğe; MYO Müdürü Doç. Dr. 
Mustafa Sürmen, Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Ner-
giz Yüksel ile akademik ve 
idari personel ile öğrenci-
lerin katılımı ile gerçek-
leşti.
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Panele; Merkez Valisi Hakan 
Yusuf Güner,  Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, Vakıflar Bölge Müdürü 
V. Reşit Akçalı, Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kubilay Metin, Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim 
Gençsoylu, Rektör Danış-
manımız  Hüseyin  Turgut,  
akademik, idari personel ve 
öğrenciler katıldı.

"Büyük liderlerin 
arkasından mâtem 
gerekmez"

Panelin açılış konuşmasını 
yapan Rektör Danışmanı-
mız Hüseyin Turgut,  “Gazi 
Mustafa Kemal, önderlik 
ettiği istiklal mücadelemiz, 

elde ettiği eşsiz zaferler 
ve milletimizi müşterek bir 
ideal etrafında birleştirerek 
kurduğu  Cumhuriyetimiz  
ile tüm dünyanın takdirini 
kazanmış kahraman bir as-
ker, saygın bir liderdir. “Bü-
yük Liderlerin Arkasından 
Mâtem Gerekmez” Fikir ve 
ideallerini anlamak ve ya-
şatmak gerekir. Atatürk baş-
ta olmak üzere tüm istiklal 
harbi şehit ve gazilerimize 
minnetle anıyorum rahmet 
diliyorum.” dedi.

"Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bize 
bıraktığı mirasın büyüklüğü 
sorumluluğumuzu 
arttırmaktadır" 
Fen - Edebiyat Fakültesi 

Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Musa Gümüş’ün moderatör-
lüğünde gerçekleşen panel-
de Gümüş, Mustafa Kemal’in 
ölümünden sonra yaşayan 
büyük bir lider olduğunu ve 
eserlerinin bu devamlılığı 
çok net bir şekilde sağladı-
ğını belirtti.  Millet olarak 
Mustafa Kemal’in düşün-
celerine sahip çıkmamız 
ve gençlere bu düşünceleri 
aşılamamız gerektiğini ifa-
de eden Gümüş, “Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bize bıraktığı mirasın bü-
yüklüğü sorumluluğumuzu 
arttırmaktadır. Bu sorumlu-
luğu bütün Türk Milletinin 
benimsediğini  biliyorum.”  
ifadeleri ile konuşmasına 
son verdi.

Üç anahtar kavram: İstiklal, 
millet, medeniyet olgusu

Öğretim Görevlisi Coşkun 
Türkan,   ‘Mustafa Kemal 
Atatürk’te,  Çağdaşlaşma, 
Ulus Devlet ve Süreklilik’ 
konulu sunumunda, Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün üç 
anahtar kavramının; istiklal 
millet ve medeniyet olgusu 
olarak belirtti ve bu olgula-
rın ortaya çıkış etmenlerini 
dinleyicilerle paylaştı. Tür-
kan,  “Tarihsel sürece bak-
tığımızda toplumlar içine 
düştükleri bunalım süreç-
lerinden çıkabilmek için bir 
takım güçlü liderlere ihtiyaç 
duyarlar. 19. yy sonlarından 
itibaren yaşanan süreçte, 
Mustafa Kemal’in böyle bir 

ADÜ ebediyete intikalinin 81. yılında 
Mustafa Kemal Atatürk’ü andı

Ü
niversitemiz Atatürk İlke ve İnkilapları Tarih Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Ölümünün 81. 

Yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Paneli’, 11 Kasım 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde 

gerçekleşti.
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nitelikte lider olarak ön pla-
na çıktı.”  dedi.

"Atatürk, fikri, ideali, 
ilkeleri ile çağdaş uygarlık 
tarihine mal olmuştur"

Öğretim Görevlisi Mesude 
Özdilli ‘Mustafa Kemal Ata-
türk’ün Ölümünün Doğu-
daki Yankıları’ konulu sunu-

munda,  Türkiye’nin Mustafa 
Kemal Paşa önderliğinde 
Batı Emperyalizmine baş-
kaldırdığını, Batının boyun-
duruğuna karşı mücadele 
ettiğini belirterek, bu un-
surlar için savaşa girerek 
bunu kazanan ilk Doğulu 
liderin Mustafa Kemal ve 
ilk Doğulu Müslüman Ülke-
nin Türkiye olduğunu ifade 

etti.  Öğr. Gör. Özdilli “ Türk 
Milletinin sevgili Atası; son-
suzluğa göç ederken fikri, 
ideali, ilkeleri, devrimleri ile 
artık çağdaş uygarlık tarihi-
ne mal olmuştur.” sözleri ile 
konuşmasına son verdi.

Öğretim Görevlisi Fatma 
Tombak,  ‘Doğu’daki Büyük 
Ölüm Batıda Nasıl Karşı-

landı’ sunumunda, Lozan 
Antlaşmasından  sonraki  
süreçte Mustafa Kemal’in 
algılanmasının  Batı’da  
arttığını belirtti ve “Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün si-
yasi tarihine baktığımız 
zaman göreceğimiz şey 
şudur ki; Çanakkale Za-
ferinde bir kumandan 
olarak kendini ispat 
etmesi, Batıya karşı bir 
kırıma noktası olmuş-
tur. Fakat bu kırılma 
noktasına  rağmen  
Lozan Anlaşması ile 
birlikte Mustafa Ke-
mal’in batıya algı-
lanması artmıştır.” 
dedi.

Gerçekleşen soru cevap bö-
lümünün ardından, Merkez 
Valisi Hakan Yusuf Güner, 
Fen Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Kubilay Metin, 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İbrahim Gençsoylu, pa-
nelistlere Teşekkür Belgele-
rini verdi.
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Öğretmen adaylarından ilk 
şehit öğretmenimize ziyaret

Ü
niversitemiz Eğitim 

Fakültesi öğretim 

elemanları ve 

öğrencileri, öğretmenler 

günü dolayısıyla, Aydının 

ilk şehit öğretmeni 

Şenol Akar’ı, 21 Kasım 

2019 tarihinde Karpuzlu 

ilçesindeki mezarı 

başında ziyaret etti.

Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Cumali Öksüz öncü-
lüğünde düzenlenen ziya-
rette, Karpuzlu Kaymakamı 
Ekrem Ender Ergün, Kar-
puzlu Belediye Başkanı Hil-
mi Dönmez, Karpuzlu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Cemal 
Ağırol, İlçe Emniyet Amiri 
Ersan Kıyak, Okul Müdürü 
Yalçın Erbaş, kurum yetki-
lileri, şehidin ailesi, Eğitim 
Fakültesi akademisyenleri 

ve öğrencileri yer aldı. 

22 Yaşında şehitlik mer-
tebesine ulaşan öğretmen 
Şenol Akar’ı, 32 yıl sonra 
dualarla ve minnetle anan 
Eğitim Fakültemiz, mezarlık 
ziyaretinin ardından Şehi-
dimizin adının yaşatıldığı 
okulda da bir tören düzen-
ledi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in katkılarıy-
la anma törenini düzenle-
diklerini ifade eden Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Cumali Ök-
süz,  Milli Eğitim kayıtlarına 
göre PKK’nın şehit ettiği öğ-
retmen sayımızın 149 oldu-
ğunu belirtti. Prof. Dr. Öksüz,  
bu kalleş örgütün, kardeşle-
rimizden kimini öğretmen 
adayı iken, kimini okulunda, 
kimini yolda, kimini öğren-

cilerinin önünde, kimini ço-
cuğunun yanında hunharca 
şehit ettiğini ifade etti.  Ay-
dınımızın eğitim şehitleri 
öğretmen Şenol Akar, Adem 
Akdeniz ve Musa Sarısaç’ı 
rahmetle ve minnetle anan 
Prof. Dr. Öksüz, öğretmenlik 
mesleğinin dinimiz, kültü-
rümüz ve tarihimiz bağla-
mında değerlendirildiğinde, 
peygamber mesleği olarak 
kabul edildiğini söyledi ve 
şehit öğretmenlerin ilim 
öğretenler olarak şehadet 
makamlarının çok yüksek 
olduğunu vurguladı.  
Prof. Dr. Cumali Öksüz, Ata-
türk’ün “Milletleri kurtaran-
lar yalnız ve ancak öğret-
menlerdir” veciz sözünden 
hareketle,  tüm şehit öğret-
menlerimizin birer eğitim 
neferi olarak milletimizi 
kurtarma arzusu ile yola çı-

kan, canını milleti için siper 
eden, milletimizi ve gelece-
ğimizi şehadetiyle kurtaran 
şehitler olduğunu sözlerine 
ekledi. 

“Şehidim emanetin emin 
ellerde”

Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi olarak vatan toprakları 
uğruna canını feda eden 
Şehidimizin  emanetinin  
genç öğretmen adaylarımız 
tarafından gururla sahip-
lenildiğini vurgulayan Prof. 
Dr. Cumali Öksüz “Emane-
tin emanetimizdir ve bil ki 
emanetin emin ellerdedir. 
İnanıyorum ki genç öğret-
men arkadaşlarımız senden 
aldıkları emaneti asla yere 
bırakmayacaktır.” sözleriyle 
konuşmasına son verdi.
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‘Geçmişten Geleceğe Öğretmen’ 
paneli gerçekleşti

Ü
niversitemiz Eğitim 

Fakültesinin 

düzenlediği 

‘Geçmişten Geleceğe 

Öğretmen’ konulu panel, 

26 Kasım 2019 tarihinde 

Atatürk Kongre Merkezi 

Maiandros Salonu’nda 

gerçekleşti.

Panele, Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Cumali Öksüz, 
Rektör Danışmanı Hüseyin 
Turgut,  dekan yardımcıları, 
öğretim üyeleri ve öğrenci-
ler katıldı.

Panelin moderatörlüğünü 
yapan emekli Öğretim Üye-
miz Prof. Dr. Adil Türkoğlu 
‘Geçmişten Geleceğe Öğ-
retmen’ konulu sunumunda, 
1929 yılında Millet Mektep-
liği Baş Öğretmen unvanı-
nın Mustafa Kemal Atatürk’e 

verildiğini belirterek öğret-
menliğin ve eğitim sistemi-
nin tarihsel süreçteki önem-
li hususlarını katılımcılarla 
paylaştı.

“Rehberlikte bireye saygı 
ve ekip çalışması esastır”

Aydın Efeler Ortaokulu Mü-
dürü Rehberlik Uzmanı Fuat 
Dündar, “Eğitim Kurumla-
rında Rehberlik Hizmetleri” 
konulu sunumunda, reh-
berlikte bireye saygının ve 
ekip olarak çalışmanın esas 
olduğunu vurguladı.

Öğretmenlik ve rehberlik 
mesleğine yüzyıllar önce-
sinden bu yana önem ve-
rildiğini belirten Dündar, “8. 
yüzyılda özel gereksinimli 
bireyleri topluma kazandır-
mak için kurumlar açmışız. 
Müzikle tedaviyi geliştir-
miş bir coğrafyadan geliyo-

ruz. Biz bu işi en iyi şekilde 
icra edebilecek potansiyele 
sahip bir milletiz.” diyerek 
çocuklarımızı eğitirken ne-
zaketi, ahlaki ve evrensel 
değerleri ihmal etmeden 
yetiştirmemiz gerektiğinin 
altını çizdi.

“Birleştirilmiş sınıflarda 
yardımlaşma oldukça 
önemli”

Çine Cumalı İlkokulu Öğret-
meni Halil Odabaşı ‘Birleş-
tirilmiş Sınıf Uygulamaları’ 
konulu sunumunda günü-
müzde öğrenci yetersizliği 
sebebiyle okulların bir-
leştirildiğini, bu okullarda 
çalışırken yardımlaşmanın 
oldukça önemli olduğunu 
belirterek, taşımalı eğitim 
ve birleştirilmiş sınıf uygu-
lamaları hakkında dinleyici-
lere bilgi verdi. 

“Öğretmenler öğrenci 
odaklı olmalıdır”

TED Ege Koleji Okul Mü-
dürü  Kurucu  Temsilcisi  
Ahmet Şaba; “Günümüzün 
öğretmenleri azimli, öz-
güvenli, bireysel iletişimi 
yüksek, egosuz ve samimi 
olmalı. Bütün bunların ya-
nında öğretmenlerin, öğ-
renci odaklı olması gerekli 
ve güncel eğitim bilgilerine 
ve metotlarına hâkim olma-
sı gerekiyor.” diyerek ideal 
öğretmenin özelliklerini ak-
tardı.  

Soru cevap bölümünün ar-
dından, Rektör Danışmanı-
mız Hüseyin Turgut ve Eği-
tim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cumali Öksüz panelistle-
re çiçek ve teşekkür belgesi 
verdi.
Panel, toplu fotoğraf çekimi 
ile sona erdi.
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Ü
niversitemiz Aydın 

İktisat Fakültesi 

tarafından 

düzenlenen 

3.Uluslararası EUREFE 

Kongresi Açılış Töreni, 

1 Kasım 2019 tarihinde 

Atatürk Kongre 

Merkezi’nde gerçekleşti.  

Kongrenin açılışına; Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, Aydın İktisat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Ali Sarılı, akade-
misyenler ve çok sayıda öğ-
renci katıldı.

Aydın İktisat Fakültesi hak-
kında istatistiki bilgiler 
vererek konuşmasına baş-
layan Fakülte Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Ali Sarılı,  Ay-
dın İktisat Fakültesi olarak 
gerçekleştirdikleri bilimsel 
çalışmaları anlattı. Prof. Dr. 
Sarılı “İlk sayısı 2016’da ba-
sılan Dergimiz, Fakülte söy-
leşileri toplantılarımız, özel 
sektör - üniversite ilişkile-
rinin geliştirilmesi yönün-
deki faaliyetlerimiz, Fakül-
temizin gelişimine yönelik 

yürüttüğümüz bilimsel ça-
lışmalarımızdan sayılabilir. 
Küresel düzeydeki bilimsel 
yarışta yerimizi alabilmek 
amacıyla bugün açılışını 
yaptığımız EUREFE Kong-
resi’nin üçüncüsünü gerçek-
leştirmenin  mutluluğunu  
yaşıyoruz.” diye konuştu.

Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesinin bir ferdi ol-
manın ayrıcalığını herkesin 
hissetmesi adına çalışmalar 
yürüttüklerini ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Üniversite-
mizi personeliyle öğrenci-
siyle, fiziki koşullarıyla iş-
lenmeyi bekleyen bir elmas 
madeni olarak görüyoruz. 
Bu değerli madeni işlemeye 
başladık, olumlu sonuçlarını 
katıldığımız  toplantılarda  
alıyoruz. 

Ailemize dâhil olacak yeni 
kadrolarımızla  daha  da  
güçlenerek ADÜ’yü marka 
bir üniversite olma yolun-
da iddialı hale getireceğiz. 
Üniversite sıralamalarında 
Üniversitemizin geçtiğimiz 
yıla göre yükselişi, bunun 
en önemli göstergesi.” dedi.

Devletimiz bizim 
arkamızda, biz de sizin 
arkanızdayız

Konuşmasının sonunda öğ-
rencilere de seslenen Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir,  “Devletin 
iktisattaki karşılığı babadır, 
baba her zaman çocuğunun 
arkasındadır. Devletimiz bi-
zim arkamızda, biz de sizin 
arkanızdayız. Sizler varsınız 
diye bizler buradayız, En 
küçük probleminizde lüt-
fen kapımızı çalın.” diyerek 
kongrenin  düzenlenme-
sinde emeği geçenlere te-
şekkür etti. Konuşmasının 
ardından Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
programın sponsor firma 
temsilcilerine Teşekkür Pla-
ketlerini verdi.

Plaket töreninin ardından 
gerçekleşen panelde, Yıldı-
rım Beyazıt Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi, İk-
tisat Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl 
“Doğu Akdeniz: Ekonomi, 
Siyaset ve Güvenlik Üçge-
ni” konu başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl 
konuşmasına enerjinin tüm 
tarafları ilgilendiren mul-
tidisipliner bir alan olması 
itibariyle günümüzde birçok 
alanda çalışıldığını ve öne-
minin arttığını belirterek 
başladı. Doğu Akdeniz’in 
önemine vurgu yapan Ka-
ragöl, “Ülkemizin enerji arz 
güvenliği açısından, coğrafi 
konumu itibariyle ve bölge-
de oluşacak denge açısın-
dan Doğu Akdeniz önemli 
bir alandır.” dedi.

Aydın İktisat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ali Sarılı’nın, 
Prof. Dr. Erdal Tanas Kara-
göl’e teşekkür belgesini ver-
mesinin ardından kongre, 
paneller ile devam etti. 

Maliye, ekonomi, finans, 
kamu yönetimi ve ulusla-
rarası ilişkiler alanlarına 
yönelik akademik camiaya 
katkıda bulunmak amacıyla 
düzenlenen Kongrede; iki 
gün boyunca açılış pane-
li ve tematik sunum olmak 
üzere iki özel sunum ger-
çekleşirken, 5 ayrı salonda 
eş zamanlı olmak üzere 34 
ayrı oturumda toplam 130 
bildiri sunuldu.

EUREFE’19 Kongresi başladı
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Spor alanındaki başarılarımız 
üçüncülükle taçlandı

T
ürkiye Üniversite 

Sporları 

Federasyonu 

tarafından yapılan 

2018-2019 Dönemi 

Üniversiteler Arası 

Genel Madalya 

Dağılımı sıralamasında 

Üniversitemiz, 141 

üniversite arasından 

üçüncü sırada yer aldı.

Atletizm, futbol, güreş, bas-
ketbol, halter, tenis, boks, 
vücut geliştirme vb. birçok 
branşta düzenlenen şam-
piyonalardan madalyalarla 
dönen öğrencilerimiz, Türki-
ye Üniversite Sporları Fede-
rasyonunun açıkladığı 2018 
- 2019 Dönemi Üniversite-
ler Arası Madalya Dağılımı 
listesinde üçüncü sırada yer 

alarak Üniversitemize bü-
yük gurur yaşattı.
Öğrencilerimiz 22 altın, 14 
gümüş ve 10 bronz toplam 
46 madalya ile Üniversite-
mize bu gururu yaşatırken, 
spor alanındaki başarımız 
da bir kez daha tescillemiş 
oldu.

Bu başarının tesadüf olma-

dığını tüm branşlarda id-
dialı olduğumuzu belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir “Yarışmala-
ra katılan öğrencilerimizi, 
onları eğiten hocalarımızı 
ve bu sonuçta emeği olan 
herkesi tebrik ediyorum. Bu 
başarı Üniversitemize hayır-
lar getirsin. Öğrencilerimize 
desteğimiz devam edecek.” 
diye konuştu.
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R
ektörümüz Prof. 

Dr. Osman Selçuk 

Aldemir, Tarım 

ve Orman Bakanlığınca 

düzenlenen tarım 

ve ormana dair 25 

yıllık yol haritasının 

belirlendiği ‘3. Tarım 

ve Orman Şurası Ortak 

Akıl Buluşması Kapanış 

Toplantısına’ katıldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifle-
riyle Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde  21 
Kasım 2019 tarihinde dü-
zenlenen kapanış toplan-
tısında, şura boyunca tüm 
paydaşlardan gelen bilgi ve 
önerilerle tarımın geleceği-
ne yönelik bir yol haritası çi-
zildi. “Ortak Akıl Buluşması” 
temasıyla düzenlenen şura-
da, sektörün tüm paydaşları 

görüşlerini, eleştirilerini ve 
geleceğe dair önerilerini 
özgür bir şekilde ifade etme 
imkânı buldu.

3. Tarım ve Orman Şurası’nın 
ülkemiz, milletimiz, özellik-
le de tarım sektörümüz için 
hayırlara vesile olmasını 
dileyerek konuşmasına baş-
layan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli nezdinde şuranın dü-
zenlenmesinde emeği ge-
çenlere ve tüm katılımcılara 
şükranlarını sundu.

Türk çiftçisini 
güçlendirecek tüm 
kararların yakından 
takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, tarımı ve çift-
çiyi yabancı firmalara ez-
dirmeyeceklerini belirterek, 
“Türk tarımını küresel şir-
ketlerin sadece kar odaklı 
çalışan çarkı içinde kesin-
likle ezdirmeyeceğiz. Türk 
tarımını geliştirecek, Türk 
çiftçisini güçlendirecek tüm 
kararların yakından takipçi-
si olacağız.” dedi.

Alınan  kararların  tarım  
ve ormancılık sektörünün 
önümüzdeki 5 yılına istika-
met çizeceğine inandığını 

ifade eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Elbette karar 
almak önemlidir, ama asıl 
mesele alınan kararları ta-
kip edip, hayata geçmesini 
sağlamaktır.  Uygulamaya  
ve politikaya dönüşmeyen 
her karar, ne kadar güzel, ne 
kadar güçlü, ne kadar ufuk 
açıcı olursa olsun, havada 
kalmaya mahkûmdur. Çift-
çimizin, üreticimizin, rızkı-
nı topraktan çıkaran tarım 
emekçilerimizin hakkını an-
cak bu şekilde ödeyebiliriz. 
Türk tarım ve ormancılığını 
çok daha ilerilere taşımak 
istiyorsak, “ortak akılla” şe-
killendirdiğimiz şura karar-
larını, yine ortak bir çabayla 
uygulamaya koymamız ge-
rekiyor.” dedi.

Şura boyunca oluşturulan 
21 ayrı çalışma grubunda, 
bitkisel üretimden hayvan 
sağlığına,  desteklemeden  
gıda güvenliğine, orman 
hukukundan balıkçılık ve su 
ürünlerine, tarımda tekno-
lojik dönüşüme kadar çok 
geniş bir yelpazede kısa, 
orta ve uzun vadeli strateji-
ler belirlendi. 81 ilde 7 bini 
aşkın kişinin katıldığı top-
lantılar sonucunda, 3’üncü 
Tarım ve Orman Şurası, şim-
diye kadarki en geniş katı-
lımlı şura olarak kayıtlara 
geçti.

Rektörümüz 3. Tarım ve Orman 
Şurası’na katıldı
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R
ektörümüz Prof. 

Dr. Osman Selçuk 

Aldemir, 8 Kasım 

2019 tarihinde Kars 

Kafkas Üniversitesi 

2019-2020 Akademik Yılı 

Açılış Törenine katıldı.

Yeni akademik yılın ilk der-
sinin AK Parti Genel Baş-
kanvekili Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş tarafından veril-
diği, Kars Kafkas Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü 
Kapu’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen törene çok sa-
yıda davetli katıldı.
Törende, Kars Valisi Türker 
Öksüz, 65. Dönem Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Kars Milletvekili 
Ahmet Arslan, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri Komisyonu 

Başkanı Kars Milletvekili 
Prof. Dr. Yunus Kılıç, 14’ncü 
Mekanize Piyade Tugay Ko-
mutanı Tuğgeneral Özgür 
Nuhut,  Cumhuriyet Baş-
savcısı Soner Aygün, kurum 
amirleri, akademisyenler ve 
öğrenciler yer aldı. 

Kars Kafkas Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Ka-

pu’nun açılış konuşmasının 
ardından, Kars Valisi Türker 
Öksüz ve Kars Milletvekil-
lerinin konuşmaları gerçek-
leşti.

Protokol konuşmalarının ar-
dından, AK Parti Genel Baş-
kanvekili Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş “Türkiye’yi Ge-
leceğe Taşımak” temalı ‘İlk 

‘Derste’,  siyasetin esasları, 
toplumsal değişimin ilkeleri 
ve geleceğin Türkiye’si hak-
kında konuştu.

Akademik Yıl Açılış Töreni, 
Prof. Dr. Hüsnü Kapu’nun, 
Sayın Prof. Dr. Numan Kur-
tulmuş’a hediye takdiminin 
ardından sona erdi.

Rektörümüz, Kars Kafkas Üniversitesi Akademik 
Açılış Törenine katıldı

Rektörümüz “Mesleklerin Geleceği Kongresi’ne” 
katıldı

R
ektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, 
Yükseköğretim Kurulu 

(YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. 
Yekta Saraç’ın ev sahipliğinde 
5 Kasım 2019 tarihinde 
düzenlenen “Geleceğin 
Meslekleri - Mesleklerin 
Geleceği” konulu kongreye 
katıldı.

Cumhurbaşkanı  Yardımcısı  
Fuat Oktay’ın da teşrifleriyle, 
ilgili akademisyenler, iş dün-
yası temsilcileri ve meslek 
profesyonellerinin katılımı ile 
gerçekleşen kongrede; gele-
cekte ne gibi yeni meslekler-
le karşılaşılabileceğinin yanı 
sıra günümüzdeki mevcut 

mesleklerin gelecekte nasıl 
şekilleneceği konuları tartı-
şıldı.

Konuşmasında, bilgi toplu-
mundan Endüstri 4.0’ın ya-
rattığı otomasyona ve robo-
tik dünyaya geçilirken, yeni 
teknolojiler  oluşturulurken  
ciddi dalgalanmalara hazır 
olunması gerektiğini vurgu-
layan Başkan Saraç, bu hızlı 
ve güçlü geçişler karşısında 
yükseköğretim politikalarını 
hızla yenilemeleri gerektiğini 
ve yetişen gençlerin kariyer 
yollarında referans çerçeve-
sinin milli, bakış açısının ise 
evrensel olmasına önem ver-
meleri gerektiğini belirtti.

Kongrenin panel bölümü Prof. 
Dr. Acar Baltaş’ın moderatör-
lüğünde Türk Sanayicileri ve 
İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 
Başkanı Simone Kaslows-
ki, Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (MÜSÎAD) 
Başkanı Abdurrahman Kaan 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu tarafından ka-
tılımcılarla etkileşimli olarak 

gerçekleştirildi.
Çalıştayların  tamamlanma-
sının ardından hazırlanan 
çalıştay raporları, kongrenin 
bitiminde çalıştay temsilcile-
ri tarafından, Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu-
na bir rapor halinde sunuldu. 
YÖK tarafından konuya ilişkin 
atılacak adımlarda bu rapor-
ların dikkate alınacağı ifade 
edildi.
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Kişisel Verilerin Korunması ve 
İşlenmesi Semineri gerçekleşti 

Ü
niversitemizde 

‘Kişisel Verilerin 

Korunması ve 

İşlenmesi’  konulu 

seminer,  13 Kasım 2019 

tarihinde Atatürk Kongre 

Merkezi’nde gerçekleşti.

Toplantıya, Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, Rektör Da-
nışmanımız Hüseyin Turgut, 
akademik ve idari persone-
limiz katıldı.

"Evlatlarımız bizlere 
emanet"

Açılış konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir;  “Evlatları-
mız bizlere emanet, ailele-
ri bizleriz. Kişisel verilerin 
korunması hukuki sorum-
luluğumuzun gereğidir ve 
yerine getirilmektedir. Ki-
şinin, kişiliğin şahsiyetin 
korunması ve geliştirilmesi 
en temel önceliğimizdir. Bu 
bağlamda bütün yönetici 
arkadaşlara sesleniyorum, 
öğrencileri korumak bizle-
rin görevi.  Yaptığımız ça-
lışmalarda öğrencilerimizin 
görüşlerine başvurmak adı-
na, ‘Öğrenci Rektör Danış-
ma Kurulu’ kuruyorum. Her 
sınıftan; öğrencilerle yakın 
teması olan, sosyal medya-
yı kullanabilen, sosyal olma 
özelliklerine sahip bir er-
kek bir bayan olmak üzere 
birer öğrenci saptayacağız. 
Ben, bu öğrencilerle her ay 
mutlaka toplantı yapacağım 
ve onların görüşlerini ala-

cağım.” şeklinde konuştu ve 
öğrencilerin düşüncelerinin, 
isteklerinin ve huzurlu ol-
malarının kendisi için büyük 
önem taşıdığını ifade etti.

"Geleceğimizin temeli 
öğrencilerimiz yalnız 
olmadıklarını bilmeli"

Önümüzdeki yıl 6500 ki-
şilik bir öğrenci yurdunun 
Üniversitemize kazandırıl-
ması için gayret içerisinde 
olduklarını belirten Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir “Konuyla ilgili 
Bakanlık yetkilileri ile ileti-
şim ve görüşme halindeyim. 
Bakan beyin talimatları ile 
yüzde yüze yakın mutaba-
kat içerisindeyiz. Hedefimiz 
kampüsümüzü öğrencileri-
mizin her türlü ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri, sosyal 
hayatlarını yaşayabilecek-
leri bir yaşam alanı haline 
getirmek. Biz sadece Kredi 
Yurtlar Kurumu’nda (KYK) 
kalan öğrencileri değil özel 
yurtlarda ve evlerinde kalan 
öğrencileri de takip etme-
liyiz. Akademisyen, dersine 
girdiği öğrencinin öyküsü-
nü bilecek, sosyal, duygusal, 
akademik, gelişimini, ken-
di evladını takip eder gibi 
takip edecek, bir anne bir 
baba şefkatiyle bir ağabey 
bir abla rehberliğiyle onu 
yetişkin rollerine hazırlaya-
cak. 60.000 öğrencimiz var. 
Bir ağ toplumu oluşturarak 
bu evlatları hep birlikte ta-
kip edeceğiz. Hiç birimiz 
hepimiz kadar etkili değiliz.” 
sözleri ile öğrencilerimizin 
yalnız hissetmemelerini her 
türlü durumda yanlarında 

olacaklarını ifade etti.

"ADÜ GENÇ’i daha aktif 
hale getireceğiz"

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir; “Varlık se-
bebimiz,  geleceğimizin te-
meli öğrencilerimizin sos-
yal ve psikolojik anlamda 
korumak temel görevimiz. 
Bu doğrultuda ADÜ GENÇ’i 
daha aktif hale getireceğiz. 
Üniversitemiz öğrencilerine, 
psikolojik, sosyal gelişimleri 
sürecine en nitelikli katkıyı 
yapacak dersine giren ho-
casıdır. Bunun yanında her-
kes sorumluklarının bilerek, 
öğrencilerimizin  yanında  
olduğunu hissettirmeli.  Öğ-
rencilerimiz devletin ekme-
ğini yiyip, devletin kılıcını 
sallayacaklar, devletin gü-
cünü her daim arkalarında 
hissedecekler.” dedi.

Rektörümüzün  konuşma-
larının ardından söz alan 
Avukat Onur Özdiker,  kişi-
sel veriyi; kimliği belirli ya 
da belirlenebilir olan ger-
çek kişiye ait her türlü veri 
olarak tanımladı. Özdiker, 
Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun amacını, kişi-

sel verilerin işlenmesinde 
başta özel hayatın gizliliği 
olmak üzere kişilerin temel 
hak ve özgürlüklerini koru-
mak ve kişisel verileri işle-
yen gerçek ve tüzel kişilerin 
uyacakları usul ve esasları 
düzenlemek  olarak ifade 
etti. 
Özdiker sunumunda;  kişi-
sel verilerin işlenmesine 
ilişkin temel unsurlar, kişi-
sel verileri işleme şartları, 
kişisel verilerin yurtdışına 
aktarılması, veri güvenliği-
ne ilişkin yükümlülükler, suç 
ve kabahatlar konularında 
bilgi verdi.
Bilişim Güvenliği Uzmanı 
Kamil Burlu, bilgi işlemciler 
olarak verilerin korunmasını 
sağlamak için çalıştıklarını 
belirtti ve “ Bilgi güvenliği 
standartlarında üç başlığı 
sağlamak  durumundayız.  
Bunlar: Verilerin gizliğini 
sağlamak, orjinallik, bilginin 
kaynağından emin olmalıyız 
ve kullanılabilirlik.” dedi.
 Burlu sunumunda; güvenlik 
üçgeni, güvenlik testi türle-
ri, güvenlik testi içeriği ve 
KVKK tedbir konularını din-
leyicilerle paylaştı.  
Seminer, soru cevap bölümü 
ile sona erdi.
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REYSAŞ Sümer Kampüsündeki 
Müze ve Tiyatro Binalarının 
restorasyonunu üstlenecek

Ü
niversitemiz 

Nazilli Meslek 

Yüksekokulu 

(MYO), 12 Kasım 

2019 tarihinde lojistik 

devi REYSAŞ Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Durmuş Döven’i ağırladı. 

Etkinliğe,  Üniversitemiz 

Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Mehmet Aydın, 

Nazilli MYO, Nazilli 

Sağlık Hizmetleri MYO 

akademik ve idari 

personeli ve öğrenciler 

katıldı.

Nazilli MYO Müdürü Doç. 
Dr. Çağrı Köroğlu ve Nazil-
li Sağlık Hizmetleri MYO 
Müdürü Doç. Dr. Tuncay Er-
can Sepetçioğlu eşliğinde 
kampüs alanını gezen Dö-
ven, kampüs hakkında bil-
gi aldı. Atatürk’ün açılışını 
yaptığı Sümerbank Basma 
Fabrikası’nın mirasına sahip 
çıkılması gerektiğini vurgu-
layan Döven, en kısa sürede 
kampüs alanındaki müze 
binası ve tiyatro salonunun 
restorasyonunu üstlenmeye 
hazır olduğunu söyledi. Bu 
konuda atılacak her adımı 
REYSAŞ Holding A.Ş. olarak 
destekleyeceklerini belirten 
Döven, Nazilli ziyaretinden 
çok memnun kaldığını ifade 

etti.
2012 Yılında Rusya’da MIG-
29 savaş uçağıyla uzay üst 
sınırına çıkan ilk Türk olarak 
da tarihe geçen Döven, gezi-
nin ardından Sümer Kampü-
sü Konferans Salonu’nda bir 
söyleşi gerçekleştirdi. 

 “Meslek yüksekokulları 
lokomotif güç”

Döven, iş yaşamında ba-
şarılı olma yolları, kariyer 
gelişimi, girişimcilik ve lo-
jistik konularında öğrenci-
lere tavsiyelerde bulundu. 
Başarılı olmanın öncelik-
le kendine güvenmekten 
geçtiğini belirten Döven, 
küresel rekabet ortamında 

lojistiğin firmalar açısından 
en büyük maliyet unsuru 
olduğunu ekledi. Firmala-
rın günümüzde ara eleman 
ve mesleki yeterliliğe sahip 
insan gücüne ihtiyaç duydu-
ğunu ve meslek yüksekokul-
larının da bu noktada loko-
motif güç olduğunu söyledi.  
Döven, soru - cevap şeklinde 
gerçekleşen söyleşi sonun-
da, Nazilli MYO öğrenci-
lerini staj ve iş olanakları 
açısından destekleyeceğini 
belirtti.
Söyleşi,  Üniversitemiz  
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Aydın’ın REYSAŞ 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Durmuş Döven’e 
plaket takdimi ile sona erdi.
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E
ge illeri vakıf ve 
derneklerinin 
oluşturduğu EGEM 

Platformunca düzenlenen 
“12. Ege İlleri Türkiye 
Tanıtım Günleri” 28 
Kasım 2019 tarihinde 
Ankara ANFA Altınpark 
Fuar Alanı’nda başladı.

Tanıtım günlerinin açılış 
programına Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Cumhur-
başkanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu (YİK) Üyesi Bülent 
Arınç, Aydın Vali Yardımcısı 
Dr. Ömer Faruk Günay, Ay-
dın Milletvekilleri Mustafa 

Savaş, Metin Yavuz, Rıza Po-
sacı, Bülent Tezcan, Hüseyin 
Yıldız, Süleyman Bülbül, Ay-
dın Adnan Sezgin, katılımcı 
illerin milletvekilleri ve çok 
sayıda bürokrat ile vatan-
daş katıldı. Üniversitemizin 

de katıldığı fuarda Ankara-
lıların yoğun ilgi gösterdiği 
ADÜ standı, siyasilerin de 
ilgisini çekti. Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Aydın Mil-
letvekilleri ve birçok bürok-

rat ziyaret etti. Bu yıl Aydın 
ilinin ev sahipliğinde yapı-
lan ve Ege Bölgesi’ne özgü 
ürünlerin Ankaralılarla bu-
luştuğu tanıtım günleri et-
kinliği büyük ilgi gördü.

12. Ege İlleri Tanıtım Fuarında Üniversitemize 
büyük ilgi

Ü
niversitemiz 

Tıp Fakültesi 

Kardiyoloji Ana 

Bilim Dalı Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Hasan 

Güngör, 6 aylık online 

eğitim programını 

tamamlayarak FİFA 

Futbol Doktoru 

diplomasını almaya hak 

kazandı.

Dünyanın en büyük ve en 
üst düzey futbol yönetim 
organı olan Uluslararası 
Futbol Federasyonları Bir-
liği (FİFA)’nin online eğitim 
programına katılan Kardiyo-
loji Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hasan Güngör, 
başarıyla tamamladığı eği-
timin ardından FİFA Futbol 

Doktoru diplomasını aldı. 6 
aylık eğitim sürecinde 42 
ayrı bölüm için kurs gören 
ve bunlardan sınava tabi tu-
tulan Güngör, programı ba-
şarıyla bitirerek Türkiye’de 
ilk kez FİFA Futbol Doktoru 
diplomasına sahip oldu.

Konuyla ilgili açıklamalar-
da bulunan Doç. Dr. Hasan 
Güngör, “Yaklaşık 6 ay önce 
FİFA’nın resmi internet site-
sinden düzenlediği ücretsiz 
Futbol Doktoru Diploma 
Programına başladım. Or-
topedi, Fizik Tedavi, Nöro-
loji, Kardiyoloji, Sporcu  
Yaralanmaları,  Dopingle  
Mücadele gibi futbol takım 
doktorunun bilmesi gere-
ken branşları içeren bir kurs 
programına girdik. 42 konu-
dan 42 ayrı sınava girdim. 

Kursu geçebil-
mek için 5 bin 
sayfaya  yakın  
konu okudum. 
En sonunda bu 
kursu başarıy-
la  tamamla-
dıktan  sonra  
FİFA’nın resmi 
olarak  futbol  
doktoru diplo-
masını almaya 
hak kazandım. 
Diploma elime ulaştı. Bu 
diploma dünyanın en büyük 
organizasyonu olan FİFA’nın 
resmi olarak düzenlediği 
kurstan alınmış bir diploma. 
Benim gibi spor kardiyolo-
jisi ile ilgilenen bir hekim 
için sonuçta özgeçmişimde 
yer alması gereken önemli 
bir köşe taşı. Konuyla il-
gili eğitimlere katılmaya 

devam edeceğim.” diyerek 
önümüzdeki günlerde ka-
tılmayı planladığı eğitimleri 
aktardı. Büyük bir spor kulü-
bünde veya Milli Takımlarda 
sporcu kardiyoloğu olarak 
çalışmak istediğini söyle-
yen Doç. Dr. Hasan Güngör, 
“Hepimizin  hayallerinden  
biridir. Bu diplomayı Türki-
ye’de alan ilk kişiyim.” diye 
konuştu.

Öğretim üyemiz FİFA’nın resmi futbol doktoru 
diplomasını almaya hak kazandı
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Öğretim üyemiz uluslararası 
mikrobiyoloji dergisinin 
editörlüğüne seçildi

Derginin editörlüğe seçtiği 
diğer akademisyenler ise 
İtalya’nın Bari Üniversite-
sinden Dr. Eustachio Tarasco, 
California Üniversitesinden 
Dr. Adler Dillman, İrlan-
da’nın College Cork Üniver-
sitesinden Dr. David Clar-

ke, Macaristan’ın Pannonia 
Üniversitesinden Dr. Andras 
Fodor’dan oluşuyor.
Prof. Dr. Hazır, Üniversitemi-
zin adının böylesi önemli bir 
dergide yer almasının Üni-
versitemizin imajına katkı 
sağlayacağını ifade ederek 

bu tür organizasyonlarda 
yer almanın hem bireysel 
hem kurumsal tanınırlığı 
arttırdığını ve bilimsel an-
lamda ilerlemenin önünü 
açtığına dikkat çekti. Prof. Dr. 
Hazır, 2011-2013 yılları ara-
sında Society for Inverteb-

rate Pathology’nin Nema-
toloji grubu dünya başkan 
yardımcılığını, 2013-2015  
yılları arasında ise dünya 
başkanlığı görevini üstlen-
di. Ayrıca öğretim üyemiz 
bu göreve getirilen ilk Türk 
bilim insanı unvanına sahip.

Ü
niversitemiz Fen – Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Selçuk Hazır, dünyanın en saygın mikrobiyoloji 
dergilerinden biri olan ‘Frontiers in Microbiology’ Dergisi’nin 

çıkaracağı ‘New Antimicrobial Peptides From Bacteria/Invertebrate 
Obligate Symbiotic Associations’ başlıklı özel sayısı için dergi 
tarafından seçilen beş editörden biri oldu. 

Öğretim üyelerimizden bilime 
büyük katkı

Bu buluşun bilim tarihinde 
önemli bir adım olduğu-
nu belirten Prof. Dr. Selçuk 
Hazır, yaptığı açıklamada 
bu yöntemle oldukça etkin 
yeni antimikrobiyal mad-
delerin keşfedilmeye baş-

landığını söyledi. Prof. Dr. 
Hazır, yapılan bu çalışmanın 
etki faktörü (impact factor) 
12,25 olan ve uluslararası 
büyük bir saygınlığa sahip 
Angewandte Chemie Inter-
national adlı dergi tarafın-

dan yayımlanmasının hem 
araştırma ekibinin hem de 
Üniversitemizin  imajına  
olumlu katkıda bulunacağı-
nı ifade etti. 

Akademisyenlerimiz, bun-

dan sonraki hedeflerinin 
dünyanın en saygın dergi-
leri olan Nature veya Scien-
ce’da yayın yapmak olduğu-
nu ve bu yönde çalışmalar 
yürüttüklerini belirttiler.

Ü
niversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Hazır, 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak ve Merkez Araştırma 

Laboratuvarında görev yapan Öğretim Görevlisi Dr. 

Harun Çimen’in de aralarında bulunduğu bir grup bilim 

insanı, 25 Kasım 2019 tarihinde bakteri genlerinin 

çalışmasını kontrol altına alan ve kapalı genleri aktif 

hale getirerek yeni biyomoleküllerin sentezlenmesini 

sağlayan bir yöntem geliştirdiklerini duyurdular. 
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Emekli Öğretim Üyemiz Prof. Dr. 
Mustafa Selim Özkök için cenaze 
töreni düzenlendi

Ü
niversitemiz Tıp 

Fakültesi Adli Tıp 

Anabilim Dalı’ndan 

emekli Öğretim Üyemiz 

Prof. Dr. Mustafa Selim 

Özkök için 14 Kasım 

2019 tarihinde Öğretim 

Üyeleri Bloğu Seminer 

Salonu’nda cenaze töreni 

düzenledi.

Cenaze törenine Rektör Yar-
dımcımız Prof. Dr. Ali Akyol, 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Mehmet Dündar, Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Erdem 
Ali Özkısacık, Dekan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ayşe Fahri-
ye Tosun, hastane yönetimi, 
öğretim üyelerimiz, idari 
personel ve ailesi katıldı.
Törende konuşma yapan 
Prof. Dr. Ali Akyol “Çok sev-
diğimiz arkadaşımızı, can 
dostumuzu ebedi yolculu-
ğuna uğurlamak için top-
landık. Kutsal kitap ‘Her ne-
fis ölümü tadacaktır.’ diyor. 
Ölür demiyor ölümü tada-
cak diyor. Yine bu cümleyle 
bağlantılı Yunus Emre’nin 
güzel bir sözü var ; ‘İlim 
ilim bilmektir, ilim kendini 
bilmektir. Sen kendini bil-
mezsen ya nice okumaktır’. 
İlim ayrı bilim ayrıdır. Selim, 
hem ilimi hem bilimi bir 
arada götürmeye çalışan bir 
arkadaşımızdı. Hepiniz bili-
yorsunuz adli tıpta, kadına 
şiddet, çocuklara uygulanan 
kötü muamele konularında 
yaptığı çok güzel çalışma-

ları var. Eserlerini bu âleme 
bıraktı yolculuğuna bundan 
sonra devam ediyor. Güzel 
şeyler yapmış ki burada 
birlikte çalışan veya emek-
li olup aramızdan ayrılan 
hocalarımız da aramızda 
bizlerle beraber. Bir insa-
nın günümüz materyalist 
dünyasında insani değer-
lerle varabileceği üst dü-
zey noktalara ulaşabileceği 
nadir dostlardan birisi ola-
rak hatırlayacağım. Bundan 
sonraki yolcuğunda ışıklar 
içinde uyumasını diliyorum.” 
diyerek Özkök’e Allah’tan 
rahmet, yakınlarına, ailesine 
ve dostlarına sabırlar diledi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Erdem Ali Özkısacık, 
“Üniversitemize uzun yıllar 
hizmet etmiş, çok değerli 
katkıları olan, erken yaşta 
kaybettiğimiz hocamızı son 
yolculuğuna uğurlamak için 
buradayız. Kendisine Al-
lah’tan rahmet, sevenlerine 
ve ailesine başsağlığı dili-
yorum.” dedi.

Adli Tıp Anabilim Dalı Öğ-

retim Üyesi Doç. Dr. Özlem 
Erel, duyduğu üzüntüyü 
kelimelerle ifade etmekte 
zorluk yaşadığını belirterek 
başladığı  konuşmasında,  
Prof. Dr. Mustafa Selim Öz-
kök’ün biyografisini paylaştı 
ve  “Bir yıldır bir savaş veri-
yordu ve bu savaş sırasında 
da hiç umudunu kaybetme-
di. Ben onu çok özleyeceğim, 
kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine ve ailesine baş-
sağlığı diliyorum. ” dedi.

Adli Tıp Anabilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Ufuk Katkıcı, 
“Prof. Dr. Mustafa Selim 
Özkök, kendi alanında yeni 
şeyler yapmaya çalıştı hep. 
Mesela kolposkop geliştir-
di. Geliştirilen bu kolposkop 
Üniversitemiz de ilk defa 
kullanılan bir alet, o aleti 
geliştirdi, ilerletti, yükseltti. 
Bu alet ile ilgili deneyim-
lerini ulusal ve uluslararası 
düzlemde paylaştı ve eği-
timler verdi. Tıp alanında 
yaptığı çok şey var. Dostu-
muzu, kardeşimizi kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dili-
yorum. ” sözleri ile Merhum 
Prof. Dr. Mustafa Selim Öz-
kök’ün çalışmalarını aktardı.
Törene katılan Adli Tıp Uz-
manları Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Akça Toprak Ergö-
nen, “ Adli tıp uzmanları 
camiasından baktığımızda, 
üretken, çalışkan bir bilim 
insanını, nazik, kibar, değer-
li bir hocamızı kaybettik. 
Biz onu adli tıp uzmanları 
derneği olarak, her zaman 
anacağız. Her kongrede de 
onun adına bir oturum ile 
emeklerini,  çalışmalarını  
yaşatmaya devam edece-
ğiz. Başta çok sevgili ailesi, 
çalışma arkadaşları olmak 
üzere hepimize başsağlığı 
ve sabırlar diliyorum.” diye-
rek sözlerine son verdi.

Törene katılan dostları, ar-
kadaşları ve öğretim üyeleri 
kısa konuşma yapmasının 
ardından Prof. Dr. Mustafa 
Selim Özkök için hep birlik-
te dua ederek ailesine tazi-
ye dileklerinde bulundular. 
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Rektörümüz 2. İstanbul 
Uluslararası Ombudsmanlık 
Konferansı’na katıldı

R
ektörümüz Prof. 

Dr. Osman Selçuk 

Aldemir, Kamu 

Denetçiliği Kurumu 

tarafından bu yıl 

“İyi Yönetim İlkeleri 

ve Ombudsmanlık” 

konu başlığıyla 18-

19 Kasım 2019 

tarihlerinde düzenlenen 

2.İstanbul Uluslararası 

Ombudsmanlık 

Konferansı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı  Recep Tay-
yip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
gerçekleşen  konferansa,  
Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç ile 60 ülkeden 150 
ombudsman katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan konferansın 
açılışında yaptığı konuş-
mada, Yusuf Has Hacib’in 
 Kutadgu Bilig, Nizamül-
mülk’ün Siyasetname, Koçi 
Bey’in Koçi Bey Risalesi, 
İbn-i Haldun’un Mukaddime 
gibi eserlerinin devlet yö-
netimi konusunda dönem-
lerinin çok ilerisinde mesaj-
lara sahip olduğunu anlattı. 
Vatandaşıyla güçlü bağlar 
tesis edemeyen devletlerin 
iç ve dış müdahalelere karşı 
çok daha korunmasız kaldı-
ğını dile getiren Erdoğan, 
“Halkının sahip çıktığı bir 
ülkeyi hiçbir gücün ve et-
kinin yıkabilmesi mümkün 
değildir. Buna karşılık kendi 
insanının sesine kulak ver-

meyen, sıkıntılarına çözüm 
yolu aramayan, tam tersine 
itirazları hoyratça bastır-
maya çalışan devletler, çok 
büyük acılar ve yıkımlarla 
karşılaşabiliyor. Türkiye’nin 
farkı, tarihi tecrübelerinden 
süzülüp gelen bir ferasetle 
devlet ile millet arasındaki 
güçlü bağa sıkı sıkıya sa-
hip çıkmasıdır. Bu sayede 
yıllardır terör örgütlerinin 
saldırılarından  ekonomik  
tuzaklara kadar pek çok teh-
ditle yüzleşmemize rağmen 
dimdik ayakta kalmayı ve 
gücümüzü sürekli arttırma-
yı başardık.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  
dünyanın en büyük ve en 
uzun süreli devletlerinden 
olan Osmanlı’nın mane-
vi kurucusu denilebilecek 
Şeyh Edebali’nin “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın.” sö-
zünü düstur edindiklerini 
aktararak, “Hem bireylerin 

hem toplumun iyiliği için 
gereken işleyişi kurmak ve 
sürdürmek, devlet idaresi-
nin en başta gelen görevi-
dir. Türkiye olarak özellikle 
de son dönemde hayata 
geçirdiğimiz köklü reform-
larla önce geçmişte yapılan 
hataları ve eksikleri gider-
dik. Bununla kalmadık, ger-
çekleştirdiğimiz  yönetim  
sistemi değişikliğiyle milli 
iradenin üstünlüğü ilkesini 
demokrasimizin  merkezi-
ne yerleştirdik. Milletimizin 
kamu kurumları karşısında-
ki hak arayışını ne kadar ço-
ğaltır, çeşitlendirir ve etkin 
hale getirirsek, devletimizin 
o derece güçlü olacağına 
inanıyoruz. TBMM bünye-
sinde ihdas ettiğimiz Kamu 
Denetçiliği Kurumu, diğer 
adıyla Ombudsmanlık da bu 
anlayışın bir ürünüdür.” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu-
nun (KDK) Türkiye’de yeni 

bir kurum olmasına rağ-
men, verdiği kararlara uyma 
oranının ilk başlarda yüzde 
20 civarındayken, şu anda 
yüzde 75’leri aşmış durum-
da olduğunu belirten Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
KDK olarak Avrupa Birliği 
(AB) ile çok verimli projeler 
yürüttüklerini söyledi.
Malkoç, başdenetçi ve de-
netçilerin  Türkiye’deki  
denetim ve insan hakları 
konusundaki  görevlerini  
fevkalade düzenli, düzgün 
ve titiz yönettiğini ifade 
ederek zamanla sorun çöz-
me kapasitesi ve kabiliyeti-
nin daha da yükseleceğini 
temenni ettiklerini belirtti. 
Malkoç, “İnsan haklarının 
korunması ve tanınmasın-
da kamu denetçiliğinin ro-
lünün güçlendirilmesi için 
teknik destek projesinin uy-
gulanmasının neticesinde 
kurumun çok daha güçlene-
ceğine inanıyoruz.” dedi.
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Doğuştan kalp hastalığı 
nedir?

Doğuştan kalp hastalığı, 
anne karnında başlayan ve 
bebeğin kalp ile ilgili bir so-
run ile doğduğunu anlatan 
bir terimdir. Hayati ve doğar 
doğmaz acil tedavi gerekti-
renler olduğu gibi, hafif ve 
kendi kendine düzelenleri 
de mevcuttur.

Çocuk kardiyolojisi 
nedir?

Çocuk kardiyoloji, doğmamış 
bebeklerden (anne karnında 
18 haftadan sonra sapta-
yabilmekteyiz), çocuk ve 18 
yaşına kadar tüm hastaların 
kalp problemleri ile uğraşır. 
Doğuştan kalp hastalığı tanı 
ve tedavisi özel deneyim 
gerektirdiğinden, doğuştan 

kalp hastalıklı erişkinlere 
de çocuk kardiyoloji uzmanı 
bakabilir.

Çocuğun doğuştan 
kalp hastalığına sahip 
olduğunu nereden 
anlarız?

Doğuştan kalp hastalıkla-
rının belirtileri şunlardır; 

gelişme geriliği, nefes dar-
lığı, zor nefes alma, akciğer 
enfeksiyonlarına yatkınlık, 
yavaş büyüme, göğüs ağrısı, 
bayılma, kalp yetmezliği be-
lirtileri. Bazen hiçbir belirti 
olmayabilir. Başka bir rahat-
sızlıkla başvurulduğun da 
doktorunuzun bizlere yön-
lendirmesiyle de saptanan 
birçok hasta mevcuttur.

Ç
ocuk Kardiyolojisi, doğumsal ya da sonradan meydana gelen kalp hastalığı bulunan çocuklara ve 

anne karnındaki bebeklere sağlık hizmeti sağlayabilmek ve çocuk yaş grubuna uygun tanı ve tetkik 

araçları ile tanı ve tedavi hizmetleri verebilmeyi amaçlıyor. Son dönemlerde aileleri tedirgin eden 

ve ortalama her yüz çocuktan birinde görülen kalp hastalıkları hakkında bilinmeyenleri Üniversitemiz 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Fazlı Çelik 

ile konuştuk. 

“Her yüz bebekten biri 
kalp hastalığı ile doğar”

Doç. Dr. Serkan Fazlı Çelik
Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Haber - Foto : Zeynep Şule Yüksel  - Mahmut Karakelle
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Doğuştan kalp hastalığı 
ne sıklıkta görülür?

Ortalama her yüz bebekten 
birisi kalp hastalığı ile do-
ğar. Hatta doğumdan sonra 
saptanan en sık hastalıklar-
dır.

Kalp üfürümü nedir?

Kalbi dinlediğinizde duydu-
ğumuz fazladan sestir. Bir-
çok tipi vardır. Çocuklarda 
duyulan her üfürüm kalp 
probleminin bulgusu değil-
dir. Kalp üfürümü tamamen 
normal bir ses de olabilir 
ki bunlara masum üfürüm 
denmektedir.

Kalp hastalığı bulunan 
çocukların ne tür testlere 
ihtiyacı olacaktır?

Çocuk takibinde ayrıntılı bir 
kardiyak değerlendirmenin 
önemi açıktır ama bu de-
ğerlendirmelerde tek ba-
şına muayene çoğu zaman 
yetmemektedir. Elektrokar-
diyogram, ekokardiyogram 
testlerin yanı sıra egzersiz 
testi, 24 saat kalp atımı kay-

dı, tomografi, MR ve kardi-
yak kateterizasyon (anjio) 
gibi özel testler yapılabilir.

Ekokardiyogram nedir?

Kalbin yapı ve fonksiyonu-
nu gösteren bir çeşit ultra-
sondur. Bu sayede çoğu do-
ğuştan kalp hastalıklarına 
her aşamada rahatlıkla tanı 
koymaktayız ve her yaşta te-
davi edebilmekteyiz. Bu te-
davilerde de doğru zaman-
lama ile hastalara normal 
ve sağlıklı bir yaşam suna-
bilmekteyiz. Bu nedenlerle 
her çocuğa hayatının ilk 
yılında bir kez Ekokardiog-
rafik değerlendirme yapmak 
son derece faydalıdır. Birçok 
ülkede Ekokardiogram ya-
pılmadan spor izni verilme-
mektedir. Ne yazık ki çocuk-
luk dönemini geçmiş, tanı 
almamış çok hasta mevcut. 
Bu hastalara sonradan yapı-
lacak tedavilerde ne yazık ki 
pek başarılı olmamakta ya 
da erken müdahale kadar 
yüz güldürücü sonuçlar alı-
namayabilir. Bu hastalarda 
da görüldüğü gibi doğuş-
tan kalp hastalıkları kolayca 
gözden kaçabilmektedir.

Kardiyak kateterizasyon 
(Kalp Anjiosu) nedir?

Özel eğitim almış kardiyo-
loji uzmanının, X-ray cihaz-
ları kullanarak çoğu zaman 
kasıktan 1 mm lik bir iğne 
deliğinden girerek, özel 
malzemeler ile damar içine 
yerleştirdiği ve kalp içinde 
gerekli yerleri tetkik ve te-
davi edebildiği bir işlemdir. 
Bu işlem; kalp ve damarlar-
daki basınçları, kan ve oksi-
jen seviyeleri ve kan akım-
ları ile ilgili bilgi almasına 
yardımcı olur. Hastanemiz 
de gerek duyulan tüm ço-
cuk hastalarımızın, anjio 
işlemiyle tanı ve tedavileri 
başarıyla  yapılabilmekte-
dir. Böylece hastalarımız ve 
aileleri de başka şehirlerde 
şifa aramaktan kurtulmak-
tadır. 

Doğmamış çocuğun 
da kalp problemleri 
tanınabilir mi?

Evet. Kadın Doğum uzmanı 
tarafından problem sapta-
nan veya riskli olan kadın-
lara rahim içinde bebeğin 
kalbini  değerlendirmek  

amacıyla çocuk kardiyolo-
ğu tarafından fetal ekokar-
diyogram yapılabilir. Fetal 
ekokardiyogramın gerekli-
liği hakkında Kadın Doğum 
uzmanı sizi bilgilendirebilir.

Çocuk doğuştan kalp 
hastalığı ile doğmamışsa, 
diğer tip kalp 
problemleri geliştirebilir 
mi?

Ne yazık ki geliştirebilir. Ço-
cukları etkileyen sonradan 
da olan birçok kalp hasta-
lığı vardır. Bunların çoğu 
kawasaki hastalığı, akut ro-
matizmal ateş, miyokardit 
(kalp kasının enfeksiyonu), 
endokardit (kalp kapakla-
rının enfeksiyonu) gibi ilti-
habi hastalıkları içerir. Bu 
durumlarda çocuk doktoru 
tarafından şüphelenilir ise 
çocuk kardiyoloji uzmanına 
konsültasyonu gerekir. Ço-
cuklarda anormal atım hissi 
veya çarpıntıya neden olan 
ritim bozuklukları da görü-
lebilir. Kalp atımını ilgilen-
diren bir bozukluktan şüp-
helenilirse çocuğunuzun bir 
çocuk kardiyoloji uzmanına 
danışılması gerekebilir.
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 ADÜSEM bünyesinde dü-
zenlenen Temel Düzey Bor-
sa ve Türev Piyasalar Eğiti-
mi tamamlandı.

Nazilli İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi İşletme Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yusuf Kaderli’nin eğitmenli-
ğini yaptığı eğitimde; başta 

Ankara İstanbul İzmir ve 
Bursa gibi büyük iller olmak 
üzere 10 farklı ilden, birçok 
misafir ve öğrencilerimiz 
olmak üzere toplamda 115 
kişi yer aldı. 

Eğitimin son gününde dü-
zenlenen toplantıda, ADÜ-
SEM Müdürü ve Rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. Meh-
met Aydın, “Katılımcıların 
yarısının Türkiye’nin önemli 
illerinden iştirak etmesi ve  
borsa eğitiminin Ankara İs-
tanbul ve İzmir dışında bir 
tek Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi’nde  veriliyor  
olması bu alanda iyi bir  
marka olma yolunda ilerle-

diğimizin göstergesi.” diye 
konuştu.

Memnuniyetlerini belirte-
rek, eğitimin oldukça ve-
rimli geçtiğini ifade eden 
katılımcılara, katılım bel-
gelerini Prof. Dr. Mehmet 
Aydın verdi.

Temel Düzey Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimi 
tamamlandı

 Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ölümünün 81. yılı 
etkinlikleri  kapsamında  
Üniversitemiz Köşk Meslek 
Yüksekokulunda (MYO) ta-
rafından düzenlenen, “Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
Demokrasi Semineri”, 12 
Kasım 2019 tarihinde Yük-
sekokul Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşti.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Ayten Can’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı 
seminerde,  Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün demokra-

si düşüncesinin temelleri-
nin Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde atıldığını ifade 
etti. 

Demokrasi kavramının ta-
nımını yapan Dr. Öğr. Üyesi 

Can, tarihsel süreçte de-
mokratik gelişmeler hak-
kında bilgi verdi.

Köşk MYO Gıda İşleme Bö-
lümünden Dr. Öğr. Üyesi 
Kübra Gençdağ Şensoy’un, 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Ayten Can’a 
Teşekkür Belgesi vermesi 
ve toplu fotoğraf çekimi ile 
etkinlik sona erdi.

‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Demokrasi Semineri’ 
gerçekleşti
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 Didim Meslek Yüksekoku-
lu ve Üniversitemiz Sürekli 
Eğitim Merkezi (ADÜSEM) 
iş birliği ile düzenlenen 
YÖKDİL / YDS  Soru Analizi 
ve Hızlı Soru Çözme Teknik-
leri Semineri, 1 Kasım 2019 

tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.
Seminer,  akademisyenle-
rimiz, idari personelimiz ve 
öğrencilerimizin yoğun ka-
tılımıyla gerçekleşti.
Öğretim Görevlisi Muham-

met Nimet Çavuş tarafın-
dan verilen seminere yak-
laşık 200 kişi katıldı. Çavuş, 
ADÜSEM organizasyonuyla 
bahar döneminde de ben-
zer bir seminer yapabilece-
ğini söyledi.

 Üniversitemiz Karacasu 
Memnune İnci Meslek Yük-
sekokulu (MYO) Mimari De-
koratif Sanatlar Programı 
Öğretim Görevlisi Kadir Er-
türk, 19 - 22 Kasım 2019 ta-
rihleri arasında düzenlenen 
7. Erkan Dülgeroğlu Sanat 
Çalıştayı’nda davetli sanatçı 
olarak yer aldı. 
Bodrum Engelliler Sağlık 

Vakfı tarafından düzenlenen 
çalıştaya, Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden birçok akade-
misyen ve sanatçı katıldı. 
7. Bodrum Engelliler Sağlık 
Vakfı Sanat Çalıştayı’nda se-
ramik tabak üzerine sıraltı 
dekor, tekstil ürünleri üze-
rine linol baskı, cam füzyon 
ve mozaik uygulamaları ya-
pıldı. Sanatçıları ve engelli 

bireyleri bir araya getire-
rek farkındalık oluşturmak 
amacıyla  gerçekleştirilen  
etkinlikte ortaya çıkan eser-
ler, çalıştay sonunda açılan 
sergi ile izleyicilerle buluş-
turuldu. 

Sergiden elde edilen gelir 
Bodrum Engelliler Sağlık 
Vakfı’na bağışlandı.

Soru analizi ve hızlı soru çözme 
teknikleri semineri gerçekleşti

Öğretim görevlimiz davetli sanatçı olarak çalıştaya katıldı

 Üniversitemiz Spor Bilim-
leri Fakültesi (SBF) ile eko-
kulu (BESYO)  öğrencileri, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniver-
sitesi’nde geleneksel olarak 
her yıl düzenlenen ‘Atatürk’e 
Saygı Gençlik Yol Koşu-
su’nun 27’ncisine katıldı.

Organizasyona Üniversite-
miz SBF Dekan Yardımcısı 
ve BESYO Müdürü Doç. Dr. 
Reşat Kartal, Rekreasyon 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Ali Güreş ve Beden Eğitimi 
ve Spor Eğitimi Bölümü Öğr. 
Gör. Hüseyin Büyükçoban 
katıldı.

Üniversitemizden 11 sporcu 
katıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü anmak için dü-
zenlenen koşuya, Üniversi-

temizden 11 sporcu katıldı. 
Bu sporculardan 4 bin met-
re kadınlar kategorisinden 
birinci Rahime Tekin, ikinci 
Dilan Atak, beşinci Gülba-
har Çetin oldu. 7 bin metre 
erkekler kategorisinde ise 
Mehmet Ali Şahin ikincilik 
elde etti. Ayrıca erkeklerde 
ilk 10 sporcu arasında sekiz 
Üniversitemiz sporcusu ol-
ması dikkat çekti.

“Gurur duyuyoruz”

Rekreasyon Bölüm Başkanı 
ve Atletizm Milli Antrenörü 
Ali Güreş yaptığı açıklama-
da, “27 yıldır aralıksız olarak 
katılmış olduğumuz atamız 
adına düzenlenen bu an-
lamlı yarışa ADÜ öğrencile-
ri ve öğretim üyeleri olarak 
iştirak ettik. Takımımızdaki 
birçok başarılı sporcu Kara-
dağ’da düzenlenen Balkan 
Şampiyonası’nda ülkemizi 

başarıyla temsil etmek için 
bulunuyor.  Koşuda yer alan 
öğrencilerimizde  ADÜ’ye  
yakışır bir şekilde başarıyla 
bizleri temsil etti. Gurur du-
yuyoruz.” diye konuştu.

Sporcular ve antrenörleri, 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in kendileri-
ne bütün sportif etkinlikler-
de katkı sağlayarak destek 
verdiğini ifade edip teşek-
kürlerini iletti.

Öğrencilerimiz Atatürk için koştu
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Patent farkındalık eğitimi gerçekleşti
 Üniversitemiz ve ADÜ Tek-
noloji Transfer Ofisi iş birliği 
ile ‘Temel Patent Eğitimi ve 
Yeni Sınai Mülkiyet Kanu-
nu’nda Teknokent Firmala-
rının Buluşları’ kapsamında 
düzenlenen “Patent Farkın-
dalık Eğitimi” 4 Kasım 2019 
tarihinde gerçekleşti.

Aydın İli Stratejik Planlama 
ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) 
Toplantı Salonu’nda gerçek-
leşen etkinliğe; Rektör Yar-
dımcımız Prof. Dr. Ali Akyol, 
Üniversitemiz Teknokent AŞ 
Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, 
Kuantum Patent  Uzmanla-
rından Orhan Veli Çimen ve 
Barış Kurt, akademik perso-
nel ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan  Rektör Yardımcı-

mız Prof. Dr. Ali Akyol, düzen-
lenen etkinliğin ADÜ için 
önemli bir farkındalık eğiti-
mi olduğuna dikkat çekerek 
Üniversitemizde fikirlerin ti-
carileşmesi, ekonomik fayda 
yaratması açısından değerli 
olduğuna değindi. Prof. Dr. 
Akyol, Bu tür eğitimlerin sık 
sık yapılması ve buluş sahibi 
hocalarımızın bölgeye de-
ğer katacak çalışmalarının 
gün yüzüne çıkması için her 
zaman destek sağlayacakla-
rını belirtti.
Kuantum  Patent Uzmanları 
Orhan Veli Çimen ve Barış 
Kurt sunumlarını; marka, 
patent, fikri sınai, mülkiyet 
hakları ve telif hakları konu 
başlıklarında gerçekleştirdi. 
Orhan Veli Çimen 6769 sa-
yılı fikri sınai kanununda ya-
pılan değişikliklerden bah-
sederek artık akademisyen 

buluşlarının kanunda yer 
aldığını ifade etti. İncele-
mesiz patentin kaldırıldığını 
aktaran Çimen, böylece çalı-
şanların ne kadar, ne şekilde 

ödüllendirileceği vb. konu-
larda kafa karıştırıcı nokta-
ların da ortadan kalktığını 
belirtti. 

Öğrencilerimizden sosyal sorumluluk projesi

 Üniversitemizin farklı fa-
kültelerinden öğrencilerin 
oluşturduğu sosyal sorum-
luluk projesi kapsamında 
15 Kasım 2019 tarihinde 
Aymelek Derneği Yaşlı Bakı-
mevi ziyaret edilerek çeşitli 
aktivitelerde bulunuldu.

Topluma Hizmet Uygula-

maları Dersi kapsamında 
gerçekleştirilen  ziyarette,  
Rektör Danışmanımız Hü-
seyin Turgut da bulunarak 
sosyal duyarlılık gösteren 
öğrencilerimize destek ver-
di. Turgut, öğrencilerin kişi-
sel ve sosyal gelişimlerini 
arttırmak amacıyla gerçek-
leştirdikleri bu tür etkinlik-

leri, sosyal sorumluluk ve 
yardımlaşma alanında bir 
örnek teşkil etmesi açısın-
dan önemli bulduğunu ifa-
de ederek “Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in 
öncülüğünde, Üniversite yö-
netimi olarak sosyal sorum-
luluk projelerine ayrı bir 
önem veriyoruz. Öğrencile-
rimizin bilişsel, duygusal ve 
davranışsal temelde farkın-
dalık kazanarak empati kur-
ma duygularını geliştiren 
bu projede yer alan hoca-
larımıza ve öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz.” dedi.
İki nesli bir araya getiren 
sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında, öğrenciler yaş-
lılarla birlikte el becerileri 
temelinde sanatsal aktivi-
teler gerçekleştirdi. Birlikte 
oyunlar oynayan, şarkılar 

söyleyen iki kuşak, keyif-
li vakit geçirdi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Aymelek Derneği 
Başkanı Yurdagül Altınbaş 
da ADÜ’nün sosyal sorumlu-
luk noktasında duyarlılığı-
na işaret ederek “Gençlerle 
yaşlıları buluşturarak kültür 
aktarımına olanak sağlayan 
bu tür sosyal sorumluluk 
projelerini mutlulukla kar-
şılıyoruz. Bu vesileyle Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir nezdinde 
Üniversitemize teşekkürle-
rimizi sunuyoruz.” dedi.

Öğrencilerimiz proje kap-
samında belirlenen gün ve 
saatlerde yaşlıları ziyaret 
ederek aktivitelerine devam 
edecek.
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 Üniversitemiz Fen Ede-
biyat Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü, Halkbili-
mi Ana Bilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Caner Işık’ın ‘Gerçek 
Aşık Veysel’ adlı kitabı ya-
yımlandı.

Çalışmanın Aşık Veysel’in 
bilinmeyen ve görmezden 
gelinen yönlerine ışık tut-
makla birlikte Aşık Vey-
sel’in doğru anlaşılmasına 
kılavuzluk edecek bir eser 
olduğunu ifade eden Işık, 

“Aşık Veysel,  irfanı dillen-
diren arif; bilmeye, öğren-
meye ve uygulamaya açık 
âlim, çalışmaya, üretmeye 
ve paylaşmayı hedefleyen 
bir yurttaştır.” sözleri ile Aşık 
Veysel’in kişisel özellikleri 
hakkında bilgi verdi. 

Çalışmanın Aşık Veysel’i ya-
şadığı kültürel ortam bağ-
lamında değerlendirmeye 
ve onun anlam dünyasını 
anlamaya çalışanlar için bir 
kaynak kitap olma iddiasın-

da olduğunu belirten Doç. 
Dr. Caner Işık, “Kitapta Aşık 
Veysel’in hayatı ve yetişti-
ği çevre, tarihsel süreç göz 
önüne alınarak detaylı bir 
şekilde ortaya konulmuş-
tur. Daha sonra düşünce 
dünyasının şekillenmesini 
sağlayan kültürel ortamlar 
analiz edilip bu ortamların 
Aşık Veysel’in anlam dünya-
sındaki izleri ele alınmıştır.” 
sözleri ile kitap içeriği hak-
kında bilgi verdi.

Bilimsel makale yazım kuralları ve yayımlama süreci 
eğitimleri devam ediyor

Öğrencilerimiz Hacı Ali Ağa Cami restorasyonuna 
katıldı

 Üniversitemiz Sağlık Bi-
limleri Fakültesi, ‘Bilimsel 
Makale Yazım Kuralları ve 
Yayımlama Süreci’ panelle-
rinin ikincisini gerçekleştir-
di. Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Ali Akyol koordinasyo-
nunda eğitim birimlerinde 
bir dizi halinde yapılması 
planlanan panelin modera-
törlüğünü Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Aslıhan Öztürk Karul yapar-
ken, Halk Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyelerinden 

Prof. Dr. Pınar Okyay ve Prof. 
Dr. Filiz Abacıgil konuşmacı 
olarak yer aldı.

Katılımcılar, güç analizi, 
etik kurul, dosya hazırlama, 
kaynak gösterimi ile ilgili 
kurullar, tez yazma, veri ta-
banlarına ulaşım, araştırma 
yöntemleri ve istatistik ko-
nularında eğitim isteklerini 
belirtirken panelin farkın-
dalıklarını arttırdığını ve ya-
rarlı olduğunu ifade etti.

 Karacasu Memnune İnci 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Mimari Restorasyon Prog-
ramı 2. sınıf öğrencileri, Ka-
racasu İlçesi’nde bulunan 
tarihi Hacı Ali Ağa Camii’n-
de (Çarşı Cami) kalem işi uy-
gulamalarına katılarak bilgi 
ve becerilerini geliştirme 
fırsatı buldu. 

Geleneksel Türk Süslemele-
ri Dersi kapsamında, Hattat 
Şahin Genç ve restorasyon 
ekibi ile beraber çalışma 
olanağı bulan öğrenciler, 
uygulamalarda yer alarak 
bilgilerini pratiğe dönüştü-
recek.
Öğr. Gör. Silvana Kasap “Ka-
racasu merkezde Çarşı Cami 
olarak da bilinen Hacı Ali 

Ağa Cami, avlunun batısın-
daki kitabeye göre 1591 
yılında yapıldı. Minaresinde 
de 1728 ve 1884’te yapılmış 
onarım kitabeleri bulunan 
cami, moloz taş ve tuğladan 
yapılmış, dikdörtgen planlı, 
ahşap çatılı, kiremitle örgü-
lü kargir yapı niteliği taşı-
maktadır.” sözleri ile Camii 
hakkında bilgi verdi.

Öğretim üyemizin kitabı yayımlandı
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Bilimsel Yayın Sürecinde Elektronik Kaynaklarından 
Yararlanma Yöntemleri Semineri gerçekleşti
 Üniversitemiz Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı tarafından “Kü-
tüphane Eğitimleri” kap-
samında Merkez Kütüpha-
ne Konferans Salonu’nda  
‘Bilimsel Yayın Sürecinde 
Elektronik Kaynaklarından 
Yararlanma Yöntemleri Se-
mineri’ düzenlendi. 

Etkinliğe, öğretim üyeleri, 
yüksek lisans ve doktora öğ-
rencileri katıldı.

Seminere konuşmacı olarak 
katılan Proquest Teknik Eği-
tim ve Danışmanlık Ortağı 
Hazal Yılmaz sunumunda, 
Proquest firmasından abone 
olduğumuz Proquest Dis-
sertation & Thesess Global, 
ve E-Book Central hakkında 

ve veri tabanlarının kulla-
nımları ile ilgili uygulamalı 
bilgileri paylaştı.

Hazal Yılmaz, “Proquest Dis-
sertation & Thesess Global 
veri tabanı 4.5 milyondan 
fazla tez içeriği ve plat-
formda 2.5 milyondan fazla 
tam metin tez bulundur-
masıyla dünyanın en büyük 
tez koleksiyonudur. E-Book 
Central 206.000’nin üze-
rinde elektronik kitap içer-
mektedir. İşletme, Ekonomi,  
Antropoloji, Bilgisayar, Gü-
zel Sanatlar, Mühendislik 
ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, 
Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, 
Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, 
Din ve Sosyal Bilimler gibi 
15 ana konu başlığı altında 
sınıflandırılmış yüzlerce alt 

başlık içermektedir.” sözleri 
ile Proquest Dissertation & 
Thesess Global ve E-Book 
Central hakkında bilgi verdi.

Bilimsel araştırma ve yayın 
sürecinde elektronik tez ve 
e-kitaplardan  yararlanma  

yöntemlerini aktaran Yıl-
maz, e-kitap ve e-tezlerinin 
arama stratejileri dinleyici-
lerle paylaştı.

Seminer,  araştırmacıların  
sorunlarının  cevaplanma-
sıyla sona erdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

 Üniversitemiz Fen - Edebi-
yat Fakültesi Akademik Ku-
rul Toplantısı, 31 Ekim 2019 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Magnesia Salonu’n-
da gerçekleşti.
Toplantıya, Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. 
Ali Akyol, Fen Edebiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ku-
bilay Metin, Fakülte Dekan 
Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi 
Gökhan Şefik Erkurt ve Dr. 

Öğr. Üyesi Emre Erdan ile 
akademik ve idari personel 
katıldı.

Açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Fen - Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Kubilay Metin, Fakültede 
14 birimde lisans ve 10 bi-
riminde lisansüstü düzeyde 
eğitim verildiğini belirterek 
fakülte altyapısı, birimler-
deki öğrenci durumları, aka-
demik personelin çalışma-
ları ile ilgili bilgi verdi. 

“Üniversitemizde en çok 
atıf alan ilk 20 öğretim 
üyesinden 8’i Fen Edebiyat 
Fakültesi’nden”

Dekan Prof. Dr. Kubilay Me-
tin konuşmasında, fakülte 
öğretim üyelerinin akade-
mik çalışmalardaki başarıla-
rına dikkat çekerek Google 
Scholar’dan alınan verilere 
göre Türkiye’deki üniver-
siteler arasında en çok atıf 
alan ilk 20 akademik perso-
nelin 8 tanesinin Fen Ede-

biyat Fakültesi bünyesinde 
görev yapan öğretim üyeleri 
olduğunu belirtti.

Fakültenin altyapı, labora-
tuvar ve akademik kadro ile 
ilgili sorunlarının giderile-
ceğini belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, kısa zamanda atılacak 
adımlarla Üniversitemizin 
daha huzurlu bir ortama 
kavuşacağını  ve  bunun  
akademik başarının arttırıl-
masında önemli olduğunu 
vurguladı. 

Öğretim elemanlarının gö-
rüş ve önerileri ile devam 
eden toplantı, Rektörümüz 
Prof. Dr. Selçuk Aldemir’in 
Fakültede en çok atıf alan 
hocalara Teşekkür Belgele-
rini vermesi ile son buldu.
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 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi, Eğitim Bilimleri Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ruhi Sarpkaya tarafından 
yürütülen “Kadın Yönetici-
ler Cam Tavanı Kırıyor” adlı 
ERASMUS Yetişkin Eğitimi 
Stratejik Ortaklık Projesi’nin 
6. uluslararası toplantısı 
olan kapanış toplantısı 20 - 
21 Kasım 2019 tarihlerinde 
Üniversitemiz Eğitim Fakül-
tesi ev sahipliğinde gerçek-
leştirildi.

İki gün süren toplantının 
birinci gününde ortaklar, 5. 
Uluslararası Proje Toplantı-
sından bu yana gerçekleş-
tirdikleri etkinlikleri paylaş-
tı. Bu çerçevede her ortağın 
projeye ve projenin yaygın-
laştırılması sürecine ilişkin 
gerçekleştirdiği etkinlikler 
tanıtıldı. Bu aşamada ortak-
lar, kurum içinde ve dışında 
ne gibi yaygınlaştırma faali-
yetleri gerçekleştirdiklerini, 
projeyi hangi platformlarda 
duyurduklarını,  bütçeleri-
ni nasıl kullandıklarını ör-
neklerle sundu. Her ortak, 
projenin devam eden men-
torluk süreci ile ilgili bir 
bilgilendirme sunumu yap-
tı. Bu kapsamda daha önce 
projenin üçüncü fikri çıktı-
sı kapsamında yetiştirilen 
mentorların mentilerine na-

sıl rehberlik ettiklerine, bu 
süreçte onlarla ne gibi pay-
laşımlarda bulunduklarına 
ilişkin hazırlamış oldukları 
raporlar  değerlendirildi.  
Projenin iki yıllık sürecinin 
değerlendirildiği oturumda, 
projenin güçlü ve zayıf yan-
ları, fırsatları ve tehditleri 
masaya yatırıldı. Projenin 
fikri çıktıları ve bu çıktıla-
rın etkileri üzerinde payla-
şımlarda bulunuldu. Daha 
sonra projenin yönetimi ile 
ilgili olarak yapılan değer-
lendirmeler  çerçevesinde  
proje bütçesi, proje yaygın-
laştırma faaliyetleri, proje-
nin yaygın etki çalışmaları, 
uluslararası toplantılar ve 
tüm etkinliklerin belgeleri 
üzerinde  bilgilendirmeler  
ve değerlendirmeler yapıldı.

2 yıl süren projenin uygu-
lama süreci Aralık 2019’da 
tamamlanacak ve Proje So-
nuç Raporu Türkiye Ulusal 
Ajansı’na sunulacak.

“Kadın Yöneticiler Cam 
Tavanı Kırıyor” projesinin 
sonuç paylaşım toplantısı 
gerçekleştirildi 

Üniversitemiz Eğitim Fakül-
tesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi 
Sarpkaya tarafından yürütü-

len Kadın Yöneticiler Cam 
Tavanı Kırıyor (2017-1-TR01-
KA204-045966) adlı ERAS-
MUS+ Yetişkin Eğitimi Stra-
tejik Ortaklık Projesi’nin 
Çoğaltıcı Etkinliği kapsa-
mında “Proje Sonuç Pay-
laşım Toplantısı” 22 Kasım 
2019 tarihinde gerçekleşti-
rildi. 

Üniversitemiz Eğitim Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Cumali 
Öksüz, Aydın Valiliği İl Sos-
yal Etüt ve Proje Müdür Ve-
kili Reyhan Türkmen ve Pro-
je Yürütücüsü Prof. Dr. Ruhi 
Sarpkaya tarafından açılış 
konuşmaları gerçekleştiri-
lirken proje ekibinden Doç. 
Dr. Pınar Yengin Sarpkaya, 
dünyada ve Türkiye’de cam 
tavan sendromuna ilişkin 
bir sunum yaptı. Sunumda 
küresel ölçekte ve Türkiye 
ölçeğinde kadınların üst 
düzey yönetim pozisyonla-
rındaki temsil oranlarından 
örnekler verildi. Bu oranlar-
dan hareketle ülkemizde ve 
diğer ülkelerde kadının sta-
tüsü ele alındı. Kadınların 
güçlendirilmesi ve yüksel-
meleri önündeki engeller 
dinleyiciler ile paylaşıldı. 
Bu engellerle mücadele ko-
nusunda geliştirilebilecek 
stratejilere ilişkin bilgi ve-

rildi. Proje ekibinden Arş. 
Gör. Burcu Altun tarafından 
sırasıyla Projenin 1. Fikri 
Çıktısı Durum Analizi Rapo-
ru, 2. Fikri Çıktısı Cam Tavan 
Eğitim Programı ve 3. Fikri 
Çıktısı Cam Tavan Mentor-
luk Programı katılımcılara 
tanıtıldı. 

Toplantıda, projenin fikri 
çıktılarının  tanıtılmasına  
ek olarak projenin genel 
sürecine ilişkin de bilgi-
lendirmeler verilirken, bu 
kapsamda gerçekleştirilen 
ulusötesi hareketlilikler ve 
yaygınlaştırma çalışmaları 
fotoğraflar eşliğinde din-
leyicilerle paylaşıldı. Top-
lantının son oturumunda 
gerçekleştirilen etkinlikte 
daha önce karşılaştıkları, 
yaşadıkları ya da gözlem-
ledikleri cam tavan send-
romuna ilişkin deneyimle-
rini yazılı olarak ifade eden 
katılımcılar, daha sonra bu 
deneyimlerini sözlü olarak 
grup içerisinde paylaştı. Ka-
tılımcılar cam tavan send-
romu ile mücadele yolları 
ve cam tavan sendromuna 
ilişkin farkındalığın yurtta 
ve dünyada artırılmasına 
ilişkin neler yapılabileceği-
ne yönelik önerilerini sözlü 
olarak paylaştı.

‘Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor Projesi Kapanış 
Toplantısı’ Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
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Rektörümüz liseli öğrencilerle bir araya geldi

 Üniversite tanıtım gezi-
leri kapsamında İzmir Tire 
Belgin Atila Çallıoğlu Fen 
Lisesi öğrencileri ve öğ-
retmenleri, 26 Kasım 2019 
tarihinde  Üniversitemiz  
Merkez Kampüsü’nü ziyaret 
etti.

Atatürk Kongre Merkezi’n-
de Üniversitemiz tanıtım 
filminin gösterimi ile baş-

layan tanıtım programı, 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü personeli tara-
fından yapılan bilgilendir-
me sunumu ile devam etti. 
Sunumun ardından Üniver-
sitemiz Merkez Kampüsü’n-
de yer alan Tıp Fakültesi 
ve Mühendislik Fakültesi 
ziyaret edildi. 44 öğrenci 
ve 4 öğretmen eşliğinde 
gerçekleştirilen gezi prog-

ramı dâhilinde Fakülteler 
hakkında detaylı bilgiler 
alan öğrenciler, tercihlerin-
de Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi (ADÜ)’ne yer 
vereceklerini ifade etti.

Tire Belgin Atila Çallıoğlu 
Fen Lisesi’nin Üniversite-
mizi ziyareti sırasında, Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir de öğrenci-

lerle bir araya gelerek Üni-
versitemizin ön plana çı-
kan güçlü yanlarını anlattı. 
Öğrencileri,  kendilerine  
emanet edilmiş evlatları 
olarak gördüklerini ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, ge-
lecek dönemde Tire Belgin 
Atila Çallıoğlu Fen Lisesi 
öğrencilerini de Üniver-
sitemizde de görmekten 
mutluluk duyacağını söy-
ledi.

Her geçen yıl Üniversi-
temizin marka değerinin 
arttığını vurgulayan Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, öğrencilere 
her zaman kapılarının açık 
olduğunu, en kısa zaman-
da Tire’yi ziyaret edeceğini 
dile getirerek öğrencilere 
eğitim hayatlarında başarı-
lar diledi.  

 Aydın Valiliği himayele-
rinde Üniversitemizin katkı-
larıyla, 1 - 3 Kasım 2019 ta-
rihleri arasında düzenlenen 
Öküz Mehmet Paşa Sem-
pozyumu Kapanış Paneli ile 
sona erdi.

Panele; Kuşadası Kayma-
kamı Sadettin Yücel,  Aydın 
Kültür ve Turizm İl Müdürü 
Murat Yılmaz ve Kuşadası 
Kültürel Tarihi Mirası Koru-
ma Derneği Başkanı Mah-
mut Ökçesiz ve akademis-
yenler katıldı.

Alanında yetkin akade-
misyenlerin panelist ola-
rak yer aldığı oturumlarda, 
 Kuşadası’nın  kurulmasında 
Öküz Mehmet Paşa ve aile-
sinin önemi, Paşa’nın dev-

let adamı olarak yürüttüğü 
görevler, kişilik özellikleri, 
kurduğu vakıflar ve bölgeye 
katkıları dinleyiciler ile pay-
laşıldı.
Panelist olarak Sempoz-
yumda yer alan Üniversite-

miz Fen - Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Bülent Çelik, “Öküz Mehmet 
Paşa Vakfı’nın Düşündür-
dükleri: İstanbul - İskenderi-
ye  Deniz Yolu Üzerinde Ku-
şadası Öküz Mehmet Paşa 

Kervansarayı” konulu sunu-
munda,  veziriazamların ti-
careti ve yerleşim yerlerinin 
zenginliğini arttıran tarihi 
kişiler olarak görülmesi ge-
rektiğini vurgulayarak din-
leyicilere bilgi verdi.

Öküz Mehmet Paşa Sempozyumu sona erdi 
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 Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı Sinema Genel Müdürlüğü 
desteğiyle Rize Valiliği İl 
Sosyal Etüt ve Proje Mü-
dürlüğü organizasyonuyla 
düzenlenen 28 Ekim - 1 Ka-
sım 2019 tarihleri arasın-
da Rize’de gerçekleştirilen 
“Uluslararası Çay, Doğa ve 
Gençlik Filmleri Festivaline” 
İletişim Fakültemiz öğrenci-
leri “Dönüş” isimli kısa film 
ile katıldı.

Rize’nin ve Karadeniz Böl-
gesi’nin doğal, yöresel, kül-
türel ve tarihi değerlerinin 
tanıtılması ve gelecek ne-
sillere aktarılması amacıyla 

gerçekleştirilen festivalde, 
Üniversitemizin yanı sıra, 
birçok üniversitenin Radyo 
Televizyon Sinema Bölümü 
akademisyen ve öğrencileri 
Rize merkez ve ilçelerinde 
‘çay’ ve ‘doğa’ konulu kısa 
film atölye çalışmaları ger-
çekleştirdiler.

Üniversitemiz İletişim Fa-
kültesi Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü Arş. Gör. Dr. 
Alper Erçetingöz ve Fakülte 
öğrencileri Bayram Küçük, 
Emre Can Şahin ve Tamer 
Türkel festival kapsamında 
gerçekleşen atölye çalış-
maları sonucunda çektikleri 

“Dönüş” adlı kısa filmle izle-
yicilerden tam not aldı.

Festival kapsamında ger-
çekleştirilen Batum Türk 
Okulu’ndaki film gösterimi 
ve söyleşi etkinliğine de ka-
tılan ekip, etkinlik sonrasın-
da Batum Başkonsoloslu-
ğu’nu ziyaret etti. Ziyaretin 
ardından düzenlenen şehir 
turuna katılan film ekibi,  
Rize Kalesi ve Zil Kale gibi 
Rize’nin tarihi ve yöresel 
değerleri konusunda bilgi 
alarak kısa film atölye ça-
lışmaları öncesinde saha 
araştırmalarında bulundu. 
Erdoğan Muradoğlu, Muam-

mer Mete, Birsen Ertan ve 
Engin Alptekin gibi şehrin 
önde gelen sanatçı ve doğa 
dostlarının da katkılarıyla 
ekibimiz, 30 - 31 Ekim tarih-
lerinde gerçekleştirdikleri 
çalışmalarla filmlerini ta-
mamladı.

Festivalin Kapanış Programı 
ve Ödül Töreni İsmail Kahra-
man Kültür Merkezi’nde dü-
zenlendi. Rize Valisi Kemal 
Çeber’in de katıldığı ödül 
töreninde kısa film atölye 
çalışması  gerçekleştiren  
ekiplere ilçe kaymakamları 
tarafından plaketleri ve he-
diyeleri takdim edildi.

İletişim Fakültemiz Uluslararası Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri 
Festivali’ne katıldı

Öğretim üyemizin kitabı yayımlandı 
 Üniversitemiz İletişim Fa-
kültesi Gazetecilik Bölüm 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hi-
cabi Arslan’ın editörlüğünü 
üstlendiği  “Küreselleşen  
Dünyada İletişim Üzerine 
Disiplinler Arası Yaklaşım-
lar” kitabı, Kasım 2019’da 
yayımlandı.

İletişimin iç içe geçmiş çok 

sayıda benzer ve farklı özel-
likleri barındıran disiplinler 
arası bir alan olduğunu ifa-
de eden Arslan, bu kitapta 
medya araştırmaları, kültür-
ler arası iletişim ve sosyal 
medya çalışmalarını ön pla-
na çıkardıklarını dile getirdi. 
Ayrıca Arslan, kitapta sekiz 
ayrı konunun çalışıldığını ve 
on yazarın yazdığı bölümle-

rin yer aldığını söyledi. Ars-
lan; “Yazar arkadaşlarımız, 
medyayı çeşitli yönlerden 
ele aldıkları çalışmalarla 
bu kitaba katkı sağladı. Ki-
tap, altı aylık bir çalışmanın 
ürünüdür. Bilime ve iletişim 
alanına katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Yazar olarak yer 
alan tüm hocalarıma teşek-
kür ediyorum.” dedi.
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 Üniversitemiz Köşk Mes-
lek Yüksekokulu (MYO)  ta-
rafından düzenlenen “Genel 
Hukuk” konulu seminer,  13 
Kasım 2019 tarihinde Yük-
sekokul Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşti.
Sosyal sorumluluk dersi 
kapsamında düzenlenen se-
minerde konuşmacı olarak 

yer alan Aydın Baro Başka-
nı Avukat Gökhan Bozkurt, 
Aydın Barosunun tanıtımı, 
görev ve sorumluluk alan-
ları hakkında bilgi verdi. 
Bozkurt, Aydın Barosu ola-
rak müdahil oldukları da-
valar ve hukuk sistemindeki 
eksiklikleri aktararak, yap-
tıkları topluma hizmet uy-

gulamalarını dinleyicilerle 
paylaştı.
Öğrencilerin sorularının ce-
vaplandırıldığı farkındalık 
eğitiminin sonunda, Köşk 
MYO Müdürü Doç. Dr. A. De-
met Karaman, Aydın Baro 
Başkanı Avukat Gökhan 
Bozkurt’a Teşekkür Belgesi 
verdi.

Köşk Meslek Yüksekokulunda Farkındalık 
Eğitimi verildi

Köşk MYO 
Öğrencileri 
“İş Hayatında 
İletişim” 
kursunu 
tamamladı

 Üniversitemiz Köşk Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) ve 
Köşk Halk Eğitim Merkezi iş 
birliğiyle düzenlenen “Ha-
yat Boyu Öğrenme” etkin-
likleri kapsamında “Kişisel 
Gelişim ve Eğitimi” alanında 
“İş Hayatında İletişim’’ kur-
su,  9-16 Ekim 2019 tarihleri 
arasında gerçekleşti.
 
İletişim Psikolojisi Uzmanı 
Fatma Türkmen eğitmenli-
ğinde gerçekleşen kursta, 
iletişimin doğası, iş hayatın-
da iletişim ve önemi konu-
ları işlendi. Eğitimde; beden 
dili, mülakatlara hazırlık, öz-
geçmiş hazırlama konusun-
da interaktif uygulamalara 
da yer verildi. 

Eğitimin sonunda 17 katı-
lımcı öğrenciye sınav ya-
pıldı. Sınavda başarılı olan 
öğrencilere Köşk Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. A. Demet Karaman ve 
Eğitmen Fatma Türkmen, 7 
Kasım 2019 tarihinde kurs 
bitirme belgelerini verdi.

Köşk MYO öğrencilerinden anlamlı 
ziyaretler

 Üniversitemiz Köşk Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) öğ-
rencileri, Aydın Huzurevi, 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezi ile Atça Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi-
ni kasım ayı boyunca belirli 
aralıklarla ziyaret etti.
Sosyal sorumluluk dersi 

kapsamında farklı gruplar 
halinde toplam 60 öğren-
cinin gerçekleştirdiği ziya-
retlerde, öğrenciler, Yaşlı 
Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde yaşayanlar ile 
sohbet ederek kültür akta-
rımında bulundu. 
Atça Bakım ve Rehabilitas-

yon Merkezine gerçekleş-
tirdikleri ziyaretler ile en-
gellilere nasıl davranmaları 
gerektiğini ve engellilerin 
günlük hayatta karşılaş-
tıkları sorunları öğrenen 
öğrencilerimiz, ziyaretlerin 
belirli periyodlarla devam 
edeceğini belirtti.
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 Üniversitemiz Köşk Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) ta-
rafından sosyal sorumluluk 
dersi kapsamında düzen-
lenen “Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Kuruluşunun 96. yılın-
da Atatürk, Cumhuriyet ve 
Gençlik” konulu konferans 
30 Ekim 2019 tarihinde 
Yüksekokul Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşti.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi Müdürü, Fen 
- Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 
Ayten Can’ın gerçekleştir-
diği seminerde; Atatürk’ün 
Cumhuriyet ve gençlik üze-
rinde neden önemle durdu-

ğu, gençlere neler vasiyet 
ettiği işlendi. Dr. Öğretim 
Üyesi Ayten Can gençlere; 
dinimizi doğru anlamaları 
için Kuran’ı Kerim’in Türkçe 
mealini, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kuruluş sürecinde 
yaşanan olayları anlamak 
ve Cumhuriyet’in değerleri-
ni benimsemek için ise Ulu 

Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Büyük Nutku’nu 
okumalarını önerdi. 

Köşk MYO Müdür Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail 
Akgül’ün, Dr. Öğretim Üyesi 
Ayten Can’a Teşekkür Belge-
si vermesi ve toplu fotoğraf 
çekimi ile etkinlik sona erdi.

 Köşk MYO’da Cumhuriyet söyleşisi 
gerçekleşti

Karacasu 
MYO karma 
sergiye 
katıldı

 Üniversitemiz Karacasu 
Memnune İnci Meslek Yük-
sekokulu (MYO), Ziraat Sanat 
tarafından 18 Kasım - 6 Aralık 
2019 tarihleri arasında Ziraat 
Bankası İstanbul Tünel Sanat 
Galerisi’nde düzenlenen kar-
ma sergiye katıldı.

Karacasu Memnune İnci MYO 
Öğr. Gör. Kadir Ertürk “Por-
celain Bowls”, Öğr. Gör. Halil 
İbrahim Çakır, “Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün Türk Milleti’ne 
Armağanı Harf Devrimi” ve 
“Dizilim Serisi 1” eserleri ile 
sergide yer aldı.

Öğr. Gör. Halil İbrahim Ça-
kır,  “Akademik ve serbest 
çalışan seramik sanatçıların-
dan oluşan Renkler seramik 
grubumuz yılda iki kez farklı 
şehirlerde sergiler aracılı-
ğıyla izleyiciyle buluşmayı 
hedeflemektedir. Sergilenen 
her bir eser sanatçılarımızın 
kendi tarzlarını ve renklerini 
yansıtmaktadır. Grubumuzun 
34 sanatçısıyla gerçekleşti-
rilen sergide, her birimizin 
kendi iç yolculuğu, renkleri ve 
biçimleriyle oluşturduğumuz 
seramik cümbüşünü Ziraat 
Sanat’ın katkılarıyla sanatse-
verlerle buluşturma imkânı 
bulduk. Tüm sanatseverleri 
karma sergimize bekliyoruz.” 
sözleri ile sergi hakkında bil-
gi verdi ve tüm sanatseverleri 
sergiye davet etti.

Köşk MYO madde bağımlılığına dikkat 
çekti

 Üniversitemiz Köşk Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) ile 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler İl Müdürlüğü iş bir-
liği ile düzenlenen “Hayat 
Boyu Öğrenme” etkinlikleri 
kapsamında 6 Kasım 2019 
tarihinde “Madde Bağımlılı-
ğı” semineri düzenlendi.
Köşk Yüksekokul Müdürü 
Doç. Dr. A. Demet Karaman 
ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü Sey-
fi Bozçelik’in görüşmeleri 

sonucunda  düzenlenen  
farkındalık  eğitimlerinin  
Kasım ayı seminerine, öğ-
rencilerimiz, akademik ve 
idari personelimizin yanı 
sıra Ayla Vural Anadolu Li-
sesi 12. sınıf öğrencileri 
katıldı.
Efeler Sosyal Hizmet Mer-
kezi tarafından verilen eği-
timde, AEP Eğiticisi/Sosyal 
Çalışmacı Esengül Bulut 
“Madde Kullanım Riski ve 
Madde  Bağımlılığından  

Korunma”, AEP Eğiticisi/
Sosyolog Tuğba Eroğlu 
“Bağımlılık Yapıcı Madde-
ler” konuları ile dinleyici-
lere bilgi verdi. Seminerde, 
gençlerin madde kullanımı 
durumunda  karşılaşaca-
ğı yasal durumlar,  neden 
madde kullanmaması ge-
rektiği, bağımlılık yapıcı 
maddeler, madde bağımlısı 
kişinin nasıl anlaşılabilece-
ği hakkında bilgi verildi.
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Kuyucak MYO’da Reklamcılık Konferansı 
düzenlendi

 Üniversitemiz Kuyucak 
Meslek  Yüksekokulu’nda  
(MYO), 8 Kasım 2019 tari-
hinde reklamcılık konulu 
konferans düzenlendi. 

Öğretim Görevlisi Dr. Bahar 
Gürdin’in sunumuyla ger-
çekleşen konferansa, Kuyu-
cak MYO öğrencileri katıldı. 
Günümüzde reklamın yeri, 

önemi ve etkileri hakkında 
bilgi veren Öğretim Görev-
lisi Dr. Bahar Gürdin, reklam 
türlerinden örnekler payla-
şarak konferansa son verdi.

Buharkent 
MYO 
Buharkent 
halkıyla 
buluşuyor

 Üniversitemiz Buharkent 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
tarafından “Haydi Buhar-
kent Üniversiteye” tema-
sıyla organize edilen semi-
nerlerin ilki, 13 Kasım 2019 
tarihinde Mehmet Parmak-
sızoğlu Konferans Salonu’n-
da gerçekleşti.

Periyodik olarak gerçek-
leştirilmesi planlanan se-
minerlerin ilk konuşmacısı 
Buharkent MYO Müdürü 
Prof. Dr. Mesut Kırmacı idi. 
“Dünya Nasıl Oluştu?” ko-
nulu seminere, Buharkent 
Kaymakamı Kemal Ülkü ve 
Buharkent Belediye Başka-
nı Mehmet Erol, Buharkent 
halkı, akademik ve idari per-
sonel ile öğrenciler katıldı.

“Haydi Buharkent Üniversi-
teye” temasıyla gerçekleş-
tirilecek seminerler, Buhar-
kent MYO öğretim kadrosu 
tarafından  düzenlenerek,  
Buharkent halkı ile Üniver-
sitemizi buluşturmayı he-
defliyor.

 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
öğrencileri, 14 Kasım 2019 
tarihinde Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdür-
lüğü’ne bağlı Aydın Huzure-
vi Yaşlı Bakım ve Rehabili-
tasyon Merkezi sakinleri ile  
“Nesiller Buluşuyor Projesi”  
kapsamında bir araya geldi.
Projenin temel amacının, 
nesillerin buluşması, sporun 
yaşlılar, çocuklar ve gençler 
üzerindeki birleştirici gü-
cünü vurgulamak olduğunu 

ifade eden  Öğr. Gör. Ayfer 
Ergezen, “Nesiller Buluşuyor 
Projesi” ile gençlere rol mo-
del olacak eski kuşaklar ile 
yeni kuşakların buluşması 
sağlanarak gençlere so-
rumluluk sahibi ve topluma 
yararlı birey olma düşünce-
sinin aktarılmaya çalışıldı-
ğını belirtti. Ergezen, “Spor 
yapmak; bireylerin kendi-
sini önemli hissettiği, yeni 
diyalogların  kurulmasına  
vesile olan, paylaşımların 
yapıldığı,  yeni umutlara ve 

hedeflere yönlendiren be-
den ve ruh sağlığını olumlu 
yönde etkileyen yaşam biçi-
midir.” dedi.

Öğr. Gör. Ayfer Ergezen baş-
kanlığında Topluma Hizmet 
Uygulamaları kapsamında 
bir araya gelen Peyzaj ve 
Süs Bitkileri Programı ile 
Laboratuvar  Teknolojileri  
Programı öğrencileri ve hu-
zurevi sakinleri ikincisi dü-
zenlenen ‘Geleneksel Bocce 
Turnuvası’nı gerçekleştirdi.

Nesiller spor ile buluştu
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 Üniversitemiz Bozdoğan 
Meslek  Yüksekokulunda  
(MYO), öğrencilerin kampüs 
içi ve kampüs dışında daha 
güvenli bir eğitim - öğretim 
dönemi geçirmeleri için 31 
Ekim 2019 tarihinde “Gü-
venli Kampüs” konulu kon-
ferans gerçekleşti.

Bozdoğan İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Polis Merkez Amir 
Vekili Komiser Yardımcısı 
Yavuz Sarı’nın konuşmacı 
olarak katıldığı konferansa, 
öğrenciler yoğun ilgi gös-
terdi.

Konferansın açılış konuş-
masını yapan Bozdoğan 
MYO Müdürü Prof. Dr. Sü-
leyman Aypak, öğrencile-
rin kampüs içi ve dışında 
güvenliklerini  tehlikeye  
atabilecek unsurlarla ilgili 
hassasiyet gösterdiklerini 
belirtti. 

“Üniversitelerin  toplum-
sal sorunların çözümünde 
önemli bir role sahiptir”

Konferansta Komiser Yar-

dımcısı Yavuz Sarı; kişilere 
ve hayata, cinsel dokunul-
mazlığa, hürriyete, topluma 
ve genel ahlaka karşı suçlar 
ve yaptırımları hakkında 
öğrencileri bilgilendirerek 

üniversitelerin  toplum-
sal sorunların çözümünde 
önemli bir role sahip oldu-
ğu ifade etti.  

Etkinlik, Bozdoğan MYO 

Prof. Dr. Süleyman Aypak’ın, 
Komiser Yardımcısı Yavuz 
Sarı’ya teşekkür belgesini 
takdim etmesi ile sona erdi. 

Bozdoğan MYO’da “Güvenli Kampüs” Konferansı verildi

Geleceğin minik şefleri Davutlar MYO mutfağında
 Güzelçamlı Mustafa Ke-
mal İlkokulu 1 - A sınıfı 
öğrencileri Sınıf Öğretme-
ni Ruhan Sibel Polatcan 
nezaretinde Üniversitemiz 
Davutlar Meslek Yükseko-
kulu’nu (MYO) 8 Kasım 2019 
tarihinde ziyaret etti. 

Meslekleri tanıma kapsa-
mında  gerçekleştirdikleri  
ziyarette öğrenciler, Yükse-
kokul Toplantı Salonu’nda 
akademik personel ile ta-
nıştı. Ardından uygulama 
mutfağında  gerçekleşen  

Temel Pastacılık Teknikleri 
dersinde kek, kurabiye yapı-
mını görerek kendi hünerle-
rini sergileme fırsatı bulan 
küçük şefler, İkram Hizmet-
leri Programı 2. sınıf öğ-
rencilerinin rehberliğinde, 
hamurlara şekil vermenin 
mutluluğunu yaşadı. 

Öğrencilerin, yapmış olduk-
ları kek ve kurabiyelerin ta-
dımlarının ardından,  etkin-
lik fotoğraf çekimi ile sona 
erdi.
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 Üniversitemiz Davutlar 
Meslek Yüksekokulu (MYO), 
15 - 17 Kasım 2019 tarihle-
rinde Denizli’de düzenlenen 
Gastro World Master Chefs 
Uluslararası  Gastronomi  
Fuarı ve Yemek Yarışması’na 
katılarak büyük başarı ser-
giledi.

Davutlar MYO Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Aziz Bostan 
ve Dr. Öğretim Üyesi Emrah 
Köksal Sezgin eşliğinde ya-
rışmaya katılan öğrencile-
rimiz, yarışmada toplam 1 
altın madalya, 5 gümüş ma-
dalya, 7 bronz madalya ve 2 
merit kazandı.

Yarışmanın Et kategorisinde 
hünerlerini gösteren Gamze 
Güneş, Alime Beyza Kuş-
çu, Muharrem Kürşat Koca, 

Muhammet Turgay ve Vahit 
Taşdemir toplamda 1 altın 
madalya, 3 bronz madalya 
ve 1 Merit kazanırken, Tavuk 
kategorisinde Aras Can Te-
tik gümüş madalya kazandı. 
Balık kategorisinde Kaan 
Gündüz, Barış Kütüklü ve 

Bora Emir Gülhan yarışarak 
toplamda 1 Gümüş madalya 
ve 2 Bronz madalya kazanır-
ken, Tatlı kategorisinde Arzu 
Öz, Murat Karacan, Yunus 
Emre Aras toplamda 3 Gü-
müş madalya kazandı. Ka-
palı Kutu Kategorisinde ise 

Bora Emir Gülhan, Muham-
met Turgay ve Yunus Emre 
Aras ile 2 Bronz madalya ve 
1 Merit kazanan öğrencile-
rimiz yarışmanın tüm ka-
tegorilerinden madalyayla 
döndü.

Davutlar MYO öğrencilerinden büyük başarı

Davutlar MYO’dan vefa örneği
 Davutlar Meslek Yükseko-
kulu (MYO), 5 Kasım 2019 
tarihinde Türkiye’nin ilk yi-
yecek içecek öğretim ele-
manı Mihrinur Gülal’ı ağır-
ladı.

Davutlar MYO Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Aziz Bostan, 
Mihrinur Gülal’ı ağırlamak-
tan onur duyduğunu ifade 

ederek, kendisinin Üniver-
sitemizden emekli olduktan 
sonra da Üniversitemize 
katkılar sunmaya devam 
ettiğini söyledi. Dr. Öğretim 
Üyesi Aziz Bostan; “Değerli 
hocamızın öğrencilerimizle 
deneyim ve bilgi birikimini 
paylaşması bizim için çok 
değerlidir.” dedi. 

Sevgi her kapıyı açacak 
anahtardır 
Sevginin her kapıyı açacak 
anahtar olduğunu dile ge-
tiren Mihrinur Gülal, öğren-
cileri ile kurabildikleri iliş-
kinin, onları büyük bir aile 
haline getirdiğini, kurulan 
bu güçlü bağların insanın 
ömrünü uzattığını belirte-
rek,  aynı çatı altında olup 

herkesin birbirine sahip çık-
tığı bağların oluşturulması-
nın önemini ifade etti.
Üniversitemize  gönlünü  
vermiş bir insan olduğunu 
ve gönlünün hala burada 
attığını dile getiren Öğr. Gör. 
Mihrinur Gülal, Davutlar 
MYO’da bulunmaktan çok 
mutlu olduğunu belirterek 
davetinden dolayı Yükse-
kokul Müdürü Dr. Öğ. Üyesi 
Aziz Bostan’a teşekkürlerini 
iletti. Gülal; Davutlar MYO 
Kütüphanesine, turizm en-
düstrisi ile ilgili kendi kitap-
lığında bulundurduğu tüm 
kitapları, öğrencilere katkısı 
olması dileği ile bağışladı-
ğını ifade ederek öğrencile-
re başarılar diledi.
Davutlar MYO Kütüphane-
sinde vefa borcu olarak, Öğr. 
Gör. Mihrinur Gülal adına bir 
köşe düzenlendi.



   
KASIM 2019   ADÜ HABER51

 Üniversitemiz Didim Mes-
lek Yüksekokulu  (MYO) ta-
rafından düzenlenen ‘Mes-
lek Yüksekokulu Öğrenim 
Bursu ile ABD’de Eğitim Se-
mineri’  6 Kasım 2019 tari-
hinde Yüksekokul Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti.

Fulbright Bursları tanıtımı 

kapsamında Fulbright Tür-
kiye Komisyonu Üyesi Mev-
lüde Bakırcı, ABD’de eğitim 
almak isteyen öğrencilere 
burs olanakları ve ayrıntı-
larını anlattı. Fulbright’ın şu 
anda açık olan ve başvuru 
kabul eden bursları ile diğer 
programlar hakkında detay-
lı bilgiler aktaran Bakırcı, 

sunumunun başında Fulb-
right Eğitim Komisyonu’nu 
tanıttı.

Burs başvurularında dikkat 
edilmesi gerekenler ve burs 
çeşitleri konularında ay-
rıntılı bilgi veren Mevlüde 
Bakırcı, öğrencilerin sorula-
rını cevaplayarak sunumuna 

son verdi.

Fulbright Bursu ile 2018 - 
2019 Akademik Yılında Di-
dim MYO’da öğrenim gören 
3 öğrenci başvuru yapma 
hakkını elde etmiş, arala-
rından başarılı bulunan 1 
öğrenci ABD’de Fulbright 
Eğitimi almıştı.

Didim MYO’da ‘Fulbright’ Bursları semineri verildi

YENİPAZAR MYO’da Düzenlenen Kurslar ile Öğrencilerin 
Kişisel Gelişimleri Artıyor
 Üniversitemiz Yenipazar 
Meslek  Yüksekokulunda;  
(MYO) borsacılık, işaret dili 
ve diksiyon kursları açıldı.
MYO Müdürü Prof. Dr. Sez-
gin Demir, yürüttüğü borsa-
cılık kursunda öğrencilere; 
temel analiz, teknik analiz, 
portföy analizi ve aktif ya-
tırım stratejileri konularını 
anlatacak. 
Öğretmenler Gamze Akka-
nat ve Aydan Ballıoğlu’nun 
yürüttüğü, İşaret Dili ve Dik-

siyon kursuna 60 öğrenci 
kayıt yaptırdı. Düzenlenen 

kurslar ile öğrencilerin ki-
şisel gelişimlerinin ve top-

luma katkılarının artması 
hedefleniyor.
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 Üniversitemiz  Söke Mes-
lek Yüksekokulu Moda Tasa-
rımı ve Otomotiv Teknolojisi 
Bölümü öğrencileri Sosyal 
Sorumluluk Projeleri Dersi 
kapsamında Öğr. Gör. R. Za-
fer Bilge eşliğinde 13 kasım 
2019 tarihinde Söke Kıryar-
lar Özel Eğitim ve Uygula-
ma okulunu ziyaret etti. 
 
Çeşitli etkinliklerin yapıldığı 
ziyarette, yüksekokul öğren-
cileri ile özel eğitim uygula-
ma okulu öğrencileri birlik-
te vakit geçirdi. Ziyaretten 
çok mutlu olduklarını ifade 
eden Söke MYO öğrencileri 
bu tür etkinliklerin daha sık 
yapılması gerektiğini dile 
getirdi. 

Söke MYO öğrencileri özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti

Söke İşletme Fakültesinde Cumhuriyet Paneli düzenlendi

 Söke Kaymakamlığının 
Cumhuriyet Haftası etkin-
likleri kapsamında düzenle-
nen “Atatürk, Cumhuriyet ve 
Demokrasi” konulu panel, 1 
Kasım 2019 tarihinde Söke 
İşletme Fakültesinde ger-
çekleşti.

Panele; Söke Kaymakamı 

Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke 
Jandarma Komutanı Gökhan 
Kurgan, Söke Ticaret Odası 
Başkanı Haluk Kutlay, Söke 
Ticaret Borsası Başkanı 
Necat Sağel, Esnaf  Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Refik 
Karataş, sivil toplum örgüt-
lerinin yöneticileri, Türki-
ye Odalar Borsalar Birliği 

Kadın Girişimciler Kurulu 
üyeleri ile akademik, idari 
personelimiz, öğrenciler ve 
Söke halkı katıldı.

Söke İşletme Fakültesi De-
kanı ve panelin moderatörü 
Prof. Dr. F. Neval Genç açı-
lış sunumunda, 1919’dan 
itibaren başlayan kurtuluş 

mücadelesinin,  Cumhuri-
yet’in ilanının öncesindeki 
hazırlayıcı koşulların, Cum-
huriyetin  kazanımlarının  
neden - sonuç ilişkileri ile 
yorumlanmasının önemine 
dikkat çekti. Prof. Dr. Genç, 
Tanzimat’tan başlayan mo-
dernleşme sürecinde Cum-
huriyetin ilanının yeni bir 
devlet, siyasal sistem ve yö-
netim şekli oluşturma, ulus 
inşa etme sürecinde tari-
himizin en önemli dönüm 
noktalarından biri olduğunu 
vurguladı.  

Panelde; Fen Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü Öğre-
tim Üyeleri  Prof. Dr. Dilşen 
İnce Erdoğan, Öğretim Gö-
revlileri Banu Berber Baba-
lık ve Coşkun Türkan, Tür-
kiye’de Cumhuriyetin ilan 
edilme süreci, bunu oluş-
turan dinamikler, Cumhuri-
yet’in kazanımları konula-
rında sunumlar yaptılar.
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Çocuk ve Erişkinlerde Temel CPR Eğitimi gerçekleşti
 Üniversitemiz Söke Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu Ameliyathane Hiz-
metleri Programı 2. Sınıf 
öğrencilerine, 4 Kasım 2019 
tarihinde Söke Ticaret Oda-
sı’nda ‘Çocuk ve Yetişkin Te-

mel Yaşam Desteği’ eğitimi 
verildi.
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 
Eğitmeni Paramedik Erdal 
Tek, dolaşım ve solunum 
sistemini yeniden çalışır 
hale getirmek (CPR) için 

uygulanan yöntemler ile 
acil müdahalede kullanılan 
cihazların işlevlerine, kulla-
nımına ve dikkat edilmesi 
gereken hususlara değine-
rek uygulamalı eğitim ger-
çekleştirdi. Eğitim sonunda, 

verilen vaka örnekleri ve 
senaryolar eşliğinde yapı-
lan eğitimin, öğrencilerin 
bilgilerinin kalıcı olmasında 
ve motivasyonlarının art-
tırılmasında etkili olduğu 
görüldü.

Uygulamalı eğitim etkinli-
ği, Ameliyathane Hizmet-
leri Koordinatörü Öğretim 
Görevlisi Nazan Öztürk ve 
Gökçe Sibel Turan’ın;  Para-
medik Erdal Tek’e, yaz sta-
jında göstermiş oldukları 
üstün çabalarından dolayı 
takdir edilen program öğ-
rencilerine ve etkinliğine 
destek veren Söke Ticaret 
Odası yetkililerine Teşekkür 
Belgelerini vermesi ile sona 
erdi. 

 Üniversitemiz Söke İşlet-
me Fakültesinde, 5 Kasım 
2019 tarihinde ‘Organ Bağı-
şı Farkındalık Etkinliği’ dü-
zenlendi.

Seminere; Söke İşletme 
Fakültesi ve Söke Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu öğrencileri, akademik 
ve idari personeli ile basın 
mensupları katıldı.

İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fatma Neval Genç 
yaptığı açıklamada, organ 
bağışının önemine dikkat 
çekti. Prof. Dr. Genç, herke-
sin bir engelli adayı olduğu 
gibi herkesin ailesinin veya 
yakınlarının organ bağışına, 
kan bağışına her an ihtiya-
cı olabileceğini, bu neden-
le organ bağışı konusunda 

duyarlılık sahibi olunması 
gerektiğini belirtti.

Etkinlikte; Söke İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Esma Gürsoy ve 
Dr. Fatma Burcu Türkmen; 
organ bağışının önemi, dik-

kat edilmesi gereken nok-
talar, organ bağış kartının 
nasıl alınacağı konusunda 
seminer verdiler.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ayrı-
ca tüm gün boyunca Fakülte 

bahçesinde, organ bağışına 
farkındalık yaratmak için 
stant açarak organ bağışla-
mak isteyen öğrenci ve per-
sonelin kayıtlarını aldı.

Söke İşletme Fakültesi’nde organ bağışına 
dikkat çekildi
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Psikoloji Bölümü seminerleri başladı
 Üniversitemiz Fen – Ede-
biyat Fakültesi Psikoloji Bö-
lümünce “Cuma Seminerle-
ri” kapsamında düzenlenen 
etkinliklerin ilki, Psikoloji 
Bölümü’nde gerçekleşti.

Seminere, öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Hacer Harlak, Prof. 
Dr. Ferhan Dereboy, Prof. Dr. 
Çiğdem Dereboy, Dr. Öğr. 
Üyesi Cennet Şafak Öztürk 
ve bölüm öğretim eleman-

ları ile klinik psikoloji lisan-
süstü öğrencileri katıldı. 

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Taha 
Eser ve Dr. Öğr. Üyesi Gök-
han Aksu’nun konuşmacı 

olarak yer aldığı seminerde, 
psikoloji alanında yapılan 
çalışmaların analizinde kul-
lanılan bir istatistik progra-
mı olan “R” programı hak-
kında bilgiler verildi. Eser 
ve Aksu; “R” programının, 
son zamanlarda istatistik-
sel analizlerde tercih edil-
meye başlanan ücretsiz ve 
kullanıcı dostu bir istatistik 
programı olduğunu belirtti.

Üniversitemiz Psikoloji Bö-
lümü tarafından hem lisans 
hem de lisansüstü öğrenci-
lerin nitelikli seminerlerle 
buluşması amacıyla düzen-
lenen Cuma Seminerleri, 
alanında uzman kişileri öğ-
rencilerimizle buluşturma-
ya devam edecek.

Öğrenciler Hastanemizde çöp toplama etkinliği düzenledi

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Öğrenci Temsilcileri ve 
European Medical Students 
Associatıon (EMSA) Öğrenci 
Topluluğu çevreye duyarlılık 
konusunda farkındalık oluş-
turmak için 19 Kasım 2019 
tarihinde Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi bahçesinde 
çöp topladı.
Etkinliğe, Tıp Fakültesi De-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe 
Fahriye Tosun, Hastane Baş-
hekimi Prof. Dr. Serkan Öncü, 
Başhekim Yardımcısı Doç. 
Dr. Tolga Ünüvar, hastane 
yöneticileri, doktorlar, idari 
personel ve Tıp Fakültesi 
öğrencileri katıldı.

İnsanlara çevre bilinci aşıla-
mak ve farkındalık yaratmak 
istediklerini belirten Tıp 
Fakültesi Öğrenci Temsilci-
si Berk Mutlu, “Hastanemiz 
çevreye örnek olan bir has-

tanedir. Bunu herkese göste-
rerek çevre bilincini oluştur-
mak istedik. Bazen dışarıda 
gezdiğimiz zaman atılmış 
çöpler, sigara izmaritleri, 
pet şişeleri oluyor. Burası 
bizim evimiz. Başhekimimi-
zin öncülüğü ile bir etkinlik 
düzenledik. Umarım çevre 
bilinci oluşturmamızda in-
sanlara örnek olmuşuzdur. 
Bu etkinlikte emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Sorunun çöp toplamak değil, 
kirletmemek olduğunu söy-
leyen Başhekim Yardımcısı 
Doç. Dr. Tolga Ünüvar, “Bu 
etkinlikle çöpleri topladık. 
Amacımız çevre temizliği ve 
buranın bu şekilde korun-
ması açısından farkındalık 
yaratmak. Bir bilinçlendirme 

etkinliği yapmak istedik ve 
amacımıza ulaştık gibi gö-
züküyor. Esas sorun çöpleri 
toplamak değil, kirletme-
mek. Bizim gibi günde yak-
laşık 4 bin 500 kişiyi ağırla-
yan bir hastane için bu çok 
kolay olmuyor. Halkımızdan 
ricamız bu konuda onların 
da daha hassas davranmala-
rıdır.” diye konuştu.
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Hemşirelik uygulamaları eğitimi verildi

 Üniversitemiz Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi ve Hemşirelik Fa-
kültesi iş birliği ile ‘İntramüsküler 
Enjeksiyon ile İlaç Uygulama Eği-
timleri’, 1 - 8 - 15 - 22 Kasım 2019 
tarihlerinde Hastanemiz Öğretim 
Üyeleri Bloğu Seminer Salonu’nda 
gerçekleşti.

Eğitim Hemşireliği Biriminin 2019 
- 2020 yıllık eğitim planına göre 
düzenlediği eğitimde, Hemşirelik 
Fakültesi Hemşirelik Esasları Ana 
Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülen-
gün Türk, hemşirelik uygulamaları-
nın temelinde yer alan ilaç uygu-
lamaları ve kanıta dayalı güncel 
bilgiler verdi.

Eğitimler, soru - cevap bölümü ile 
sona erdi.

 Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesi Acil Tıp Ana Bilim 
Dalı ile Acil Tıp Uzmanları 
Derneği’nin (ATUDER) dü-
zenlediği “24. Acil Tıp Güz 
Sempozyumu” 14 - 17 Kasım 
2019 tarihleri arasında İz-
mir’de gerçekleşti.

Sempozyumun Onursal Baş-
kanı olan Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in 
desteği ile gerçekleşen et-
kinliğe, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Ali Akyol, Acil Tıp 
Uzmanları Derneği (ATU-
DER) Başkanı Prof. Dr. Başar 
Cander, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Türkiye’de alanında tek olan 
REBOA Kursu,   Veterinerlik 
Cerrahi Ana Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Belge ve 
Veteriner Fakültesi öğretim 
üyelerinin desteği ile 14 Ka-
sım 2019 tarihinde başarıy-
la tamamlandı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Ali Akyol, Acil Tıp Uzmanları 
Derneği (ATUDER) Başkanı 
Prof. Dr. Başar Cander ve İs-
tanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
Acil Sağlık Hizmetleri Baş-
kanı Doç. Dr. Kenan Ahmet 
Türkdoğan’ın açılış konuş-
maları ile 15 Kasım 2019 
tarihinde sempozyum otu-

rumları başladı.
Sempozyumda; resüsitas-
yon, kritik hasta bakımı, 
travma, çevresel aciller, ka-
dın doğum ve pediyatrik 
aciller, acil servis sorunları 
ve güncel klavuzlar Türki-
ye’nin farklı üniversitelerin-
den alanlarında söz sahibi 
değerli uzmanların sunum-

ları ve kişisel deneyimleri 
ile konuşularak tartışıldı.
Sempozyum, ATUDER Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Zeynep Çakır, 
Sempozyum Başkanları Doç. 
Dr. Ayhan Aköz ve Doç. Dr. 
Mücahit Avcil’in kapanış ko-
nuşmaları ile son buldu.

24. Acil Tıp Güz Sempozyumu gerçekleşti
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 Üniversitemiz Uygula-
ma ve Araştırma Hastanesi 
Kalp Damar Cerrahisi Ana-
bilim Dalı tarafından ilki 22 
Kasım 1999 tarihinde ger-
çekleştirilen açık kalp ame-
liyatının 20. yıl kutlaması 
22 Kasım 2019’da  Kalp 
Damar Cerrahi Servisi’nde 
gerçekleştirildi.

Hastanemizde ilk açık kalp 
ameliyatının yapıldığı hasta 
Meral Durmaz’ın da davet 
edildiği kutlamaya Kalp Da-
mar Cerrahisi Anabilim Dalı 
öğretim elemanları, Aneste-
zi ve Kardiyoloji Bölümün-
den akademisyenler, asis-
tanlar ve hemşireler katıldı.
Hastanemize  gelmeden  
önce gittiği başka bir hasta-
nede 3 aylık ömrünün kaldı-
ğı söylenen Meral Durmaz, 
“Adnan Menderes Üniversi-
tesi Kalp Damar Cerrahisine 
başvurdum ve bu ameliya-
tın ilk kez yapılacağını öğ-
rendim. Ama doktorlarıma 
güvenerek bu ameliyatı ka-
bul ettim. Alanında uzman 
değerli doktorlarım saye-

sinde 20 yıldır sağlıklı bir 
şekilde yaşıyorum ve hepsi-
ne teşekkür ediyorum.”dedi.

Yapılan ameliyat hakkın-
da bilgiler veren Kalp ve 
Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Berent 
Dişçigil, “Meral Hanım bu 
ameliyatı kabul ederek bir 
yol açtı ve bu yoldan binler-
ce hasta yürüdü. ADÜ Kalp 
Damar Cerrahisi Kliniği Ay-
dın’da kalp cerrahisinin ön-
cüsü, Meral Hanım da kalp 

hastalarının öncüsü oldu. O 
da aynı cesaretle yola çıktı. 
Yaptığımız bu ilk ameliyat 
ile çıktığımız bu yolda şu-
anda kalp ameliyatı olan 
hastaların sayısı 4 bini 
geçmiş durumda ve başa-
rı oranlarımız dünyanın en 
gelişmiş kalp merkezlerinin 
sonuçları ile aynı. diye ko-
nuştu. 

Keyifli anların yaşandığı 
kutlamada, 20 yıl önce ga-
zetelerde çıkan ilk açık kalp 

ameliyatı haberlerinin yer 
aldığı kupürleri ve ameliyat 
öncesi hazırlık notlarının 
bulunduğu defterden bö-
lümler okundu, anılar taze-
lendi. 

Toplu fotoğraf çekimlerinin 
ardından Prof. Dr. Berent 
Dişçigil, Meral Durmaz’a 
çiçek takdim etti ve günün 
anısı için hazırlanan pas-
tanın kesilmesiyle kutlama 
sona erdi.

Üniversitemizde açık kalp ameliyatının 20.yılı kutlandı

Üniversitemiz organ bağışına dikkat çekti
 Üniversitemiz Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli 
Koordinatörlüğü tarafından organ ba-
ğışının önemine dikkat çekmek ama-
cıyla 12 - 13 Kasım 2019 tarihlerinde 
stant açıldı.

Ülkemizde organ nakli olmayı bek-
leyen hasta sayısının her geçen gün 
arttığına dikkat çeken Koordinatörlük 
personeli, “Toplumda yanlış bilgiler 
ve ön yargılar sebebiyle organ bağışı 
oranları yetersiz kalmaktadır. Sağlık-
larına kavuşması sadece organ nakli 
ile mümkün olan hastalarımız için or-
gan bağışı umut ışığı olmaya devam 
etmektedir.” diyerek organ bağışının 
önemine dikkat çekti.
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 Hastanemiz Sağlıkta Ka-
lite Standartları (SKS) ge-
reğince TC Sağlık Bakanlığı 
tarafından Sağlıkta Kalite 
Değerlendirmeleri, 27 - 29 
Kasım 2019 tarihleri arasın-
da gerçekleşti.

Toplantıya Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Ali Akyol, Rektör 
Danışmanı Prof.Dr. Mehmet 
Dündar, Hastane yönetimi, 
değerlendirme ekibi, akade-
mik ve idari personel katıldı.
Kalite Yönetim Birimi So-
rumlusu Başhekim Yardım-
cısı Doç.Dr. Tolga Ünüvar, 
Sağlık Bakanlığı Kalite Ak-
reditasyon Daire Başkanlığı 
Değerlendirme ekibine açı-

lış toplantısında Hastane-
miz hakkında bilgilendirme 
yaptı. Ünüvar, “Hastanemiz 
ilk hizmet vermeye başla-
dığı günden bugüne çok yol 
aldı ve gelişti. Bu hizmet-
leri verirken nasıl daha iyi 
hizmet veririz, hasta mem-
nuniyeti nasıl arttırılabi-
lir diye sürekli çalışmalar 
yapıyoruz. Hasta ve çalışan 
odaklı olarak gelişmeye de-
vam ediyoruz. Hasta sayısı, 
yatak sayısı ve yapılan ame-
liyat sayılarında yaşanan 
artış, Hastanemizin tercih 
edildiğini gösteriyor. Kalite 
odaklı çalışıyoruz ve çalışan 
memnuniyetini dikkate ala-
rak hizmet içi eğitimler, top-

lantılar düzenliyoruz.” diye 
konuştu.

Ekip Koordinatörü Ayhan 

Kalyoncu, gerçekleştirdiği 
sunumda SKS temel faaliyet 
alanları, mevzuat ve yönet-
melik hakkında bilgi verdi.

Sağlıkta kalite değerlendirmeleri gerçekleşti

9. Geleneksel Prematüre Günü gerçekleşti
 9. Geleneksel Prematüre 
Günü,  18 Kasım 2019 tari-
hinde Atatürk Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleşti.

Etkinliğe, Tıp Fakültesi De-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe 
Fahriye Tosun, Üniversitemiz 
Uygulama ve Araştırma Has-
tanesi Başhekim Yardımcısı 
Doç. Dr. Tolga Ünüvar ile öğ-
retim üyelerimizin yanı sıra 
prematüre bebek sahibi ai-
leler ve çocuklar katıldı.

Tıp Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun 
yaptığı açılış konuşmasında, 
“Bugün 9. Geleneksel Dün-
ya Prematüre Gününü kut-
luyoruz. Prematüre doğan 
bebeklere ve onlara bakım 
veren doktor, hemşire ve ai-
lelerinin yaşadığı sorunlara 
dikkat çekerek farkındalık 
yaratmak için buradayız. Bu 
bir ekip işidir ve uyum için-

de çalışan bu ekibe teşekkür 
ederim.” dedi.
Çocuk Neonatoloji Bilim 
Dalı Başkanı ve Yenidoğan 
Ünitesi Sorumlu Hekimi 
Prof. Dr. Münevver Kaynak 
Türkmen, 9. kez Dünya Pre-
matüre Bebek Günü etkin-
liğinde bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek “Anne karnında 37. 
haftayı tamamlamadan dün-
yaya gelen bebeklere pre-
matüre diyoruz. Bu bebekler 

anne karnındaki büyüme ve 
gelişmelerini henüz tamam-
lamadan dünyaya geldikleri 
için başta solunum sistemi 
olmak üzere, kalp - damar, 
sindirim ve sinir sistemi ile 
ilgili sorunlarla karşı karşıya 
kalırlar. Bu nedenle özenli 
bir bakıma,  onlar için özel 
olarak tasarlanmış hastane 
ve yenidoğan yoğun bakım 
ünitelerine ihtiyaç vardır. 
Hastanemiz Yenidoğan Yo-
ğun Bakım Ünitesi üç öğ-
retim üyesi, deneyimli 40 
hemşire ve 10 sağlık perso-
neli ile çoğunluğu prematü-
re bebek olmak üzere yılda 
yaklaşık 1000 bebeği ağırla-
maktadır.” diye konuştu.
Prematüre çocukların, resim 
çizip boyama yaparak eğ-
lendiği, yüzlerinin boyandığı 
etkinlik, Prof. Dr. Münevver 
Kaynak Türkmen’in prema-
türe çocuklar ve aileleriyle 
birlikte günün anısına ha-
zırlanan pastayı kesmesiyle 
sona erdi.  
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 Lösemili Çocuklar Haftası 
kapsamında Aydın İl Emniyet 
Müdürlüğü, Leyla’dan Sonra 
Topluluğu üyeleri ve Özel Ay-
dın Pusula Koleji 5 - 6 Kasım 
2019 tarihlerinde gerçekleş-
tirdikleri farklı etkinliklerle, 
Uygulama ve Araştırma Has-
tanemizde tedavi gören ço-
cukları ziyaret etti.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü 
Toplum Destekli Polislik Şube 
Müdürlüğü çalışanları, Hasta-
nemiz Çocuk Onkoloji Servi-
si’nde tedavi görmekte olan 

çocukları ziyaretleri sırasında 
çocuklara hediyeler dağıta-
rak mutlu olmalarını sağladı. 
Toplum Destekli Polislik Şube 
Müdürü Berrin Çevik “Hastalı-
ğın, çocuklar açısından büyük 
bir travmatik olgu olmasın-
dan dolayı küçük bir umudun 
bile tedavinin olumlu sonuç-
lanmasına önemli katkı sağ-
ladığı düşünülerek çocukları-
mızı ziyaret ettik ve her daim 
yanlarında olduğumuzu dile 
getirdik.” dedi.

“Her Çocuk Bir Bayram” 
sloganı ile çocukların yüzünü 
güldürdüler

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin kurduğu Ley-
la’dan Sonra Topluluğu’nun 
50 üyesi ‘Lösemi Haftası’ 
kapsamında 5 Kasım 2019 
tarihinde Hastanemiz Pediat-
ri Servisi’nde yatmakta olan 
çocuklar için etkinlik düzen-
ledi. Tıp Fakültesi öğrencile-
ri kendi harçlıklarıyla almış 
oldukları boyama kitapları, 

boyalar ve balonlar eşliğinde 
servisteki çocukları ziyaret 
etti. Ailelere geçmiş olsun di-
leklerini ileten üniversite öğ-
rencileri, çocuklara hediyeler 
verip oyunlar oynayarak bo-
yama kitaplarındaki resimleri 
birlikte boyaladılar. Müzik eş-
liğinde söylenen şarkılar, te-
davi gören çocukların keyifli 
vakit geçirip bir nebze de olsa 
gülümsemelerini sağladı.

“Amacımız lösemiye karşı 
farkındalık oluşturmak”

Özel Aydın Pusula Koleji Mü-
zik Kulübü öğrencileri ve öğ-
retmenleri Hastanemiz Çocuk 
Onkoloji ve Hematoloji Servi-
si’nde tedavi görmekte olan 
çocukları ziyaret etti. Müzik 
Kulübü öğrencileri, söyledik-
leri şarkılarla tedavi gören 
çocuklarımız ve ailelerinin ke-
yifli vakit geçirmelerini sağla-
yarak lösemiye karşı farkında-
lık oluşturdu.

 Türk Cerrahi Derneği ve Tıp 
Fakültesi Genel Cerrahi Ana 
Bilim Dalı’nın birlikte düzen-
lediği “Kolorektal Cerrahide 
Güncel Tedaviler” adlı bölge-
sel toplantı, 16 Kasım 2019 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Miletos Salonu’nda 
gerçekleşti.

Toplantıya; Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
Erdem Ali Özkısacık, Türk Cer-
rahi Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Seher Demirer ve akademis-
yenler katıldı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı 
toplantının açılış konuşması-
nı yapan Sempozyum Başkanı 

ve Üniversitemiz 
Tıp  Fakültesi  
Genel  Cerrahi  
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Ender De-
mirkıran, “Kolo-
rektal Cerrahide 
Güncel Tedaviler 
konusunu  hep  
birlikte  konu-
şup  tartışmayı  
hedefledik.  Bu  
konuda bölgemizde ve ülke-
mizde bilgi ve deneyimlerini 
bizlerle  paylaşmalarından  
çok şey kazanacağımız de-
ğerli hocalarımızla birlikteyiz. 
Bize bu olanağı sağlayan Türk 
Cerrahi Derneğine ve bilimsel 
katkı sağlayan tüm hocala-

rımıza şükranlarımı sunuyo-
rum.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, yaptığı ko-
nuşmasında “Üniversitemiz 
bilimsel anlamda Türkiye’de-
ki önemli üniversitelerden 

birisi olmakla birlikte bu an-
lamda ciddi çalışmalar yü-
rütmekteyiz. Siz değerli bilim 
insanlarını Üniversitemizde 
ağırlamaktan gurur duyduğu-
muzu belirterek toplantının 
verimli geçmesini temenni 
ediyorum.” dedi.

Hastanemizde tedavi gören lösemili çocuklarımıza moral 
ziyaretleri düzenlendi

Üniversitemizde "Kolorektal Cerrahide Güncel Tedaviler" 
konuşuldu
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 Bozdoğan Meslek Yük-
sekokulu (MYO) tarafından 
düzenlenen ‘Organ Nakli 
ve Bağışı’ konulu seminer 6 
Kasım 2019 tarihinde ger-
çekleşti.
Dr. Merve Abbak’ın konuş-
macı olarak katıldığı semi-
nerde Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri, bağışlanan her 
organın yaşama tutunmak 
isteyen bir insana el uzat-
mak anlamına geldiği konu-
sunda bilgilendirildi.
Organ naklini “görev yapa-

mayacak kadar hasta bir 
organın, yenisi ve sağlamı 
ile değiştirilmesi işlemi” 
olarak ifade eden Abbak, 
Organ bağışının “canlıdan 
ve kadavradan” olmak üze-
re iki şekilde gerçekleştiğini 
belirterek organ bağışı ile 
ilgili prosedürler hakkında 
bilgiler verdi. 
Bozdoğan MYO  personeli 
ve öğrencilerinin yoğun ilgi 
gösterdiği etkinlik sonunda, 
organ nakli ve bağışı ile il-
gili broşürler dağıtıldı.

Bozdoğan MYO’da “Organ Nakli ve Bağışı” semineri verildi

Radyoloji Günü etkinliği gerçekleşti

Öğretim elemanlarımızdan sözel bildiri ikincilik ödülü

 Söke Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
tarafından  düzenlenen  
Radyoloji Günü Etkinliği, 1 
Kasım 2019 tarihinde Söke 
Amerikan Kültür Koleji Kon-
ferans Salonu’nda gerçek-
leşti. 

Söke Sağlık Hizmetleri MYO 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Dr. Gülfer Doğan Pekince 
açılış konuşmasında bu tür 
etkinliklerin,  öğrencilerin  
meslekleri ile ilgili farkın-
dalıklarını arttıracağını ve 
onları çalışma hayatına ha-
zırlamada büyük rol oynaya-

cağını belirtti. Pekince, aynı 
zamanda öğrencilerin birer 
sağlık profesyoneli olmadan 
önce meslek bilinci kazan-
malarında yapılan etkin-
liklerin katkı sağlayacağını 
vurguladı.

Etkinlikte konuşmacı olarak 

yer alan Üniversitemiz Hem-
şirelik Fakültesi Dekanı ve 
Tıp Fakültesi Radyoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yelda Özsunar Da-
yanır ‘Beyin Görüntüleme-
de İleri Teknoloji Kullanımı’ 
konulu sunumunda, eski ve 
yeni radyolojik cihazların 
avantajlarının yanı sıra de-
zavantajlarının da olduğunu 
örneklerle vurguladı. Rad-
yolojide kullanılan cihazla-
rın her zaman hasta yararı 
gözetilerek kullanılmasının 
önemine değinen Dayanır, 
öğrencilere beyin görün-
tülemede ileri teknolojik 
cihazlar konusunda bilgiler 
verdi.

 Üniversitemiz Hemşire-
lik Fakültesi Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği Ana 
Bilim Dalı Öğretim Eleman-
ları Arş. Gör. Rüveyda Yüksel, 
Prof. Dr. Hülya Arslantaş, Dr. 
Öğr. Üyesi Mehtap Kızılkaya, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği Ana Bilim Dalı 

yüksek lisans öğrencisi Se-
her İnalkaç ve Tıp Fakültesi 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üye-
si Prof. Dr. İ. Ferhan Dere-
boy’un çalışması, 22 - 24 Ka-
sım 2019 tarihleri arasında 
düzenlenen 3. Ruhsal İyileş-
tirim Kongresi’nden ödülle 
döndü. Kocaeli’nde düzen-

lenen kongrede, öğretim 
elemanlarımız, “Ruh Sağlığı 
İyileşme Ölçeğinin Türkçe 
Formunun Geçerlik ve Güve-
nirlik Çalışması” ile Türkiye 
Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı 
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Bilim Teşvik Ödülü kapsa-
mında sözel bildiri ikincilik 
ödülü kazandı.
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