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...Ve nihayet bir yılı daha bitirdik. Sevine-

lim mi üzülelim mi bilmiyorum. Bardağın
hep dolu tarafına bakıp, yarınlardan muştular
beklediğimiz, “Ümid iledir cihanda herşey”
felsefesini benimsediğimiz için; her doğan
günün mutluluklar getireceğine inanıyorum.
Her geçen günün ömürden gittiğini düşün-
müyorum bile. Dünü anıp dövünmenin de,
dünde kalıp sevinmenin de bir faydası yok.
Zira, “Dün, dünde kaldı cancağızım. Yarın-
lara umutla bakmak lazım...”

2013’de üniversitemizde birçok yeni bina
yapıldı. Hepsi de ayrı mutlu etti hepimizi.
Ancak geleceğin parıltısı şimdiden gözleri-
mizi kamaştırıyor. İletişim ve Edebiyat fakül-
telerimizin ek derslikleri muhteşem. Diş
Hekimliği’nin inşaatları muhteşem. Acil ser-
visin yeni düzenlemesine eklenecek Tıp Fa-
kültesi’nin yeni ameliyathaneler bloğu ve
daha birçok inşaat... Hepsi için de Sayın
Rektörümüze teşekkür borçluyuz.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı’nı
yine muhteşem bir konserle kutlayacağız.
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nin
perdeleri arasına sıkışan notalar bir araya
gelip hoş bir seda oluşturacak. Kültür Bakan-
lığı Devlet Korosu sanatçılarından Asuman
Ertekin, önceki şefi Hayati Çiftçi, TRT Halk
Müziği Sanatçısı Tuğba Ger ve Konservatuva-
rımızın birbirinden değerli sanatçıları; Ahmet
Utku, Dilek Şafak Çakar, Seher Dilmaç
Meriç ve Tolga Meriç medya için söyleyecek.
Geçen yılın bazı sanatçıları 2015’de çalaca-
ğımız ilk kapılar olacak. 

Medyanın bütün birimlerinde çalışan dost-
larımız ve hocalarımız davetlilerimiz. Bera-
ber söyleyip, beraber eğleneceğiz. Ege
Üniversitesi’ne 6 ödülle üçüncülük getiren
iletişimci gençlerimiz; eğlenmeyi en çok siz
hak ettiniz. Sizleri de bekleriz.

Medyanın gözdesi sevimli yavrumuz Melis
de, doktoru izin verirse bu mutlu günü-
müzde katılsın isteriz.

Yeni yıl deyince daha çok şey yazmak ge-
liyor içimden. Ama ne yazık ki zaman dar ve
yazabilmek için çok az yerim var.

Yeni yılınız, yeni umutlar, yeni mutluluk-
larla dolsun; tüm hayalleriniz hakikat olsun.
Ve tabi ki yeni yılda da bize mutluluklarınıza
tanık olmak nasip olsun.

Nice mutlu yıllara...

A.Oğ uzha n KAVAKLI

Yeniliklerle
nice mutlu
yıllara...

Aydın doğAn VAkfı’ndAn EgE İLETİŞİM’E 6 ödüL

AYDıN
Doğan 
vakfı’nın bu

yıl 25’incisini
düzenlediği Genç
İletişimciler 
Yarışması’nda 
Ege Üniversitesi 
İletişim Fakültesi,
Sosyal Medya 
Projesi’nde 
1’incilik ve beş 
ayrı kategoride 
3’üncülük ödülüne
layık görüldü. Bu
dereceleriyle Ege 
İletişim, tüm 
iletişim fakülteleri
içinde üçüncü 
sıraya yerleşti. 
Fakültenin başarısı
Ege’de büyük 
sevinç yarattı.

EGE ÜNİvERSİTESİ'NE
BÜYÜK ONuR...

İ
ZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş,
2013 yılı “İzmir Şehrine Katkı

Ödülü”nün Ege Üniversitesi’yle birlikte
8 üniversiteye verileceğini açıkladı. De-
mirtaş, “İzmir’in bir eğitim kenti olma-
sına yaptıkları katkı, beyin göçünü
önlemeleri, kentin ekonomisine artıları
nedeniyle İzmir’de kurulu tüm üniversi-
telerimize bu ödülü veriyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi’nin; sanat konusuna ver-
diği önemi; sanatı eğitim aracı ve estetik
unsur olarak algılayışını ve asıl özgür yara-
tım olan sanatla güncellenmeyi, gençleri
deneyimli ustalarla buluşturarak geleceği
kurgulamasına yardımcı olmayı bölgeye ve
ülkeye aktarma olgusunun ürünü olan
Uluslararası EgeArt Sanat Günleri’nin be-
şincisi düzenlendi.    EgEArt EkimizdE...

EgeArt tüm renkleriyle özel sayımızda...

Melis nihayet gülüyor
Geceyarısı gelen ilik nakledildi

EE
gE gE Üniversitesi Tülay Aktaş Onko-
loji Hastanesi’nde 2,5 yıldır tedavi
gören İzmirli lösemi hastası Melis

Akbaş, yaşgününden 2 gün sonra yeni bir ya-
şama başladı. Almanya’dan beklenen kemik
iliği özel kurye aracılığıyla, gece geç saat-
lerde uçakla İzmir’e geldi. Gelir gelmez de
ilik Melis’e nakledildi.

EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Kansoy ve
Prof. Dr. Serpil Aksoylar başkanlığındaki
ekip, sabahı beklemeden nakli gerçekleş-
tirdi. Prof. Dr. Savaş Kansoy, operasyonun ba-
şarılı geçtiğini belirterek, “Asıl zorlu süreç
şimdi başlıyor. Önemli aşamayı geçtik. Ancak
hastanın steril ortamda 3 haftalık destek te-
davisine ihtiyacı var. Enfeksiyona açık bir
hasta. Temennimiz herşeyin yolunda git-
mesi. 3 hafta sonra gerçek müjdeyi vermek,
hem Melis’i, hem de Melis’in milyonlarca se-
venini mutlu etmek istiyoruz” dedi. 

Bu temenniyi tüm Ege Üniversitesi olarak
paylaşıyoruz.

Operasyon sonrası

sağlığı ve morali 

yerinde olan 

Melis’in bu ilk pozu

tüm sevenlerini

mutlu etti. Şimdi

herkesin duası, 

Melis’in bir an 

önce koridorlarda 

koşması.

EGE İLETİŞİMİN ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİLERİt

l Sosyal Medya Projesi 1.lik Ödülü:
Gizem Turan, Onur Avcı, Yağmur Bulut ve 
Gökhan Kaygısız

l Reklam –Reklam filmi Senaryosu 3.lük Ödülü:
Sezercan Keleş 

l Basın Reklam 3.lük Ödülü:  Demet Mutlu

l Açıkhava Reklamı 3.lük Ödülü:
Alican Kılıçoğlu

l Ürün/Hizmet Tanıtım 3.lük Ödülü:
Ayşen Sevinç, Gülden Baysal ve İnci Altuna

l Sosyal Sorumluluk 3.lük Ödülü:
Kardelen Atmaca, Merve Ciritoğlu, Miray Tuncel
ve Merve Yüksel 

Prof. Dr.
Müge
Elden

Hanzade
Doğan
Boyner

İLK POZ...



Ka emKÜLTÜR / SANAT2
ARALIK
2013

CMYK   SAYFA 2

EE
Ü Ü Atatürk Kültür Merkezi, Sunay Akın'ın "İki
Kitap Bir Heves" adlı tek kişilik oyununa ev
sahipliği yaptı. Akın'ın Türkiye'nin aydın-

lanma tarihinin sayfalarını bir bir çevirdiği oyun izle-
yicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Salonun hınca hınç
dolu olmasını Sunay Akın; "Bu salonun dolu olması
beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben oyunlarımdan, ki-
taplarımdan ve programımdan kazandıklarımla kur-
muş olduğum müzeyi ayakta tutuyorum" dedi.

Tek kişilik oyununa
başlamadan önce 23
Nisan 2005 tarihinde
kurmuş olduğu İstan-
bul Oyuncak Müzesi
hakkında izleyenlere
bir slayt gösterisi
sunan Akın, "Müzeler
bir toplumda demok-
rasinin ne kadar 
geliştiğinin gösterge-
sidir" diye konuştu.
Oyunun hemen ar-
dından bir imza
günü gerçekleştiren
Akın, sevilen kitap-
larını imzaladı. 

seda anıK 

İ
zmir Büyükşehir Belediyesi’nin
düzenlediği  “9. Balkanlılar 
Halk Dansları Festivali” Ege

üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar
-MÖTBE- Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Türkiye dahil 12
ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen
Balkan halk dansları gösterisi Ege
üniversitesi’nde izleyicilere güzel

anlar yaşattı. İlk olarak Türk 
ekibinin sahneye çıktığı festivalde,
dans toplulukları ülkelerini en iyi
şekilde temsil etti. Ekipler, yöresel
kıyafetleriyle, ezgileriyle izleyen-
lere doyumsuz anlar yaşattı. Bal-
kan halklarının Türk halkıyla
kültürel benzerliği ve kardeşliği bir
kez daha vurgulandı.    Uğur Ünsal

EE
gEgE Üniversitesi Tıp Fakültesi Fotoğrafçı-
lık Topluluğu (ETFO) tarafından düzenle-
nen “ Karma Fotoğraf Sergisi” Ege

Üniversitesi Tıp Fakültesi A-B Öğrenci Amfisi
Koridoru’nda sanatseverlerin beğenisine su-
nuldu. Sergiyi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu ve Tıp Fakültesi
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın açtı.

Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, “Çok güzel bir
sergi.  Öğrencilerin böylesine güzel bir organi-
zasyonda yer alması bizleri mutlu etti. Güzel
sanatlara olan yakınlığından dolayı öğrencile-
rimi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese te-
şekkür ederim” dedi. 

Ege Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu Baş-
kanı Okan Arman ise “Amatör ruhla, profesyo-
nel kaliteyi yakalamak istiyoruz. Tıp fakültesi
öğrencilerinin güzel sanatlara olan ilgisini bili-
yoruz. Bu ilgiyi  artırmak istiyoruz. Sene içinde
organizasyonlarımız devam edecek. Dersleri-
mizi gerek saha çalışmaları, gerek teorik olarak
veriyoruz. Grubumuz hızla büyüyor. Tüm tıp
fakültesi öğrencilerini sergimize ve topluluğu-
muza bekliyoruz”  dedi.                   Ufuk Kendirci

Arman, “Amatör ruhla,
profesyonel kaliteyi 

yakalamak istiyoruz”

Sunay Akın ile

“İkİ kİtap bİr heves”

MÖTBE’DE BALKAN rüzgârI EsTİ

EE
gE gE Üniversitesi (EÜ) 50.
Yıl Köşkü’nde düzenlenen

“Barok’tan  Romantik’e” adlı
klasik müzik dinletisiyle se-
venleriyle tekrar buluşan EÜ
Elektronik Mühendisliği ve
Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğ-
retim Üyesi Dr. Mete Neptun,
düzenlediği açıklamalı dinleti-
lerde 8. yılı ardında bıraktı.

Uzun süre
Almanya’da
yaşayan Dr.
Neptun, “8 yıl-
dır daimi ola-
rak her ay bu
açıklamalı
dinletileri düzenliyorum. İn-
sanlarla birlikte; Haydn, Mo-
zart, Beethoven, Chopin,
Vivaldi ve birçok klasik müzik
sanatçısını dinliyoruz. Onlara
bu sanatçıların hayatları ve
eserleri hakkında bilgiler veri-
yorum” dedi. Dinletiye klasik
müziğin babası olarak nitelen-
dirdiği Joseph Haydn’ın 94.
senfonisi "Surprise" ile başla-
yan Dr. Neptun, daha sonra
Haydn’ın hayatı ve müzikal ki-
şiliğinden bahsetti.

40 senedir klasik müzik tut-
kunu olduğunu söyleyen Dr.
Neptun, açıklamalı dinletileri-
nin ve Radyo Ege Kampüs’te
yayınlanan “Klasik Müziği An-
lamak” adlı radyo programı-
nın beklediğinden daha yoğun
bir ilgi gördüğünü, çalışmala-
rına hız kesmeden devam
edeceğini dile getirdi.

EE
gEgE Üniversitesi Ege Rock
Topluluğu, İstanbul Agop’un
katkılarıyla düzenlediği

workshop kapsamında Duman gru-
bunun davulcusu Cengiz Baysal’ı
konuk etti. Fen Fakültesi Konferans
Salonu’nda gerçekleşen workshop
renkli anlara sahne oldu. Sahnede 3
parça çalan Baysal, performansıyla
izleyicilerden tam not aldı. Workshop
daha sonra izleyicilerle soru cevap
şeklinde devam etti. Çocukluğundan
müziğe olan ilgisine, Amerika’daki
müzik eğitimine kadar pek çok şeye
değinen Baysal, Duman grubu ile yol-
larının nasıl kesiştiğini de anlattı. 

Cengiz Baysal Ege Ajans’ın sorula-
rını şöyle yanıtladı;

- Türkiye’deki caz rock müzik için
ne düşünüyorsunuz?

- Rock müziği çok ilerledi. 90’lı yıl-
ların sonlarından başlayarak birçok

grup çıkıyor. İnsanlar kendi müzik-
lerini çalıyorlar. 80-90’larda cover
çalan rockçılar vardı. Artık öyle
değil, herkes beste yapıyor. İyi görü-
yorum, grup sayısı fazlalaştı. Belki
oran çok değişmedi. Bu grupların
içinde hepsi beklediğimiz seviyede
olmayabilir ama dünyanın neresine
giderseniz bu böyledir.

- Türkiye’de rock müzikle ilgile-
nen amatör gruplara yardım ediyor
musunuz?

- Prodüksiyon tipi şeyler yapmıyo-
ruz. Beste de yapmıyoruz. Grupların
estetik olarak kendi yollarını çiz-
mesi gerekir. Benim inancım herkes
kendi sesini bulmalı. Fakat bazen
benim web siteme video çekip gön-
deren amatörler oluyor. Onlara tav-
siye veriyorum.

- Türkiye’de davul vs. ekipmanları
teminde sıkıntı çekiyor musunuz?

- Zil cenneti burası. Ben İstanbul’da
yaşıyorum. Workshopu İstanbul Agop
düzenliyor. Zaten sıkıntı yok ekipman
bulmak konusunda. 80’lerde sıkıntı
çektim, fakat şu an rahatım.

- Duman grubuyla yollarınız nasıl
kesişti?

- Duman grubu 2002’de stüdyo
müzisyeni arıyordu, bana geldiler.
Ben de memnuniyetle kabul ettim.
Önceden takip ediyordum. Zaten
Ari (Barokas) ile 90’larda çalışmış-
tık. 80’lerde de Batuhan’la (Mutlu-
gil) çalıştık. Daha sonra Ari askere
gidince sahnede davulcuya ihtiyaç
oldu, tekrar görüştük ve konserlere
çıkmaya başladım. Mayamız tuttu ve
7 yıldır Duman’la çalışıyorum.

Workshop Cengiz Baysal’ın hay-
ranlarına  imza vermesi ve fotoğraf
çekimiyle son buldu.

Bahriye Karal / Gül KaBa

CENGİZ
BAYSAL
EGE’NİN 
KONUĞU 
OLDU

Hakan Hepcan güldürdü

EE
gEgE Üniversitesi
İşletme Kulü-
bü’nün konuğu

olan internet fenomeni
Hakan Hepcan, Yusuf
Vardar Kültür Merke-
zi’nde (MÖTBE) gerçek-
leştirilen söyleşide,
izleyenleri gülmekten
kırdı geçirdi.

Vine adında, kullanı-
cılarının maksimum 6
saniyelik kısa videolar
çekebilmesini sağlayan
uygulama sayesinde
kısa sürede internetin

sevilen yüzlerinden bi-
risi olan Hepcan’ı, yak-
laşık 1000 kişi izledi.

Hepcan, “Başarım bir
tesadüf değil. 14 yıldır
müzik sektörünün
içinde olan birisi olarak,
her zaman şov dünyası-
nın içindeydim ve bu-
günki başarılarımı da
bu geçmişime bağlıyo-
rum” şeklinde konuştu.
Etkinliğin sonunda
Hepcan, hayranlarıyla
birlikte fotoğraf çektire-
rek, imza dağıttı.

İnternette ünlenen, kısa 
sürede televizyonunda tanınan

yüzlerinden biri olmayı 
başaran, Okan Bayülgen’in 
düzenlediği bir televizyon 

programında boy gösteren
Hepcan, bunun yanında müzik

kariyerini devam ettiriyor. 

Klasik müzikle 40 yıl

ANLATIMLI DİNLETİ
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EE
gE gE Üniversitesi Bilim
Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi

(EBİLTEM)  ile İzmir Ticaret
Borsası (İTB) AR-GE Müdür-
lüğü işbirliğinde hazırlanan
“İzmir Ticaret Borsası Ar-ge ve
İnovasyon Kapasitesi Durum
Analizi” araştırmasının sonuç-
ları düzenlenen basın toplantı-
sında kamuoyu ile paylaşıldı.  

Toplantıda konuşan Ege
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Candeğer Yılmaz, Ege Üniversi-
tesi’nin üniversite- sanayi iş-
birliğine daha 1960’lı yıllarda
Piyale ile ticari tarhana ürete-
rek başladığını hatırlattı. 

“EBİLTEM, Ege Bölgesi için,
bilim-iletişim-teknoloji merkezi
adı altında, üniversite-sanayi iş-
birliğinin ege modelidir” diye
konuşan  Rektör Prof. Dr. Can-
değer Yılmaz, “Biz sadece daha
önce yapılmışları tekrar eden
kurumlar değiliz. Bu bize yetmi-
yor. Yaptığımız projelerde bir
farklılığın olması gerekiyor. Bu
işteki farklılığımız ise genel bir
ar-ge, inovasyon, yetenek eko-

sistem haritası çıkarmanın ya-
nında firmalara kendi karnele-
rini vermek. Bunu yapma
amacımızı ise, bu karnelerle fir-
maların kendi işletmelerinin
uluslararası rekabetteki durum-
larını tespit edip, üniversitenin
katkısının ne olacağı konusunda
farkındalıklarını arttırmak şek-
linde özetleyebiliriz. Bu araştır-
mada aldığımız sonuçlar iki
önemli konunun olduğunu gös-
terdi. Bunlardan biri, proje
üretme konusundaki çekince-
lerdi. Bunun nedeni projelerin
biraz daha üniversite odaklı iş
olmasıdır. İkincisi ise kaynaklar-
dan faydalanma konusunda çe-
kinceler. Ama biz bu konuları
işbirliği ile aşılabilecek konular
olarak görüyoruz” diye konuştu.

“GELECEĞİ YARATMAK 

ZORUNDAYIZ”

2023 yılında dünyanın 10
büyük ekonomisinden biri ol-
mayı hedefleyen Türkiye’nin ar-
ge ve inovasyonu ıskalama
lüksü olmadığını ifade eden  İTB
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli ise “Bu hedeflere ulaş-
mak için geleceği öngörmek ve
hatta bir adım ileri giderek, bi-

limsel anlamda geleceği yarat-
mak zorundayız” dedi.

Durum analizinin EBİLTEM
ile 5 Nisan 2012 tarihinde im-
zalanan işbirliği protokolü
kapsamında hazırlandığını
söyleyen Kestelli, “Bu çalışma
ile İzmir’de ilk defa bir meslek
kuruluşu üyesi firmalarla
anket uygulaması yapıldı. Ça-
lışma, firmaların ar-ge ve ino-
vasyon potansiyellerinin
ortaya konulması, İzmir Tica-
ret Borsası Üye İnovasyon Ha-
ritası’nın hazırlanması, firma
bazında firmalara özgü değer-
lendirme ve öneriler üretil-
mesi açısından örnek oldu. Bu
araştırma İzmir Ticaret Borsa-
sı’nın daha güçlü bir sektör
için yapacağı çalışmalarda
kutup yıldızı görevi üstlene-
cektir” şeklinde konuştu.

EBİLTEM, borsanın inovasyon
haritasını çıkardı

Ali İhsan MİMTAŞ

Araştırma kapsamında İzmir Ti-
caret Borsası üyesi 63 firmaya; ar-
ge, inovasyon, üniversite- sanayi
işbirliği, proje oluşturma yetenek-
leri,  fikri ve sınai mülkiyet hakları,
devlet desteklerinden yararlanma
gibi toplam 12 başlıktaki mevcut
durumlarını tespit etmek amacıyla

“Ar-ge ve İnovasyon Yetenek An-
keti” uygulandı.  

Araştırma sonucunda İTB üye
firmalarının, ar-ge ve inovasyon
genelinde belirlenen 12 temel baş-
lıktan proje oluşturma ve süreç ino-
vasyonu konularında ortalama
değerlerin üzerinde iken, 10 baş-

lıkta bu değerlerin altında yer aldık-
ları tespit edildi. Araştırma verileri,
eksiklikler ve problemlerin firma ba-
zında temsil edilerek giderilmesi-
nin, mikro ölçekte firmaların, makro
ölçekte ise İzmir ve Türkiye’nin ge-
lişmesine önemli katkı sağlayacağı
sonucunu içeriyor.

ArAştırmA neleri kApsıyor?

EE
gE gE Üniversitesi (EÜ) Emel Akın
Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim
Teknolojisi öğrencilerinin, Öğretim

Görevlisi Dr. Serpil Kaya rehberliğinde
“Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kap-
samında hazırladıkları “Geleceğimiz Enkaz
Altında Kalmasın” adlı projeleri EÜ bünye-
sinde hazırlanan diğer projeler arasında
üçüncü oldu. Dr. Serpil Kaya, proje uygula-
maları sırasında öğrencilerin birçok aileye
ulaştığını ve sonuçların çok ümit verici ol-
duğunu söyledi. Dr. Kaya, öğrencilerin ça-
lışmalarını daha ileriye taşımak için
Karşıyaka Belediyesi Afetler Koordinatör-
lüğü ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Karşıyaka Belediyesi Afetler Koordina-
törü Uzman Ömer Karaca; “Ne yazık ki ya-
şadığımız felaketlerden ders almıyoruz.

Maalesef bilinçsizlikten en
fazla çocuklarımız ve kadınla-
rımız ölüyor. Yaşanan olay-
larda bize gösteriyor ki
depreme hazır değiliz” dedi. 

“İLK YARDIM NASIL YAPILIR

ONU ANLATIYORUZ”

Deprem esnasında neler ya-
pılması gerektiğini söyleyen
Uzman Karaca; “Deprem
nedir? Deprem sırasında,
öncesinde ve sonrasında neler
yapılır? Bunların eğitimini 
veriyoruz. Örnek vermek ge-
rekirse, deprem anında mut-
fakta buzdolabının yanına

çökmek yerine 12 kilo-
gramlık mutfak tüpü-
nün yanında cenin
vaziyeti almak daha gü-
venlidir. Bunun yanında
ilk yardım nasıl yapılır
onu anlatıyoruz. Bu et-
kinlikleri bize gelen ta-
lepler çerçevesinde
gerçekleştiriyoruz.
Özellikle ilkokul, orta-
okul ve liselere eğitime
gidiyoruz. Deprem si-
mülatörü tırımız içinde
izleyicilerin katılımıyla
canlandırmalar yapıyor,
doğru ve yanlışları uy-
gulamalı olarak gösteri-
yoruz. Etkinliklerimizin
sonunda katılımcılara kitapçık dağıtıyoruz
böylece çalışmalarımızın kalıcı olmasını
sağlıyoruz” diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi’nde görevli Veteri-
ner Teknikeri Işık Şen ise yaptıkları çalış-
maları şöyle anlattı: “Afetler Koordinatör-
lüğü’nde arama kurtarma köpeklerini eği-
tiyoruz. Köpeklerin kokuları ayırt etme
özellikleri insanlara göre çok yüksek. Bun-
dan dolayı cesetleri değil, canlıları tespit
ediyor. İnsanların yetersiz kaldığı zaman-
larda köpekler yardımcı oluyor.” 

Etkinlik sonrasında öğrenciler ve eğitim
görevlileri deprem similatörü tırında dep-
rem anında yaşananları canlandırdı. 

EÜ Emel Akın Meslek Yüksekokulu ve Karşıyaka Belediyesi’nin 
işbirliği çerçevesinde “Deprem Bilinçlendirme Sempozyumu” yapıldı

“Geleceğimiz enkaz altında kalmasın!”

Uzman
Ömer Karaca

Dr. Serpil Kaya

Gürcan Öztürk / Hicran karaHan / akif UlUtaş
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EE
gEgE Üniversitesi Güneş Enerjisi
Enstitüsü’nün (GEE ) 35. kuruluş
yıldönümü coşkuyla kutlandı. Et-

kinlikte açılış konuşmasını GEE Müdürü
Prof. Dr. Günnur Koçar yaptı. 

Konferansta EÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Semih Ötleş, Yrd. Doç. Dr. Numan Sabit
Çetin, Doç. Dr. Mustafa Tırıs, Kalkınma Ba-
kanlığı’ndan Uzman Nuri Duman, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir
Enerji Genel Müdür Yardımcısı Hayati
Çetin, Uluslararası Güneş Enerjisi Toplu-
luğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Genel 
Sekreteri Faruk Telemcioğlu, GEE’nin ça-
lışmaları ve güneş enerjisi hakkında ko-
nuşma yaptı. Konuşmacılar güneş
enerjisinin topluma anlatılması gerektiği-
nin vurgusunu yaparak bu enerji kaynağı-
nın su ısıtmanın dışında da birçok alanda
kullanılabilirliği üzerinde durdular. 

Kutlamadaki coşku, katılımcıların ve
dinleyicilerin güneş enerjisi ve yenilenebi-
lir enerji konusunda “Nice 35 yıllara” te-
mennisiyle dillendirildi.

“ÇÖZÜM GETİRMEK ÖNEMLİ”

GEE Müdürü Prof. Dr.
Günnur Koçar enstitüdeki
birlik ve beraberlik duygu-
suna dikkat çekerek,
“Bugün hüzünlü, kaygılı ve
başarılı günlerimizi bir-
likte anacağız. Enstitümüz
kurulduğu günden beri ku-
ruluş amacına ulaşmak için

var gücüyle çalıştı. Bilimsel bilgiyi üret-
meye başladığınız andan itibaren toplu-
mun sorunlarına çözüm üretmek de çok
önemli hale geliyor. GEE her zaman farklı
disiplinleri kucaklayıcı oldu. Enstitümüz
temel bilimlerden mühendisliklere, sosyal
bilimlerden eğitim bilimlerine kadar her
alandaki lisansüstü öğrenciyi bünyesinde
barındırıyor. GEE diğer üniversitelere de

öğretim üyesi yetiştiriyor, pek çok üniver-
sitede gönüllü elçilerimiz var. Eğitim kuru-
mumuz aslında bir kuyumcu niteliği
taşıyor. Çok değerli bir varlık olan insanı
alıyor, biçimlendiriyor”  diye konuştu.

Araştırmaların üniversitenin ayrılmaz
parçalarından biri oldu-
ğunu ifade eden EÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Semih
Ötleş; “Sayın Rektörümüz
Prof. Dr. Candeğer Yıl-
maz’ın sevgi, saygı ve kut-
lama mesajlarını iletmek
istiyorum. Bir taraftan fa-
kültelerde teorik dersler,

pratik uygulamalar verirken bir yandan da
öğrencilerimizin toplumsal bireyler olarak
yetişmesini hedefliyoruz. EgeArt etkinlik-
leri bu tutumumuzun en iyi örneklerinden
biri. Araştırmalar üniversitelerin olmazsa
olmazlarından. Güneş enerjisine çok önem
veriyoruz ve GEE’nin her konuda ilerleme-
sini, gelişmesini desteklemek istiyoruz. İti-
raf etmek gerekirse bireysel olarak burada
memnuniyetle yer alıyorum. Ülkemize
baktığımızda enstitümüz markalaşmış bir
görüntü veriyor. Bu memnuniyet verici.
GEE’nin hedeflerinin daha fazla büyütülüp
geliştirilmesini diliyoruz” dedi.

ULUSLARARASI VİZYON

Yrd. Doç. Dr. Numan
Sabit Çetin yaptığı su-
numla dinleyicileri
GEE’nin tarihçesi, çalışma
alanları, amaçları hak-
kında bilgilendirdi. Yrd.
Doç. Dr. Çetin; “GEE, Ege
Üniversitesi’nin ve Türkiyemiz’in birincisi
olarak DPT desteğiyle kurulmuştur.  35. yı-
lını tamamlayan enstitümüz ortaya koy-
duğu çalışmalarla ve performansıyla
ülkemizin markası olmuştur. Eğitim kuru-
mumuz birer inci gibi dizilen 35 yılıyla ül-
kenin enerji politikalarına katkı koyan,
kendini geliştiren, uluslararası bir enstitü
olma vizyonuna sahiptir. Enstitümüz sür-

dürülebilir enerji konusunda eğitim, araş-
tırma ve danışma hizmeti sunuyor.  GEE
bilgi üretmek, teknolojiler geliştirmek, uy-
gulamaya sunmak ve yaygınlaştırmak viz-
yonuyla hızla ilerlemektedir” dedi.

Güneş enerjisinin ülkemizdeki duru-
munu değerlendiren Doç. Dr. Mustafa
Tırıs; “1978’de bu enstitü kuruldu, bugün
35’inci yılını kutladık. Fosil yakıtlar
henüz çevreyi tehdit eder
boyutta değildi. Çevreye
duyarlı kaynakların kulla-
nılmaya başlaması için
çok ağır bedeller öden-
mesi gerekecekti. Kurucu-
larımız güneş enerjisini
ülkemize tanıtmak, tekno-
lojiler geliştirmek için bir
ömür harcadılar. Bugün ülkemizde güneş
enerjisinden daha fazla yararlanma yo-
luna gidiliyor. Günümüzde pazarda güneş
enerjisi hak ettiği yerde değilse, hatanın
35 yıl önceden güneş enerjisinin önemi-
nin farkına varan kurucu ekibimizde ol-
duğunu düşünmüyorum. Gelişmiş
ülkelerle beraber adım attık, ama adımla-
rımız çok kısa ve yavaş kaldı. Bununla
birlikte Sayın Prof. Dr. Günnur Koçar’ın
bu dinamik ekibine çok güveniyorum”
diye konuştu.

ÜLKENİN ÖNCELİKLERİNDEN BİRİ

Kalkınma Bakanlığı’ndan Uzman Nuri
Duman “GEE bizim çok değer verdiğimiz
başarılı bir araştırma merkezi. Bir ensti-
tüye baktığımızda önce ülkemizin öncelik-
lerini kafamıza koyuyoruz. Güneş enerjisi
de bunlardan biridir. Hiçbir enstitüde bu

kadar mezunu bir arada
görmedim, zira lisansüstü
çalışmalar kolay değildir.
Bundan sonra güneş ener-
jisi konusunda yetkin bi-
riyle karşılaştığımda
bölümünü sormadan nere-
den mezun olduğunu öğ-
renmiş olacağım” dedi. 

Enstitünün kuruluşta
sahip olduğu vizyona dik-
kat çeken Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Yeni-
lenebilir Enerji Genel
Müdür Yardımcısı Hayati
Çetin şöyle konuştu;
“İçinde bulunduğumuz
dönemde güneş enerjisi

alanında dünyadaki gelişmeleri görünce,
35 yıl öncedeki çalışmalarıyla bizleri bu
günlere getiren enstitünün kurucu ekibini
saygıyla anıyorum. O yıllarda böyle bir
vizyonla Güneş Enerjisi Enstitüsü’nün ku-
rulması son derece değerli. 2023’te dün-
yanın ilk 10 ekonomisinin içinde yer alma
hedefimizde enerji yatırımları alanındaki
çalışmalar öne çıkıyor.”

GEE Yükseklisans Öğrencisi Fulya Aydın
da enstitü yönetimi ile ilgili görüşlerini
ifade ederek; “Burada öğ-
renci olmaktaki temel ama-
cım insanlığa faydalı
ürünler ortaya koymak.
GEE’ye kabul edildiğimde
yaşadığım mutluluk paha
biçilmezdi.  Beni en çok et-
kileyen enstitü yönetiminin
bizlere olan yaklaşımıydı.
Başta Enstitü Müdürüm Prof. Dr. Günnur
Koçar olmak üzere tüm hocalarıma, arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“HER ZAMAN İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Enstitünün sanayi kuruluşlarıyla bir-
likte yürüttüğü çalışmalara değinen

GÜNDER Genel Sekreteri
Faruk Telemcioğlu; “20
yılı aşkın süredir Anka-
ra’da STK olarak hizmet
veriyoruz. GEE ile yürüt-
tüğümüz birçok ortak
proje var. Üniversiteler
içinde güneş enerjisi üze-
rine bu kadar yoğun çalı-
şan, sanayi kuruluşlarıyla

ortak projeler yapan bir enstitü yok. Her
zaman işbirliği yapmaya hazırız” dedi. 

Kutlama toplantısının son bölümünde
dinleyiciler hem anılarını paylaştılar hem
de önerilerini ve sorunlarını dile getirdi-
ler. Toplantıya katılan dinleyiciler, ensti-
tünün kendi yaşamlarındaki etkilerini
açıkladılar ve kurdukları hayallerin ger-
çek olmasından duydukları sevinci belir-
terek, peşinden koşulan hayallerin bir
gün gerçekleşeceğini söylediler. Güneş
enerjisine gönül verenlerin, dünyayı
seven insanlar olduğunu ifade eden katı-
lımcılar, enstitüde aile sıcaklığı buldukla-
rını ve yeni alışkanlıklar kazandıklarını
anlattılar. Toplantının son sözü, Diyo-
jen’in söylemi değiştirilerek “Gölge edil-
mesin yeter! Güneş enerjisi kendi yolunu
bulur, düzlüğe çıkar” oldu.

Kutlamanın sonunda Prof. Dr. Günnur
Koçar, anı defterine yazılan anıların bir
kitapta toplanacağını açıkladı. Prof. Dr.
Koçar enstitünün 35’inci yılı anısına
oluşturulan bin fidanlık koru için katı-
lımcıların bağış yapabileceğini duyurdu.

Hicran KARAHAN / Akif ULUTAŞ

EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü'nün 35. yıldönümü kutlama 
etkinliği akşam saatlerinde EÜ Lojmanları Konuk Evi'nde 
verilen kokteylle devam etti. Prof. Dr. Günnur Koçer, “Enstitü
olarak öğretim üyelerimiz, mezunlarımız ve Güneş Enerjisi
Enstitüsü'nün 35. yıldönümü nedeniyle aramızda olan 
misafirlerimizle birlikte olmak istedik. Enstitümüzün gelişimi
ve yenilenebilir enerji konusunda gerçekleşen, gerçekleştirile-
cek olan projelerimiz adına çok heyecanlıyız” dedi.

Prof. Dr. 
Günnur Koçar

Prof. Dr. 
Semih Ötleş

Yrd. Doç. Dr.
N.Sabit Çetin

Nuri
Duman

Faruk
Telemcioğlu

Fulya
Aydın

Hayati
Çetin

Doç. Dr. 
Mustafa Tırıs

EgE’nin 
“günEş”i 
35 yaşında
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GE GE Üniversitesi Televizyo-
nu’nda yayınlanan “Basın
Dünyasından” programını

yapan ve sunan Ege Üniversitesi
Haber Ajansı (Ege Ajans) Müdürü
Yard. Doç. Dr. Oğuzhan Kavak-
lı’nın konuğu Ege Magazin Gaze-
tecileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Kurt oldu. 

Yard. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı
programda Mehmet Kurt ile “Ma-
gazin Haberciliği” üzerine bir soh-
bet gerçekleştirdi. 

Yard. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı;
“Haber başlığı haber için çok
önemli. Başlığı dikkat çekici olan
haber iyi haberdir.
Derste öğrencilerime
de haberle ilgili önce-
likli olarak anlattığım
şeylerin başında iyi
haberin kötü haberi
sayfadan her zaman
kovacağı olgusu gelir”
diye konuştu.

Mehmet Kurt,
magazinin sayfayı
renklendirdiğini ve

bu haberlerin öncelikli olarak
okunduğunu söyledi.

Gazeteciliğin zor bir meslek ol-
duğunu ve sevilmeden yapılama-
yacağını belirten Kurt magazin
haberini hemen hemen herkesin
okuduğunu ifade etti. 

Gençlik yıllarında meslek haya-
tında yaşadığı birkaç anısından
bahseden Kurt, magazinde sınır
aşılmadığı sürece marka olan ki-
şilerin hayatlarının haber yapıla-
bileceğini belirtti. 

Haberde fotoğrafın da çok
önemli olduğunu vurgulayan
Mehmet Kurt, “Haberde içeriğin

payı yüzde 40 ise fotoğrafın
yüzde 60’dır. Okuyucuyu haberin
içine çeken fotoğraftır” dedi.

Kurt, “Teknolojinin gelişmesiyle
birlikte gazetecilerin kullandığı
makineler de değişti. Ancak iyi bir
makine sahibi olmak, iyi fotoğ-
rafçı olunduğu anlamına gelmez.
Sadece makine değil, göz ve bakış
açısı çok önemlidir” diye konuştu.

Yard. Doç Dr. Kavaklı’nın eski
filmlerin günümüzde hala izlen-
mesinin neye bağlı olduğu soru-
suna Kurt, “Yapımlar kaliteli
olduğu zaman yıllar geçse de
değer kaybetmiyor. Günümüz 

dizileri ve filmleri kit-
leyi güldürme çaba-
sıyla pornografik
öğelerden faydalanı-
yor. Geçmiş dizilere
baktığımızda, Kemal
Sunal filmlerinden
örnek verecek olursak
komedinin pornogra-
fiye ihtiyacı olmadığını
görebiliriz” dedi.   
Ece Ekonomİ / Sündüz ırmAk

769 katılımcının 3 bin 158 fotoğrafla başvurduğu 5. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 

“Bornova’yı Bornova halkının
gözünden yansıtmaya çalıştım”

BB
ornova ornova Beledi-
yesi tarafından dü-
zenlenen “Yaratıcı

Belgesel ve Dijital Film Atöl-
yesi”  kısa film çalışmaları
gösterime sunuldu. Gecede
Ege Üniversitesi personeli
Ali İhsan Mimtaş ve Deniz
Işık teşekkür belgelerini
Bornova Belediye Başkanı
Prof. Dr. Kamil Okyay Sın-
dır’dan aldı. 

Prof. Dr. Okyay; “Sadece
eğitim alanlara değil tüm il-
gilenenler için bu fırsatlar
sunulmalıdır. Biz bu projede
her yaştan, her kültürden in-
sanı bir araya getirdik. Sanat
projeleri ile ilgili özel ekibi-
miz var. Projelerimiz devam
edecek’’ dedi.

Gösterimde;  Bornova’nın
doğa güzellikleri, geçmişten
günümüze esnaf ilişkileri,
insanların Bornova’ya olan
bakışı ve Bornova halkıyla
yapılan sokak röportajlarına
yer verildi. 

Bornova Belediyesi Yara-
tıcı Belgesel ve Dijital Film
Atölyeleri eğitmenlerinden
Alper Gedik, Andreas Treske
ve Serkan Şavk; “Katılımcı-

larda sadece 18 yaş sınırı
belirledik. Bütçe sıkıntısı dü-
şünülmeden oluşturulan bir
projeydi. Katılımcılardan
teknik destek istenilmedi.
Her şey atölyemiz tarafın-
dan karşılandı. Dolayısıyla
da isteyen herkes projeye
katılabildi” diye konuştu.

“BENİM İÇİN BORNOVA 
DİNAMİZM DEMEK”

Projeye  “Hayat Borno-
va’da Akıyor’’ kısa filmiyle
katılan Ege Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi mezunu
Deniz Işık; “Bu belgeseli
Bornova Belediyesi Yaratıcı
Belgesel Film Atölyesi kap-
samında hazırladım. Ama-
cım Bornova halkına
Bornova’nın ne ifade ettiğini
ortaya koymaktı. Farklı yaş
gruplarından, farklı meslek-
lerden kişilerle görüşerek,
Bornova’yı Bornova halkı-
nın gözünden yansıtmaya
çalıştım. Ben doğma bü-
yüme Karşıyakalı olmama
rağmen Bornova benim için
gerek genç nüfusu gerek
hayat akışıyla dinamizmi
ifade ediyor’’dedi.

GG
ıda,ıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı Eği-

tim Yayım ve Yayınlar
Daire Başkanlığı tara-
fından bu yıl 5. düzen-
lenen “Tarım ve İnsan”
konulu fotoğraf yarış-
masının sonuçları açık-
landı. Yarışmada Genel
Kategori’de EÜ Fotoğ-
rafçılık ve Grafik Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Alahattin
Kanlıoğlu ve Seyit Kon-
yalı, Çiftçi Kategori-
si’nde Mahmut Orhan
Alkaya ve Sabri Altın,
Öğrenci Kategorisi’nde
ise Fatih Karaoğlu ve
Fırat Kıztanrı birincilik
ödülü aldılar.          

Toprağın ve tarımın
önemi konusunda sos-

yal ve bireysel duyarlı-
lığın geliştirilmesini
amaçlayan fotoğraf ya-
rışmasına, önceki yıl-
lardan farklı olarak
“Toprak” temalı ayrı bir
kategori eklendi. Top-
rağı korumanın öne-
mine dikkat çekildi. 

Yoğun ilgiyle gerçek-
leşen yarışmaya 769
katılımcı toplam 3 bin
158 fotoğrafla başvu-
rurken, değerlendir-
meye alınan fotoğraf
sayısı 2 bin 778, ön ele-
meyi geçen fotoğraf sa-
yısı da bin 726 oldu. 

Yarışmada derece
alan eser sahiplerine
toplam 20 bin TL. değe-
rinde para ödülü ile
plaket ve yayın setleri
armağan edildi.

AVRupA Birliği türkiye Dele-
gasyonu tarafından düzenle-
nen İnsan Hakları Online

Video Yarışması’nda Ege Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler
ve tanıtım öğrencileri “7’den 70’e”
adlı projesiyle 3. oldu. 

nüket Gölcük, Murat Çelik, Fur-
kan Öztürk, ufuk Çakır ve Mehmet
İsmail Çeçen hazırladıkları “7’den
70’e” adlı videolarında insanların
nasıl bir dünya istediğini ve bu dün-

yanın aslında insan haklarıyla var
olduğunu anlattı.  

Ödüllerini Ankara Büyük Fener Si-
neması’nda düzenlenen törende AB
Maslahatgüzarı, Müsteşar ve Elçi
Bela Szombati ile Birleşmiş Milletler
Mukim Koordinatörü Kamal Malho-
utra’nın elinden alan genç film ya-
pımcılarının hazırladıkları filmler
sinema perdesinde gösterildi. Seyir-
cilerin beğenisini kazanan filmler
büyük alkış aldı.             Aslı ÇuhAcı

Ege iletişim’e bir ödül de avrupa birliği Türkiye Delegasyonu’ndan

Kurt, “okuyucuyu haberin
içine çeken fotoğraftır”

Kanlıoğlu birinci

“Tape’den Kodese 2” Ege’de tanıtıldı

VAtAn Gazetesi polis adliye
muhabiri Savaş Akın ve Fox

tV polis adliye muhabiri Lokman
Dağ, yeni çıkacak olan kitapları
“tape’den Kodese 2”nin tanıtım
ve söyleşisi için, Ege Üniversi-
tesi öğrencileriyle bir araya
geldi. EÜ İletişim ve Sosyal
Medya topluluğu (İMEt) tarafın-
dan, üniversiteye davet edilen
muhabirler, düzenlenen söyle-

şide, yeni çıkacak kitaplarını ta-
nıtırken, öğrencilerle gazetecilik
deneyimlerini paylaştılar.

EÜ İletişim Fakültesi Radyo
televizyon ve Sinema bölümü
mezunu olduğunu belirten Dağ,
“Gazetecilik yapmanın ve bunu
yaparken birazda eğlenmek ge-
rektiğinin farkında olan birisi ola-
rak keyif veren bir eser ortaya
çıkarmak istedik”  diye konuştu. 

Adli davalarda ortaya çıkan komik ve 
garip olayları işleyerek anlattıkları kitaptan

bahseden Lokman Dağ ve Savaş Akın, kitabı
hazırlarken çok eğlendiklerini söyledi.  

Serkan
Şavk,
Alper

Gedik,
Deniz

Işık, 
Andreas
Treske.
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SS
üt üt işletmelerinin sorunlarının ve
çözüm önerilerinin tartışıldığı II. Tire
Süt Sempozyumu, Tire Organize Sa-

nayi Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirildi. Sempozyumda, Türkiye süt
sektörü analizi, gıda güvenliği açısından çiğ
süt kalitesi, süt sektöründe örgütlenme mo-
deli, süt işleme tesislerinde modernizasyon
ve yenilikler, süt ürünlerinde aflatoksin ve
antibiyotik konuları, konunun uzmanları
tarafından masaya yatırıldı.

Tire’de ikinci kez düzenlenen sempoz-
yuma, Tire Süt Kooperatifi, Tire Belediyesi,
Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek 
Yüksekokulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Tire İlçe Müdür-
lüğü, Koyun Keçi Birliği,  TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Tire 
Süt Kooperatifi, Tire Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürlüğü ve Tire Ticaret Odası
destek verdi. 

“ÖĞRENCİLERİMİZE FIRSAT YARATIYORUZ”

Açılış konuşmasını yapan
Ege Üniversitesi Tire Kutsan
Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Prof. Dr. Harun Raşit
Uysal sempozyumu gele-
neksel hale getirmek iste-
diklerini söyledi. 

Prof. Dr. Uysal; “Bunu ge-
leneksel hale getirmek isti-
yoruz. Bu nedenle bütün
kurum ve kuruluşları bir araya getiriyoruz.
Ankara Üniversitesi’nden, Tarım Bakan-
lığı’ndan, sivil toplumdan önemli katılımcı-
larımız var. Biz bu sempozyumlarla
öğrencilerimize fırsat tanıdığımız gibi onla-
rın bilgilenmelerini de sağlıyoruz. Son yıl-
larda gördüğüm en yüksek katılımlı
sempozyum oldu. Herkese teşekkür ede-
rim” dedi.

Sempozyumda IDF Türkiye Ulusal Ko-
mite Sekreteri ve AÜ Gıda Güvenliği Ensti-

tüsü Müdürü Prof. Dr. Nev-
zat Artık “2013 IDF Yoko-
hama (Japonya) Süt Zirvesi”
konulu sunumu yaptı. Prof.
Dr. Artık; “Her yıl kongreler
yapıyoruz. Çeşitli sorunları
konuşup, ortak fikirler alıyo-
ruz. IDF’ye 2009 yılında üye
olduk. 2017 yılında tekrar
toplanacağız” diye konuştu.

Sempozyumun ilk oturumu Ege TV Prog-
ram Yapımcısı, Gazeteci İsmail Uğural’ın
başkanlığında gerçekleştirildi. Oturuma 
konuşmacı olarak; İzmir Damızlık Koyun
Keçi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özer
Türer, Titan Çiftliği Sahibi Mehmet Doğan
ile İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı İl Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi
Yusuf Güçer katıldı.

Yusuf Güçer; “İzmir 7 bin ton süt için yatı-
rım yaparak Türkiye genelinde ikinci sıraya
yükseldi. Ülkemizde 2012 yılında 12.4 mil-
yon ton süt üretilmişti. Bunun 7 milyon
tonu desteklenmişti. 2012 yılında 7.9 ton
süt toplanmıştı. Damızlık Sığır Yetiştiriciliği
Birliği çiğ süt destekleme miktarını yüzde
52 oranında karşılamıştı. Bu İzmir’de yüzde
82 oranında. İzmir’de Türkiye ortalamasına
göre 17 puanlık bir destek var. İzmir süt
üretiminde ilk sırada. Süt eylem planı 2000
yılında oluşturuldu. 2009 yılında da hız ka-
zandı” dedi.

“AVRUPA’YA GÖRE VERİM AZ”

Özer Türel ise; “Avrupa’ya göre verimimiz
az. Ancak yapılan çalışmalarla verimin daha
da artacağına inanıyoruz. Koyun ve keçi
sütlerini toplayan tek il İzmir. Son iki yıldır
süt üretiminde İzmir birinci sırada. İz-
mir’de 7.500 koyun ve keçi üreticisi var.
Önümüzün açık olduğunu düşünüyorum”
diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Ege Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Semih Ötleş konuş-
macılara plaket takdim etti.           Yaprak Han

“izmir süt üretiminde ilk sırada”

EE
gE gE Üniversitesi Beden Eği-
timi Spor Yüksekokulu
(BESYO) bünyesinde hizmet

veren “Sağlıklı Yaşam Salonu” hem
teknik donanım hem de çalışma
alanları olarak sürekli gelişiyor. Üç
yıl önce sadece fitness ile faaliyete
başlayan salon
bünyesini gelişti-
rerek grup spor-
ları, zumba
fitness ve kar-
diyo kickbox gibi
alanlarda hizmet
veriyor.

Ege Üniversi-
tesi Beden Eği-
timi Spor
Yüksekokulu
Salon Koordina-
törleri Araş-
tırma Görevlisi
Görkem Aybars
Balcı ve Okut-
man Ramazan
Aydınoğlu; Sağ-
lıklı Yaşam Sa-
lonu’nun
üniversite per-

soneli, öğrenci ve referansı olan kişi-
lere hizmet verdiğini ve amaçlarının
herkese sporu sevdirmek olduğunu
ifade etti.

Okutman Ramazan Aydınoğlu;
“Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Sa-
lonu içerisinde 3 ayrı salon,  360

metrekare spor alanı ve 300 metre
tartan pist bulunuyor. Amacımız,
Ege Üniversitesi’nde herkese spor
düşüncesini aşılayabilmek. Buradan
birçok çalıştırıcı yetiştirdik. Ayrıca
diyareks cihazı ile kros antrenmanı
yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

EÜ “SağlıKlı Yaşam Salonu” gElişiYoREÜ “SağlıKlı Yaşam Salonu” gElişiYoR

EE
gE gE Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Konferans Salo-
nu’nda Türkiye Fütüristler Derneği

Onursal Başkanı Alphan Manas'ın katılı-
mıyla “Yaratıcılık ve İnovatif Girişimcilik”
konulu söyleşi düzenlendi. Manas, yaratıcı-
lığın genetik bir özellik olduğunu belirtti.

Girişimcilik ve yaratıcılık konusunda ka-
tılımcılarda farkındalık yaratmak isteyen
Manas; dinleyicilere, üniversite yıllarından
örnekler vererek, yetenek ve becerinin far-
kına varabilme yollarına vurgu yaptı. ''Bilgi
için okur-yazar değil, okur-gezer olmak ge-
rekir'' sözlerini dile getiren Alphan Manas,
insanın bilgiye ulaşıp, vizyonunu genişlete-
bilmesinin önemli ölçüde genetiğe bağlı ol-
duğuna değindi.

Katılımcıların soru ve cevapları ile süren,
yaratıcılık üzerine paylaşımların gerçekleş-
tiği söyleşi, girişimcilik alanında bilinçlen-
mek isteyen dinleyiciler tarafından yoğun
ilgi gördü.          cansu YarIşan / duygu GÖkSU

FOX TV Çalar Saat haber
programı sunucusu Murat
Güloğlu, Ege Üniversitesi

İletişim ve Sosyal Medya Toplu-
luğu’nun (İMET) organizasyonu
ile Yabancı Diller Konferans Sa-
lonu’nda öğrencilerle buluştu.

Öğrenim ve kariyer hayatın-
dan bahseden Güloğlu, “birçok
yayın kuruluşunda çalıştım ve
mesleğin en alt kademesinden
başlayıp bu noktaya kadar gel-
dim. Mesleğin zor yanları var.
Fakat mesleğimi seviyorum ve
zamanı hiçe sayarak yaşıyorum.
Bu nedenle mesleğin zor yanla-
rından şikayetçi değilim” dedi.

Söyleşide öğrencilerin sorula-
rını yanıtlayan başarılı haber
spikeri, samimi ve içten tavırla-
rıyla dikkat çekti. Bir öğrencinin
“Mesleğe yeni başlayacaklara
tavsiyeleriniz nelerdir?” soru-
sunu Güloğlu, “Her şeyden
önemlisi tarafsız olun ve vicda-

nınızın sesini dinleyin. Sakin ve
sabırlı olmalısınız. Çünkü biz
mesleğimizi toplum önünde ya-
pıyoruz ve bu yüzden övgüye de
yergiye de açık olmalıyız” şek-
linde cevapladı.

Murat Güloğlu, “Burada bu-
lunmaktan çok mutluyum. İlgi-
nizden dolayı teşekkür ederim.
Son olarak da yüreğinizden ge-
çenleri yazmaktan korkmayın”
diyerek söyleşiyi noktaladı.
Marla Otel’in sponsorluğunda
gençlerle söyleşen “Evimizin
Oğlu Güloğlu” iletişimci genç-
lerden büyük alkış aldı.

Evin alTUndağ / şeyma Özcan

AlphAn MAnAs:

“Yaratıcılık 
genetik 

bir 
özellik”

Prof. Dr. Harun
Raşit Uysal

Prof. Dr. 
Nevzat Artık

(Soldan sağa) Mehmet Doğan, Özer Türer, İsmail Uğural, Yusuf Güçer

“Evimizin oğlu”
EgE’YE KonuK olDu

Sündüz Irmak / anıl arI / Ufuk Taş
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BB
oEing, oEing, EÜ Ege Meslek
Yüksekokulu (EMYO) ile
yürüteceği yeni bir eği-

tim projesi başlattı. Bu program
ile Boeing, öğrencileri eğiterek
ve temel yetenekler geliştirme-
lerini sağlayarak, Türkiye’nin
havacılık sektörünün büyüme-
sine katkıda bulunma alanın-
daki desteğini bir kez daha
vurguluyor.

Boeing’in Ege Üniversitesi
EMYO ile yürüteceği program
kapsamında ise kompozit mal-
zemelerin üretimi, tamiri ve test
edilmesi için gerekli malzeme ve
cihazların sağlanması ile Kom-
pozit Laboratuvarı’nın geliştiril-
mesine destek sağlanacak.

EÜ EMYO Ahmet Eroğlu Eği-
tim Tesisi Uçak Teknolojisi
Programı’nı ziyaret eden Bo-
eing’in Türkiye ve Kuzey Afrika
Başkanı Bernard J. Dunn, EMYO

Müdürü Prof. Dr. Semih Güneş
ile birlikte okulun derslik ve
atölyelerini dolaşıp, öğrenciler
ile tanıştı.  

Bernard J. Dunn, “Bugünün
öğrencilerinin, Türkiye’nin gele-
ceği olduğu bilinciyle, havacılık
sektöründe hızla büyüyen alan-
lar olan uçak tamiri ve kompo-
zit malzemeler alanlarında daha
iyi mesleki eğitim olanakları
sağlanmasına katkıda bulun-
maktan memnuniyet duyuyo-
ruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Semih Güneş ise
“Kompozit Laboratuvarı’mıza
Boeing tarafından yapılan bağış
öğrencilerimizin iş hayatına
daha kısa sürede alışmalarına
katkıda bulunacak. Büyük des-
tekleri ve bu projedeki işbirlik-
lerinden dolayı Boeing
Türkiye’ye teşekkürlerimizi ile-
tiyoruz” dedi. ali Haydar ŞaHİn

Boeing’den İzmir’de
yeni eğitim girişimi

EÜ Rektörlüğü’nü ziyaret eden Bernard J. Dunn ve ekibi
daha sonra Ege Üniversitesi Kağıt Müzesi ve Ege Mes-
lek Yüksekokulu’nun kampüsdeki yerleşkesini dolaştı.

gg
atEway atEway Kariyer Kulübü ve Group
Adams Academy işbirliği ile düzenle-
nen “Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat

Teknikleri” adlı konferans, Pozitif Psikotera-
pist Eğitmen Nuray Karataş tarafından, Ege
Üniversitesi Feyzi Önder Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirildi.

Mülakat ile ilgili bilgi veren Nuray Karataş,
özgeçmişin nasıl hazırlandığı, etkili mülakat
tekniklerinin neler olduğu konusunda katılım-
cılara bilgi verdi. Karataş konuşmasında; “Ön-
celikle işi isteyip istemediğinize karar
vermelisiniz. Ne istediğinizi bildiğiniz takdirde
işinizde de o kadar verimli olursunuz. Özgeç-
mişinizi hazırlarken her şeyden önce dürüst
ve samimi olmalısınız. Başvurduğunuz firma-
nın beklentileriyle örtüşen noktalara vurgu
yapmalısınız. Firma hakkında detaylı araş-
tırma yapıp, işi önemsediğinizi karşı tarafa
hissettirmelisiniz” dedi.

Üniversitedeki eğitim sürecinin iyi değerlen-
dirilmesine vurgu yapan Karataş, “Arkadaşlar,
burada bulunduğunuz zaman çok değerli,
özgeçmiş sizi mülakata götürür. Bu yüzden
kendinizi sürekli geliştirip deneyim kazanma-
lısınız ki özgeçmişiniz sizi en iyi şekilde temsil
etsin” diye konuştu.

Konferans sonunda Nuray Karataş’a Gate-
way Kariyer Kulübü tarafından “Doğa Dost-
luğu Teşekkür Belgesi” verildi.

EE
gE gE Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde
dekanlık süresi sona eren Prof. Dr.
Müge Elden, EÜ Rektörü Prof. Dr. Can-

değer Yılmaz’ın öneri, YÖK Genel Kurulu’nun
onayıyla yeniden atandı. Aynı zamanda Rek-
lamcılık Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Elden
3 yıl daha dekanlık görevini sürdürecek.

PROF. DR. ELDEN KİMDİR?

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan-
lığı’na ikinci defa atanan Prof. Dr. Müge Elden,
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi  Sinema-TV Bölümü’nü bitirdi. Ege Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek
lisans ve doktorasını tamamladı. EÜ İletişim
Fakültesi’nde doçentlik ve profesörlük ünvan-
larını aldı. Aynı fakültede Reklamcılık Bö-
lümü’nü kurdu. Alanıyla ilgili 12 kitabı,
onlarca bilimsel makalesi var. Birçok sosyal
sorumluluk projesini başarıyla tamamlayan
Prof. Dr. Müge Elden, İsmail Elden ile evli ve 
iki çocuk annesi.

Kariyere 
giden yol: 

Özgeçmiş

EÜ İletişim 
Fakültesi 
Dekanlığı’nda
değişiklik yok

EE
gE gE Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Bitki Koruma Bölümü
tarafından bu yıl 2. si düzen-

lenen sektör günlerinin teması
“Bitki Korumada Yeni Yaklaşımlar”
oldu. Panel, bitki koruma alanında
faaliyet gösteren dünya çapındaki
firmaların yöneticilerinin ve ba-
sında tarım sektörünün önemli bir
kaleminin katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda 2050 yılında 2 milyar
daha artacak olan nüfusa mevcut
üretimle gıdanın yeterli olup olma-
yacağı tartışıldı.

Panele, aynı zamanda Ege Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi eski mezunla-
rından olan Ziraat Yüksek
Mühendisi Nedim Akbaş (Bayer
CropScience Ege Bölge Müdürü),
Ziraat Mühendisi Ayhan Kullep
(Syngenta Kurumsal İlişkiler Direk-
törü), Ziraat Mühendisi Ümit Ersöz
(DuPont Türkiye ve Orta Asya Böl-
gesi Ruhsatlandırma ve Geliştirme
Yönetimi) ve moderatör olarak İs-
mail Uğural (Hürriyet Tarım ve Gıda
Gazetesi Yazarı-Ege Tv Program Ya-
pımcısı) katıldı.

İlk olarak konuşan Akbaş; Bayer
ne yapmak istiyor, nasıl bir çaba gös-
teriyor bununla ilgili kısa film gös-
terdi. Ardından “Daha iyi bir yaşam
için bilim” sloganıyla Bayer’i tanıttı. 

İkinci olarak söz alan Ümit Ersöz
ise; DuPont’un tarihine değinerek
“bilim firması” olduğuna dikkat
çekti. Hedeflerinin sürdürülebilir bü-
yüme olduğunu dile getiren Eröz, bi-
yoloji ve tarım ile ilgili çalışmaları
olduğunu da ifade etti.

Son olarak konuşma yapan Ayhan
Kullep; Syngenta’nın tarihini ve
amacını anlattı. Daha sonra en
önemli soru olan “Artan nüfusa gıda
yeterli mi?” sorusu üzerinde duran
Kullep, besin üretmek için kaynağa
ihtiyaçları olduğuna, kırsal yaşam
ve şehir yaşamı arasındaki kutup-
laşmaya dikkat çekti. Panel soru
cevap şeklinde son buldu.

Artan nüfusa gıda yetecek mi?
“Bitki Korumada Yeni Yaklaşımlar” paneli yapıldı   

Gül Kaba / bahriye Karal / Cigerhun Kalın

(soldan
sağa)
Nedim
Akbaş,
Ayhan
Kullep,
İsmail

Uğural,
Ümit

Ersöz.

Prof. Dr. Müge Elden
dekanlığa tekrar atandı
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EE
gE gE Üniversitesi Eğitim
Fakültesi ve Uluslararası
Rotary 2440. Bölge Fe-

derasyonu Mavişehir Rotary ve
Rotaract Kulübü işbirliğiyle dü-
zenlenen “Toplum Liderleri Ge-
liyor Ufuk Geliştirme ve
Liderlik Eğitimi Seminerleri”
EÜ Eğitim Fakültesi Kültür Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi. 

Etkinlikte Prof. Dr. Ergün Aybars,
“Atatürk ve Cumhuriyet” başlıklı kon-
ferans verdi. Prof. Dr. Aybars,  “Lider,
düşünceleri, planları ve idealleri yo-
lunda insanları sürükleyen, peşinden
götüren, dünya çapında önemli bir
değer olduğu kabul edilen kişidir. Ata-
türk’ün liderlik özellikleri daha çocuk-
ken kendini gösteriyor” dedi.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Semih Ötleş; “Amacımız kültür, sanat,
kişisel beceri ve liderlik gibi yönleri-
mizi geliştirerek toplumda daha iyi
yer alabilmemizi sağlamak. Bu iti-
barla ben özellikle kurumum adına
rotary kulübü üyelerine ve bu aktivi-
teyi sağlayan tüm kuruluşlara teşek-
kürlerimi bir borç biliyorum’’ diye
konuştu.

EÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Süleyman Doğan; “Fakültemiz

adına hizmet etme idealini bütün de-
ğerli girişimlerin temeli olarak gören,
geliştiren, gençlik hizmetleriyle cum-
huriyetimizin kurucusu yüce Ata-
türk’ün yarınlarımızı emanet ettiği
gençlerimizin toplum içindeki potan-
siyellerinin ve değerlerinin arttırıl-
masına ve takip edilmesine katkıda
bulunmayı amaçlayan rotary kulüp-
leriyle işbirliği yapmaktan son de-
rece mutlu olduğumuzu belirtmek
istiyorum’’ dedi.

Yrd. Doç. Dr. Deniz Arıkan; “Gençlik
bir ulusun en dinamik kuvvetidir.
Bütün ümitler onda doğar ve söner”
diyerek etkinliklerinin devam edece-
ğini belirtti. 

Mavişehir Rotary Kulübü’nün de
içinde bulunduğu 5. Grup Başkan
Yardımcısı Aşkın Yılmaz,  “Bu seneki
sloganımız rotary de rotary ile ya-

şamları değiştirin. Değiştir-
meye muhtaç yaşamlar var, 
gelişmekte olduğumuz son dö-
nemlerde değişmeye ihtiyacı-
mız var” dedi. Yılmaz,
rotarynin önemli projelerinin
içinde çocuk felci kampanyası
ile yetişkinlere yönelik kolay-
laştırılmış okuma yazma kurs-
larının olduğunu belitti. 

Anadolu’nun Türkleşme sürecinden
bahseden Prof. Dr. Ergün Aybars ise,
“Lider, düşünceleri, planları ve ideal-
leri yolunda insanları sürükleyen, pe-
şinden götüren, dünya çapında
önemli bir değer olduğu kabul edilen
kişidir. UNESCO evrensel değerlerinin
savını evrensel değerleri hayata akta-
ran kişileri lider olarak görür ve
önemli olan isimleri ölümünün ilk 50.
yılında tarihteki liderlerinden her
yüzyılda bir anma kararı vardır.
UNESCO Atatürk için yönetmeliğin il-
gili maddesini çiğnedi ve 1963’te Ata-
türk için ölümünün 25. yılında anma
kararı aldı” diye konuştu.

Prof. Dr.  Aybars, “Atatürk’ün lider-
lik özellikleri  daha çocukken kendini
gösteriyor. Atatürk’ün liderlik konu-
sundaki ikinci aşaması 1919’da Sam-
suna ayak bastığı gündür” dedi.

““OO
Kullarda Kullarda Sağlıklı Beslenme ve
Fiziksel Aktiviteyi Arttırma” prog-

ramı kapsamında  EÜ Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü
ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile
düzenlenen 2. grup eğitici öğretmen eğitimi
Kız Lisesi’nde gerçekleştirildi. EÜ Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça ve Yrd. Doç. Dr.
Ercan Haslofça ana sınıfı ve birinci sınıf öğ-
rencileri için hareket kapsamında oyuna da-
yalı fiziksel etkinlikleri öğretmenlerin
katılımıyla uygulamalı olarak gösterdi. Yrd.
Doç. Dr. Ercan Haslofça; fiziksel aktivitenin
günlük yaşama yerleştirilmesinde öğretmen-
lerin çok önemli bir rol üstlendiğini, fiziksel
aktivite yapan çocukların daha sağlıklı ve
sosyal bireyler olduğunu söyledi. 

Öğretmenlere eğitim

Ege’de kentselleşmeyle yok
olan biyoçeşitlilik tartışıldı

Eü çevre sorunları araştırma ve uygu-
lama Merkezi tarafından düzenlenen
“Biyoçeşitlilik ve Kentselleşme iklimi”

konulu seminer gerçekleşti-
rildi. semineri Eü Fen Fakül-
tesi Biyoloji anabilim dalı ve
Botanik Bahçesi sorumlusu
Öğretim üyesi doç. dr. serdar
Gökhan şenol verdi.

doç. dr. şenol, kentselleş-
menin biyoçeşitliliği ve  Türki-
ye’nin biyoçeşitlilik açısından
zenginliği avantaj mı dezavantaj mı sorusuna
cevap aradı. Kentselleşmenin baskısı ve yan
etkilerinden dolayı üç bitki türünün yok oldu-
ğunu söyleyen doç. dr. şenol, % 70’inin de
acil koruma beklediğini dile getirdi. doç. dr.
şenol, “anadolu toprakları buzul çağında av-
rupa’dan, sibirya’dan ve çöl bölgesinden
gelen birçok canlıya ev sahipliği yaparken
bugün biyoçeşitlilik şehir merkezlerine gir-
meye başladı ve yok olmaya yüz tuttu. Bu yok
olma ve tahribatın yüzde 80’ine insanoğlu
neden oldu” dedi.   Esma AktAş / tuğçe kAnık

doç. dr. 
Gökhan şenol

“K“K
uşların uşların Büyükelçisi”
Prof. Dr. Mehmet Sıkı, kuş
cenneti konusunda bazı

yöneticilerin duyarlı davranmasına rağ-
men sorunların hala aşılmadığını belir-
terek, bu defa Başbakan Recep Tayip
Erdoğan’dan yardım istiyor. İzmir Kuş
Cenneti, Türkiye’de yaşayan 469 kuş tü-
ründen 249’unun görüldüğü ve 83 de-
ğişik kuşun kuluçkaya yatabildiği
uluslararası önemde “A” sınıfı sayılı
sulak alanlarımızdan biri. EÜ Fen Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı
28 yıldır çözülmeyen sorunlar hak-
kında şu açıklamaları yapıyor:

“İzmir Kuş Cenneti’nde görülen kuş
türlerini ve onların yaşama alanlarını
koruyarak ve aynı zamanda torunları-
mıza aktarmak için TC Devleti olarak
uluslararası camiaya Ramsar, Bern ve
Paris Sözleşmesi ile koruyacağımızı ta-
ahhüt etmiş bulunuyoruz. Ayrıca kuş
cenneti, Yaban Hayatı Koruma Sahası, I.
Derece Doğal-Arkeolojik Sit Alanı ve
Ramsar Alanı ilan edilerek ulusal mev-

zuatımızla da koruma altına alınmıştır.
Ancak uluslararası sözleşmeler ve ka-
nunlarımızla korumak zorunda olduğu-
muz kuş cennetinde iş yapmak deyim
yerindeyse deveye hendek atlatmaktan
zordur. Burayı koruyarak ve geliştirerek
gelecek nesillere bozulmadan aktarabil-
memiz için alınan Koruma Kurulları (Sit
Kurulları) kararlarından; İzmir Kuş
Cenneti’ni milli park ilanı, hatalı dikilen
okaliptüslerin alandan uzaklaştırılması,
doğal sit alanında hayvan (büyükbaş-
at) otlatmasının yasaklanması, Homa
Dalyanı’nın iyileştirilmesi ve dalyanda
kuluçka adası rehabilitasyonu ile 726
nolu parselin (Değirmen Dağı) Orman
ve Su İşleri Bakanlığı’na (Orman Genel
Müdürlüğü) tahsisi gibi kuş cenneti için
hayati önem taşıyan kararlar ile ilgili ça-
lışmalar bürokratik engeller nedeni ile
28 yıldan beri gerçekleşmemiştir. Bu
çalışmaların gerçekleşmesini bekleyen
30 bin flamingo deyim yerinde ise
“fıtık” olmuştur. 2013 yılı yaz mevsi-
minde kuş cenneti sazlıklarında görü-

len kuraklığın giderilmesi için Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, DSİ Genel Müdürlüğü’ne; bazı
bölümlerde yaz aylarında su seviyesinin
düşmesi sebebi ile kuşların menfi etki-
lenmesinin önüne geçmek için pompa
istasyonu ile takviye yapılması talima-
tını vermiştir. Ancak pompa istasyonu
kurulması çalışmaları sırasında daha
şimdiden istasyonun çalışmasını sağla-
yacak elektrik aboneliğini DSİ 2. Bölge
Müdürlüğü, Sayın Bakan’ın talimatına 
rağmen üzerine almak istememektedir.”  

Prof. Dr. Sıkı son çare olarak Başba-
kan’dan yardım isteyerek; “Sayın Baş-
bakanımız Recep Tayyip Erdoğan her
beyanatında İzmir’e ve çevreye duyarlı
olduğunu kamuoyuna açıklamaktadır.
İzmir’e ve çevreye duyarlı olduğuna
inandığımız Sayın Başbakanımız’dan
kuşcennetinin sorunlarının bir an evvel
çözümlenmesi için adeta beklemekten
fıtık olan 30 bin flamingoyu rahatlata-
cak yardım elini uzatmasını bekliyoruz”
diyor.

Kuşların 

BüyüKElçisindEn

BaşBaKan’a

çağrı!

“İzmir Kuş Cenneti’ni 
dertlerinden kurtarın!”

Prof. Dr. 
Semih Ötleş

Prof. Dr. 
Süleyman Doğan

Prof. Dr. 
Ergün Aybars

“Atatürk’ün liderlik özellikleri 
daha çocukken kendini gösteriyor”

EÜ Eğitim Fakültesi’nde “Toplum Liderleri Geliyor”  Ufuk Geliştirme ve Liderlik Eğitimi Seminerleri yapıldı
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4. 4. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, spor he-
kimliğinin Türkiye’de tıpta bir uzmanlık
alanı olarak yerini almasını sağlayan Prof.

Dr. Necati Akgün önderliğinde gerçekleştirildi. 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği

Anabilim Dalı ve Türkiye Spor Hekimleri Der-
neği’nin ortaklaşa düzenlediği kongrede amaç,
spor yaralanmalarını en aza indirmek ve kronik
hastalıkların tedavisinde egzersizin önemi üze-
rine bilgi aktarmak olarak belirlendi.

“EGE ÜNİVERSİTESİ’NİN İLKLERİNDEN BİRİSİ”

Kongre Eşbaşkanı Prof. Dr. oğuz Karamızrak;
“Spor Hekimliği Enstitüsü 1974 yılında Necati
Akgün Hocamızın önderliğinde kuruldu. Daha
sonra da tıp fakültesine bağlı bir bilim dalı,
90’ların ortasında ise anabilim dalı haline geldi.
Türkiye’deki spor hekimlerinin önemli bir bölü-
müne ilk eğitimlerini burada verdik. Bu da Ege
Üniversitesi’nin ilklerinden biridir. Spor yara-
lanmalarını engellemek ve kronik hastalıkları
spor ile yenmek amacıyla bu kongreyi düzenle-
dik. İlgilerinden dolayı katılımcılara teşekkür
ederim” diye konuştu.

EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ku-
manlıoğlu, “14. Spor Hekimliği Kongresi’nin
Ege Üniversitesi ev sahipliğinde ve Spor Hekim-
liği Anabilim Dalımız tarafından düzenlenmesi
bizleri mutlu etti” dedi.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Silkü ise
“Bu yıl 14. kez gerçekleşen kongrede bilimsel ön-
derliğin ötesinde, aynı zamanda sporu yaygınlaş-
tırmak ve kültürel etkinliklerle bütünleştirerek
tüm öğrencilere yaymak amacını taşıyoruz. Bu
anlamda Spor Hekimliği Anabilim Dalımızın bu
nitelikli kongreye ev sahipliği yapmasından ol-
dukça mutluyuz” diye konuştu.

Kongrede yabancı katılımcılardan Jan Eks-
trand “Futbolda Yaralanmaların Önlenmesi”,
Edvin Dervisevic “Spor Yaralanmalarında Reha-
bilitasyon”, Marija Andjelkovic ise “Genç Futbol-
cularda Beslenme ve Besin Ekleri Kullanımı”
başlıklı sunumları yaptı. Konuşmaların ardın-
dan sunulan dans gösterisi etkinliğe renk kattı.    

yaprak han / gürcan ÖzTürK

ee
gege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Öğretmenler Günü’nü şenlik ha-
vası içinde, tüm gün süren etkin-

liklerle kutladı.  
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Süleyman Doğan açılış ko-
nuşmasında; “24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü her sene olduğu gibi bu yılda
kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün
Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen-
liği kabul ettiği gündür. Hepinizin 24
Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyo-
rum. Öğretmenlerin toplumumuzda ayrı
bir yeri vardır, çünkü öğretmenler top-
lumu ve bireyi yönlendirmede etkin bir
rol oynamaktadır. Öğretmenlik mesleğini
seçmek belirli bir olgunluk ister. Biz bu
mesleği işimiz olduğu için severek yap-
malıyız” diye konuştu.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla
Silkü, “21. yüzyılda teknoloji ve modern
eğitimde bilgi esastır. Akılcı ve sağlıklı
yaşam sürecinde eğitimin ayrı bir yeri
vardır. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüz
kutlu olsun” dedi.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet
Ali Kısakürek “Çağdaş Gelişmeler ve Eği-
tim Bilimleri” konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Kısakürek;
“Bilgi toplumu
olmak için, derinleş-
miş insanların ol-
ması gerek. Hatta
bunlara süper aydın-
lar olarak bakmamız
gerek. İçerisinde ol-
duğumuz dönemde

öğretimden öğrenime geçiyoruz. o kadar
fazla kaynak var ki. okula gitmeden bilgi
öğrenebilmekteyiz. Bu demek değildir ki
öğretmenlerin rolü azalıyor. Aksine öğ-
retmenlerimize daha fazla görevler düşü-
yor. Bilgi her yıl daha fazla artarken,
artan bilginin kontrolü de zorlaşmakta-
dır. İşte bu sebepten dolayı öğretmenleri-
mize daha büyük sorumluluklar
düşmektedir” diye konuştu.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Semih
Ötleş ve EÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Bü-
lent Özkan 2013 – 2014 eğitim yılında,
EÜ Eğitim Fakültesi’ne en yüksek puanla
giren başarılı  öğrencilere ödül verdi.  

Programa, EÜ Devlet Türk Musikisi
Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Reyhan Altınay yönetiminde konservatu-
var öğrencileri tarafından yürütülen
“Başöğretmen Atatürk ve Müzik” adlı
dinletiyle devam edildi. 

Doç. Dr. Altınay müzik dinletisine geç-
meden önce Atatürk’ün musikiye verdiği
önemi belirten “En güçlü devrim, musiki
devrimidir” sözünü paylaştı. Etkinlik,
Ege Üniversitesi Yaratıcı Drama ve 
Doğaçlama Tiyatro Topluluğu’nun
“1923-2013” adlı gösterisiyle son buldu. 

Ufuk KendirCi / Mehmet işler / gökhan Koç

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Öğretmenler Günü”nü şölen havasında kutladı

Sporcu, öğrenci ve tıpçılar Ege Üniversitesi’nin düzenlediği 14. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi’nde bir araya geldi

“Sporu kültürle bütünleştirip
öğrencilere yaymak istiyoruz”

Dertlerin kaynağı obezite…t
ee

ge ge Üniversitesi’nin ev sahibi olduğu 14. Ulusal
Spor Hekimliği Kongresi kapsamında “Kronik
Hastalıkları Önlenme ve Tedavisinde Egzersiz”

adlı panel düzenlendi. Panelde obezitenin birçok has-
talığın başlangıcı olduğu vurgulandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Spor Hekimliği
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Çetin İşleğen’in mode-
ratörlüğünü yaptığı sunumda EÜTF Spor Hekimliği Ana-
bilim Dalı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Soner Akkurt,
Prof. Dr. Ali Murat Zergeroğlu, Doç. Dr. Ufuk Şekir, Spor
Hekimliği Uzmanı Dr. Canan G. Aydın, Araş. Gör. M. onur
Serbest, Araş. Gör. Dr. Devrim Ş. Ayral, Tıp Fakültesi öğ-
rencisi Seza Çilesiz kronik hastalıkların önlenme ve te-
davisinde egzersizin önemini vurgulayan bilgiler verdi.

Verilen bilgiler arasında kardiyovasküler hastalıklar,
osteroporoz, obezite, hipertansiyon, diyabet, ruhsal
sağlık ve egzersiz gibi konulara yer verildi. 

EÜTF Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkan Yardım-
cısı Yrd. Doç. Dr. Soner Akkurt “obezite bizim için
neden önemli? Çünkü birçok hastalığa neden oluyor”
ifadesi ile başladığı sunumunda obezite ile ilgili bilgi
verdikten sonra egzersizin obezite tedavisindeki öne-
mini anlattı.                         Tuba Cihangir / Tuğba KalayCı

Sporcular artık daha sağlıklıt

KK
ongredeongrede Jan Ekstrand ve Petra
Zupet, “Futbolda Kas Yaralanmaları”
ile “Spor Yaralanmalarının Önlenme-

sinde Fonksiyonel Testlerin Kullanımı ve
Önemi” hakkında  katılımcıları bilgilendirdi.

EÜ Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim
Dalı’nda Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Metin
Ergün, “Milli Takımda Sağlık organizasyonu”
adlı sunumunda; “15 yıl öncesine baktığımızda
takımlarda sağlık ekibi olarak 1 doktor ve
masör bulunurken, günümüzde artık takım
doktorunun yanı sıra fizyoterapistler, masörler,
spor psikologları, beslenme ve diyet uzmanları,
performans uzmanlarının da sağlık ekibi
içinde yer aldığını görüyoruz” diyerek spor he-
kimliğinde gelinen noktaya dikkat çekti.

Dr. Bülent Zeren ise “Takım Doktoru ve Tek-
nik Ekip İlişkileri” başlıklı sunumunda takım
doktorlarının görevlerinden bahsetti. Dr.
Zeren; “Takım doktoru, sporcunun sağlığını
her koşulda koruma ve ona zarar vermeme
gibi ahlaki bir sorumluluğu olduğunu asla
unutmayan bir kişi olmalıdır. Sağlık ekipleri
sporda başarının elde edilmesinde teknik ekip-
lerin ardındaki önemli güç kaynağıdır. Teknik
ekipler bu güç kaynaklarından yararlanabildik-
leri ölçüde başarılı olurlar” diye konuştu.

Sunu-
munun
ardın-

dan Dr.
Çetin İş-

leğen
(sağda)
tarafın-

dan  Dr.
Bülent

Zeren’e
plaket
verildi.

Prof. Dr. 
Atilla Silkü

Prof. Dr. 
Süleyman Doğan

Prof. Dr. 
M.Ali Kısakürek

Doç. Dr. 
Reyhan Altınay

Konuşmaların ardından kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verildi.

“Öğretmenlik mesleği olgunluk ister”
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AA Vinci ameliyat robotu-
nun Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne kazandırıl-

masının ardından uluslararası
başarılar ardı ardına gelmeye
devam ediyor. EÜ Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih
Şendağ, Kasım ayında Türki-
ye’de ilk kez robotik cerrahi ile
tek delikten rahim ameliyatını
Washington’daki sempozyumda
canlı olarak anlatmıştı. Tüm
dünyada yaklaşık 5 bin hekimin
izlediği canlı ameliyat başarılı
bir şekilde sonlandırılmış ve
büyük övgü almıştı. Henüz bir ay
dolmadan ikinci canlı bağlantı
bu kez New York’ta düzenlenen
sempozyuma yapıldı. 

Bilgi İletişim Teknolojileri
Araştırma ve Uygulama Merkezi
BİTAM’ın canlı yayın ekibi tara-
fından gerçekleştirilen yayın

büyük övgü aldı. Başarılı geçen
ameliyatın yüksek ses ve gö-
rüntü kalitesiyle kendilerine
ulaştığını ifade eden New
York’taki sempozyum yönetici-

leri bağlantı boyunca Prof. Dr.
Fatih Şendağ’a sorular sordu. 

Canlı yayınlanan ameliyatı de-
ğerlendiren Prof. Dr. Fatih Şen-
dağ, şunları söyledi: “Sonuçta

deneyimli bir ekibimiz var. Bİ-
TAM’a sahibiz ve bunlar bizim
işimizi çok kolaylaştırıyor. Yine
başarılı bir operasyon yaptık.
Beklenen zamandan daha kısa
sürede operasyonu bitirdik. Her-
hangi bir komplikasyon olmadan
gayet demonstatif bir vaka oldu.
Yine çok ilgi gördük, çok soru
aldık. Çeşitli ülkelerden katılan
değerli arkadaşlar vardı orada.
Dolayısıyla bizim açımızdan, üni-
versitemiz açısından gurur verici
bir gün yaşadık. Uygulanan tek-
nik yeni olduğu için ve sonuçta
konu hakkında deneyimimiz
fazla olduğu için insanlar bunu
bizden öğreniyorlar diyelim. Biz
de onlara bunları anlatmaktan
büyük keyif alıyoruz. Daha iyi
şeyler yapacağız. Umarım daha
iyi teknikler, daha iyi teknoloji-
lerle daha güzel operasyonlar 
yapacağız diye düşünüyorum.” 

amerika laparoskopi Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Ceana Nezhat:

“Ege Üniversitesi Orta Doğu’nun
en gelişmiş eğitim merkezi”

TÜRKÇE 
TEŞEKKÜR

amerika laparos-
kopi Cemiyeti Baş-
kanı Prof. Dr.
Ceana Nezhat,
sempozyumda Ege
Üniversitesi’ni orta Doğu’nun en
gelişmiş eğitim merkezi olarak
takdim etti. amerika’da yaşayan
türk cerrahların da katıldığı sem-
pozyumu 20 ülkeden bin kişi iz-
ledi. New York’taki oturum
başkanı, 45 dakika gibi kısa bir
sürede biten ameliyatın çok başa-
rılı bir şekilde yapılmasının Prof.
Dr. Fatih Şendağ’ın deneyimin-
den ve başarılarından kaynaklan-
dığını, her cerrahın bu düzeyde
başarıya ulaşamayacağını ifade
etti. oturum başkanı ameliyat so-
nunda Prof. Dr. Şendağ ve eki-
bine türkçe teşekkür etti. 

Prof. Dr.
Ceana Nezhat

EGE ÜNivErSitESi “I. HEmatolojiK GENEtiK SEmPozYumu” Na Ev SaHiPliği YaPtI

EE
gE gE Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ge-
netik Anabilim Dalı, Tıbbi Biyoloji Anabi-
lim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Hematoloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen “1.
Hematolojik Genetik Sempozyumu” Ege Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi’nde ger-
çekleştirildi. Sempozyumun açılışına Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sibel
Siber de katılarak bir konuşma yaptı. Etkinliğe
birçok bilim insanı katıldı.

I. Hematolojik Genetik Sempozyumu’nun 
açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz;  “Katılımınız için, coş-
kunuz için, ilginiz için teşekkür ediyorum” dedi.
Prof. Dr. Yılmaz, sempozyumun hastalar için,
bilim insanları için çok önemli sonuçlar verece-
ğini de sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti (KKTC) Meclis Başkanı Sibel
Siber, “Sağlık iki bacaklıdır. Dev-
let bacağı ve kişi bacağı. Kişi ba-
cağı sağlığını korumak istese de
eğer devlet bacağı sağlam de-
ğilse, üzerine düşen görevi yap-
mıyorsa o ülkede kişi sağlıklı olamaz” dedi.

Katılımcılara yaşatılan müzik ziyafetinin ar-
dından plaket sunumlarına geçildi. İlk plaket, Pe-
diatrik Onkoloji’nin kurucularından ve Çocuk
Hematolojik Hastalıkları Bilim Dalı’nın kurucusu
olan Prof. Dr. Güngör Nişli’ ye verildi. Plaketini
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz’ın elinden alan Prof.
Dr.  Nişli, Ege Üniversitesi’ne ve katılımcılara te-
şekkür etti. İkinci plaket ise 2000 yılında vefat
eden Prof. Dr. Mustafa Celal Karaca adına oğlu
Yrd. Doç. Dr. Emin Karaca’ya verildi. Yrd. Doç. Dr.
Karaca, ödülünü EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Kamil Kumanlıoğlu’nun elinden aldı.

Yrd. Doç. Dr. 
Emin Karaca

Sibel Siber

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz -
Prof. Dr. Güngör Nişli 

“Lenfoma erişkinlerde daha riskli”

Talasemi her yönüyle ele alındı

SS
EMpozyuMdA EMpozyuMdA oturum başkalığını Prof.
Dr. Ayfer Haydaroğlu’nun yaptığı “Lenfoma

Klinik ve Moleküler Genetik Yaklaşım”  konulu
panele Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Pediatrik Onkoloji Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Varan ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Mine Mis-
kioğlu konuşmacı olarak katıldı. “Çocukluk Ça-
ğında Lenfomalar ve Genetiğin Önemi" başlıklı
bir sunum yapan Prof. Dr. Ali Varan; lenfoma ve
çocukluk çağındaki kanserlerin oluşumu ile mo-
leküler genetik ve genetik değişim hakkında bil-
giler vererek tedavi yöntemlerini anlattı.
“Erişkinlerde Lenfomalar ve Genetiğin Önemi”
hakkında konuşan ve son yıllarda erişkinlerde
lenfomanın arttığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mine
Miskioğlu, “Erişkinlerdeki lenfomalar çocuklara
oranla daha ölümcül sonuçlanıyor. Bu yüzden
oluşumu ve etkisi daha riskli bir konudur” dedi. 

TT
ALASEMİ ALASEMİ (Akdeniz
Anemisi) hakkında su-

numların yapıldığı oturu-
mun başkanlığını; KKTC
Meclis Başkanı Sibel Siber
ve EÜ Tıp Fakültesi Çocuk
Hematolojisi Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Yeşim
Aydınok yaptı. 

Panele, Akdeniz Kan Has-
talıkları Vakfı - Hemoglobi-
nopati Tanı Merkezi
Başkanı Prof. Dr. Duran Ca-
natan, KKTC Talesemi Mer-
kezi’nden Dr. Gülsen
Bozkurt, DNA Tanı ve Gene-
tik Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Erol Baysal konuş-
macı olarak katıldı.

Prof. Dr. Duran Canatan;
Türkiye’de talasemilerin
epidemiyolojisi ve önleme
programı konusunda su-
num yaptı. Talasemilerin ül-
kemizdeki tarihi değişimini
anlatan Prof. Dr. Canatan,
yapılan çalışmalar ve kuru-
lan merkezler sayesinde
çiftlerin gen sayılarının ta-
ranmasının arttığını, bunun
sonucunda hastalıklı çocuk
doğum sayısının 2002’de
272 iken 2010’da 25’e düş-

tüğünü belirtti.
Dr. Gülsen Bozkurt, Kıb-

rıs’ta talasemi hastalığının
tedavisine yönelik çalışma-
ları anlattı. Dr. Bozkurt ça-
lışmaların yaşlara göre
değiştiğini, en küçük hasta-
nın 11 yaşında olduğunu,
fakat hastalığın en çok 30-
45 yaş aralığında görüldü-
ğünü vurguladı.

Prof. Dr. Yeşim Aydınok
ise;  beta talasemide klinik
ve fenotip-genotip korelas-
yonun önemi hakkında ko-
nuşarak, çiftlerin çocuk
sahibi olmadan önce gen
taraması yaptırması gerek-
tiğini, her iki eşin taşıyıcı
olması durumunda hasta-
lıklı çocuk sahibi olma ihti-
malinin yüksek olduğunu
vurguladı.

Alfa talasemide klinik ve
fenotip-genotip korelâsyo-
nun önemine değinen 
Prof. Dr. Erol Baysal, beta
talaseminin Akdeniz çev-
resinde, alfa talasemininde
Uzak Doğu Asya’da görül-
düğü tespitinin yanlış ol-
duğunu, bir sınırın
olmadığını ifade etti. 

Ecem Çalışkan / Bahar korkmaz / zeynep aydoğdu

Prof. Dr. Yılmaz, “Sempozyum hastalar için, bilim 
insanları için çok önemli sonuçlar verecek”
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Doç. Dr. Şahin, “Zihinlerdeki 
engelleri yok etmeliyiz”

DD
ünya ünya Engelliler Günü dola-
yısıyla Ege Üniversitesi
Engelsiz Ege Birimi Koordi-

natörü ve Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice
Şahin konu ile ilgili açıklamalarda
bulundu.

Bu günün toplum içinde yanlış al-
gılandığını dile getiren Doç. Dr.
Şahin, “Engelliler Günü sadece bir
günlük organizasyonlarla kutlanacak
bir gün değildir. Engellileri hatırla-
mak için yapılan bir gün olmamalı-
dır. Engelliler için yapılmış olan tüm
çalışmaların gözden geçirildiği ve
gelecekte yapılacakların planlandığı
bir gün olmalıdır. Çünkü bir güne sı-
kıştırılan bir etkinlik ertesi gün unu-
tulmaktadır. 2008 yılında kurulan
“Engelsiz Ege Birimi” ile birlikte
amacımız acıma duygusu olmaksızın
farklılıklarla birlikte yaşama kültü-
rünü geliştirmektir” dedi.

Toplumun zihninde engelli vatan-
daşların toplumdan ayrıştırıldığını
belirten Doç. Dr. Şahin, “ Birey engel-

liyse eğer mutlaka top-
lumdan ayrılması gere-
kir, kendisi gibi olan
insanlarla birlikte ya-
şaması gerekir, acımak
gerekir gibi farklı yak-
laşımlar yer almakta-
dır. Ege Üniversitesi
olarak engelli bireyle-
rin gereksinimlerini
karşılayarak, farklılık-
larla beraber yaşama
duygusunu oluşturuyoruz” diye ko-
nuştu.

“EN ÖNEMLİ UNSUR AİLE”

Ege Üniversitesi Kampüsü içeri-
sindeki engelli kaldırımlarının işga-
line değinen Doç. Dr. Şahin, “Kampüs
içerisinde görme engeliler için yeni-
den yapılandırılan sarı kabartmalı
kaldırımlar araçlar tarafından işgal
edilmekte. Bireylerin zihinlerindeki
engelleri yok etmeliyiz. Bu konuda
asıl mesele bireylerin bilinçlendiril-
mesi. Bu da ailede başlıyor. Birey ai-

lede ne görürse yetiş-
kin hayatında da o
yönde yaşam sürdürü-
yor” dedi.

İzmir’deki tüm üni-
versitelerin rektörlük
düzeyinde bir araya
gelmesiyle oluşturulan
İzmir Üniversiteler
Platformu’nun “Engel-
siz İzmir” projesinden
ve çalışmalarından

bahseden Doç. Dr. Hatice Şahin,
“Amacımız kalıcı çalışmalar düzenle-
mek. Engelsiz İzmir Birimi olarak bi-
limsel ve kalıcı çalışmalar
düzenliyoruz. Bu kapsamda “Engelli-
lere Yönelik Ayrımcılık: Sorunları ve
Çözüm Yaklaşımları” konulu konfe-
rans düzenledik. Platform olarak bir
amacımız da 2014 yılında üniversi-
telerde yöneticilere ve öğretim üye-
lerine paneller düzenlemek,
televizyon ve radyo programlarıyla
farkındalık oluşturmak” diye ko-
nuştu.

EE
gE gE Üniversitesi
Engelliler Birimi,
Büyükşehir Beledi-

yesi, Sağlık İl Müdürlüğü
ve sivil toplum kuruluşları
tarafından “Dünya Engel-
liler Günü” dolayısıyla İz-
mir’de çeşitli etkinlikler
gerçekleştirildi. İzmir
Kent Konseyi Engelliler
Meclisi, “Dünya Engelliler
Günü” kapsamında İsmet
İnönü Kültür Merkezi’nde
“Engelli Ailelerin Sorun-
ları” konulu bir panel dü-
zenledi. Panele engelli
vatandaşlarla birlikte aile-
leri de katıldı. 

Panelin konuşmacıları
engelli babası ve aynı za-
manda İzmir Kent Kon-
seyi Engelliler Meclisi
Başkanı Süleyman Er, en-
gelli annesi Songül Kork-
maz ile engelli ablası
Çiğdem Özkap karşılaştık-
ları problemlerle ilgili ko-

nuşmalar yaptı.
Süleyman Er konuşma-

sında asıl engelin bireyler
tarafından dayatıldığını
belirterek, “Bu günün adı
‘Dünya Engellenenler
Günü’ olmak üzere değiş-
tirilsin. Asıl engel toplum
tarafından gerçekleştiri-
len bakış açısıdır” dedi.
Sözlerine engelli bireyler
ve ailelerinin haklarını ko-
lektif bir biçimde dile ge-
tirmelerinin gerektiğini
bildirerek devam eden Er,
“Türkiye’de milyonlarca
engelli bulunmakta. Aile
bireyleriyle birlikte bu
sayı 10 milyonlara ulaş-
maktadır. Büyük bir güce
sahibiz ancak sesimizi
hala duyuramıyoruz” di-
yerek özeleştiride bu-
lundu. Medyanın da
konuya gereken değeri
vermediğini dile getiren
Süleyman Er, “Cumhuriyet

Meydanı’nda bir tören dü-
zenledik. Basın mensup-
ları sadece görünmek
amaçlı geliyorlar. Konuya
gerçek değerini vermiyor-
lar. Biz de belki bu nedir
diye merak edipte okurlar
diye Rusça metin dağıttık”
diyerek basın mensupları-
nın ilgisizliğinden yakındı.

Süleyman Er’in ardın-
dan konuşma yapan en-
gelli annesi Songül
Korkmaz, “Aile içerisinde
bir engelli birey varsa bu
tüm aile fertlerinin bir
nevi engelli olması anla-
mına gelir. Hayatınızın her
alanında bunun etkilerini
görüyorsunuz. Ben çalışan
bir engelli annesiyim. Gü-
venle çocuğumu bırakabi-
leceğim bir bakımevi
maalesef yok. Bu konuda
yetkililerin yılın sadece
bir gününde bizi hatırla-
masını istemiyoruz” dedi. 

“EN BÜYÜK SORUN TEK 
BİR GÜN HATIRLAMAK”Ü

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cande-
ğer Yılmaz, “Dünya Engelliler Günü” dolayı-
sıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Yılmaz
mesajında şu görüşlere yer verdi;  “Dünya
Engelliler Günü’nü; toplumsal
yaşamda engellilikle ilgili yapı-
lan çalışmaların değerlendiril-
diği ve geliştirilme planlarının
duyurulduğu, izlendiği bir
zaman kesiti olarak ele almak
gereklidir. Alışageldiği gibi bu
günü; engelli bireylerin hatırlan-
dığı ve başarılarının ödüllendirildiği günlük
aktiviteler olarak algılamak engellilikle ilgili
çalışmaların önündeki en büyük sorun.”

Ege Üniversitesi’nin  2008 yılında “Engel-
siz Ege Birimi”ni kurduğunu belirten Prof.
Dr. Yılmaz; “Ege Üniversitesi engellilik politi-
kası ile ülkemizdeki diğer üniversitelere
model oluşturdu” diye konuştu.

Ege Üniversitesi’nin İzmir Üniversiteleri
Platformu’nun operasyon gruplarından biri
olan Engelsiz Üniversiteler Kurulu çalışmaları
içinde aktif olarak yer aldığını söyleyen Prof.
Dr. Yılmaz; “Dünya Engelliler Günü’nün yal-
nızca engelli bireyler için değil, tüm toplum
için farklılıklarımız ile birlikte yaşama kültü-
rünün geliştirilmesinde katkı sağlayan ve her-
kes için farkındalıklarımızın artarak yaşama
yansıyacağı bir gün olmasını diliyorum” dedi.

Engelli ailelerin sorunları 
düzenlenen panelde tartışıldı

Doç. Dr. Hatice Şahin

Altunel; “Kaynaştırma sınıflarının 
arttırılması gerekiyor”

EE
ngEllilEr ngEllilEr Haf-
tası kapsamında
Ege Üniversitesi Ec-

zacılık Fakültesi Konferans
Salonu’nda Sami Altunel
tarafından  “Down Sendro-
munu Doğru Algılamak ve
Gönüllülük” konulu  konfe-
rans gerçekleştirildi. 

Down sendromu ile yaptığı çalış-
malar sonucunda “Avrupa’nın ve
Dünyanın En Gönüllüsü” ödülü alan,
Sabancı Grubu tarafından “İyilik Po-
lisi” ve “Fark Yaratan Gönüllü” ola-
rak adlandırılan Down Sendromu
Derneği Başkanı Sami Altunel ko-
nuşmasında;  “İnsanlar farklı olan-
lardan korkarlar, farklı
olanlardan korkmama-
mız lazım. Biz onlara
nasıl yaklaşmamız ge-
rektiğini bilmediğimiz
için korkuyoruz.  Fakat
bu doğru değil. Ne yap-
mamız gerektiğini öğ-
renmeliyiz” dedi.

Projelerinden bahse-
den Altunel, “Bağımsız
yaşam programımız ve
kanka projelerimiz var.

Bunları aktif  hale getirme-
miz gerekiyor. Bunun için
projeler ve altyapılar ha-
zırlayacağız. Etkinlik ve
projelerimiz için sponsor-
larla temas halindeyiz”
diye konuştu.

Engelli ve engelsiz öğ-
rencilerin kaynaştırılması

projesinden bahseden Sami Altunel,
“ABD’de kaynaştırma sınıflarında
okuyan engelli oranı yüzde 90 iken,
Türkiye’de bu oran sadece yüzde
10’dur. Kaynaştırma sınıflarının art-
tırılması ve kaynaşma sınıflarının
gereken önemi kazanması için uğra-
şıyoruz” dedi.

Sami Altunel

(soldan sağa)  Çiğdem Özkap, Süleyman Er, Songül Korkmaz
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EE
gE gE Mizah Festivali’nin ikinci
gününün konukları arasında
Vine fenomenleri vardı. Öğ-

renciler Vine fenomenleri Anıl İlter,
Aykut Yılmaz, Halil Söyletmez ve
Eylül Öztürk ile keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdi. 

Farklı meslek gruplarından olma-
larına rağmen vine sayesinde bira-
raya geldiklerini ve birlikte
olmaktan büyük keyif aldıklarını
dile getiren Anıl İlter, “Biz buraya
eğlenmeye ve eğlendirmeye geldik.
Sonuçta yaptığımız iş mizahı besle-
yen bir iş” dedi. 

Aykut Yılmaz da Vine sayesinde
genç kitleler arasında oldukça ta-
nındıklarını belirterek kendilerini
gösterebilecekleri bir alan yarattık-
larını ifade etti. 

Kadın Vine fenomenlerin-
den biri olan Eylül Öztürk
genelde fenomenlerin erkek
olduğunu, bu yüzden bir
kadın olarak bu alanda ken-
dini çok daha özel hissetti-
ğini söyledi. 

Halil Söyletmez ise, bu
alanda yeni işlere atılabil-
mek için daha çok yol kat et-
meleri gerektiğini dile getirdi.

Gırgır çizerleri sevenleriyle  buluştu

TT
ürkiyE’ninürkiyE’nin

başta gelen karika-
tür ve mizah dergi-

lerinden olan Gırgır
Dergisi çizerleri Anıl
Gürak, Uğur Günel ve
Sinan Arık; Ege Mizah Fes-
tivali’nde sevenleriyle bu-
luşmak için imza gününde
bir araya geldi. Çizerler
okurların büyük ilgisiyle
karşılaştı, imza esnasında
uzun bir kuyruk oluştu.
Hayranlarıyla fotoğraf
çektiren Anıl Gürak, Uğur
Günel ve Sinan Arık, renkli
görüntülere sahne olan
imza gününde eğlenceli
tavırları dikkat çekti.

EE
gE gE Üniversitesi Karikatür ve
Mizah Topluluğu’nun (EKAMİT)
bu yıl ikincisini düzenlediği Ege

Mizah Festivali  görkemli bir açılışla baş-
ladı. EKAMİT, festival kapsa-
mında sinema, tiyatro, söyleşi,
stand- up gösterisi ve konser
gibi birçok etkinliği Ege Üni-
versitesi öğrencilerine sundu. 

Açılışta Ege Art Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi öğ-
rencileri, EKAMİT’li öğrenci-
lerle birlikte bir dans gösterisi
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yusuf
Vardar Mötbe Kültür Merke-
zi’ndeki salsa dans gösterisi
beğeni topladı.

EE
gE gE Üniver-
sitesi Kari-
katür ve

Mizah Toplulu-
ğu’nun bu yıl ikinci-
sini düzenlediği Ege
Mizah Festivali
kapsamında Prof.
Dr. Yusuf Vardar
Kültür Merkezi’nde
(MÖTBE),
Bobiler.org sitesinin
kurucu ortağı olan
Ezgi Tüzün ile söy-
leşi gerçekleştirildi.
Bobiler.org’un ku-
ruluş hikayesi ve
bugüne nasıl geldiği
hakkında konuşan
Tüzün, şu an bünye-
lerinde 90 bin üye-
nin olduğunu
belirtti. Tüzün, “Bu
bizim için bir arka
bahçeydi, şimdi ise
işimiz oldu” dedi. 

TT
iyaTro iyaTro sanatçısı, oyuncu Özge Öz-
berk, Ege Mizah Festivali kapsamında
MÖTBE’de sevenleriyle buluştu. Sa-

mimi bir ortamda yapılan söyleşide hayranla-
rının, tiyatrodan, dizi oyunculuğuna ve özel
hayatına kadar sorularını cevaplandıran Öz-
berk, tiyatro ve sinema oyunculuğuna dair il-
ginç açıklamalarda da bulundu. 

Çocukluğunda ol-
dukça çekingen oldu-
ğunu ancak Beşiktaş
Kültür Merkezi’nde
sahne almaya başla-
dıktan sonra çekingen-
liğini üzerinden
atabildiğini söyleyen
Özberk, “Tiyatronun
benim için ayrı bir
önemi var. Altı yıl önce
BKM oyuncuları dağıl-
dıktan sonra bir daha

sahneye çıkma fırsatı bulamamıştım. Sahne
sevgisi içimde hep bir ukde olarak ve bir vic-
dan azabı olarak kalmıştı. Tiyatro sahnesinin
tadını aldınız mı, bir daha kopmanız imkansız
bir hal alır. Koptuğunuzda ise vicdan kanırtma-
sıyla karşı karşıya kalırsınız” diye konuştu. 

“EN İYİ DUA OYUNCU DUASIDIR” 

Tiyatro oyunculuğunun fazlasıyla emek iste-
yen ve ancak severek yapıldığında başarılı olu-
nabildiği bir sanat dalı olduğunu ifade eden
Özberk “ En iyi dua oyuncu duasıdır. Bu arada
tiyatro vicdanı diye de bir şey var. Eğer sahneye
çıkmazsanız, o sahne arkanızdan ağlar” dedi.

“Tiyatro sahnesinin 
tadını aldınız mı, bir daha

kopmanız imkansız”

Arka 
bahçe idi
işimiz oldu

‘‘

Konuşmasına dinleyicilerden
gelen soruları cevaplayarak

devam eden Tüzün,
mizah anlamında birçok 

yaratıcı tasarımların meydana
getirildiğini söyledi. 

“Vine fenomenleri” “Vine fenomenleri”
renk kattı
“Vine fenomenleri”
renk kattı

Kahkahaların havada uçuştuğu söyleşide hepsi birbirin-
den samimi ve eğlenceli olan Vine fenomenleri söyleşi-
nin sonunda öğrencilerle vine çekmeyi de ihmal etmedi.

Müzikli danslı
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