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012-2013 Eðitim-Öðretim döneminde yapýlacak turnuvalarda, Yüksekokulumuzu temsil edecek 
futbol takýmýnýn seçmeleri yapýldý. Seçmelere büyük ilgi gösteren öðrenci arkadaþlarýmýz 2arasýndan seçilenler, bu yýlki takýma alýndýlar. Takým adýna konuþan oyunculardan Tayfun Çimel

þunlarý söyledi:'' Bu yýl baþka bir yýl olacak. Ben ve takým arkadaþlarým  gece gündüz çalýþýyoruz. Bu yýl 
okulumuza galibiyetler kazandýracaðýz''.

Antrenörlüðünü Yüksekokulumuz Öðretim Görevlisi ve ayný zamanda Didim Belediyespor Genel Kaptaný 
Evrim Kamacý ile eski bir profesyonel futbolcu olan, Yüksekokulumuz personeli  Sinan Kurt'un yaptýðý 
takýmda þu futbolcular yer alacak:
Kaðan Güler, Güleç Kavuk, Mert Dükel, Mustafa Demircioðlu, Ýsmail Çine, Melih Sarý, Ersen Karataþ, 
Burak Atalar, Can Karabýyýk, Serhat Yýldýrým, Ali Akyüz, Tayfun Çimel, Mehmet Batuhan Atýþ,
Ramazan Efe,Yusuf Eðilmez, Doðan Kalyoncu, Ali Aktuð, Onur Karagöz, Ahmet Melih Saðlýk,
Mustafa Güzel, Eray Kundak, Abidin Sagun, Engin Erol ve Ali Aydýn Memiþ.

Geçtiðimiz haftasonu oynanan
Didim Belediyespor- Çine 
Madranspor karþýlaþmasýnýn 
ardýndan Belediye Baþkanýmýz 
Mümin Kamacý Üni.Apollonlarla 
buluþtu ve maç hakkýnda sohbet 
etti.
Gençleri çok seven Kamacý,''
Gücümüze güç katýlýyorsunuz, 
artýk biz bir ekibiz ve siz 
üniversite öðrencileri için 
elimizden ne geliyorsa seve 
seve yapmaya hazýrýz.'' dedi

Didim Belediye Baþkaný Mümin Kamacý

Uni. Apollonlarla Birlikteydi

Okul Futbol Takýmý Seçmeleri
Büyük Ýlgi Gördü



Abuþ Tostu
Öðrencilerin yoðun olarak tükettiði yiyeceklerden ’’Ben tostu yaparken içine sevgimi katýyorum. 
birisi de tost. Her ne kadar tostta olsa güzel ve Hepiniz benim arkadaþýmsýnýz ve verdiðiniz her 
lezzetli yapmak gerekir. Yüksekokulumuz kuruþ benim için önemli. Elimden geldiðince 
kantininde tostlar, yapýlan hiçbir tosta benzemiyor sizlere lezzetli sunmaya çalýþýyorum. Umarým 
. Bunun nedenini Abuzer aðabeyimize sorduk ve beðeniyorsunuzdur. ’’Abuþ’’ ismini de öðrenciler 
yanýtladý. koymuþ ve artýk tostumuzun adý ''Abus Tostu''

’’Ýçine Sevgimi Katýyorum’’

Öðrencilerin Vazgeçilmezi:’’Abuþ Tostu’’

Okul Yönetimi ve Temsilcimiz Ertan 
Akkuþ'un giriþimleriyle Okul ile 
Didim arasýnda baþlatýlan ücretsiz 
servis uygulamasý, yoðun bir ilgi 
görüyor.
Ýlk günler talep olmamasýna 
raðmen, duyuldukça talep günden 
güne artýyor.
Artýk yaptýðý her seferde dolu gidip 
dolu gelen servisimizden ögrenciler 
çok memnun. Bundan dolayý Okul 
Yönetimimize ve Belediye 
Baþkanýmýz 'a teþekkürü bir borç 
biliririz.

Ücretsiz Servise Talep Arttý



Yaman’ýn Yeþil Köþesi
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Yaman KOLÇAK

Didim Belediyesinden Yerinde Hareket Çevre Düzenlemesi ve Bankamatik
ýllardýr öðrencilerin çektiði ulaþým sýkýntýsý Öte yandan okulumuzun önü çýplak ve çorak bir 
artýk bitti. Didim Belediyesi, Didim Meslek alan. Özellikle Okul önündeki yol çukurlarla dolu YYüksekokuluna sürpriz yaptý. Öðrencilerin ve kaldýrýmý bile yok. Yerleþke çevresindeki oturan 

artýk Didim'deki etkinliklere katýlma ve ihtiyaçlarýný ya da oradaki cafelere giden arkadaþlarýmýz kýþýn 
giderebilmeleri için servisleri var. Bu konuya el çamurlu yollardan geçmek zorunda kalýyor. Biz 
atan Didim Belediye Baþkaný Sayýn Mümin öðrencilerin beklentilerinden bir tanesi de 
Kamacý, öðrencilerin kalbini kazandý. Bu jestin çevredeki sokaklarýn düzenlenmesi. Ayrýca Didim 
ardýndan öðrencilerin yüzü bir nebze olsun güldü. Yerleþkesi önüne birkaç bankamatik yapýlmasý 
Bizler de tüm öðrenci arkadaþlarýmýzýn servis öðrenci arkadaþlarýmýzýn iþlerini kolaylaþtýracaktýr.
konusundaki düþüncelerine yönelik olarak bir Ýþte bu sýkýntýlarda aþýldýðýnda daha güler yüzlü 
anket yaptýk ve öðrencilerin yüzde 97'sinin genç bireyler ve daha mutlu bir sosyal çevre 
servisin çok iyi bulduðunu fakat  servis saatleri göreceðiz.
konusunda problem yaþadýklarý sonucuna vardýk. 
Servis saatlerinin düzenlenmesi halinde, 
Didim'deki iþlerimizi daha programlý bir þekilde 
yapabileceðiz.

Gülmece



dýyaman Üniversitesi Turizm Yiyecek içecek sektörünün giderek 
Ýþletmeciliði ve Otelcilik büyüdüðünü ve bunun sonucunda baþarýlý AYüksekokulu'nun düzenlediði 'Turizm aþçýlara ihtiyaç olduðunu anlatan Dr. Burak 

Profesyonelleri Konferanslarý' kapsamýnda Mil, konferansta aþçýlýk eðitiminin çok önemli 
Yüksekokulumuz Öðretim Görevlisi Dr. Burak olduðunu, bu konuda son yýllarda önemli 
Mil tarafýndan 'Yiyecek Ýçecek Sektöründe ilerlemeler yaþandýðýný ifade ederek, baþarýlý 
Aþçýlýk Eðitiminin Önemi' konulu konferans bir aþçýnýn sahip olmasý gereken özelikleri 
verildi. aktardý. Mil, aþçýlarýn eðitilmesinde dünyadaki 
Turizm sektöründeki son geliþmeleri uygulamalara deðinerek; "Dünyada evrensel 
öðrencilere aktarmak amacýyla 'Turizm bir aþçýlýk eðitimi veriliyor. Yani evrensel 
Profesyonelleri Konferanslarý' düzenleyen olarak düþünen, çeþitli ülkelerin mutfaklarýna 
Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu hakim aþçýnýn yetiþtirilmesi saðlanýyor.
bu kapsamda, Didim Meslek Yüksekokulu Aþçýlýkta uzmanlaþma ise bu eðitimlerde yine 
Öðretim Görevlisi Dr. Burak Mil'i öðrencilerle önemli bir noktadýr. Her þeyi bilen deðil, bir 
buluþturdu. Dr. MÝL konferansýnda, aþçýlýðýn alanda uzmanlaþan aþçý yetiþtiriliyor. Ürüne 
sektördeki önemi ve baþarýlý bir aþçýnýn hangi dolayýsýyla bireye göre çalýþan, deðiþime 
özeliklere sahip olmasý gerektiðini anlattý. açýk, gerektiðinde inisiyatif kullanma 
Eðitim Fakültesi Vehbi Koç Konferans yeteneðine sahip, müþteri ile ilgili öngörüde 
Salonu'nda düzenlenen konferansa Rektör bulunabilen aþçýnýn yetiþtirilmesi önemli 
Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Suat Aþkin, Turizm noktalardan biri olarak öne çýkýyor" dedi.
Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Dr. Burak Mil, konferansta Adýyaman
Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir Çorbacý, Didim Üniversitesi Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Atila Yüksekokulu ile MYO'nun ilgili 
YÜKSEL, öðretim elemanlarý ve çok sayýda programlarýndaki öðrencilerin yönelttiði 
öðrenci katýldý. sorularý da cevapladý.

Adýyaman Üniversitesi Turizm
Ýþletmeciliði ve Otelcilik 
Yüksekokulu'nun düzenlediði 'Turizm
Profesyonelleri Konferanslarý'
kapsamýnda Yüksekokulumuz Öðretim 
Görevlisi Dr. Burak MÝL, '' Aþçýlýk
Eðitimin Önemi'' Konulu konferans 
verdi.

’’Aþçýlýk Eðitiminin Önemi’’
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