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Yen öğrenc ler Feth ye’de ç çeklerle
karşılandı
Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes Feth ye Sağlık B l mler Fakültes n
kazanan öğrenc ler, kayıt yaptırmak ç n geld kler Feth ye’de ç çekler
le karşılandı.Feth ye otogarında düzenlenen karşılama tören nde
Feth ye Sağlık B l mler ...
14 Ağustos 2017 Pazartes 15:01

Muğla Sıtkı Koçman Ün vers tes Feth ye Sağlık
B l mler Fakültes n kazanan öğrenc ler, kayıt yaptırmak ç n geld kler
Feth ye’de ç çekler le karşılandı.
Feth ye otogarında düzenlenen karşılama tören nde Feth ye Sağlık B l mler
Fakültes Dekanı Prof. Dr. Fatmagül Yur, Feth ye Sağlık B l mler Fakültes n
kazanan öğrenc ler ve vel ler ç çeklerle karşıladı. Dekan Yur; “Fakülte olarak
lk zlen m çok öneml d ye düşünüyoruz. Öğrenc ler m z Feth ye’ye lk
geld kler nde yen eğ t m öğret m hayatına mutlu, güzel ve huzurlu başlamaları
ç n ç çekle karşıladık” ded .
http://www.egehaber.com/mugla/yen -ogrenc ler-feth yede-c ceklerle-kars land -h181089.html
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Dekanı Prof. Dr. Fatmagül Yur, 2017-2018 eğ t m öğret m dönem nde Muğla
Sıtkı Koçman Ün vers tes Feth ye Sağlık B l mler ne YÖK tarafından 140
kontenjan ayrıldığını bel rterek; “140 kontenjanımızın heps doldu.
Öğrenc ler m z otogarda karşıladığımız ç n mutluyuz. Öğrenc ler çok
şaşırdılar ve mutlu oldular” d ye konuştu.
Iğdır’dan gelen Özlem Çam; “Muğla çok sevd ğ m b r ld . Mutluyum. Ç çekle
karşılamalarına çok şaşırdım. İlk defa böyle b r şey gördük. Güzel b r
uygulama” ded .
İstanbul’dan Feth ye Sağlık B l mler Hemş rel k bölümünü kazanan Aleyna
Genç; “Ege sted ğ m b r yerd . Muğla olması ben m ç n güzel oldu. Feth ye’ye
daha önce h ç gelmem şt m. Bu konuda ted rg nd m ama b z çok güzel
karşıladılar ve ted rg nl ğ m kalmadı” d ye konuştu.
Kocael ’nden gelen Büşra Kızılelma; “Ege bölges nde olduğu ç n Muğla’yı
steyerek yazdım. Burayı yazmadan önce ün vers te çevres yle lg l araştırma
yapmıştım. O yüzden burayı yazdım ve buraya geld m. B zler ç çeklerle
karşılamalarına şaşırdım” fadeler n kullandı.
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