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Sevgili arkadaşlar

Bu ay dolu dolu geçen 2018 yılının son ayı. Yeni bir yıla, Üniversite-
mizin  büyümesi ve Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasına adını yaz-
dırması için yürüttüğümüz çalışmalara yenilerini ekleme gayretiyle 
giriyoruz.  Çocuklarımızı güvenle yollayacağımız, onların iyi bir eğitim 
ve öğretim döneminden son derece donanımlı olarak çıkarak çağının 
liderleri olarak yetişmesini sağlayan bir Üniversite için çalıştık ve üret-
tik. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki altına imza attığımız her 
çalışma bu amaca hizmet etmekle kalmadı Aydın’ın gerek ekonomisi-
nin canlanması gerekse sosyo kültürel yönden gelişmesi yolunda da 
büyük katkı sağladı. Bilim alanında ürettiğimiz her çalışma Aydınımı-
zın incirine, kestanesine, pamuğuna, zeytinine, jeotermal kaynaklarına, 
turizmine değer kattı. Aydın’da faaliyet gösteren her sektörün en yakın 
destekçisi olduk olmaya da devam edeceğiz.

Bir bilim adamı olmanın sorumluluğunu yöneticilik anlayışımıza yan-
sıtarak el attığımız her işte toplumun yararını gözettik. Sadece kuru-
mumuz için değil ilimiz, ülkemiz ve dünyamız için çalıştık. Üretmeyi ve 
paylaşmayı bir yaşam felsefesine dönüştürerek doğru bildiğimiz yolda 
ürettiğimiz her değere gururla imza attık.

Gücümüzü büyük ADÜ ailesi, bizleri her platformda destekleyen si-
yasilerimiz ve iş adamından bürokratına, esnafından işçisine, emekli-
sinden öğrencisine kadar ilimiz insanından aldık. Bu destek sürdüğü 
müddetçe yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni gelecek yılın hayırlar getirmesi temennisi ile sizleri sevgiyle ku-
caklıyorum.

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
Rektör
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Yeryüzü Doktorları gönüllere 
dokunuyor

Üniversitemiz Genç 
Yeryüzü Doktorları 
Topluluğu’nun düzen-

lediği İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi eski Rektö-
rü ayrıca Türkiye Yeryüzü 
Doktorları İyilik hareketi 
kurucusu Prof. Dr. Muham-
med  İhsan Karaman’ın ko-
nuşmacı olarak katıldığı ‘Bir 
Yeryüzü İyiliği Şifayı Paylaş-
mak’ adlı konferans, 30 Ka-
sım 2018 tarihinde Atatürk 
Kongre  Merkezi’nde  ger-
çekleşti.

Konferansa, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Rek-
tör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Recai Tunca, Prof. Dr. Törün 
Özer, Prof. Dr. Halil Kırnak, 
Genel Sekreter V. Dr. Öğre-
tim Üyesi Mustafa Aslan, 
Topluluk Danışmanı Doç. Dr. 
Meryem Kürek Eken, akade-
mik ve idari personelin yanı 
sıra çok sayıda öğrenci ka-
tıldı.

Konferans öncesi, Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı 
makamında ziyaret eden 
Prof. Dr. M. İhsan Karaman 

ve beraberindeki heyet, bir 
iyilik hareketi olarak baş-
latılan ‘Yeryüzü Doktorları’ 
faaliyetleri hakkında bilgi-
ler verdi. Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan’dan, Üni-
versitemizdeki personel ve 
öğrencilere destek olmak 
amacıyla başlatılan Güzel 
Borç (Karz-ı Hasen) uygu-
laması hakkında bilgiler 
alan Prof. Dr. Karaman, bu 
uygulamanın diğer üniver-
sitelere de örnek olmasını 
dileyerek Rektörümüz nez-
dinde ADÜ Ailesini tebrik 
etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiği konferansta, yer-
yüzünde insani imkanlar-
dan uzak; afet, yoksulluk, 
iç savaş, açlık gibi kaoslarla 
mücadele eden insanlara, 
kalbi merhamet ve sevgiy-
le dolu yardım elleri uzan-
dığını belirten Prof. Dr. M. 
İhsan Karaman;  “Yeryüzü 
Doktorları, ilk olarak Bos-
na, Kosova savaşları ile 17 
Ağustos depreminde faali-
yete geçen bir grup gönüllü 
sağlık çalışanlarının 2000 
yılında kurduğu ve hareke-

te geçtiği iyilik ordusudur. 
Bugüne kadar 50 ülkeye gi-
den 200’ü geçen sağlık gö-
nüllüsüyle binlerce insana 
yardım etmiştir. Türkiye’nin 
her bölgesinden her meslek 
grubundan üyesi bulunan 
Yeryüzü Doktorları ailesi,  
iyiliği, yardımlaşmayı mis-
yon edinerek gün geçtikçe 
daha da büyüyor.” dedi. 

Yeryüzünde yapılan iyilik 

hareketlerinin gönüllülük 
esasına dayandığını ve her-
kesin bu konuda bir şeyler 
yapabileceğini ifade eden 
Prof. Dr. Karaman, yardım 
götürdükleri ülkelerdeki 
yoksunluğun ve sefaletin 
kendilerini derinden et-
kilediğini söyleyerek, ha-
fızalarına kazınan anıları 
katılımcılara aktardı. Prof. 
Dr. Karaman konuşmasına  
“Yeryüzü Doktorları, ayak 

bastıkları her yere iyilik ve 
şifa götürerek gönülleri 
fethediyor. Bu kelimelerle 
ifadesi mümkün olmayan 
bir duygu, çünkü; hayat 
kurtarınca güzel.” diyerek 
tüm katılımcılara teşek-
kürlerini sundu.

Duygulu anların yaşandığı 
‘Bir Yeryüzü İyiliği Şifayı 
Paylaşmak’ adlı konferans, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman’a Üniversitemiz 
hediyelerini takdimiyle 
sona erdi.
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Üniversitemizde “Gönüllülüğün 
Esası Şifalanmaktan Geçer” semineri 
düzenlendi

Üniversitemiz ev sa-
hipliğinde Kızılay 
Aydın Şubesi ve Yeni 

Fikir Stratejik Araştırmalar 
Merkezince(Yeni Fikir SAM) 
düzenlenen “ Gönüllülüğün 
Esası Şifalanmaktan Geçer” 
semineri 13 Aralık 2018 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Miletos Salonu’n-
da gerçekleşti

Her Şey Hakikati Görmekle 
Başlar, Kadın, Mucize Şifa 
ve Evrenin İlahi Dili kitap-
larının yazarı Bülent Gar-
diyanoğlu, kişisel gelişim, 
farkındalık ve nefes teknik-
leri üzerine seminer verdi.

Etkinlik öncesi Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı 
makamında ziyaret eden 
Kıbrıslı Yazar Bülent Gar-
diyanoğlu, kişisel gelişim, 
doğru tercihler ve amaçla-
rın belirlenmesi gibi konu-
larda Rektörümüze bilgiler 
verdi. Gardiyanoğlu ile bir 
süre sohbet eden Rektörü-
müz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti ifade ederek kişi-
sel gelişimin günümüzdeki 
önemini vurguladı.

Ziyaretin ardından başla-
yan seminere, Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, Ge-
nel Sekreter V. Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Aslan, Kızılay 

Aydın Şubesi ve Yeni Fikir 
SAM temsilcileri, akademik 
ve idari personelin yanı sıra 
çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Cavit Bircan, 58 bin öğ-
rencisiyle Aydın’ın her yeri-
ne ulaşan Üniversitemizin 
insan kalitesini arttırmak 
için çalıştıklarını belirterek 
insanın kendini tanıma yo-
lunda, kendini geliştirmeyi 
başarabilmiş insanlardan 
kesitler yakalamasının öne-
mine dikkat çekti. 

Rektörümüzün konuşma-
larının ardından semineri-
ne başlayan Gardiyanoğlu, 
vesvese, aile içi geçimsiz-
lik, aldatılmalar, ayrılıklar, 
kıskançlıklar gibi konular 
hakkında bilgiler verdi. 

Gardiyanoğlu, “Daha mut-
lu, neşeli, huzurlu, verimli 
hayatı ve hayallerimi nasıl 
yaşarım?”, “Nasıl dengemi 
korurum?”, “Nasıl kendimi 
ve herkesi affederim?” so-
rularına yanıtlar verdi. Bu-
nunla beraber öğrencilere 
hitaben, dışarıda acımasız 
bir rekabetin olduğunu, 
üniversite yıllarının iyi de-
ğerlendirilmesi gerektiği-
ni anlatan Gardiyanoğlu, 
“Yanlış trene binmek, yanlış 
istasyona götürür. Yaşam 
amacını bulmadan ekibinizi 
kurmadan yola çıkarsanız 
okyanustaki deniz kabukla-
rı gibi sürüklenirsiniz.” dedi.  

Etkinliğin sonunda Gardi-
yanoğlu’na katkılarından 
dolayı teşekkür edilerek 
Üniversitemiz hediye pake-
ti verildi.



ADÜ HABER    ARALIK 2018   4

HABER

Üniversitemizde “Tıp Mühendisliği” 
konuşuldu

Üniversitemiz;  Bilim, 
Teknoloji Araştırma 
ve Uygulama Merke-

zince düzenlenen “Klinik 
İnovasyon Yöntemi Olarak 
Biyotasarım” adlı konferans, 
12 Aralık 2018 tarihinde 
Aydın İli Stratejik Planlama 
ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) 
Konferans Salonu’nda ger-
çekleşti..

Konferansa, Acıbadem Üni-
versitesi Mühendislik Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ata 
Akın konuşmacı olarak ka-
tıldı. Prof. Dr. Akın, Tıp ve 
Mühendislik alanlarının bir-
likte çalışarak tıbbi araç ve 
gereçlerin yapımı, imalatı, 
tasarımı, yazılımı ve biyota-
sarım konularında başarılı 
olabileceklerini  anlattı.

Konferans öncesinde Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı 
makamında ziyaret eden 
Prof. Dr. Ata Akın, biyotasa-
rım konusunda Rektörümü-
ze bilgiler verdi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade 

eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Prof. Dr. Akın ile 
bir süre sohbet etti. 

Ziyaretin ardından Rektö-
rümüz Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Prof. Dr. Akın’a Üniversitemiz 
hediye paketini vererek ça-
lışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin ardından başlayan 

konferansta Prof. Dr. Akın, 
Tıp Mühendisliği’nin Tıp ile 
olan ilişkilerine dikkat çeke-
rek Biyomedikal Mühendis-
lik ve ilaç fizyolojisi ile ilgili 
süreçleri anlattı. Tıp Mühen-
disliği’nin temel hedefinin 
Tıp alanındaki temel ge-
reksinimlerin karşılanması 
yönünde çözümler üretmek 
olduğunu vurgulayan Akın, 

hekimlerin Tıp Mühendisleri 
ile iletişim geçerek çalışma-
ları halinde başarılı sonuçlar 
alabileceğini söyledi.

Konferansın sonunda Bi-
lim, Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Özge Çevik katkıla-
rından dolayı Prof. Dr. Akın’a 
teşekkür ederek çiçek verdi.
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Üniversitemizde Görevde Yükselme 
Töreni Gerçekleşti

ÜÜniversitemizde ya-
kın dönemde görevde 
yükselmeleri gerçek-

leşen öğretim üyelerimiz 
için hazırlanan tören, 20 
Aralık 2018 tarihinde Rek-
törlük Senato Salonu’nda 
düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan’ın başkanlığında dü-
zenlenen törene; Rektör Yar-

dımcılarımız Prof. Dr. Recai 
Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, 
Prof. Dr. Halil Kırnak ve gö-
revde yükselmeleri gerçek-
leşen akademisyenlerimiz 
katıldı. 

Sohbet havasında geçen et-
kinlikte, 7 öğretim üyemiz 
profesörlüğe, 25 öğretim 
üyemiz doçentliğe yükse-
lirken, 1 öğretim üyemiz de 
Dr. Öğretim Üyesi unvanını 

kazandı. Öğretim üyele-
ri yürüttükleri çalışmalar 
hakkında bilgiler verirken, 
Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan devam eden proje-
lere desteklerini sürdüre-
ceklerini ifade etti. Prof. Dr. 
Bircan “Aynı zamanda kuru-
lan pek çok üniversiteden 
akademik alanda çok daha 
iyi bir konumdayız. Daha iyi 
bir noktaya gelebilmek için 
araştırmaların sayısını arttı-

rarak en iyi kaliteyi yakala-
mayı hedeflemeliyiz. Ulusal 
ve uluslararası alanda örnek 
projelerle Üniversitemizin 
adını en iyi şekilde duyura-
cak çalışmalara destek ver-
meye devam edeceğiz.” dedi.
Görevde yükselmeleri ger-
çekleşen öğretim üyelerimi-
zi tebrik eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, bundan 
sonraki çalışmalarında ken-
dilerine başarılar diledi.
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DOSYA

Yaklaşık 200 bin kitap ka-
pasitesine ve aynı zamanda 
bin kişi ağırlama imkânına 
sahip Kütüphane binasının 
bugün sadece 3’te biri dolu 
ve birçok alanda gelebile-
cek kitaplar için sergilenme 
sıkıntısı yok.  Bu rakamlar 
Kütüphane binasının uzun 
yıllar Üniversitemize hizmet 
edeceğini gösteriyor.

Aydın bölgesinin en bü-
yük araştırma Kütüphanesi 
olma özelliği taşıyan Mer-
kez Kütüphane, içeri girer 
girmez kullanıcılarını sı-
caklığıyla karşılıyor. Turni-
kelerden geçtikten hemen 
sonra sağ tarafınızda içinizi 
ferahlatan renklerle boyan-
mış Danışma ve yeni çıkan 

yayınların sergilendiği raf-
ları görebilirsiniz.  Farklı 
dillerde yazılmış Kütüphane 
yazılarının önünden geç-
tikten sonra idari birimlere 
ulaşılıyor. Üst katlara çık-
mak için merdivenlere yö-
neldiğinizde her basamakta 

yeşilin hayat veren canlılığı 
üzerine yazılmış Kütüpha-
neyle ilgili eylemleri okuya-
bilirsiniz. Merkez Kütüpha-
ne, alışık olduğumuz kamu 
binalarından uzak, güler 
yüzlü  ve cana yakınlığıyla 
kullanıcılarını cezbediyor.

Yeni 
kütüphaneyle 

21. yüzyılın 
ikinci yarısına doğru

Haber:  Mahmut Karakelle
Foto/Röportaj: Şükran Aktar, Mehmet Zaybak, Şeyda Kankurdan

Merkez 
Kampüsümüzün 
en dikkat çeken 

yapıları arasında yer 
alan ve geçtiğimiz 
Kasım ayında hizmete 
giren yeni Kütüphane,  
göz kamaştıran 
mimarisi, donanımı, 
grup çalışma odaları, 
engelli dostu kütüphane 
olma özelliğiyle, rahat 
ve nezih bir ortamda 
araştırma imkânı 
sunarak Üniversitemizi 
21. yüzyılın ikinci 
yarısına taşımayı 
hedefliyor.  

Özden D. FAYDALIGÜL
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan  V.
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Dijitalleşen dünyaya rağ-
men kütüphaneler
Günümüzün hızla dijitalle-
şen dünyasına rağmen öne-
mini kaybetmeyen kütüp-
hanelerde, nadir belgelere, 
yazmalara, koleksiyonlara 
ulaşabilir, telaşsız ve sessiz 
okumanın tadına varabilir-
siniz. Kütüphaneler, geliş-
miş ülkelerde yaşam tarzı 
haline gelmiş bir kültür, bir 
bilgi sığınağı iken ülkemiz-
de ihtiyaç duyulduğunda gi-
dilen, öğrenci ve akademis-
yenlerin araştırma yapmak 
ve ders çalışmak amacıyla 
gittikleri yer olarak görü-
lüyor. Bu algıyı değiştirmek 
için Üniversitemiz Merkez 
Kütüphanesi, kütüphaneyi 
yaşam biçimi haline ge-
tirmek amacıyla her katın 
farklı renklerle boyandığı 
rahatlatıcı bir ortam oluş-
turdu. Ayrıca Kütüphane,  
7/24 hizmet vermesinden 
dolayı kullanıcıların tüm ih-
tiyaçlarını karşılamaya yö-
nelik bir de kafe ile yaşana-
bilir bir ortama dönüşmeyi 
amaçlıyor. 

Dünyadaki teknolojik de-
ğişim, birey ve toplumların 
değişimlerini gölgede bıra-
kacak şekilde ilerlerken bu 
değişim dünyanın ve üze-
rinde yaşayan uygarlıkların 
tamamını etkiliyor. Değişen 
dünya ve gelişen teknoloji 
bireyleri ve kurumları da et-
kileyerek değişime zorladı. 
Bu değişim sürecinde; birey, 

teknoloji ve değişim üçlüsü 
önemli bir döngü oluştura-
rak kurumların da bu deği-
şime doğru evirilmelerini 
sağladı. Bunu iktisattaki 
arz - talep dengesine ben-
zetebiliriz. Zaman, teknoloji 
ve hız üçgeninde kullanıcı-
ların ya da araştırmacıların 
değişen talepleri, arzı yani 
kütüphanelerin de verdi-
ği hizmeti geliştirmelerine 
olanak sağlıyor.  Bu değişim 
döngüsünde, kütüphaneler 
de yerini alarak bir yan-
dan teknolojik altyapılarını 
geliştirirken diğer yandan 
araştırmacılar için rahat bir 
ortam sunarak onların kay-
naklara daha hızlı ve gü-
venli erişmelerini sağlıyor. 
Üniversitemiz Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı da değişen kulla-
nıcı taleplerini göz önünde 
bulundurarak çalışmalarını 
sürdürüyor. Merkez Kütüp-
hane, modern ve estetik bi-
nasında gerek uluslararası 
gerek yurt içi veri tabanla-
rına üyelikleriyle ve yaptığı 
iş birlikleriyle kullanıcıları-
na çağının ötesinde hizmet 
vermeyi hedefliyor. 

“Amacımız doğru bilgiye 
sınırsız ve ücretsiz 
erişim”

Açılışını Kasım 2018’de 
gerçekleştirdiğimiz Merkez 
Kütüphanemizi, Kütüphane-
mizin işleyişini ve kullanı-
cılarına sunduğu olanakları 

Kütüphane ve Dokümantas-
yon Daire Başkan Vekili 
Öğretim Görevlisi Özden 
Demircioğlu Faydalıgül ile 
konuştuk. 

Değişen dünya konjonktü-
ründe kütüphanelerin, kü-
tüphane teknolojilerinin ve 
buna bağlı olarak kütüpha-
necilerin de değişmelerinin 
ve kendilerini yenilemele-
rinin kaçınılmaz olduğunu 
vurgulayan Faydalıgül, gü-
nümüzün internet çağında 
kirli ve güvenilmez bilginin 
çok olduğunu belirterek  
doğru bilgiye ücretsiz ve 
sınırsız erişim sağlamayı 
hedeflediklerini söyledi. Kü-
tüphaneyi, bilgi kaynaklarını 
sağlayan, bilgi kaynakları-
nı kullanıcıların ihtiyaçları 
doğrultusunda belirli yön-
tem ve tekniklerle düzen-
leyen, kullanıcılarına, ihti-
yaç duyduğu her türlü bilgi 
hizmetlerini veren kurumlar 
olarak tanımlayan Faydalı-
gül, kütüphanelerin, bir mil-
letin belleği ve kültür hazi-
nesi olduğunu ifade etti. 

“İlk bir ayda yaklaşık 24 
bin ziyaretçiye ulaştık”

Bir ay gibi kısa bir sürede 
yaklaşık 24 bin kişinin Kü-
tüphaneyi ziyaret ettiğini 
belirten Kütüphane ve Do-
kümantasyon Daire Başkan 
V. Faydalıgül, bu sayıya, öğ-
retimin temel yapısı olan 
kütüphanemizin dijital dö-

nüşümünün sağlanmasıyla 
ulaşılabildiğini anlattı. Kü-
tüphanelerin klasik anlayış-
larının yanı sıra günümüzün 
bilgisayar teknolojilerini ta-
kip etmesinin ve kullanıcı-
larını dijital ortamla buluş-
turmasının elzem olduğuna 
değinen Faydalıgül, ADÜ 
Haber Dergisine Merkez 
Kütüphanenin bilgisayar 
teknolojileri üzerinden kul-
lanıcılarına sağladığı hiz-
metleri anlattı. Faydalıgül, 
“Kullanıcılar,  Kütüphanede 
93 bilgisayar ile sınırsız ve 
ücretsiz internet hizmeti 
alabiliyor. Bununla beraber 
elektronik kitap sayımız 241 
bin 749, veri tabanları içeri-
sinde tam metin elektronik 
dergi sayımız 37 bin 818, 
görsel – işitsel materyal ile 
tez CD sayısı 2 bin 590 ve 
45 veri tabanı Kütüphane 
koleksiyonunda bulunmak-
tadır.” dedi.

“Kullanıcıların 
istedikleri kaynakları 
getirtebiliyoruz”

Türkiye’deki bütün üniver-
site kütüphaneleriyle ortak 
bir ağımız var. Türkiye Bi-
limsel ve Teknolojik Araştır-
ma Kurumu (TÜBİTAK) Bilgi 
Erişim Sistemi ve Kütüpha-
neler Arası İş Birliği Takip 
Sistemi (KİTS) aracılığıyla 
kütüphanemizde bulun-
mayan yayınlar diğer kü-
tüphanelerden getirtilebi-
liyor. Kullanıcıların Merkez 
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Kütüphaneye girmeleriyle 
birlikte tüm üniversitelerin 
kütüphanelerine erişebil-
diklerini ifade eden Faydalı-
gül, “Merkez Kütüphanemiz-
de bulunmayan kaynakları 
diğer kütüphanelerden te-
min edebiliyoruz. Kaynak 
elektronik ise hiçbir ücret 
ödemeden kaynağa ulaşa-
biliyoruz. Basılı kaynaklar-
da ise kargo ücreti ödemek 
kaydıyla kaynak ile kullanı-
cıyı buluşturabiliyoruz. 

“Adnan Menderes 
ile ilgili kaynakları 
toplama misyonumuz 
var”

Merkez Kütüphanenin, 
Üniversitemizin de ismini 
taşıdığı Demokrasi Şehi-
dimiz Adnan Menderes ile 
ilgili tüm kaynakları topla-
ma misyonu bulunduğunu 
anlatan Faydalıgül, De-
mokrat Parti dönemini ve 
Yükseköğretim Kurulu’nda 
bu konu ile ilgili yazılmış 
tezleri de bünyemize aldık. 
Demokrat Parti döneminde 
Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ile geliştirilen diplo-
matik ilişkiler sonucu ka-
yıt altına alınan ve devlet 

gizliliği kalkan görüntü ve 
belgeler TURKEY: RECORDS 
OF THE U.S. DEPARTMENT 
OF STATE, 1802-1949 ve  
DEMOCRACY IN TURKEY, 
1950-1959 dijital arşivle-
rinden Kütüphanemiz ko-
leksiyonuna eklendi.

7/24 yaşayan kütüphane
öğrencilere, akademisyen-
lere ve serbest araştırma-
cılara, bünyesindeki 74 bin 
576 eser, elektronik kitap, 
süreli yayınlar, dünyanın 
önde gelen yayınlarının veri 
tabanları ve engelli vatan-
daşlarımıza yönelik Braille 
alfabesi ile yazılmış eserler 
ile hizmet veren Kütüpha-
nemiz, 7/24 yaşayan bir kü-
tüphane olarak dikkat çeki-
yor. Kütüphanemiz, bununla 
beraber aynı anda bin kişilik 
oturma kapasitesi ve diğer 
kütüphanelerle yapılan iş 
birlikleri ile Kütüphanemiz-
de bulunmayan eserlere ko-
laylıkla ulaşabilme imkânı 
sağlıyor. Kullanıcılar boş za-
manlarını değerlendirmek 
için Gör – İşit koleksiyonun-
daki filmleri Kütüphanede 
izleyebilirken yaşam boyu 
öğrenmenin ön koşulu olan 
Bilgi Okuryazarlığı eğitimini 
de alabiliyor. 

Enerji dostu kütüphane
 
Mimari tasarımı bakımından 
da göz kamaştıran kütüpha-
nemiz, kamu binalarında ya 
da diğer kütüphanelerde 
görmeye alışık olmadığımız 
rengarenk, cıvıl cıvıl at-
mosferiyle araştırmacıların 
motivasyonunu yükseltiyor. 
Pencere ve tavan sistemi ile 
gün ışığından en üst düzey-
de yararlanarak enerji  ta-
sarrufu sağlıyor. 

Çatıda bulunan her biri 
farklı renklere boyanmış 
camlardan mekân içerisine 
süzülen ışık huzmeleri renk 
cümbüşü oluşturarak orta-
mın havasını değiştirmekle 
beraber bina içi aydınlatma 
konusunda da muazzam bir 
enerji tasarrufu sağlıyor.

Engelliler için engelsiz 
kütüphane

Kütüphane içerisinde adım 
attığınız her alanda engel-
lilerin yaşamlarını kolaylaş-
tıracak yaklaşımları görebil-
meniz mümkün. Kütüphane 
bünyesinde kurulan Engelli 
Birimi engelli vatandaşları-
mızın tüm ihtiyaçlarını kar-
şılamaya yönelik tedbirler 
alırken binanın mimari ta-
sarımı da engellilerin bina 
içinde ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik fırsatlar sunu-
yor. Asansörler ve her katta 
bulunan engelli lavaboları 
engelli yaşamını kolaylaştı-
rırken Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Daire Başkanlığı 
duyma ve görme engellile-
rin araştırma yapabilmeleri-
ne olanak sağlayacak proje-
ler için çalışıyor. 
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Kütüphanemizi 
öğrencilerimize 
ve 
araştırmacılara
sorduk

Mekânsal olarak rahat ve 
konforlu bir ortam sunması-
nın yanı sıra gerek teknolo-
jik altyapısı gerek sıcakkan-
lı personeliyle öğrenci ve 
araştırmacıların gönlünde 
taht kuran Kütüphane, Üni-
versitemizi 21. yüzyılın İkin-
ci yarısına taşımaya hazır. 
Dergimizin 135. sayısında 
yer verdiğimiz Kütüphane-
mizi öğrenci ve araştırmacı-
lara sorduk. 

İhsan Tabur 

Mühendislik Fakültesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği 4. sınıf 
öğrencisi

Kütüphanenin içini çok be-
ğendim. Daha çok çalışma 
ortamını beğeniyorum bil-
gisayarları saat 17.00’ye ka-
dar kullanabiliyoruz. Sıcak 
olması benim için büyük 
avantaj soğuk ortamda ça-
lışmak zor oluyor. Kütüpha-
neye üçüncü gelişim kaynak 
arama gibi bir ihtiyacım 
olmadı. Buraya daha çok 
ders çalışmak amacıyla 
geliyorum. Kütüphanede 
ülke gündemine ve dünya 
ekonomilerine dair süreli 
yayınlara ulaşabiliyorum. 
Kütüphanemizin, Üniversi-
temizin farklı bölümlerde 
öğrenim gören arkadaşların 
ihtiyacına cevap verebile-
cek zenginlikte olmasından 
dolayı çok mutluyum. Bu 
müesseseyi Üniversitemize 
kazandıran ve elini taşın al-
tına koyan herkese teşekkür 
ederim.

Fuat Dönmez 

Eğitim Fakültesi PDR 2. sınıf 
öğrencisi

Kütüphaneye açıldığı gün-
den itibaren uğramaya ça-
lışıyorum çünkü henüz ba-
kamadığım birçok kitap var. 
Önceki kütüphane düzenine 
göre daha düzenli olduğu 
için burada kitaplara ko-
lay ulaşabiliyorum. Yeni 
Kütüphane beklentilerimi 
karşıladı. Ancak eksikleri 
olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü okuduğumuz kitap-
ların basım yılları çok eski. 
Güncel kitaplardan güncel 
yazarlardan kitaplar eksik, 
bu kaynaklar için kitapevine 
gitmek zorunda kalıyoruz. 
Bu kütüphane benim ka-
famdaki kütüphane algısını 
tamamen karşıladı. Zamanla 
eksikliklerinin de giderile-
ceğine inanıyorum. Kulak-
lığımız olmadığı için sesli 
kaynaklara ulaşamıyoruz. 
Bunların dışında teknolojik 
açıdan da yeterli bir kütüp-
hane olduğunu düşünüyo-
rum.

Refiye Şehnaz Yıldırım
 
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi

Kütüphane açıldığından 
beri üç dört kez geldim. Yapı 
olarak çok güzel bir binası 
var. İnternet açısından çok 
hızlı olması biz öğrenciler 
için büyük bir avantaj sağ-
lıyor. Dört kişilik çalışma 
odalarının olması güzel. Bu-
rada arkadaşlarımızla fikir 
alışverişinde bulunarak ders 
çalışabiliyoruz.  Genellikle 
aradıklarımızı bulabiliyoruz. 
İhtiyaçlarımızı karşılayacak 
düzeyde olması beni mutlu 
ediyor. Kütüphanenin geniş 
ve ferah bir ortamının ol-
ması derslerimize odaklan-
mamızı sağlıyor. Güzel di-
zayn edilmiş bir ortamı var. 
Bilgisayarların olması çok 
güzel ama priz sıkıntısı var. 
Kütüphaneden beklentim 
sessiz olmasıdır. Ders çalı-
şabileceğim ortam yaratma-
sı ve her katın farklı renkte 
olması bizi motive ediyor. 



ADÜ HABER    ARALIK 2018 10

DOSYA

ADÜ HABER    ARALIK 201810

Şahin Bingöl 

Fen Edebiyat Fakültesi 
Matematik 4. sınıf öğrencisi

Önceki kütüphane binasına 
göre daha iyi olduğunu dü-
şünüyorum. Yeni kütüpha-
nenin alanı daha geniş ve 
daha rahat çalışma ortamı 
var. Ayrıca önceki binada or-
tam soğuktu ve kitap dizay-
nı karışıktı. Yeni kütüphane-
de dizaynı  daha düzgün ve 
aradığımız envantere daha 
kolay ulaşabiliyoruz. Kü-
tüphanemiz bünyesinde çok 
fazla kaynak barındırıyor. 
Aradığım pek çok kaynağa 
buradan ulaşabiliyorum. 
Personel de bize bu konuda 
yardımcı oluyor. Benim için 
kütüphane sessiz bir ortam 
ve pek çok kitabı barındı-
ran bir yerdir. Koltukları da 
oldukça rahat beni motive 
ediyor. Yorulduğumuzda 
dinlenebileceğimiz alan-
lar çok güzel düşünülmüş. 
İnterneti biraz daha hızlı 
olabilir. Arama yapmak biraz 
daha kolaylaştırılabilir.

Gülsüm Beyza 
Karakoyun

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk 
Gelişimi 2. sınıf öğrencisi 

Kütüphaneyi kat ve çeşitli-
lik açısından büyük buluyo-
rum. Sadece 7/24 çalışma 
salonunun büyütülmesini 
istiyorum. Çünkü biz gündüz 
öğretimi olduğumuz için 
derslerimiz 16.00’ya  kadar 
ancak bitmiş oluyor. Oraya 
da zaten çoktan insanlar 
gelmiş olduğu için 7/24 
salonunda yer bulma konu-
sunda sıkıntı oluyor. Bilgi-
sayar olsun, kitaplar olsun, 
masalar olsun 1. ve 2. katta  
çeşitlilik çok fazla. Aradığım 
kaynakları bulamadığım ol-
madı bu zamana kadar. Kü-
tüphane personeli bizlere 
yardımcı oluyor. Kütüphane 
demek öğrencinin aradığını 
bulması demektir. Ders ça-
lışmak için ortam bulması. 
Çünkü her öğrencinin imkâ-
nı olmuyor. Öğrencinin bil-
gisayar ve internetten eşit 
olarak faydalanması, öğren-
cinin istediği kitaba istediği 
zaman ulaşabilmesi açısın-
dan Kütüphane beklentile-
rimi karşıladı.

Pelin Eren 

Eğitim Fakültesi PDR 2. sınıf 
öğrencisi

Üniversitemizin ilk kütüp-
hanesinin çok basık bir or-
tamı vardı ve oraya gitmek 
istemiyordum. Buranın orta-
mı ve konumu çok iyi.  Bil-
gisayarların ve internetin 
bize çok fazla şey sunduğu-
nu düşünüyorum. Bilgisayar 
odası sadece bilgisayar kul-
lanmak amacıyla oraya sa-
dece bilgisayarda işi olanlar 
gidiyor. Grup çalışma oda-
ları bence çok güzel olmuş 
çok ihtiyacımız vardı üç beş 
kişiyle gidip sesli bir grup 
çalışması yapabiliyoruz. İlk 
kütüphaneye girdiğim za-
man dekorasyonu, ışığı ve 
ortamını çok beğendim. Ara-
dığım kaynaklara ulaşma 
konusunda personel ger-
çekten çok yardımcı oluyor. 
Bir üniversite öğrencisi için 
kütüphane akademik olarak 
kaynaklara erişebilecek aynı 
zamanda entelektüel açı-
dan da okuyup yoğunlaşa-
bilecek bir alan olmalıdır bu 
kütüphanede bu imkânlar 
mevcut. 

Şükran Aktar 

Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf 
öğrencisi

Kütüphane bilgi, teknoloji 
ve sanatın buluştuğu kül-
türel bir kurumdur. Yeni kü-
tüphanemizi çok beğendim.  
Kütüphanenin dış mimarisi 
ve iç mekân tasarımı olarak 
konfor, işlevsellik ve estetik 
açıdan oldukça iyi. İç mekân 
tasarımı ve renklerin ilişki-
sinde renklerin insan psiko-
lojisi üzerindeki etkileri göz 
önüne alınarak düzenlen-
mesini güzel buldum. Bu-
nun verimliliği artıracağını 
düşünüyorum. Kütüphane-
deki ısı ve ses yalıtım siste-
mini de başarılı buluyorum. 
Ayrıca 7/24 açık olması be-
nim için çok iyi oldu. Genel 
olarak derslerimiz 17.00 
gibi bittiği için kütüphane-
yi kullanabilme imkânımız 
olmuyordu. Bu sayede kü-
tüphaneden en üst düzey-
de fayda sağlayabiliyoruz. 
Fakat Kütüphane’nin yeni 
ve büyük olmasından kay-
naklı personel eksikliği var 
bu durumu gidereceklerini 
düşünüyorum.
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Şeyda Kankurdan 

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi

Yeni Kütüphanemizin pek 
çok üniversiteye örnek teş-
kil edeceğini düşünüyorum. 
Geniş öğrenci kapasitesine 
sahip olması sınav dönem-
lerinde bütün öğrencilerin 
ihtiyacını karşılayabilmesi 
açısından oldukça önemli 
görüyorum.  Ferah, aydınlık 
modern bir mimariye sahip 
olmasıyla hem göze hitap 
ederken aynı zamanda tek-
nolojik olarak donanımlı 
olması öğrenciler için ideal 
bir çalışma ortamını sağ-
lıyor. Soğuk kış günlerinde 
sıcacık ortamı güler yüzlü 
personeliyle evinde gibi 
hissetmek mümkün. Kütüp-
hanemizde ki imkanlarla 
istediğimiz kaynağa rahatça 
ulaşabiliyor olmak çok gü-
zel. Ayrıca yıllardır devam 
eden diğer üniversitelerle 
yapılan anlaşmalar saye-
sinde pek çok üniversitenin 
kütüphanesinden dilediği-
miz kaynağı getirtebiliyor 
olmanın büyük bir kazanım 
olduğunu düşünüyorum. 

Burak Tatar

İstanbul Üniversitesi İşletme 
Mezunu

Açıkçası eski kütüphaneden 
çok çok daha güzel olmuş. 
Hem kullanışlı hem de 7/24 
açık olmasına çok sevindim. 
Birçok dergi ve kitabı bula-
biliyorum. Sadece liste ola-
rak değil, bilgisayardan oto-
matik olarak arama yaparak 
istediğim kaynaklara rahat 
bir şekilde ulaşabiliyorum. 
Yayın çeşidi çok fazla ama 
eski kaynaklar kütüphanede 
ne kadar yer alıyor bilmi-
yorum.  Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi çok genç 
bir Üniversite. Muhtemelen 
2000 sonrası yayınlar çok 
fazladır diye düşünüyorum. 
Eskiye doğru kaynak arama-
larında genel olarak Kütüp-
hanenin anlaşmalı olduğu 
üniversite kütüphanelerin-
den de yararlanabiliyoruz. 
Makale olsun PDF olsun 
kurumların ortak çalışma-
sından dolayı kaynaklara 
ulaşma konusunda her han-
gi bir zorluk yaşamıyoruz.  
Kütüphane çalışanları saye-
sinde onların yardımlarıyla 
ücretli olan her türlü yayını 
ücretsiz olarak da elde ede-
biliyoruz.

Ayşenur Arslan 

Eğitim Fakültesi Matematik 
Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi

Yeni Kütüphanemiz ön-
ceki Kütüphanemize göre 
kaynak bakımından daha 
zengin, estetik olarak da 
daha güzel ve konforlu ol-
muş. Benim açımdan önce-
ki kütüphanenin en büyük 
problemi bölümümle ilgili 
çok fazla kaynak bulamıyor 
olmamdı. Ya da öğrenci ta-
lebini karşılayacak sayıda 
değildi. Yani benim aradı-
ğım kitap önceden alınmış 
oluyordu vs. gibi sorunlar 
oluyordu. Bu kütüphanede 
kaynak sıkıntısı çekeceğimi-
zi düşünmüyorum çünkü di-
ğer üniversitelerle iletişime 
geçip istediğimiz kaynağa 
ulaşabilme imkânımız var. 
Kütüphane, bilgi kaynağıdır 
ve çağımızda bilgi güçtür. 
Bu gücü, sessiz, sakin ve 
daha konforlu bir ortamda 
elde ettiğim için kendimi 
şanslı hissediyorum. 
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ÖĞRENCİ

Üniversitemizin aktif toplu-
luklarından Maskesiz Gülü-
cükler Topluluğu, lösemili 
çocuklara farkındalık oluş-
turmak için, “Kız Kardeşimin 
Hikâyesi” adlı filmi izledi. 
Üniversitemiz Hastanesi He-
matoloji Bölümündeki hasta 
çocuklar için Kadınlar Kah-
vesi’nde atkı ve bere örme 
etkinliği gerçekleştiren Top-
luluk, bir diğer etkinliğinde 
ise Üniversitemiz Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi He-
matoloji Servisinde teda-

vi gören çocuklar ile kitap 
okuma, resim yapma, küçük 
oyunlar, moral sohbetleri 
ve küçük dramalar yaparak 
çocuklara moral verdi. Öte 
yandan Topluluk,  Denizli’de 
down sendromlu çocukların 
çalıştığı bir kafede kahvaltı 
yaparak, çeşitli aktiviteler 
gerçekleştirdi. Bununla be-
raber Topluluk, Üniversite-
miz Merkez Kampüsü’nde 
çocuklar için kitap toplama 
kampanyası düzenledi.
Tıp Öğrencileri Topluluğu, 

Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü kapsamın-
da kadına yönelik şiddete 
dikkat çekmek için, Forum 
Aydın’da bir sosyal deney 
ve bilinçlendirme çalışması 
yaptı. Yaklaşık 600’e yakın 
katılımcıyla deney yapan 
Topluluk, etkinliklerinde fi-
ziksel şiddetin yanı sıra psi-
kolojik şiddetin de boyutla-
rına dikkat çekti. 

Engelsiz Yaşam Topluluğu 
ise toplumun kalbindeki en-

gelleri kaldırmak amacıyla 
Atatürk İlköğretim Okulun-
da özel gereksinimli birey-
ler ile kaynaştırma etkinlik-
leri gerçekleştirdi.

Sosyolojik Açılımlar Top-
luluğu “AIDS Farkındalığı” 
konusunda söyleşi gerçek-
leştirdi. Bilgilendirmelerin 
ardından Topluluk üyeleri 
konu ile ilgili görüşlerini 
dile getirdi. 

Genç Tema Topluluğu, 5 Ara-

Öğrenci
Toplulukları
hız kesmiyor

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları düzenledikleri çeşitli organizasyonlarla geçtiğimiz 
haftayı doludizgin geçirdi. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, farkındalık oluşturmak ve birlikteliği 
arttırmak gibi amaçlarla bir araya gelen topluluk üyeleri, odaklandıkları noktalara dikkat çekti.
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lık Dünya Gönüllüler Günü 
dolayısıyla Üniversitemizde 
çevre temizliği yaptı.  Öte 
yandan Topluluk, Gençlik 
Merkezi ile fidan dikimi ger-
çekleştirdi.

Bisiklet Topluluğu Çakır-
beyli turu gerçekleştirirken 
Uluslararası Öğrenci Toplu-
luğu da Karacasu ilçesine 
kültürel gezi düzenledi.

Fransız Kültür ve Sanat 
Topluluğu, ‘Belleville’de 
Randevu’ filmiyle üyeleriyle 
buluştu. Üyeler, film analizi 
üzerinde fikir alışverişinde 

bulundu.  Topluluğun film 
gösterimleri belirlenen ara-
lıklarla devam edecek.

Türk Mücadele Sanatı Ba-
gatur Topluluğu, Bagatur 
Dünya Federasyonu Başka-
nı Kağan Hüseyin Yabir’in 
konuşmacı olduğu tanıtım 
semineri gerçekleştirdi.

Kuş Gözlem Topluluğu, Fo-
toğraf Topluluğu, Kanat-Ger 
Topluluğu ve Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Şube Mü-
dürlüğünce hazırlanan Bafa 
Gölü Kuş Gözlemleme ve 
Fotoğraflama etkinliği dü-

zenlendi. Ege Üniversitesi 
Fen Fakültesi Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Ortaç Onmuş’un 
Bafa Gölü’nde yaşayan su 
kuşları ve ekosistemi hak-
kında yaptığı bilgilendirme 
sunumu ile başlayan etkin-
lik, kuş gözlemine ve doğa 
fotoğrafçılığına ilgi duyan 
grupların bir araya gelerek 
İlimizin sahip olduğu doğal 
güzelliklerinin tanıtımının 
daha iyi bir şekilde yapılma-
sını sağladı.

Tiyatro Topluluğu ve Her 
Çocuk Bir Gelecek Toplulu-
ğu, Buharkent’teki ‘Çocukluk 

Benim Hakkım Çünkü Ben 
Yarınım’ adlı etkinlikte ço-
cuk yaşamına ve çocuk hak-
larına dikkat çekti.

Dünya Engelliler Günü’n-
de engelli yaşamına dikkat 
çekmek ve farkındalık oluş-
turmak için bir araya gelen 
Topluluklar, 6 Nokta Körler 
Derneği ile şiir, müzik ve 
tiyatro gecesi gerçekleş-
tirdi. Toplulukların birlikte 
düzenlediği bir diğer etkin-
likte Kızılay’a kan bağışında 
bulunuldu.  Kan bağışının 
ardından Kızılay topluluk-
lara teşekkür belgesi verdi.
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Üniversitemizde yabani hayvanların rehabilitasyonu 
konuşuldu

 Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesinde faaliyet göste-
ren Uluslararası Veterinerlik 
Öğrencileri Birliği (İVSA) Ay-
dın Topluluğu’nun düzenle-
diği “Yabani Hayvanların İlk 
Yardım, Tedavi ve Rehabili-
tasyonu” semineri, 14 Aralık 
2018 tarihinde gerçekleşti.

Üniversitemiz Veteriner Fa-
kültesi Mehmet Akif Ersoy 
Konferans Salonu’nda ger-
çekleşen konferansa, Vete-
riner Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Bekir Hakan 
Köksal, Aydın Veteriner He-
kimleri Odası Başkanı Cemil 
Şahin, İVSA Aydın Topluluğu 

Danışmanı Cemil Şahiner, 
topluluk üyeleri ve çok sayı-
da öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşma-
sını yapan Aydın Veteriner 
Hekimleri Odası Başkanı 
Cemil Şahin, İlimizde böyle 
bir etkinliğin düzenlenme-
sinden duyduğu mutlulu-
ğu ifade ederek İVSA Aydın 
Topluluğuna teşekkür etti. 
Şahin, meslek olarak yabani 
hayvanlarla ilgili eksik bil-
gileri olduğu kanaatine var-
dıklarını dile getirdi. Sözle-
rini sürdüren Şahin, “Her ne 
kadar içinde olarak değer-
lendirilsek de yabani hay-

vanların ilk yardım tedavi 
ve rehabilitasyonu, meslek 
olarak çok eksik olduğumuz 
bir konuydu. Maalesef buna 
benzer organizasyonların 
çok fazla olmaması yaban 
hayatının da öne çıkmasının 
önüne geçmiş oluyor.” diye 
konuştu. 

Etkinliğe konuşmacı olarak 
katılan Dünya Doğayı Ko-
ruma Vakfı (WWF) Türkiye 
Danışmanı Veteriner Hekim 
Ahmet Emre Kütükçü, ya-
ban hayatı ve kuş türlerinin 
derslerde yeteri kadar işlen-
mediğinden yakınarak ya-
ban hayatı deyince ilk akla 

gelen kesimin veterinerler 
olduğunu ifade etti. Kütük-
çü, meslek eğitiminde yaban 
hayvanlarına yer verilmesi 
gerektiğine işaret etti.

Dünya üzerinde şu anda 
9 bin 700 kuş türünün bu-
lunduğunu, keşfedilmemiş 
türlerle birlikte bu sayının 
yaklaşık 15 bin civarında 
olabileceğini söyleyen Kü-
tükçü, kuş türleri hakkında 
katılımcılara bilgiler verdik-
ten sonra kuşların metabo-
lizması, kas ve iskelet siste-
mini anlattı.

Kuşların bakımı, rahatsız-
lıkları ve kuş davranışları 
hakkında da bilgiler veren 
Kütükçü, her türün kendine 
göre farklı özellikleri oldu-
ğunu anlatarak, her canlının 
türüne göre yaklaşılıp mü-
dahale edilmesi gerektiğini 
söyledi. 

Etkinliğin sonunda Veteri-
ner Hekim Ahmet Emre Kü-
tükçü’ye katkılarından do-
layı teşekkür edilerek çiçek 
verildi. 
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 Üniversitemiz Eğitim 
Fakültesi koordinatör-
lüğünde sürdürülen Ka-
dın Yöneticiler Cam 
Tavanı Kırıyor (2017-1-TR01-
KA204-045966) (Breaking 
The Glass Ceiling For Wo-
men Administrators) adlı 
ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi 
Stratejik Ortaklık Projesi’nin 
3. Ulusötesi Proje Toplantısı, 
29-30 Kasım 2018 tarihle-
rinde proje ortaklarından 
CEIPES ev sahipliğinde İtal-
ya’da gerçekleştirildi.

Projenin 3. ulusötesi top-
lantısına, Üniversitemizden 
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya, Doç. 
Dr. Pınar Yengin Sarpkaya, 
Arş. Gör. Tahir Yılmaz ve Öğr. 
Gör. Barış Çavuş proje ekibi-
ni temsilen katıldı.

İki gün süren toplantıda son 

dört ayın değerlendirilmesi 
yapılarak, projenin yönetim 
süreci, bütçesi ve yaygın-
laştırma faaliyetleri ile ilgili 
ortaklarla fikir alışverişinde 
bulunuldu. Projenin 1. fikri 
çıktısı olan Durum Analizi 
Raporu paydaşlara sunuldu 
ve önerileri doğrultusunda 
gerekli düzenlemeler yapı-
larak projenin 1. Fikri Çık-
tısı tamamlandı. Projenin 
2. Fikri çıktısı olarak belir-
lenen, kadın yöneticilere 
yönelik düzenlenecek Cam 
Tavan Eğitim Programı’nın 
planlaması yapıldı.  Son 
olarak projenin 3. Fikri Çık-
tısı olan Mentörlük Eğitim 
Programı’na ilişkin ön bil-
gilendirme yapıldı. Ayrıca 
toplantıda, 4. ulusötesi top-
lantısının Nisan ayında pro-
jenin İspanya ortağı AMICS 
ev sahipliğinde Valencia’da 

gerçekleştirilmesi kararlaş-
tırıldı.

Üniversitemiz Eğitim Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ruhi Sarpkaya koordinatör-
lüğünde yürütülen projenin 
ilk toplantısı, 28-29 Mart 
2018 tarihlerinde Aydın’da 
düzenlenmiş, ikinci toplan-
tı ise 26-27 Temmuz 2018 
tarihlerinde projenin Al-
manya’daki ortağı Educati-
on Mobility Grid ev sahipli-

ğinde gerçekleşmişti. Aralık 
2019’da sona erecek proje-
nin toplamda 7 ortağı bulu-
nuyor. Projenin yürütücüsü 
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi, diğer ortaklar ise 
Aydın İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Aydın Kültürel Gelişim 
Derneği, Education Mobility 
Grid (Almanya), Bragamob 
(Portekiz), CEIPES (İtalya) ve 
AMICS (İspanya). İki yıl sü-
recek olan projenin toplam 
bütçesi ise 170,240 €.

AB Projesi Toplantısı’nın üçüncüsü İtalya’da gerçekleşti

 Üniversitemiz Söke İş-
letme Fakültesi, 27 Kasım 
2018 tarihinde Aydın Boş-
nak Dernekleri Federasyo-
nunun Bosna Hersek Devlet 
Günü Paneli ve sergisine ev 
sahipliği yaptı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. F. 
Neval Genç’in moderatör 
olarak yer aldığı panel-

de, Bosna Hersek Fahri 
Başkonsolosu Ahmet Ke-
mal Baysak, Dünya Bosna 
Hersek Göçmenleri Birli-
ği Başkanı Hasan Şehoviç 
Üniversitemiz Fen Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Dilşen 
İnce Erdoğan, Nazilli İİBF 
Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü Dr. Öğretim Üyesi Gö-

nül Küçükyörü, Dr. Hasibe 
Özgeçen Dinçel konuşmacı 
olarak yer aldı.

Panele Söke Kaymakamı 
Tahsin Kurtbeyoğlu, Beledi-
ye Başkan V. Ahmet Karataş, 
Söke Garnizon Komutanı 
Albay Hasan İhsan Kızgın-
çelik, Emniyet Müdürü Yal-
çın Şipal, Jandarma Komu-

tanı Gökhan Urgan, Dernek 
üyeleri, vatandaşlar ve siya-
si parti temsilcileri katılım 
gösterdi. 

Bosna Devlet Günü anma 
etkinliğinde Bosna Hersek 
Savaşı ve bu süreçte yaşa-
nanları anlatan resim ser-
gisi katılımcılar tarafından 
ilgiyle takip edildi.

 Söke İşletme Fakültesinde Bosna Hersek Devlet Günü Paneli 
düzenlendi
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 Türkiye’nin “Dijital Dönü-
şüm” alanındaki ilk “Dijital 
Dönüşüm Eğitim, Uygulama 
ve Araştırma Merkezi” 22 
Kasım 2018 tarihli ve 30603 
sayılı Resmi Gazetede ya-
yınlanan kararla Üniversite-
mizde kuruldu.

Merkezin temel amacı, eko-
nomik kalkınma, sosyal 
gelişme ve millî güvenlik 
hedefleri doğrultusunda 
insan kaynağı ve diğer tüm 
kaynakların geliştirilmesine 
yönelik eğitimler gerçekleş-
tirmek ve araştırma destek 
programları için yönlendi-
rici hizmetlerde bulunmak 
olarak belirlendi.

“Merkez inovasyon ruhu-
nun kazandırılması ve pay-
daşların aktif edilmesini 
hedefliyor”

Dijital Dönüşüm Eğitim, Uy-
gulama ve Araştırma Mer-
kezinde Aydın şehrinin ve 
Üniversitemizin bölgesel, 

ulusal ve küresel rekabette 
mukayeseli üstünlük ka-
zandıracak alanlarını tespit 
edip dijital dönüşüm için 
gerekli olan tüm paydaşları 
organize etmek amaçlanı-
yor. Ayrıca Merkezde, araş-
tırmalar, bilimsel yayınlar 
ve projeler ışığında sadece 
stratejik tavsiyeler değil 
Ar-Ge çalışmalarını özendir-
mek, teşvik etmek ve sonuç-
larının ürünleştirilmesi için 
bilimsel etkinlikler, yarış-
malar ve girişim etkinlikleri 
düzenlenmesi hedefleniyor. 
Bu amaçla merkeze bağlı 
izci ekip kurarak şehrimizde 
ve bölgemizde gerçekleşen 
yarışmalarda veya medya 
gösterimlerinde yetenekli 
proje sahiplerine ulaşarak 
ADÜ Teknokent deneyimiy-
le girişimcilerle buluşturan 
özel bir menajerlik sistemi 
planlanıyor.

“İş Güvenliği ve Sıfır Atık 
Üzerine Çalışmalar Yürü-
tülecek”

Cumhurbaşkanlığı bünye-
sindeki Dijital Dönüşüm 
Ofislerinin kuruluş amaçla-
rında da belirtildiği üzere 
öncelikli ve acil temel prob-
lem Sıfır Atık Yönetimi alanı 
olarak belirlendi. Bu neden-
le, ADÜ bünyesinde kurulan 
bu merkez, “E-Devletten Di-
jital Devlete” sloganı ışığın-
da kağıt belgelerin kaldırılıp 
tamamen dijital belgelerin 
getirilmesi başta olmak 
üzere kamuda ve sosyal ha-
yattaki atık yönetimiyle ilgi-
li projeler üretecek. Özellik-
le sıfır atık yönetimiyle ilgili 
pilot birimler belirlenerek 
“Akıllı İleri Dönüşüm Siste-
mi” adında uygulamalar hiz-
mete sokulacak. 

Merkezin inovasyon ala-
nı İş Sağlığı ve Güvenliği 
alanı olarak belirlenirken, 
Üniversitemiz İş Sağlığı ve 
Güvenlik Birimi ile iş birliği 
çerçevesinde, sanal gerçek-
lik eğitimlerinden, Kinect 
tabanlı uygulama eğitimle-

rine, RFID veya BLE destekli 
takip veya izleme sistemle-
rinden akıllı saat uygulama-
larına kadar birçok yenilik 
ile iş sağlığı ve güvenliğiy-
le ilgili yenilikçi bir dijital 
dönüşüm atılımı yapılması 
planlanıyor. İş Sağlığı ve 
Güvenliği İzleme Sistemi 
(İSGİS) Projesiyle bütünleşik 
olarak hayata geçirilecek bu 
dijital dönüşüm hareketiyle 
ADÜ’nün İş Sağlığı ve Gü-
venliği alanında bir AR-GE 
üssü olması hedefleniyor.

 Üniversitemizin aktif ça-
lışmalar yürüten araştırma 
merkezlerinden biri olan 
Sürekli Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (ADÜ-
SEM), Türk Akreditasyon Ku-
rumu (TÜRKAK) tarafından 
yapılan denetim sonucunda, 
TS EN ISO/IEC 17024 2012 
standardına göre, 19 Kasım 
2018 tarihinde AB-0253-P 
akreditasyon numarası ile 
akredite edildi. 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığına bağlı bir ku-
rum olan Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) tarafından 
yetki kapsamındaki sınav 
ve belgelendirme faali-
yetlerini yürüten Yetki-
lendirilmiş Belgelendirme 
Kuruluşu olabilmek için 
sürecin ilk adımı olan TÜR-
KAK tarafından yapılan de-
netimi başarıyla tamamla-
yarak akredite oldu.

MYK tarafından yetkilen-
dirme süreci devam eden 

ADÜSEM tarafından ülke-
mizin turizm potansiyeli-
ni arttırarak, daha kaliteli 
turizm hizmetleri sunmak 
adına aşçılık, servis gö-
revlisi, kat sorumlusu, oda 
temizleme görevlisi, pide-
ci, kebapçı, pastacı, trans-
fer elemanı alanlarında 
başvurularda bulunuldu. 
Turizm alanında 15 ayrı 
kapsamda gerçekleştirilen 
sınav ve belgelendirme 
başvuru süreci devam edi-
yor. 

Türkiye’nin İlk Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Üniversitemizde kuruldu

ADÜSEM Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 
edildi
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 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Çocuk Kardiyoloji Bilim 
Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ser-
kan Fazlı Çelik tarafından 
Aydın’da ilk defa transka-
teter yolla atrial septal de-
fekt kapama işlemi, 6 Aralık 
2018 tarihinde gerçekleşti.

Türkiye’de Çocuk Kardiyoloji 
Bilim Dalının olduğu mer-
kezlerin bazılarında işlemin 
yapılabildiğini belirten Dr. 
Öğr. Üyesi Çelik, “Yaptığımız 
işlem yarım saat ile 1 saat 
arasında süren bir işlem, ön-
celikle bir altyapının ve An-
jiyo Ünitesinin olması lazım. 
1 yıl içinde gerekli altyapıyı 
oluşturarak bölge için ol-

dukça önemli olan bu işlemi 
Aydın’da ilk defa gerçekleş-
tirmenin memnuniyetini ya-
şıyoruz.” dedi.

Ekip desteğinin oldukça 
önemli olduğunu belirten 
Çelik, Rektörümüz Prof. Dr. 
Cavit Bircan, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Serpil Demi-
rağ ve Hastane Başhekimi 
Doç. Dr. Mücahit Kapçı’ya 
vermiş oldukları destekler 
için; Tepecik Eğitim Araş-
tırma Hastanesi Çocuk Kar-
diyoloji Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin’e 
ilk ameliyatlarına katılımla-
rından dolayı teşekkür etti.
bilgi aldı.

 TÜBİTAK’ın girişimcilere 
200.000 TL hibe destek sağ-
ladığı BİGG programı kap-
samında İzmir’de gerçekle-
şen  ikinci ön elemeye ADÜ 
Teknokent’i temsilen katılan 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Özge Çevik, 20 
kişi arasından birinci seçile-
rek, Ankara’da gerçekleştiri-
lecek final aşamasına katıl-
maya hak kazandı.

TÜBİTAK BİGG Programı 
kapsamında Yaşar Üniver-
sitesi  ve ADÜ Teknokent 
bünyesinde  başlayan uy-
gulayıcı kuruluş çağrısı 
ile Temmuz 2018 itibariy-
le girişimci adaylarının iş 
fikri başvuruları değerlen-
dirilmeye devam ediyor. 
ADÜ Teknokent, uygun 
bulunan iş fikirlerini ön 
kuluçkaya alarak iş fikri 
doğrulama süreçlerinden 

geçirip nitelikli iş planı 
hazırlama ve bunları son 
değerlendirme için TÜBİ-
TAK’a iletme hususunda 
girişimcilere destek sağ-
lıyor.

Marka ve Patent Ofisi 
faaliyete başladı

Üniversitemizdeki akade-
misyen ve öğrencilere ait 
buluş/fikirlerin daha başa-

rılı bir şekilde sonuca bağ-
lamak, marka ve patent 
alanında etkin bir çalışma 
disiplini oluşturmaya ça-
lışmak amacıyla ADÜ Tek-
nokent bünyesinde kuru-
lan Marka ve Patent Ofisi, 
Mühendislik Fakültesinde 
faaliyetlerine başladı.

Marka ve Patent Ofisi’nde, 
buluş bildirimlerinin alın-
ması, patent ön araştırma 
çalışmalarının başlatıl-
ması, yapılan araştırmalar 
hakkında patent vekiline 
rapor hazırlanması, gerek-
li takibin ve incelemelerin 
yapılarak patent hakkında 
bilgilendirmelerin yapıl-
ması, patentlerin ticari-
leştirilmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti sunu-
lacak.

Marka ve Patent Ofisi, haf-
ta içi 15.00 - 17.00 saatleri 
arasında hizmet verecek.

ADÜ Teknokent başarılı çalışmalarına devam ediyor

Aydın’da ilk defa “Çocuklarda transkaterer yolla kalp deliği 
kapama” işlemi gerçekleşti
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 Üniversitemiz Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü, 2018 – 2019 Akademik 
yılında, yurt genelinde 42 
liseyi kampüste ağırlaya-
rak tanıtım çalışmalarını 
hız kesmeden sürdürüyor. 
Geçtiğimiz yıl 168 lisenin 
ağırlandığı kampüs alanın-
da, yeni akademik yılın 3. 
Ayında, şimdiden 42 okul 
ağırlandı. 

Okullarının sahip olduğu 
fiziki ve sosyal imkânlar 
yerinde tanıtıldı

Öğrencilerine Adnan Men-
deres Üniversitesini ta-
nıtmak isteyen okulları 
kampüs alanımızda kabul 
ettiğimiz ve Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen 
liselerin ağırlandığı yeni 

dönemde; kampüste ya-
şam, öğrencilere sağlanan 
imkânlar, sosyal faaliyetler 
ile fakülte ve meslek yük-
sekokullarının sahip oldu-
ğu fiziki ve sosyal imkânlar 
yerinde tanıtıldı. Geçtiği-
miz yıl 168 lise ağırlanır-
ken, 2018-2019 akademik 
yılında şimdiden 42 okula 
merkez kampüsümüzü ta-
nıttık. 

‘Yönetim’ anlayışının 
merkezinde her zaman 
öğrenci var

Özellikle sınavsız geçişin 
kalkmasıyla tanıtımın çok 
büyük değer kazandığını 
vurgulayan Rektörümüz 
Prof. Dr. Cavit Bircan, YÖK 
Başkanı M. A Yekta Sa-
raç’ın sözlerine atıfta bu-

lunarak  “Yükseköğretim 
Kurumu Başkanımızın bir 
talimatı oldu. Artık devlet 
üniversitelerinin de vakıf 
üniversiteleri gibi kendile-
rini tanıtması gerektiğini 
vurguladı. Bizde bu tali-
matla beraber tanıtım faa-
liyetlerimizi artırarak sür-
dürdük.  Bununla birlikte 
geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 
birçok üniversitesinin en 
büyük sorunlarının başın-
da gelen boş kontenjan 
sıkıntısını Adnan Mende-
res Üniversitesi’nin diğer 
üniversiteler kadar yoğun 
yaşamadı. Her yıl artarak 
devam eden bir büyümeyi 
en iyi şekilde yönetme-
ye çalışıyoruz. Bu konuda 
ADÜ yönetiminin ‘yönetim’ 
anlayışının merkezinde 
her zaman öğrenci vardır. 

Biz onlar için elimizden 
gelen tüm imkânları se-
ferber ettik. Biliyoruz ki 
yarınımızın teminatı genç-
lerimizdir. Bu yıl üniversi-
temize 13 bin 706 öğrenci 
daha kabul edeceğiz. ADÜ 
Türkiye’nin en çok tercih 
edilen 8. Üniversitesi oldu, 
öğrenci memnuniyet an-
ketlerinde 176 üniversite 
arasında 17. Sırada ken-
disine yer buldu, var olan 
prestijine yeni değerler 
kattı ve 2019’da da büyü-
mesini sürdürecek. Tekno-
kent ve öğrencilerimiz için 
gerçekleştirdiğimiz her 
türlü yatırım Üniversitemi-
zi daha yukarılara taşıya-
cak. Bu konuda emeği ge-
çen tüm akademik ve idari 
personelimize bir kez daha 
teşekkür ediyorum” dedi.

Liseli öğrencilerin gözdesi ADÜ oldu

 Üniversitemiz Söke İş-
letme Fakültesi tarafından 
başlatılan kampanya ile 
toplanan ihtiyaç malzeme-
leri Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Çocuk Onkoloji 
Servisi’nde tedavi gören ço-
cuklara iletilmek ve serviste 
kullanılmak üzere teslim 
edildi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. F. 
Neval Genç ve kampanyaya 
destek veren öğrencilerin 
yer aldığı ziyarette, çocuk-
larla birlikte şarkılar söylen-
di, oyunlar oynandı. Etkin-
lik sonunda Prof. Dr. Genç, 
kampanyaya katkı sağlayan 
öğrencilere ve sökeli hayır-
severlere teşekkür etti.

Söke İşletme Fakültesi Çocuk Onkoloji Servisi’ni ziyaret etti
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 Maden sektörü temsil-
cileri ve Üniversitemizde 
maden alanı ile ilgili çalış-
malar yürüten akademis-
yenleri bir araya getiren 
toplantı, 10 Aralık 2018 
tarihinde Adnan Menderes 
Teknoloji Geliştirme A.Ş. 
Salonu’nda gerçekleşti.

Yapılan görüşmeler sonu-
cunda maden sektörü ile 
ilgili AR-GE çalışmaları-
nın önemine değinilerek 
gelecek dönemlerde bu 
çalışmaların Aydına sağ-
layacağı faydalar üzerinde 
duruldu. Adnan Mende-
res Teknoloji Geliştirme 

A.Ş.’nin yürütücülüğünde 
yapılan toplantıda, ADÜ 
Teknokent Genel Müdürü 
Doç. Dr. Cemal İyem, bu 
tür toplantıların, üreticiye 
yarar sağlayabilecek proje-

lerin oluşmasına katkı su-
nacağını belirterek, maden 
sektörünün bölgemiz ve 
ilimiz açısından faydaları-
na değindi. 

Toplantının ardından, ma-
den sektörü temsilcileri ile 
birlikte ADÜ Teknokent’in 
faaliyet alanı gezilerek fir-
malar ile görüşmeler ya-
pıldı.

Teknokentte maden sektörü temsilcileri bir araya geldi

 Üniversitemiz Söke İşlet-
me Fakültesinde Enderun 
Topluluğunca düzenlenen 
Yıldırım Bayezid Üniversite-
si öğretim üyesi Prof.Dr. Gü-
ven Çankaya’nın konuşmacı 
olarak katıldığı  “Başarı” 
konu başlıklı söyleşi düzen-
lendi.

Söyleşiye Söke Kaymakamı 
Tahsin Kurtbeyoğlu, Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval 
Genç, öğretim üyeleri ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. 

Söyleşide Çankaya, ba-
şarıya giden yol, başarı 
önündeki engeller, hedef 
koymak, inanmak gibi kav-
ramlarla nasıl başarılı olu-
nabileceğini Türk ve dünya 
tarihinden önemli isimler 
ve olaylar üzerinden anlat-
tı.

Söyleşi sonunda Söke İşlet-
me Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. F. Neval Genç tarafından 
Prof. Dr. Güven Çankaya’ya 
teşekkür plaketi verildi. 

Söke İşletme Fakültesinde “Başarı” konuşuldu 

 “Yüksek Öğrenimde Arı 
Ürünlerinin Tedavi Edici 
Etkileri” (Therapeutic ef-
fects of apitherapy&qu-
ot; in higher education) 
isimli, Avrupa Birliğinin 
desteklediği projenin 
üçüncü toplantısı Polon-
ya’nın Wroclaw kentinde 
yapıldı. Toplantıda Aydın 
Adnan Menderes Üni-
versitesi olarak sorumlu 
olunan iş paketleri ile 
projenin yaygınlaştırma 

faaliyet raporu hakkında 
iki sunumda bulunuldu.

Adnan Menderes Üni-
versitesi Ziraat Fakülte-
sinden, Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Murat Yılmaz, 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Aydın Ad-
nan Menderes Üniver-
sitesi, Balıkesir Üniver-
sitesi, Polonya Wroclaw 
Çevre ve Yaşam Bilimle-
ri, Litvanya Alexandras 

Stulginkis ve Slovakya 
Nitra Tarım Üniversite-
lerinin iş birliğiyle yürü-
tülen projede bir yıldır 
ciddi çalışmalar yürü-
tüldüğünü, proje sonun-
da yüksek öğrenimde 
Apiterapi konusunda 
oluşturulacak proje çık-
tılarının ve müfredatın, 
lisans, yüksek lisans öğ-
rencileri ve akademis-
yenler için önemli ola-
cağını bildirdi.

Arı ürünlerinin tedavi edici etkisi masaya yatırıldı
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 Üniversitemizin Aydın 
PTT Başmüdürlüğü ile yap-
tığı görüşmeler neticesinde 
Üniversitemiz personel ve 
öğrencilerinin, kimlik kart-
larını göstererek sözleşme-
de belirtilen tutarlar üzerin-
den gönderi yapabilecekleri 
hususunda protokol imza-
landı.

Yapılan protokol ile ADÜ 
ailesi PTT’nin indirimli ta-
rifesinden yararlanacak. 
Personel ve öğrencilerimize 
uygulanacak gönderi ücret-
leri; şehir içi dosya 0 - 1 kg 
arası 7,04, şehir dışı dosya 0 
- 1 kg arası 9,75, 1 kg ve 5 kg 
arası koli veya dosya 11,99,  

5,01 kg ve 10 kg arası koli 
veya dosya 17,41, 10,01 kg 
ve 20 kg arası koli veya dos-
ya 25,09, 20,01 kg ve 30 kg 
arası koli veya dosya adet 
36,30, 30,01 kg ve 60 kg 

arası koli veya dosya adet 
64,82 lira olarak belirlendi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Cavit 
Bircan, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, ADÜ ailesinin 

gönderilerini daha ekono-
mik gönderebileceğini ve 
protokolün her iki kurum 
için de faydalı olduğuna 
dikkat çekerek hayırlara ve-
sile olmasını temenni etti.

 İzmir’de Ekonomi eski Ba-
kanı Nihat Zeybekci’nin de 
katılımlarıyla 17 Aralık 2018 
tarihinde düzenlenen Genç 
Liderler Zirvesi’nde Üniver-
sitemizi, Genç Liderler Top-
luluğu temsil etti.

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Nihat Zeybek-
ci’nin yanı sıra iş dünyasın-
dan başarılı yöneticilerin de 
yer aldığı zirve, bölge ağır-
lıklı üniversite öğrencile-
rinden oluşan geniş bir ka-

tılım ile gerçekleşti. Zirvede 
konuşan Zeybekci,  gençlere 
önem verdiklerini belirterek 
gençlik yıllarının insan ha-
yatının en kıymetli dönemi 
olduğundan bahsetti. Zey-
bekci, “Sizler bizim geleceği-
miz, ümidimizsiniz. Bir daha 
asla bu yaşta olmayacak-
sınız. Hangi işi yaparsanız 
yapın, işinizde en iyi olmak 
için çalışın. Siz elimden ge-
leni yaptım diyebiliyorsanız, 
vicdanınız bunu teyit edebi-
liyorsa siz sorumluluğunuzu 
yerine getirmişsiniz demek-
tir.” diye konuştu. 

Oturumlar arasında Zeybek-

ci ile bir araya gelme fırsatı 
bulan topluluk öğrencileri, 
Üniversitemizde gerçekleş-
tirdikleri çalışmalar hakkın-
da kendisini bilgilendirirken; 
Zeybekci de Rektörümüze ve 
tüm ADÜ ailesine selamları-
nı iletti.

İki oturum şeklinde gerçek-
leşen programda topluluk 
öğrencileri, alanında başa-
rılı yöneticilerden liderliğe 
giden yolda anlatılanlardan 
istifade ederken, sorularıyla 
hem merak ettiklerine cevap 
buldular hem geleceğe yö-
nelik motivasyonlarını art-
tırdılar.

Üniversitemiz PTT ile protokol imzaladı

Üniversitemiz Genç Liderler Zirvesi’nde Temsil Edildi

 Germencik Yamantürk 
Meslek Yüksekokulunca 
(MYO) Gençlik Buluşma-
ları kapsamında düzenle-
nen Germencik Müftüsü 
Recep Çalışkan’ın konuş-
macı olarak katıldığı “Hz. 
Peygamber ve Gençlik” 
konferansı, 12 Aralık 2018 

tarihinde Yamantürk Kon-
ferans Salonu’nda gerçek-
leşti.

Etkinliğe, Germencik Kay-
makamı Ayhan Işık, Ger-
mencik Belediye Başkanı 
Ümmet Akın, Germencik 
Yamantürk MYO Müdürü 

Doç. Dr. Mustafa Sürmen, 
akademik ve idari perso-
nelinin yanı sıra çok sayı-
da öğrenci katıldı.

Konferans sonrasında 
Germencik Müftülüğü 
personelince okul bahçe-
sinde yemek verildi. 

Germencik Yamantürk MYO’da “Hz. Peygamber ve Gençlik” 
Konferansı Düzenlendi
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 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Tarımsal Biyotekno-
loji Bölümü 4. sınıf öğren-
cileri Adem Yağız, Kasım 
Çelebi ve Selda Fidan’ın 
Eylül-2018 döneminde Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumuna (TÜ-
BİTAK) Sanayi Odaklı Lisans 

Bitirme Tezi Destekleme 
Programı kapsamında sun-
muş oldukları 3 farklı proje 
Kasım ayında destek almaya 
hak kazandı.

Akademik danışmanlığını 
Dr. Öğr. Üyesi M. Kemal Av-
cı’nın yaptığı, Sanayi Danış-

manlığını Aydın’da faaliyet 
gösteren bir firmanın üst-
lendiği projeler “Vermikom-
post Mikrobiyal Kültürüne 
Ait Doğal Bakteriyal Suşla-
rın İzolasyonu, İdentifikas-
yonu ve Moleküler Tanıla-
ması”,  “Vermikomposting 
Sürecinde Kullanılan Çeşitli 

Atıkların Vermikompost Ve-
rim Parametreleri Üzerine 
Etkisinin Karşılaştırılmalı 
Analizi”, “Pamuk (gossypi-
um spp.) Bitkisinde Kroma-
tin İmmünopresipitasyon 
(Chıp) Yönteminin Verimini 
Arttırma Amacıyla Lineer 
Poliacrylamıd (LPA) Matrik-
sinin Uygulanması, Adap-
tasyonu ve Optimizasyonu”  
konularından oluşuyor.

Bu projeler, Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Biyoteknoloji Bö-
lümü olarak TÜBİTAK-2209 
kapsamında 2209-B kate-
gorisinde destek alan ilk 
projeler olmaları açısından 
önemli görülüyor.

 ADÜ Türk Sanat Müziği Ko-
rosu tarafından düzenlenen 
konser, 24 Aralık 2018 tari-
hinde Atatürk Kongre Mer-
kezi Maiandros Salonu’nda 
gerçekleşti.

Üniversitemiz Eğitim Fakül-
tesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vasfi 
Çilingir’in şefliğini üstlen-
diği konsere, Vali Yardımcısı 
Ömer Faruk Günay, akademik 
ve idari personelimizin yanı 
sıra, öğrencilerimiz ve çok 
sayıda müziksever katıldı.

Türk Sanat Musikisine ait 
birbirinden değerli eserle-
rin seslendirildiği konserde, 
dinleyicilerin de eserlere eş-
lik etmesiyle eğlenceli daki-
kalar yaşandı.

Konser, Aydın Vali Yardımcısı 
Ömer Faruk Günay’ın Koro 
Şefi Dr. Öğr. Üyesi Vasfi Çilin-
gir’e teşekkür belgesi verme-
sinin ardından renkli görün-
tülerle sona erdi.

Öğrencilerimizin Bitirme Tezine TÜBİTAK Desteği

ADÜ Türk Sanat Müziği Korosu Büyüledi



   
ARALIK 2018   ADÜ HABER 23



ADÜ HABER    ARALIK 2018   24

ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
MUHAMMET BİLAL ARIK İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO VE TELEVİZYON PROFESÖR

BİLGE AYRANCI EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ

ZEHRA ERDEMİR TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

AYŞE NUR ALKOÇ SAYAN BUHARKENT MYO ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞR.GÖR.

NECATİ DEMİR TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ARŞ.GÖR.

MUSTAFA ÖZAT SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK PROFESÖR

HAYRİYE ÇİSEM AKYILDIZ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ARŞ.GÖR.

EBRU DURAL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT

Atananlar2018
Kasım

              AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
ÖĞUZHAN AYDIN NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR.GÖR. NAKLEN
HÜSNÜ BARUTOĞLU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DR.ÖĞR.ÜYESİ EMEKLİ
KEMAL BENLİOĞLU ZİRAAT FAKÜLTESİ PROFESÖR EMEKLİ
TUBA USLAY KESKİN TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKLEN
EMEL TÜRK TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKLEN
SANİYE CENGİZ TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKLEN
ASUMAN AYTAÇ TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKLEN
BESTE KİPÇAK YÜZBAŞI TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKLEN
CANER YOLDAŞ TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKLEN
HAVVA ÇİNİ MARANGOZ DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD.(MERKEZ) EBE NAKİL
MESUT MARANGOZ DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD.(MERKEZ) SAĞLIK TEKNİKERİ NAKİL
ABDULLAH ÜSTÜNDAĞ İLETİŞİM FAKÜLTESİ FAKÜLTE SEKRETERİ NAKİL

Ayrılanlar2018
Kasım

Akademik Personel Şube Müdürlüğü ve İdari Personel Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.




