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Değerli ADÜ HABER okurları,

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin 7. Dönem Rektörü 
olarak beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en derin saygılarımı sunarak 
tüm ADÜ ailesini muhabbetle selamlıyorum.

Her başlangıç yeni bir ruh, yeni bir heyecandır ve 
önümüzdeki süreç rekabet değil, refakat vaktidir. Çünkü 
üniversiteler; bilim üreten, gerçekleri arayan, üst düzey 
araştırmaların yapıldığı, üst düzey eğitimlerin verildiği 
kurumlardır. İtici ve geliştirici güç olarak topluma ışık 
tutar, toplumu çağın ilerisine taşır. 

Bu bağlamda Üniversitemizin önceliği, öğrencilerinin 
değişen ve belirsizleşen dünyada her güçlüğe ve 
yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip, açık 
görüşlü, etik, öğrenmesini bilen ve seven, derinlikleri 
olan bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır. 
Küreselleşen dünyamızda başarılı ve mutlu bir gelecek 
için öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı bilgiyi, donanımı, 
liderlik ve medeniyet bilincini onlara kazandırmak 
zorundayız.

Eğitim, toplumsal ve ekonomik refaha ulaşmadaki en 
önemli araç; bireylerin kendisini gerçekleştirmesini, 
beceri ve yeteneklerini geliştirmesini sağlayan en temel 
unsurdur. ADÜ sadece evlatlarımızın yetişkin rollerine 
ve meslek yaşantılarına hazırlandığı bir yer değildir. 
Üniversite eğitimi, “İnsan ve Medeniyet” projesi olarak 
görülmeli ve bu bağlamda bir “İnsan Atlası” çalışması 
olduğu unutulmamalıdır... Peki nasıl insan? “Yerindelik” 
ilkesi ile “Milli İnsan”, “Sivilleşme” ilkesi ile “Medeni 
İnsan” ve “Liderlik” ilkesi ile “Kurucu İnsan”. İşte 
üniversiteler böyle insanlar yetiştirmeyi amaçlar..!

Yükseköğretimin ve üniversitelerimizin akademik ve idari 
personelinde bu bakış açısı ve bilinç yoksa; üniversitelerin 
varlık sebebi ve hedefi konusunda bir politika yoksa, 
maalesef “Milli İnsan” yerine  kendine yabancılaşmış 
“Mandacı İnsan” ; “Medeni İnsan” yerine  “Emperyalist 
Sömürgeci İnsan” ve “Lider İnsan” yerine “Özgüvenini 
Kaybetmiş Köle Ruhlu, Batının Üstünlüğünü Ön Kabul 
Olarak Gören” insan yetişir!!!

Rektörlük görevim boyunca üniversite-kent iş birliğini 
en üst düzeye çıkarma noktasında ilimizin paydaşlarıyla 
bölgenin kalkınması için lokomotif bir görev üstleneceğiz. 
ADÜ ve Aydın’ın gelişimi için kurumlarla iş birliği içinde 
olarak bize verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmek 
için elimizden geleni yapacağız. Kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürüteceğimiz projelerimiz 
olacak. Katılımcı yönetim ve şeffaflık temel ilkemiz olacak. 

Tüm kadroları ve imkânları ile halktan ve şehirden kopuk 
değil; halkın ve kentin sorunlarına duyarlı bir kurum 
olacağız. Akademisyen hocalarımızla ve öğrencilerimizle 
katılımcı bir yönetim anlayışıyla okulumuzu öncü bir ilim 
yuvası haline getirerek bilim üreteceğiz. Ses getiren, yol 
gösterici projelerimizi, birlikte hayata geçireceğiz. “İnsanı 
ilgilendiren her şey bizi ilgilendirir.” şiarıyla esnafımızla, 
çiftçimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla iş birliği ve 
iletişim içinde olarak Üniversitemizi çok daha ileriye hep 
birlikte taşıyacağız.

Özellikle vurgulamak isterim ki,

Ülkemiz, 15 Temmuz alçak darbe girişiminin ardından 
uluslararası ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldığı 
zorlu bir süreçten geçmektedir. Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte 
devletinin ve milletinin tarafında saf tutacaktır. Bizler; 
duruşumuzla ve çalışmalarımızla milletimizin verdiği 
bu kurtuluş mücadelesine ortak olacağız. Üniversitemizi, 
maddi-manevi her alanda milli bilinci esas alan 
bir anlayışla yöneteceğiz. Her bir gencimiz, her bir 
akademisyenimiz bizim için çok değerlidir. Net bir şekilde 
ifade etmek istiyorum ki; öncelikli görevimiz FETÖ, PKK, 
PDY, DHKP-C başta olmak üzere hiç bir terör örgütünün 
ne öğrenciler arasında, ne akademik camia içinde, ne 
de idari kadrolarda Üniversitemizde barınmasına ve 
yapılanmasına müsaade ET-ME-YE-CE-ĞİZ.!!!

Bunun mücadelesini hep birlikte güçlü bir şekilde 
vereceğiz. En hassas olduğumuz konu budur. 

İbn Haldun “Coğrafya Kaderdir!” der. Bu kader, çağ 
açıp çağ kapattığımız coğrafyamızda, gençlerimize 
“Açık Medeniyete” de öncülük yapma sorumluluğu 
yüklemektedir. Gayemiz yeni neslimizi bu göreve 
hazırlamaktır.

Sevgi ve saygılarımla…

Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR
Rektör

REKTÖRÜMÜZDEN
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Üniversitemizde Rektörlük 
Devir Teslim Töreni gerçekleşti

Düzenlenen törenle Üni-
versitemiz önceki dönem 
Rektörü Prof. Dr. Cavit Bir-
can’dan Rektörlük görevini 
devralan Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesini en 
iyi noktaya taşımaya hazır 
olduklarını ifade ederek bir 
önceki yönetime katkıların-
dan dolayı teşekkür etti.

Törene Aydın Valisi adı-
na Vali Yardımcısı Mustafa 
Hulusi Arat,  AK Parti Aydın 
Milletvekili Bekir Kuvvet 

Erim, Aydın Büyükşehir Be-
lediye Başkan Yardımcısı 
Evrim Karakoz, akademik 
ve idari personelin yanı sıra 
çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından başlayan 
etkinlikte, Üniversitemiz 
6. Dönem Rektörü Prof. Dr. 
Cavit Bircan, 4 yıllık görev
sonunda Üniversitemiz-
de birçok başarılı projeye
imza attıklarını dile geti-
rerek Rektörlük ve Rektör
Yardımcılığı dönemi dahil

7 yıllık süreçte özveriyle 
gerçekleştirdikleri çalışma-
lardan bahsetti. Rektörlük 
görevi boyunca yapılan ya-
tırımları slayt gösterisiyle 
sunan Prof. Dr. Cavit Bircan, 
Üniversitenin gelişimi için 
yeni yönetime her platform-
da yardımcı olabileceklerini 
ifade etti.

Tüm personelimizden helal-
lik isteyen 6. Dönem Rektörü 
Prof. Dr. Cavit Bircan alkışlar 
eşliğinde konuşmasını ta-
mamladı. Prof. Dr. Cavit Bir-

can, Üniversitemiz 7. Dönem 
Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e Rektörlük 
cübbesini giydirdi. 

Rektörlük cübbesini giy-
mesinin ardından yaptığı 
konuşmada Rektör Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, ka-
tılımcı yönetim ve şeffaflığa 
önem vereceklerini söyledi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Tüm kadro-
ları ve imkanları ile halktan 
ve şehirden kopuk değil; 
halkın ve kentin sorunlarına 

Üniversitemiz 7. Dönem Rektörlük Görevi Devir Teslim Töreni, 21 Ocak 2019 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda gerçekleşti.
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duyarlı bir kurum olacağız. 
Akademisyen hocalarımızla 
ve öğrencilerimizle katılım-
cı bir yönetim anlayışıyla 
okulumuzu öncü bir ilim 
yuvası haline getirerek bi-
lim üreteceğiz. Ses getiren, 
yol gösterici projelerimizi 

birlikte hayata geçireceğiz. 
Sivil toplum örgütlerimiz-
le, esnafımızla, çiftçimizle, 
gençlerimizle, kadınları-
mızla iş birliği ve iletişim 
içinde olarak Üniversitemizi 
çok daha ileriye hep birlikte 
taşıyacağız.” diye konuştu.

Terör örgütlerinin üniversite 
yapılanmalarına fırsat tanı-
mayacaklarını kaydeden 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, FETÖ, PKK, PDY, DHKP-C 
başta olmak üzere hiçbir 
terör örgütünün öğrenciler, 
akademik ve idari personel 

içinde barınmasına ve yapı-
lanmasına müsaade etme-
yeceklerini vurguladı.

Tören, protokol üyeleriyle 
birlikte çektirilen hatıra fo-
toğrafının ardından düzen-
lenen kokteyl ile sona erdi.
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Üniversitemiz Genel Sekreter Vekili 
Baki Aslantaş oldu

Üniversitemiz Genel 
Sekreter Vekili ola-
rak 22 Ocak 2019 

tarihi itibariyle Baki As-
lantaş görevlendirildi.

Baki Aslantaş’ın Genel 
Sekreter Vekili olarak gö-
revlendirilmesinin ardın-
dan düzenlenen devir tes-
lim törenine, Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, önceki dönem Ge-
nel Sekreter V. Dr. Öğretim 
Üyesi Mustafa Aslan ve 
Genel Sekreter yardımcı-
ları katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, kat-

kılarından dolayı Dr. Öğre-
tim Üyesi Mustafa Aslan’a 
teşekkür belgesini verir-

ken, Üniversitemiz Genel 
Sekreter V. Baki Aslantaş 
da çiçek takdim etti. 

Genel Sekreterlik devir 
teslim töreni hatıra fotoğ-
rafı çekimiyle sona erdi.

Rektör yardımcılığı görevine 
Prof. Dr. Mehmet Aydın atandı

Üniversitemiz Rektörü 
olarak Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in 

atanmasının ardından 28 
Ocak 2019 tarihinde Rektör 
Yardımcılığı görevine Prof. 
Dr. Mehmet Aydın atandı.

Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Aydın’a yeni gö-
revinde başarılar dileyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, ADÜ ve Ay-
dın’ın gelişimi için ekip ola-
rak uyumlu bir şekilde ça-
lışmalarını yürüteceklerini 
belirtti.
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Aydın Milletvekili ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komis-
yonu Üyesi Rıza Posacı, Yeni-
pazar Belediye Başkanı Zafer 
Savcı ve AK Parti Efeler İlçe 
Başkanı Çağatay Gülaçtı, 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e 24 Ocak 
2019 tarihinde tebrik ziyare-
tinde bulundu.

Ziyarette Rıza Posacı, Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’i tebrik etti 
ve görevinin hayırlı olması-
nı temenni ederek başarılar 

diledi. Rıza Posacı, ilimizin 
bilim, teknoloji, sanayi ve 
tarımsal anlamda kalkınma-
sında başat rol oynayan Üni-
versitemizin, daha ileri gide-
bilmesi için verilen çabaları 
her zaman desteklemeye ha-
zır olduklarını söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, “Bize verilen görevi 
en iyi şekilde yerine getir-
mek için var gücümüzle ça-
lışacağız. Sayın vekilimizin 
ziraat odası başkanlığı tec-

rübesi ve bir ziraat mühendi-
si oluşu, Üniversitemiz adına 
birlikte gerçekleştireceğimiz 
projeler için bize avantaj 
sağlıyor. Ziraat Fakültesi ve 
Veteriner Fakültesi olarak 
sektörün talep beklentileri-
ne ilişkin araştırma geliştir-
me faaliyetleri dahil olmak 

üzere her türlü katkıyı Üni-
versite olarak vermeye ha-
zırız.” dedi ve Rıza Posacı’ya 
desteklerinden dolayı teşek-
kür etti.

Ziyaret iyi dileklerin ve ba-
şarı temennilerinin aktarıl-
masıyla son buldu.

Aydın Milletvekili Rıza Posacı 
Rektörümüzü ziyaret etti

Aydın Milletvekili ve TBMM 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
(KİT) Komisyonu Başkanı 
Mustafa Savaş, Germencik 
Belediye Başkanı Ümmet 
Akın ile beraberindeki he-
yet, 5 Şubat 2019 tarihinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e tebrik ziya-
retinde bulundu.

Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Ay-
dın ve Genel Sekreter V. Baki 
Aslantaş’ın da yer aldığı zi-
yarette, Rektörümüz Prof. Dr. 

Osman Selçuk Aldemir, ken-
tiyle barışık bir Üniversite 
inşa etmek istediklerini vur-
guladı. Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, “Biz topluma 
hizmet odaklı çalışmaları-
mızla sosyal ve kültürel so-
rumluluklarımızın bilinciyle 
halkla bütünleşmeyi hedef-
liyoruz. Bilimsel arenada 
lokomotif bir rol oynadığı-
mızın da farkındayız. Aydın 

Adnan Menderes Üniversi-
tesi olarak vatan, millet ve 
bayrak sevdamızı da işimize 
katarak bilimsel çalışmalar 
gerçekleştireceğiz. Ülkemi-
zin stratejik konumu itiba-
riyle içerideki ve dışarıdaki 
düşmanlarına karşı bilim 
üreten bir kurum olarak ül-
kemize hizmet noktasında 
sonuna kadar çalışacağız.” 
dedi.

Mustafa Savaş ve Ümmet 
Akın, Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’e 
yeni görevinin hayırlı ol-
masını temenni ederek, İli-
mizin kalkınmasına yönelik 
ikili iş birliğinin geliştiril-
mesi ve projelerin hayata 
geçirilmesi için ellerinden 
gelen tüm desteği verecek-
lerini söyledi.

Mustafa Savaş 
ve Ümmet 
Akın’dan 
Rektörümüze 
ziyaret

Rektörümüze ziyaretler...
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Aydın Milletvekili ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bayın-
dırlık, İmar Ulaştırma ve Tu-
rizm Başkan V. Metin Yavuz, 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e 21 Ocak 
2019 tarihinde tebrik ziyare-
tinde bulundu.

Ziyarette Metin Yavuz, Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’i tebrik ederek gö-
revinin hem Üniversitemiz, 
hem de ilimiz için hayırlı ol-
masını diledi. Yavuz, ilimizin 
en güzide kurumları arasın-
da yer alan Üniversitemizin 
gelişimi için ellerinden ge-
len desteği vermeye hazır 
olduklarını söyledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, “Biz bu görevi layı-
kıyla yerine getirmek için 
elimizden geleni yapacağız. 
Üniversitemiz ve Aydınımız 

için ilimizin gelişimi için 
çalışacağız.” diyerek Yavuz’a 
desteklerinden dolayı teşek-
kür etti.

Ziyaret iyi dileklerin ve başa-
rı temennilerinin aktarılma-
sıyla son buldu.

Aydın Milletvekili aynı za-
manda TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Bekir 
Kuvvet Erim, 22 Ocak 2019 
tarihinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 
makamında ziyaret etti.

Ülkemizin bilim yuvaları 
içinde yer alan Üniversitemi-

zin Aydın’ın en önemli kamu 
kurumlarından biri olduğunu 
vurgulayan Erim, Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’e yeni görevinde 
başarılar dileyerek Üniversi-
tenin gelişimi için her türlü 
desteğe hazır olduklarını be-
lirtti.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, Erim ile bir süre sohbet 

ederek Üniversitemizi daha 
ileri noktalara götürmek için 
çalışacaklarını söyledi.

Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet 
Erim Rektörümüzü ziyaret etti

Aydın Barosu Başkanı Gök-
han Bozkurt ve beraberin-
deki heyet, 22 Ocak 2019 
tarihinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e 
tebrik ziyaretinde bulundu.

İlimizin en büyük kamu ailesi 

olan Üniversitemizin Aydın 
için önemine değinen Boz-
kurt ve beraberindeki heyet 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e yeni göre-
vinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, kentiyle barışık bir 
Üniversite inşa edeceklerini 
söyledi.

Ziyaret toplu fotoğraf çeki-
miyle sona erdi.

Aydın 
Barosundan 
Rektörümüze 
ziyaret

Aydın 
Milletvekili 
Metin Yavuz 
Rektörümüzü 
ziyaret etti
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Rektörümüzün anne ve ba-
bası Mukaddes Aldemir ile 
Selahattin Aldemir, 22 Ocak 
2019 tarihinde Rektörümüzü 
makamında ziyaret etti.

Duygu dolu anların yaşan-
dığı ziyarette Aldemir çifti, 

oğullarının başarısından 
duydukları mutluluğu ifade 
ederek başarılarının daim ol-
masını temenni etti. 

Anne ve babasının ziyare-
tinden ve hayır dualarından 
duyduğu memnuniyeti belir-
ten Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, “Haya-
tım boyunca aileme layık bir 
evlat olabilmek için çalıştım. 
Aileme bu gururu yaşattığım 
için çok mutluyum.” dedi.

Rektörümüze 
ailesinden 
ziyaret

Aydın Ticaret Odası 
(AYTO) Başkanı Hakan 
Ülken ve yönetim kurulu 
üyeleri 28 Ocak 2019 
tarihinde Rek-törümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’e maka-

mında tebrik ziyaretinde 
bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 

Aldemir, Ticaret Odası ile iş 
birliği içinde bulunarak ili-
mizin kalkınmasına yönelik 
çalışmalar yürüteceklerini 
belirterek “Çok güçlü ve nite-
likli bir ekibimiz var. Millete 
hizmet edecek insanlara ih-
tiyacımız var. Akademik bilgi 
birikimimizi Aydın’daki sivil 
toplum örgütlerinin tecrübe-

leriyle birleştirerek şehrin ti-
caretine, tarımına, turizmine, 
sanayisine her türlü katkıyı 
vermeye hazırız.” dedi.

Yeni görevinin Üniversiteye 
ve Aydın’a hayırlar getirme-
sini dileyen AYTO Başkanı 
Hakan Ülgen, Üniversitemiz 
ile birlikte yürütecekleri ça-
lışmalar için hazır oldukla-
rını belirtti. Ülgen “Fikir ve 
projeler bağlamında dinamik 
bir yönü olan bir bilim insanı 
olarak, şehirde Üniversiteyi 
lokomotif bir unsur haline 
getireceğinize inanıyorum.” 
diyerek Mart ayında yapıla-
cak olan AYTO Meclis Toplan-
tısı’na Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’i davet etti.

AYTO Başkanı Hakan Ülgen 
Rektörümüzü ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı 
Haluk Alıcık, 29 Ocak 2019 
tarihinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 
makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerinde 

bulundu. Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Nazilli Belediye Başkanı 
Haluk Alıcık’ın ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Aydın’ın en büyük 
ilçesi olan Nazilli’yi Üniver-
site olarak önemsedikleri-
ni belirtti. Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ilerleyen 
günlerde Üniversiteye ait 
yerleşkeleri yerinde ziyaret 
ederek yeni döneme ilişkin 

yapılması gereken yatırım-
ları, yeniden yapılandırıla-
cak birimleri ivedilikle ele 
alacaklarını söyledi.

Başkan Alıcık, Üniversite ve 
yerel yönetimler arasındaki 
entegrasyonun şehre ka-
zandırdığı pozitif katkının 
farkında olduklarını ve her 
türlü iş birliğinden mem-
nuniyet duyacaklarını ifade 
etti.

Haluk Alıcık 
Rektörümüzü 
ziyaret etti
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Aydın İl Jandarma Alay Ko-
mutanı Albay Mesut İnan 29 
Ocak 2019 tarihinde Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir’i makamında zi-
yaret ederek yeni görevinde 
başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, kentiyle bü-
tünleşen, kentin sorunlarına 
eğilen, çözüm üreten kent-
teki tüm kamu kurumları 
ve sivil toplum örgütleriyle 
ortak projelerde bir araya 
geleceklerini söyledi. 

Albay Mesut İnan, Üniversi-
temizin İlimizin kalkınma-
sında büyük görevler üst-
lendiğini belirterek bilim 
yuvası olan üniversitelerin 

aynı zamanda bağlı bulun-
dukları bölgelere canlılık 
getirdiğini söyledi. 

Ziyaret, Albay Mesut İnan’ın 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e yeni göre-
vinin hayırlara vesile olma-
sını temenni etmesiyle sona 
erdi.

İl Jandarma 
Komutanından 
Rektörümüze 
ziyaret

Aydın Cumhuriyet Başsavcı-
sı Kasım Tüten, 3. Ağır Ceza 

Mahkemesi Başkanı Mustafa 
Ümit ve Cumhuriyet Başsav-

cı Vekili Emin Kamil Özalp, 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e 31 Ocak 
2019 tarihinde tebrik ziyare-
tinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ve ekibine 
başarılar dileyerek görevinin 
hem Üniversitemiz, hem de 
ilimiz için hayırlı olmasını 
temenni eden Cumhuriyet 
Başsavcısı Kasım Tüten, “İli-
mizin en büyük kamu ailesi 
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesinde terör örgütleri-

nin yuvalanmaması için bir-
likte çalışmaya hazırız.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Üniversitemiz ve 
Aydın’ın gelişimi için ku-
rumlarla iş birliği içinde ola-
caklarını vurgulayarak Üni-
versitemizde hiçbir illegal 
girişime izin vermeyecekle-
rini kaydetti.  İyi dileklerin 
ve başarı temennilerinin 
aktarılmasıyla görüşme son 
buldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Kasım 
Tüten Rektörümüzü ziyaret etti

Aydın Emniyet Müdürü Dr. 
Rahmi Baştuğ, Rektörlük gö-
revine atanmasından dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e 25 Ocak 
2019 tarihinde tebrik ziyare-
tinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ve ekibine 

başarılar dileyerek görevinin 
hem Üniversitemiz, hem de 
ilimiz için hayırlı olmasını 
dileyen İl Emniyet Müdürü 
Dr. Rahmi Baştuğ, Üniver-
sitenin Aydın için bir şans 
olduğunu söyleyerek “Aydın 
Adnan Menderes Üniversi-
tesinin gelişimi ve Aydın ili 
için birlikte çalışacağız, ADÜ 
Aydın’ın gözbebeğidir.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, ADÜ ve Aydın’ın 
gelişimi için kurumlarla iş 
birliği içinde olacaklarını 
vurguladı. Prof. Dr. Osman 

Selçuk Aldemir “Biz bu görevi 
layıkıyla yerine getirmek için 
elimizden geleni yapacağız. 
Kamu kurumları ve sivil top-
lum kuruluşlarıyla ortaklaşa 
yürüteceğimiz projelerimiz 
olacak. Öğrencilerimizin top-
lumla uyum içinde eğitim-
lerini sürdürebilmesi için İl 

Emniyet Müdürlüğüyle Üni-
versitemizin uyumlu çalış-
maları söz konusu. Emniyet 
teşkilatıyla iş birliğimiz güç-
lenerek devam edecek.” dedi.

İyi dileklerin ve başarı te-
mennilerinin aktarılmasıyla 
görüşme son buldu.

İl Emniyet 
Müdüründen 
Rektörümüze 
tebrik ziyareti
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Efeler Belediye Başkanı Me-
sut Özakcan 29 Ocak 2019 
tarihinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e 
tebrik ziyaretinde bulundu. 

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Üniversite 
– kent işbirliğini en üst dü-
zeye çıkaracaklarını ifade
edip sosyal sorumluluk pro-
jelerinde yer alarak ilimizin
paydaşlarıyla ilimizin kal-
kınması için lokomotif göre-
vi üstleneceklerini kaydetti
Efeler Belediye Başkanı
Mesut Özakcan, Üniversi-

temizin İlimizin en büyük 
kamu ailesi olduğunu ifa-
de ederek İlimizde faaliyet 
gösteren tüm sektörlerde 
Üniversitemizin varlığını 
hissettiklerini vurguladı. 

Ziyaret, Başkan Mesut Özak-
can Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir’e yeni 
görevinin hayırlara vesile 
olmasını temenni etmesiyle 
sona erdi.

Efeler Belediye 
Başkanı 
Rektörümüzü 
ziyaret etti

Aydın Milletvekilleri Bülent 
Tezcan ve Süleyman Bülbül, 
Aydın eski Milletvekili Meh-
met Fatih Atay, Aydın Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Özlem Çerçioğlu, CHP İl Baş-
kanı Ali Çankır ile beraberin-
deki heyet,  31 Ocak 2019 
tarihinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e 
makamında tebrik ziyaretin-
de bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e yeni göre-

vinde başarılar dileyen Bü-
lent Tezcan, Süleyman Bülbül 
ve Fatih Atay, Aydın’ın sosyal 
ve ekonomik yönden kalkın-
ması açısından Üniversitenin 
önemli bir rol oynadığından 
bahsetti. Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Özlem Çerçi-
oğlu da öğrenci dostu şehir 
sıralamasında üçüncü olan 
Aydın’ın bu başarısında ADÜ 
ailesinin her bir mensubu-
nun katkısı olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getiren Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, kentiyle barışık bir 
Üniversite inşa edeceklerini 
vurgulayarak “Tüm kadroları 
ve imkanları ile halktan ve 
şehirden kopuk değil; halkın 
ve kentin sorunlarına duyarlı 
bir kurum olacağız. Akade-
misyen hocalarımızla ve öğ-

rencilerimizle katılımcı bir 
yönetim anlayışıyla ADÜ’yü 
öncü bir ilim yuvası haline 
getirerek bilim üreteceğiz.” 
dedi. 

Ziyaret, Aydın’ın gelişmesi 
için birlikte atılacak adımlar 
ve yeni proje temennileriyle 
sona erdi.

İncirliova Belediye Başkanı 
Gürşat Kale beraberindeki 
heyetle 4 Şubat 2019 tari-
hinde Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’e teb-
rik ziyaretinde bulundu. 

Ziyarete Başkan Gürşat Kale, 
Üniversitemiz Genel Sekre-
ter V. Baki Aslantaş, İncirliova 
Belediye Başkan Yardımcıları 
Mustafa Başçı ve Kadir Zift-

çi, İncirliova Belediye Meclis 
Üyesi Şevki Can katıldı. 

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Ülkemizin önde 
gelen tarım merkezlerinden 
biri olan İlimizin incirleriy-
le ünlü ilçesi İncirliova’da 
tarımsal üretim konusunda 
iş birliği yapabileceklerini 

söyledi. Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, incir, 
kestane, zeytin gibi Aydın’ın 
en üst sıralarda olduğu tarım 
ürünlerinin değerlendirilece-
ği projelerini Başkan Gürşat 
Kale’ye anlattı.

Başkan Kale, Rektörümüze 
yeni görevinin hayırlı olma-
sını temenni ederek, ikili iş 
birliğinin geliştirilmesi ve 
projelerin hayata geçirilme-
si için ellerinden gelen tüm 
desteği vereceklerini söyledi.

Milletvekillerinden ve Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanından 
Rektörümüze ziyaret

Başkan Gürşat Kale’den Rektörümüze ziyaret
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ÜNİVERSİTEMİZDEN

Aralık ayında birbirinden 
değerli etkinliklere imza 
atan Maskesiz Gülücükler 
Topluluğu üyeleri, “İnsan 
gençliğinde öğrenir, yaş-
lılığında anlar” sloganıyla 
AYMELEK  Yaşlı Bakımevi 
sakinlerini ziyaret ederek 
ileri yaş grubuyla bir süre 
sohbet edip hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Topluluk, “Hep Bir-
likte Yüreklere Dokunalım” 
sloganıyla Ağrı ve Hatay’da 
belirledikleri 2 köy okulu 
için bir hafta boyunca kitap, 
kırtasiye malzemeleri, kıya-

fet ve oyuncak standı açtı. 
Toplanılan yardımlar, Ağrı 
ve Hatay’daki köy okulları-
na ulaştırıldı. Topluluk bir 
diğer etkinliğinde, 12-18 
Aralık Yoksullara Yardım 
Haftası kapsamında “Bir 
El de Sen Uzat” sloganıyla 
Merkez Kampüsümüzde 1 
hafta boyunca stant açarak 
daha önceden belirledik-
leri yoksullar için bakliyat 
yardımı topladı. Toplanılan 
bakliyatlar muhtarlıklarla 
işbirliği içinde ihtiyaç sahi-
bi ailelere ulaştırıldı.  Sokak 

hayvanlarını da düşünen 
Topluluk, topladıkları mama 
ve sütü, sokak hayvanlarına 
verdi, “Her kim aç bir hay-
vanı beslerse aynı zamanda 
ruhunu besler” sözünü şiar 
edinen Topluluk üyeleri,  et-
kinliklerine katkı sağlayan 
herkese teşekkür etti. Hasta 
çocukları da ihmal etmeyen 
Topluluk üyeleri, Üniversite-
miz Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Hematoloji Servi-
si’ndeki çocuklarla hastane 
ortamına uygun biçimde çe-
şitli faaliyetlerde bulundu. 
Topluluk üyeleri Hematoloji 
Servisi’ni süsleyerek hasta 
çocuklar için çekiliş düzen-
ledi. Noel baba ve palyaço 

kostümleriyle çocuklara 
yılbaşı hediyelerini veren 
topluluk üyeleri, çocukların 
morallerini yükseltti. 

Tıp Öğrencileri Topluluğu, 
Pamukkale Üniversitesi, Av-
rupa Tıp Öğrencileri Toplu-
luğunun daveti üzerine, De-
nizli Irlıganlı Mahallesi’nde 
antibiyotik ön yargısı üze-
rine farkındalık oluşturmak 
için broşürler dağıtarak bil-
gilendirme yaptı. Topluluk 
bir diğer etkinliğinde ise 
Aydın Nazilli Fen Lisesi’n-
de üniversite sınavına ha-
zırlanan lise öğrencilerine 
sunum yaparak öğrencile-
rin Tıp Fakültesi ile ilgili 

ÜNİVERSİTEMİZDEN

Topluluklarımız

Üniversitemizde farklı alanlarda faaliyet 
gösteren öğrenci toplulukları, sosyal 
sorumluluk projeleri, hasta ve yaşlı 
ziyaretleri, spor ve sinema faaliyetleri, 
farkındalık oluşturmak, birlikteliği 
arttırmak, doğayı korumak, köy okullarına 
yardım vb. amaçlarla düzenledikleri 
etkinliklerle Aralık ayını da çeşitli 
aktivitelerle geçirdi.

Topluluklarımız
sosyal sorumluluk 
projeleriyle dikkat çekiyor
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sorularını cevapladı. Alkol 
bağımlılığına dikkat çeken 
Tıp Öğrencileri Topluluğu, 
Forum Aydın’da vatandaş-
larımıza ‘’Alkol Bağımlılı-
ğı’’ hakkında bilgilendirme 
yaptı. Topluluk, Yeşilay’dan 
temin ettikleri 300 broşürü 
dağıtarak alkol ve zarar-
ları hakkında bilgiler ver-
di. Topluluk üyelerine Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Serpil Demirağ ve Tıp Eği-
timi Ana Bilim Dalı Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Selcen Öncü 
destek verdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Topluluğu, Üniversitemiz 
Eğitim Fakültesi Uygula-
ma Anaokulu öğrencileriy-
le iş güvenliği kültürünü 
arttırmaya yönelik etkinlik 
gerçekleştirdi. Etkinlikte, 
küçük yaştaki bireylerde iş 
güvenliği kültürünün oluş-
turulması ve farkındalığın 
arttırılması amaçlanırken, 
evde ve okulda, özellikle de 
acil durumlarda nasıl dav-
ranılması gerektiği konu-
sunda bilgiler verildi. 

Kızılay Topluluğu, Merkez 
Kampüs ve Nazilli İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesin-
de köy okulları için yardım 
kampanyası düzenledi.

Genç Tema Topluluğu, “1 
Fidan 70 Can”  sloganıyla 
diğer topluluklarla bir ara-
ya gelerek 600 adet fidanı 
toprakla buluşturdu. Top-
luluk “Benimle Film İzler 
misin Kardeşim?” sloganıy-
la Suriyeli misafirlerle film 
izledi. 

Bisiklet Topluluğu,  Çakır-
beyli ve Kalfaköy turu dü-
zenleyerek arazide bisiklet 
sürüşü yaptı. Tiyatro Toplu-
luğu “Ölüm de Var Hayat-
ta”  adlı oyunu canlandırdı.  
Katılımın oldukça yüksek 
olduğu etkinliğe yaklaşık 
1600 kişi katıldı. Etkinlik 
büyük ilgi topladı. 
Stratejik Düşünce ve Analiz 
Topluluğu sosyal sorum-
luluk projesi kapsamında 
“Meslek Lisesinin Sanayi-
ye Yönelik Teknik Gezileri 
“ başlığıyla çeşitli sanayi 

kuruluşlarına teknik gezi 
düzenledi.

IEEE Topluluğu, Konya’daki  
bir firmaya teknik gezi dü-
zenledi. Hem ülkemizin ilk 
insansı robotlarını yerinde 
inceleme hem de şirketin 
kurucusu Özgür Akın ile 
tanışma fırsatı bulan Top-
luluk üyeleri Akın’ın dene-
yimlerini dinledi. Topluluk 
bir diğer etkinliğinde Efe-
ler İlçesi’ndeki bir ilkokul-
da bilim deneyleri yapıp 
öğrencilere mühendislik ve 
bilimi anlattı. 

Borsa ve Finans Topluluğu, 
İş Yatırım Menkul Değer-
ler A.Ş’yi konuk etti. Kon-
feransa, İş Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. Dış Piyasalar 
Uzmanı Şant Manukyan, 
Özge Ongun ve Serhat Gür-
leyen konuk oldu. Nazilli 
İİBF Konferans Salonu’nda 
“Uluslararası Piyasalar-
da Hedge Mekanizması, 
Türkiye ve Yurtdışı Piyasa 
Beklentileri” konulu panel 
gerçekleştirildi. Panel ile 

eş zamanlı olarak İş Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. İnsan 
Kaynakları Departmanı, öğ-
renciler ile mülakat gerçek-
leştirdi. 

Genç Kalemler Topluluğu, 
Altı Nokta Körler Derneği’ni 
ziyaret ederek kitap oku-
ma etkinliği gerçekleştirdi. 
Topluluk, Kızılay’la birlikte 
huzurevini ziyaret etti. 

Özgün Düşünce Topluluğu, 
Aydın Karpuzlu İmam Hatip 
Ortaokulu için kitap topla-
dı.
  
Genç Liderler Topluluğu, 
Mehmet Akif Ersoy’u Anma 
Gecesi’nde, milli şairimizi 
Kur’an tilavetiyle, anılarıyla, 
şiirleriyle, türkülerle andı. 
Denizli Pamukkale Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dr. 
Öğretim Üyesi Mustafa Ka-
yalı ve Hafız Mehmet Emin 
Ulu’nun da katılımlarıyla 
gerçekleşen etkinlik verilen 
teşekkür belgeleri ve fo-
toğraf çekimiyle sonlandı.
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DOSYA

 1996 yılından itibaren içe-
riğinde Genetiği Değişti-
rilmiş Organizmalar (GDO) 
bulunan tarımsal ürünlerin 
dünya ticaretine konu ol-
masıyla birlikte bu tartış-
malar daha da büyüyerek 
devam ediyor. İngiliz Nüfus 
Bilimci Malthus’un, nüfusun 

geometrik bir şekilde artar-
ken yiyecek arzının aritme-
tik bir şekilde artması ve bu 
durumun kitlesel açlığa yol 
açacağını öngören teorisi, 
GDO üreticilerinin dayanağı 
durumunda. Günümüz dün-
yasında ekilebilir alanların 
son sınırlara dayanması ve 
klasik tohum ıslah yöntem-
leri ile birim alandan elde 
edilen verimin, önümüzde-
ki yıllarda 8 milyar olması 
beklenen dünya nüfusunu 
doyurmaya yetmeyeceği id-
diası başta Amerika Birleşik 
Devletleri ( ABD) olmak üze-
re gelişmiş ülkeleri GDO’lu 
ürünleri piyasaya sürme 
konusunda oldukça iştah-
landırıyor. 

GDO nedir?

Genetiği Değiştirilmiş Orga-
nizma, kısa adıyla GDO, bir 
canlının genetik özellikle-
rinin laboratuvar ortamında 
diğer canlılara aktarılma-
sıyla elde edilir. Genetiği 
değiştirilmiş gıdaların tadı, 
kokusu, büyüklüğü, rengi 
farklılaşır. 

GDO’nun faydaları

Dünyada sağlık alanında ya-
şanan problemlerin başında 
gelen açlık ve kötü beslen-
me sorunu, GDO’lu ürünler-
le besin miktarının arttırıl-
ması ve içeriği

nin zenginleştirilmesi ile 
aşılmaya çalışılıyor. Besin 
içeriğini zenginleştirmeye 
yönelik biyoteknolojik çalış-
malar ile A vitamini yönün-
den zengin pirinç üretimi 
gerçekleştirildi. Renginden 
dolayı altın pirinç olarak da 
adlandırılan pirinç ile dün-
ya üzerinde okul öncesi dö-
nemdeki yaklaşık 3 milyon 
çocuğun A vitamini eksikli-
ğinden kaynaklanan görme 
bozukluğunun giderilmesi 
planlanıyor. Her yıl 250 bin 

Hayat 
tohumla 

Başlar

Haber – Foto Mahmut Karakelle 

Günümüzün en 
çok tartışılan 
konularının 

başında tarım 
ve gıda alanında 
yaşanılan 
değişimlerin insan 
sağlığı üzerindeki 
etkileri geliyor. 

Hayat 
tohumla 

başlar

Genetiği Değiştirilmiş Orga-
nizma, kısa adıyla GDO, bir 
canlının genetik özellikle-
rinin laboratuvar ortamında 
diğer canlılara aktarılma-

nin zenginleştirilmesi ile 
aşılmaya çalışılıyor. Besin 

GDO Beşeriyet için elzem mi
yoksa insanlığın sonunu mu hazırlıyor?
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ile 500 bin kadar çocuğun A 
vitamini eksikliğinden dola-
yı  kör olduğunun ve bunla-
rın üçte ikisinin de izleyen 
birkaç aylık süreçte öldük-
lerinin belirlenmesi ve böy-
lece, pirincin temel tüketim 
maddesi olduğu bölgelerde 
GDO’lu pirinç ile A vitamini 
eksikliğinden kaynaklı ço-
cuk ölümlerinin önlenebi-
leceği düşünülüyor. Ayrıca, 
biyoteknolojik çalışmalarla 
balıklardaki büyüme hor-
monu salgısı arttırılarak et 
miktarını çoğaltma çalış-
maları da yapılmaya devam 
ediyor. Bununla beraber 
bazı alerjik reaksiyonlara 
sebep oldukları bilinen yer 
fıstığı, fındık, soya, buğday, 
inek sütü, yumurta, balık 
ve kabuklu deniz canlıları 
gibi bazı besinlerin içindeki 
alerjik proteinler çıkartıla-
rak veya yapısı değiştirilerek 
bu besinlerin neden olduğu 
reaksiyonların azaltılması 
hedefleniyor. Bu çalışmalar-
la her hangi bir gıdaya kar-
şı alerjisi bulunan hastalar 
için özel gıda üretimi ger-
çekleştirilebilecek. GDO’lu 
ürünlerde, depolama ve raf 
ömrünün uzatılması, tat 
ve aromasının arttırılması 
gibi çeşitli uygulamalar da 

bulunuyor. Ayrıca, tarımda 
biyoteknolojiden daha çok 
yararlanılmasıyla tarım ilaç-
larının kullanımının azal-
ması sonucu sağlık sorunla-
rının ve çevre kirlenmesinin 
azalacağı düşünülüyor. Üni-
versitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Uzman 
Diyetisyeni Fatih Sırıken, 
GDO’nun, temel besin mad-
delerine değişik özellikler 
ekleme, alerjik hastalığı bu-
lunan insanlar için alerjiye 

sebep olan genin zayıflatıl-
ması ve ortadan kaldırılma-
sı gibi durumların ileride in-
san sağlığı üzerinde ne tür 
etki bırakacağı konusunda 
yeterli bilimsel çalışmanın 
yapılmadığını vurguladı. 
Bitkilere başka organizma-
lardan aktarılan genlerin 
insan metabolizması tara-
fından tanınmayabileceğini 
ifade eden Sırıken, insan 
metabolizmasının sindi-
remediği genlerin vücutta 

toksinlere dönüşebileceğini 
söyledi. 

GDO’ların zararları 
veya riskleri 

GDO’lu ürünlerin potansiyel 
yararları yanında insan sağ-
lığını olumsuz etkileyebile-
ceği zararları da olabileceği 
düşünülüyor. Bu bağlamda 
çok tartışmalı konulardan 
birisi biyoteknoloji ile üre-
tilmiş besinlerin, bir ürünün 
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alerjik proteinini kodlayan 
geninin bir başka ürüne 
transferi ile zaten alerjik ol-
duğu bilinen bir besinin bu 
özelliğinin daha da artma-
sının söz konusu olabilece-
ğini dile getiren Uzman Di-
yetisyen Fatih Sırıken, gen 
transferleriyle yeni alerjik 
proteinlerin ortaya çıkabi-
leceğine işaret etti. GDO’lar 
hakkında tartışılan diğer bir 
konu da, gen aktarımının 
başarılı olduğu organizma-
ları seçmek için işaretleyici 
gen olarak kullanılan di-
rençli genlerin aktarılmak 
istenen asıl genle birlikte 
kullanılmasıdır. Sözgelimi 
antibiyotiğe dirençli genler-
den bu amaçla yararlanıl-
maktadır. Ancak bu genlerin 
patojen mikroorganizmala-
ra geçmesi durumunda or-
taya çıkacak enfeksiyonların 
kontrol altına alınmasının 
zor olacağı hatta transge-
nik bitki üretiminde kulla-
nılan bu genlerin doğaya 
yayılması halinde büyük bir 
tehlike oluşturacağı düşü-
nülüyor. Ayrıca genetik ya-

pısı değiştirilmiş besinlerin 
toksik olabileceği, bağışıklık 
sistemi bozuklukları ile vi-
ral enfeksiyonlara yatkınlık 
gibi birçok etkilerinin bu-
lunabileceği belirtiliyor. Ya-
kın zamana kadar DNA’nın 
bağırsaklarımızda sindirile-
ceği düşünülürken, son za-
manlardaki araştırmalarla 
besinler yoluyla aldığımız 

yabancı DNA’ların hücrele-
rimize taşınabileceği göste-
rildi. Zararlı böceklere karşı 
dirençli mısırlarla beslenen 
sıçanların akyuvar sayıla-
rında, böbrek ağırlıklarında 
ve albümin/globülin oran-
larında önemli değişimlerin 
olduğu belirlendi. Bazı araş-
tırmalarda yabani otlardan 
kurtulmak için kullanılacak 

ilaçların toprak kirlenmesi 
gibi birçok çevre sorununa 
yol açacağı ayrıca GDO’ların 
biyoterör ajanı olarak kötü 
amaçlı kullanımı gibi önem-
li bir potansiyel risk taşıdık-
ları vurgulandı. 1

:177 -185
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Bloomberg HT’nin 2015 yılı 
verilerine göre dünya ça-
pında 800 milyondan fazla 
insan şiddetli kötü beslen-
me koşullarından muzdarip 
ve yaklaşık 36 milyon insan 
gıda kıtlığından yaşamını 
yitiriyor. Ama buna rağmen 
her yıl 1.3 milyar ton yiye-
cek israf ediliyor. 

İşte gıda israfıyla ilgili 
bilmeniz gereken 10 
gerçek:

1. Her yıl, 1.3 milyar ton yi-
yecek israf ediliyor. 

2. İsraf edilen yiyecekler 
yaklaşık 1 trilyon dolara te-
kabül ediyor.

3. Eğer gıda israfı bir ülke 
olsaydı, ABD ve Çin’den son-
ra dünyanın en çok karbon-
dioksit üreten üçüncü ülkesi 
olurdu.

4. İsraf edilen gıdanın sade-
ce dörtte biri, dünyada açlık 
çeken 795 milyon insanı do-
yurmaya yeter. 

5. Zengin ülkelerdeki gıda 
israfı (222 milyon ton), Sah-
ra altı Afrika’da üretilen gı-
danın neredeyse toplamına 
eş değer (230 milyon ton). 

6. Avrupalı ya da Kuzey Ame-
rikalı bir tüketici yılda nere-
deyse 100 kilo yemek israf 
ediyor, bu da kendi kilosun-
dan daha fazla (ortalama 70 
kilo olduğunu düşünürsek).

7. Avrupalı ya da Kuzey Ame-
rikalı tüketici tipik Afrikalı 
bir tüketiciden 15 kat daha 
fazla yemek israf ediyor. 

8. Teknoloji ve altyapı ek-
sikliği Afrika’daki yemek is-
rafının ana nedeni. Gelişmiş 
ülkelerdeki yemek israfının 
ana nedeni ise hane halkı. 

9. Sadece Avrupa’daki gıda 
israfı 200 milyon aç insanı 
doyurmaya yeter
10. Gıda israfı yaklaşık 3,3 
milyar ton karbondioksit 
yayıyor, bu da küresel iklim 
değişikliğini hızlandırıyor.

Üretim tüketimden 
fazla ise yaklaşık 800 
milyon insan neden 
açlık çekiyor? 

 
Yukarıdaki veriler incelen-
diğinde ortaya çıkan ger-
çeklerden biri de dünya 
üzerinde üretilen besinlerin 
tüketilen miktardan fazla 
olmasıdır. Bu bilgiler biz-
lere dünya genelinde açlık 
sorunu gibi bir sorunun ya-
şanmaması gerektiğini söy-
lüyor.  Bu bağlamda GDO’ya  
neden ihtiyaç duyuluyor? 
Dünya nüfusunu besleyebi-
lecek gıda üretimi mevcut 
iken açlık sorunu yaşanı-
yorsa bu gıda üretiminin 
yetersizliğinden değil adil 
paylaşımın olmamasından 
kaynaklanıyor. Gelişmiş ül-
kelerin israf ettiği gıdanın 
küçük bir kısmıyla dünya-
daki açlık sorunu ortadan 
kalkıyorsa GDO teknolojisi 
kime ve neye hizmet ediyor 
sorusu araştırmaya değer. 
Öte yandan dünyadaki açlık 
sorununun en fazla yaşandı-
ğı yer olan Afrika Kıtası’nın 
ekilebilir tarım arazileri mi 
yok yoksa ekilebilir araziler 
gelişmiş ülkelere mi hiz-
met ediyor? Dünya Gazetesi, 
2016 yılında yayımladığı ve 
Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği (TZOB) Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar ile yaptığı 
röportajda dünyada tarım 
alanlarının gelişmiş ülke-
lerin kontrolüne geçtiğine 
dikkat çekti. TZOB Başkanı 
Şemsi Bayraktar,  sayıları sü-
rekli artsa da Dünya Ticaret 
Örgütü’nün raporuna göre, 
41 ülkenin başka ülkelerde 
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toprak kiraladığı veya satın 
aldığı, 62 ülkenin ise top-
raklarını ikinci bir ülkeye 
kiraya verdiği veya sattığı 
bildirildi. İngiltere’nin Afri-
ka’da kiraladığı veya satın 
aldığı tarım alanların top-
lamının İsrail’in 2,5 katına 
yaklaştığını belirten Bay-
raktar, gelişmiş ülkelerin 
satın aldığı veya kiraladığı 
tarım alanlarının toplamı-
nın, Türkiye’nin toplam ala-
nının 2.9, tarım alanlarının 
9.5 katını geride bıraktığını 
kaydetti. 

Bayraktar, “Tarım alanı kira-
lama veya satın almada İn-
giltere, ABD ve Çin başı çe-
kiyor. Bu ülkeleri, Almanya, 
Hindistan, Suudi Arabistan, 
Singapur, Hollanda, Katar, 
BAE, Malezya, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Ürdün izliyor. 
Geniş tarım alanları kirala-
yan ülkeler içinde Türkiye 
ve Mısır da var. Bu ülkeler 
her yıl on milyarlarca dolar 
para harcayarak tarım alan-
ları kiralıyor. Topraklarını 

kiralayan veya satan ülkeler 
içinde de ilk sıraları Kongo 
Cumhuriyeti, Endonezya, 
Filipinler, Sudan, Etiyopya, 
Brezilya, Madagaskar, Mo-
zambik, Tanzanya, Gabon, 
Kenya, Kamboçya, Nijerya, 
Rusya, Ukrayna alıyor. Geniş 
tarım alanlarını kiralayan 
veya satan ülkeler içinde 
Uganda, Liberya, Gabon gibi 
Afrika ülkeleri, Pakistan, Ta-
cikistan gibi Asya ülkeleri 
de var. Afrika başta olmak 
üzere çeşitli ülkelerin 227 
milyon hektarlık tarım alanı 
zengin ülkelerin eline geç-
miş durumda.”… 2

Gdo’nun açlık 
sorunuyla boğuşan 
insanların yaralarına 
merhem olacağına 
inanmak fazla iyi 
niyetli bir yaklaşım 
olacaktır

Konunun farklı bir versiyo-
nunu da Uzman Diyetisyen 
Fatih Sırıken anlattı.  Sırı-
ken, son yıllarda polikliniğe 
çocuk alerjisi şikayetiyle 
gelenlerin sayısında gör-
düğü artışın GDO’lu be-
sinlerden kaynaklandığını 
düşünüyor. GDO nedeniy-
le biyoçeşitliliğin giderek 
azaldığı dünyamızda, artan 
dünya nüfusunu besleme 
kaygısı mı yoksa dengele-
me kaygısı mı ağır basıyor? 
Dünyanın en büyük GDO 

üreticisi Monsanto firma-
sının dünyanın en büyük 
ilaç firmalarından biri olan 
Bayer’e 66 milyar dolar gibi 
devasa bir rakama satılması 
aklımızdaki şüpheleri per-
çinledi. Bir yandan gıda ile 
zehirleyip diğer taraftan 
ilaç ile tedavi mi edecekler? 
Bu girdabın içerisine sade-
ce üçüncü dünya ülkeleri 
mi çekilecek yoksa faturaya 
istenmeyen ırklar da dahil 
edilecek mi?...

Uzman Diyetisyen 
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Gülcan Arslan

Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf 
öğrencisi

“Derdimizi anlatama-
dığımız idareciler ve 
akademisyenler var”

Yeni Rektörümüzden bahar 
şenliklerini daha dinamik 

daha canlı organize etmesi-
ni bekliyoruz. Ülkemizde ya-
şanan terör olayları, OHAL 
gibi durumlar nedeniyle ba-
har şenlikleri kelimenin tam 
anlamıyla düzenlenemedi.   
Öğrencilerin sınav dönem-
lerinden çıktığı ve stres 
attığı bahar şenlikleri öğ-
rencilere çok görülmemeli.  
Üniversitemizin öğrencisiy-

le iletişim sorunu var. Derdi-
mizi anlatamadığımız idare-
ciler ve akademisyenler var. 
Rektörümüz Üniversitemiz-
deki sorunları sorunu yaşa-
yandan yani öğrencilerden 
öğrenmeli. Kendisi sahada 
olmalı ya da sosyal medya-
da. Sadece öğrenci sorunları 
için çalışan bir rektör yar-
dımcısı da atayabilir.

Öğrencilerimize

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’den 
beklentilerini sorduk

Üniversitemiz Rektörlüğüne
atanan

Haber – Foto Mahmut Karakelle - Gülser Uçak 



   
OCAK 2019   ADÜ HABER 19  
OCAK 2019   ADÜ HABER 19

Emrah Maden

Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Yüksek lisans Öğrencisi

“Öğrenciyi bir araya 
getirecek etkinlikler 
düzenlenebilir”

Kütüphane yeni yapıldı. Bü-
yük, renkli ve öğrenciler için 
yaşam alanı olarak düşünül-
müş.  Öğrencilerin taleple-
rini karşılamak ve öğrenciyi 
sadece sınav haftası dışında 
normal zamanda da kütüp-
haneye çekmek için farklı 
bir şeyler yapılabilir. Çalış-
ma saatlerindeki kısıtlılığın 
personel eksikliğinden kay-
naklandığını düşünüyorum. 
Üniversitemize muazzam 
güzellikte bir yapı kazandı-
rıp işleyişini düzeltmezse-
niz yaptığınız yatırım boşa 
gider.  Kongre Merkezi’nde 
tiyatro yapılabilir. Öğrenciyi 
bir araya getirecek etkin-
likler düzenlenebilir.  Üni-
versitenin spor tesisleri var.   
Öğrenci bu tesislerden üc-
ret karşılığı yararlanabiliyor. 
Üstelik öğrenci bütçesine 
pek uygun da değil. Rektö-
rümüzden bu sorunları gi-

dermesini istiyorum.

Zeliha Yücel  

Nazilli İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

“İzmir’deki Ankara’daki 
ringler gibi okulun için-
de ulaşım sağlanabilir”

Ulaşımda sıkıntı yaşadı-
ğımızı düşünüyorum. Ben 
Nazilli’de okuyorum. Ulaşım 
konusunda iyileştirmeler 
yapılabilir. İzmir’deki Anka-
ra’daki ringler gibi okulun 
içinde ulaşım sağlanabilir. 
Üniversitemiz kampüsleri 
arasında ulaşım kolaylaşa-
bilir. Dış kampüslerle bağ-
lantı kurulmasını istiyoruz. 
Nazilli’den Merkez Kam-
püse gelip gitmek hem za-
man kaybı hem de zor.  Kü-
tüphane yenilendi büyük 
güzel ama havalandırması 
sıkıntılı.  Isınmayla ilgili bir 
sıkıntımız yok ama hava-
landırma konusunda sıkıntı 
yaşıyoruz.  Yemekhanelerde 
verilen yemekler iyileştiril-
meli ve Üniversitenin kendi 
gıda mühendislerinin kont-
rolünde olmalı. Üniversite 
genelinde peyzaj çalışması 
yapılabilir.

Süleyman Utku Oğuz  

Aydın İktisat Fakültesi Ekonomi 
ve Finans Yüksek Lisans 
Öğrencisi

“Sosyal medyada Rektö-
rümüzün aktif olmasını 
istiyoruz”

Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi  (ADÜ) lisans me-
zunuyum. Yüksek lisanstan 
sonra doktorama da bura-
da devam etmek istiyorum. 
ADÜ kimliği bende oluştu 
ve tabi ki ADÜ için her şeyin 
en iyisinin olmasını isterim. 
Sosyal medyada Rektörü-
müzün aktif olmasını isti-
yoruz. Çünkü sosyal medya 
demek Rektörle öğrenci 
arasında her hangi bir ara-
cının olmaması demektir. 
Dileklerimizi isteklerimizi 
bizzat aracı olmadan sos-
yal medyadan ulaştırmak 
istiyoruz. Sportif faaliyetler 
diğer üniversitelerde daha 
uygun yapılabiliyor. Rektör 
Hocamızdan üçüncül nesil 
bir devlet üniversitesi talep 
ediyorum. Bu şekilde dünya 
sıralamasında daha iyi bir 
yere gelebiliriz. 

Ferhan Çoban 

Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisi Bölümü 3. sınıf 
öğrencisi

“Dersliklerimiz çok dolu 
ve yetersiz”

Öncelikle yeni Rektörümü-
zün yeni görevinin hayırla-
ra vesile olmasını temenni 
ediyorum. Üniversitemizden 
genel anlamıyla memnu-
num. Derslikler konusun-
da zaman zaman sıkıntılar 
yaşıyoruz. Birçok fakülte 
derslerini aynı yerde işliyor. 
Dersliklerimiz çok dolu ve 
yetersiz.  Bu konudaki sıkın-
tılarımızı giderecek çalış-
malar yapmasını istiyorum. 
Üniversitenin asıl sahipleri 
olan bizler, Rektörümüze 
ulaşma konusunda sıkıntı 
yaşamamalıyız.  Rektörümüz 
sosyal medyada aktif olma-
lı ve öğrencileriyle aracısız 
görüşebilmeli.

Üniversitemiz Rektörlüğüne
atanan
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SAĞLIK

Kardiyak MR inceleme, kalp kası hastalıklarını inceleyen ve  kalp içindeki kitleleri 
saptayan bir yöntemdir.

Nedir?

Manyetik Rezonans Görün-
tüleme (MR), aslında çok 
da yeni değil, 80’li yılların 
başlarında geliştirilmiş bir 
tıbbi görüntüleme yöntemi-
dir. Ancak kardiyak amaçlı 
kullanım prosedürleri son 
yıllarda geliştirildi.

Hangi durumlarda 
kullanılıyor?

Doğumsal kalp hastalıkla-
rı, kalp boşlukları ile kalbe 

giren ve çıkan ana damar 
yapılarının detaylı değer-
lendirilmesi, fonksiyonları 
bakımından önemli bilgi-
ler sağlıyor. Bu grup has-
talıklarda ekokardiyografi 
bulgularını tamamlayan ve 
hastaya zarar vermeyen bir 
inceleme yöntemi olarak, 
gittikçe artan bir önem ka-
zanıyor.

Kalp damar tıkanıklıkları-
nın değerlendirilmesi, kalp 
krizi sonrası kalp kasının 
ne kadar etkilendiğinin ve 

bu etkilenme sonucu kalp 
kasının ne kadarının canlı 
ve fonksiyonel yapısını ko-
ruyabildiğinin belirlenmesi 
konusunda detaylı veriler 
sağlıyor.

MR inceleme, anjiyografik 
görüntüler ve koroner da-
marların da görüntülenme-
sini sağlıyor, aynı inceleme 
sırasında hem fonksiyonel 
ve fizyolojik, hem de histo-
patolojik değerlendirme ya-
pabilmeye imkan veriyor.
Kardiyomiyopatiler olarak 

adlandırılan kalp kası has-
talıklarının ve kalp içi kitle-
lerin değerlendirilmesinde 
önem taşıyan MR inceleme 
yöntemlerinden biridir.

İşlem sırasında kullanılan 
teknikler böbrekler açısın-
dan daha az risklidir. Bilinen 
klasik görüntüleme yön-
temlerinden farklı olarak, 
radyasyon ve ultrason dal-
gaları içermiyor ve organ-
ların gerçek görünümlerini, 
fizyolojik parametreleri kul-
lanarak görüntülüyor.

Kardiyak
MR inceleme
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MR’ın, ortaya koyduğu veri-
ler bakımından günümüz-
de kalp damar hastalıkla-
rının tanısında girişimsel 
olmayan bir görüntüleme 
yöntemi olarak, giderek ar-
tan geniş bir kullanım ala-
nı bulunuyor.

Koroner BT  Anjiyografi 
Kalp Taraması

Günümüzde, ileri teknolo-
jilerle geliştirilen görüntü-
leme teknikleri sayesinde, 
kalp ve koroner damar-
larda meydana gelebile-
cek hastalıklar bilgisayarlı 
tomografi ( BT) ile sadece 
birkaç saniye içerisinde de-
ğerlendirilebilmektedir. 

Damarların 3 boyutlu 
görüntüsü alınabiliyor

Halk arasında “10 saniyelik 
anjiyo” veya “kansız anjiyo” 
olarak da bilinen Koroner 
BT yönteminin hasta açı-
sından da oldukça konfor-
lu bir işlemdir.“Koroner BT 
anjiyografi, zahmetsiz bir 
şekilde uygulanırken, hiçbir 
ön laboratuvar çalışması 
gerektirmemektedir. İlk aşa-
mada koroner damarlarda 
genişleme sağlanması ama-

cı ile hastaya dil altı bir tab-
letin verildiği uygulamada, 
damardan verilen bir kont-
rast madde sayesinde de üç 
boyutlu görüntüleme sağ-
layan özel bilgisayar prog-
ramları ile hastanın değer-
lendirmeye alınacak olan 
koroner damarlarının farklı 
açılardan görüntüleri alınır. 
İki veya üç boyutlu olan bu 
görüntüleme işlemi için or-
talama 10 saniyelik bir süre 
yeterlidir. Aslında bilindik 
akciğer veya beyin tomog-
rafisi ile aynı mantıkta iş-
leyen bu yöntem ile tıkalı 
veya daralma olan bir da-
mar olup olmadığı kontrol 
edilir. Bir tıkanıklık saptan-
ması durumunda ise; tedavi 
yönteminin belirlenmesi ve 
gerektiğinde uygulanması 

amacıyla hasta klasik anji-
yografiye yönlendirilir”.

Yüksek hız sayesinde 
doğru tanı

Kalbin hareketli bir organ 
olması sebebiyle radyolojik 
görüntüleme sırasında doğ-
ru sonuçlar almak zordur. 
‘’Koroner BT tekniğinin yük-
sek hızda tarama kapasitesi 
ve ileri bilgisayar yazılımları 
sayesinde, görüntüleme es-
nasında kalbin hareketinin 
neden olabileceği yanıltıcı 
tanılar ortadan kalkar. Kont-
rast maddeye bağlı olarak 
görülebilenhafif yan etkiler 
ise birkaç saniyede geçmek-
tedir”

Koroner BT anjiyografi 
kimler için uygundur?

Hastanın risk faktörü taşı-
ması bu yöntemin tercih 
edilmesi için en etkili fak-
tördür. “Hastanın ailesinde 
kalp-damar hastalığı varsa 
hasta risk taşıyor demektir. 
Ayrıca yüksek tansiyon has-
taları, obezite hastaları, yük-
sek kolesterol ve trigliserit 
değerine sahip olan hasta-
lar, sigara kullananlar ve di-
yabet hastalarının da bilgi-
sayarlı tomografi yöntemini 
tercih etmeleri önerilir. Öte 
yandan koroner BT yöntemi, 
stenti olan ve by- pass ope-
rasyonu geçirmiş hastaların, 
gerektiğinde kontrol tetkiki 
amacıyla da kullanılmakta-
dır”.

Koroner Bt Anjiyografi 
İle 10 Saniyede Kalp 
Taraması
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genişleme sağlanması ama- yönteminin belirlenmesi ve 
gerektiğinde uygulanması 

amacıyla da kullanılmakta-
dır”.
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Veteriner Fakültemiz Türkiye’de bir ilke imza attı
 Üniversitemiz Veteriner 

Fakültesi İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı öğretim üyeleri, 
solunum sıkıntısı çeken ve 
buna bağlı olarak kalp yet-
mezliği gelişen bir köpeğe 
Türkiye’de ilk kez uygulanan 
bir yöntemle stent takarak 
sağlığına kavuşturdu. 

Efeler ilçesinde, 5 yaşında-
ki köpeği solunum sıkıntısı 
çeken hayvansever, Üniver-
sitemiz Veteriner Fakültesi 
Hastanesine müracaat etti. 
Klinik olarak solunum stresi 
ve buna bağlı olarak konjes-
tif kalp yetmezliği tanısı ko-
nulan köpeğe, yapılan mu-
ayene sonucu soluk borusu 
daralması teşhisi konuldu. 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Kerem Ural, 
Prof. Dr. Serdar Paşa, Doç. Dr. 
Mehmet Gültekin, Doç. Dr. 
İbrahim Akın ve Dr. Öğretim 
Üyesi Hasan Erdoğan’dan 
oluşan ekip tarafından en-
doskopi eşliğinde soluk 
borusuna stent uygulaması 
yapıldı. Türkiye’de ilk defa 
gerçekleştirilen bu yöntem-
le soluk borusundaki daral-
ma giderilen köpek, normal 
bir şekilde nefes alıp ver-
meye başlayarak sağlığına 
kavuştu. 
Yapılan uygulamanın de-
tayları hakkında bilgi veren 
Prof. Dr. Kerem Ural, “ Veteri-
ner Fakültesi İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı olarak uzun 
dönemdir endoskopik uy-
gulamalar yapıyoruz. Klini-
ğimize yakın bir zamanda 
müracaat eden vakada tra-
keal kollaps (soluk borusu 
çökmesi) rahatsızlığıyla kar-
şılaştık. Köpeklerde ilerle-
yen yaşa bağlı olarak zaman 
zaman soluk borusunda 
çökmeler meydana gelebi-
liyor. Vakada ciddi bir solu-
num sıkıntısı ve buna bağlı 
olarak gelişen bir kalp yet-
mezliğiyle karşı karşıyaydık. 
Bize ilk geldiğinde ciddi bir 
solunum stresi ve soluk alış 
verişlerinde yoğun bir artış 
vardı. İç Hastalıkları Ana-
bilim Dalı ekibi olarak çok 
hızlı bir şekilde karar vere-
rek başarılı bir müdahaleye 

imza attık. Köpeğin dara-
lan soluk borusuna özel bir 
stent takarak soluk borusu-
nun genişlemesini ve hava 
sirkülasyonunun oluşmasını 
sağladık. Düzgün bir şekilde 
nefes alıp vermeye başlayan 
hayvanın kaliteli bir yaşam 
sürdürülmesi amaçlandı” 
dedi. 

“Hayvanların yaşam 
kalitesi artırılacak”

Veteriner Fakültesi olarak 
hayvan hastalıklarının teda-
visi konusunda çok önemli 
bir işe imza attıklarına işa-
ret eden Prof. Dr. Ural, şöyle 
konuştu: “Bizim bilgimiz dâ-
hilinde bu konuda üniversi-
teler arasında bir ilke imza 

attığımızı düşünüyoruz. Ba-
şarıyla gerçekleştirdiğimiz 
bu uygulama hayvan hasta-
lıklarının tedavisi konusun-
da ileriki çalışmalara önem-
li bir alt yapı hazırlayacaktır. 
Bu tip solunum stresi olan, 
hayvanlarında çok ciddi so-
lunum ve kalp yetmezliği 
gelişen hasta sahiplerine 
şunu rahatlıkla söyleyebi-
liriz; bu uygulama artık bi-
zim ritüel ve rutinimizde yer 
alacaktır. Solunum ve kalp 
problemleriyle karşı karşıya 
kaldığımız olgularda soluk 
borusuna yapılacak bu tip 
müdahaleyle hayvanların 
geleceğe yönelik yaşam re-
fahını ve kalitesini artırmayı 
hedefliyoruz.” diye konuştu.

Hüsem Dede Ocağı yayımlandı
 Üniversitemiz Fen Ede-

biyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Caner Işık ve 
Ezgi Aydın tarafından ka-
leme alınan ‘Hüsem Dede 
Ocağı’ adlı kitap yayımlan-
dı.

Günümüzde halk arasında 

etkinliğini koruyan ocak 
etrafında oluşmuş kültün 
halkbilimsel ve antropo-
lojik analizini içeren kitap, 
alanında ilk kez uygulanan 
metotlarla birçok ocak ça-
lışmasına rehber özelli-
ği taşıyor. Türklerin inanç 
dünyasında önemli bir yer 

tutan ocak kavramını, 13. 
yüzyılda yaşayan ve kendi 
adıyla anılan bir ocak kuran 
Hüsem Dede üzerinden ele 
alan kitapta, Hüsem Dede 
Türbesi’nin yöre halkı tara-
fından şifa merkezi olarak 
görüldüğünden de bahse-
diliyor. Halen canlılığını 

koruyan bu inanç ve irfan 
merkezi hemen hemen her 
gün başka şehirlerden ge-
len ziyaretçileri ağırlıyor. 
Kitap bu süreçleri ulaşıla-
bilecek en eski kaynaktan 
günümüze kadar açıklaya-
rak anlatması bakımından 
değerli görülmekte.
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 Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, 24 
Ocak 2019 tarihinde açılı-
şı gerçekleştirilen 7. Aydın 
Uluslararası  Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı’na katıldı.

Aydın yeni otogar karşısında 
bulunan Tariş Pamuk depo-
larında düzenlenen açılışa 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in yanı sıra, 
Aydın Milletvekilleri Bekir 
Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, 
Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğ-
lu, Vali Yardımcısı Mustafa 
Hulusi Arat, Efeler Belediye 
Başkanı Mesut Özakcan, oda 
başkanları ve temsilcileri-
nin katılım gösterdiği fuara 
halkın da ilgisi yoğundu. 

Üniversitemiz Çine Meslek 
Yüksekokulu tarafından üre-
tilen ürünlerin sergilendiği 
stant protokol üyelerince zi-

yaret edilirken, Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir tarım ve hayvancılığın 
Aydın için önemli bir gelir 
kaynağı olduğunu belirtti. 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir “Tarım, insanımızın sağ-
lıklı beslenmesi için önemli 
olup insanoğlunun modası 
geçmeyen bir üretim faali-
yetidir. Şehrimiz Aydın, bir 
tarım bölgesidir. Tarım bu 
bölgede ağırlıklı bir sektör 
olduğundan Üniversitemiz 
bünyesinde bulunan Ziraat 
ve Veteriner Fakülteleri-
miz Aydın ve bölge insanı-
na hizmet için verimliliğin 
arttırılması adına her türlü 
desteği verecektir. Bu konu-
da hazırladığımız projeleri-
mizi önümüzdeki günlerde 
kamuoyuyla paylaşacağız. 
Üniversite olarak sektörün 
tüm paydaşlarıyla iş birliği 
içerisinde olacağız. Ulusla-
rarası  Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Fuarı bu açıdan son 
derece önem taşıyor. Birçok 
kurum ve kuruluşun kaynaş-
ması, ortak projeler etrafın-
da toplanması açısından bu 
tür etkinliklere Üniversite 

olarak her türlü katkıyı sağ-
lamaya açığız.” dedi.

Fuar, 27 Ocak Pazar günü 
saat 18.00’e kadar ziyaret 
edilebilecek.

 Türkiye Gençlik Vakfı (TÜ-
GVA) ve Yeni Nesil Gençlik 
Vakfı tarafından organize 
edilen Psikohekim Abdula-
ziz Yılmaz’ın konuşmacı ola-
rak katıldığı “Final Öncesi 
Kendini Modifiye Et” konulu 
konferans, 3 Ocak 2018 tari-
hinde Üniversitemiz Atatürk 
Kongre Merkezi’nde gerçek-
leşti.

“Yeni Nesil Okuyor” projesi 
kapsamında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından des-
teklenen konferansa, öğren-
ciler ilgi gösterdi.

İnsanların ilk önce karakter 
ve kişilik değerlerini oluş-

turması gerektiğini belirten 
Abdulaziz Yılmaz, kendi-
siyle yüzleşerek kendini iyi 
tanıyan bireylerin hayatta 
başarılı olacağını söyledi. 
Gençlerin birbirleriyle olan 
ilişkilerinde sosyal medya-
nın önem taşıdığını ifade 
eden Yılmaz, gençlere tüm 
vakitlerini bu platformda 
geçirmeleri yerine, aileleri 
ve arkadaşlarına da zaman 
ayırmalarını önerdi. Sosyal 
medyanın doğru yönde kul-
lanılması konusuna dikkat 
çeken Yılmaz, öğrencilerin 
sınav kaygısını ve stresini 
azaltmaya yönelik neler ya-
pabilecekleri hakkında da 
bilgi verdi.

Rektörümüz Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı’na katıldı

Üniversitemizde Abdulaziz Yılmaz’ı ağırladık
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Üniversitemizde uyuşturucuyla etkin mücadele konuşuldu
 Üniversitemiz ev sahip-

liğinde Aydın Valiliğince 
düzenlenen ‘Uyuşturucuyla 
Etkin Mücadele’ konulu top-
lantı 8 Ocak 2019 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi Ma-
iandros Salonu’nda gerçek-
leşti.

Toplantıya İlimiz Valisi Ya-
vuz Selim Köşger, Vali Yar-
dımcıları Abdullah Aslan, 
Hulusi Arat, Yücel Gemici, 
Efeler Kaymakamı Cemal 
Şahin, Söke Kaymakamı 
Tahsin Kurtbeyoğlu, Aydın İl 
Emniyet Müdürü Dr. Rahmi 
Baştuğ, Aydın İl Jandarma 
Komutanı Albay Mesut İnan,  
il müdürleri, sivil toplum 
örgütleri temsilcileri ve çok 
sayıda muhtar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ar-
dından başlayan etkinlikte, 
Vali Köşger, yaptığı konuş-
mada uyuşturucuyla müca-
delenin yalnızca Aydın veya 
Türkiye değil tüm dünyanın 

sorunu olduğunu ifade etti. 
Ülkemizin en önemli zen-
ginliğinin insan kaynağı ol-
duğunu vurgulayan Köşger, 
uyuşturucu bağımlılığının 
ülkemizin en önemli kay-
nağına bir saldırı olduğunu 
belirterek bunun bilinçli ya-
pıldığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede 
muhtarlara büyük görev-
ler düştüğünün altını çizen 
Köşger, muhtarları uç beyle-
rine benzetti. Köşger, “Muh-

tarlar, vatandaşlarla teması 
sağlıklı şekilde kurmamıza 
yardımcı olan temsilcile-
rimizdir. Onlar, köylerine 
mahallelerine hakimdirler. 
Oradaki sosyal sıkıntılardan 
haberdardırlar. Mahallele-
rinde neler olup bittiğini 
bilirler. Bunların güvenlik 
güçleri başta olmak üzere 
devletin ilgili, yetkili ku-
rumlarına aktarılmasında 
muhtarlarımıza önemli bir 
görevler düşüyor.” diye ko-
nuştu. 

Batı illerinde halkın refah 
düzeyi yüksek olduğun-
dan uyuşturucuya erişim 
imkânının da arttığına 
değinen Köşger, toplu-
mun kötü alışkanlıklar-
dan korunması için şehrin 
ileri gelenlerine sorumlu-
luklar düştüğüne dikkat 
çekti. 

Sunumlarla devam eden 
toplantı, tanıtım filminin 
izlenmesi ve toplu fotoğ-
raf çekimiyle sona erdi.

 Üniversitemiz Fen Ede-
biyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölüm Başkanlığının dü-

zenlediği konferanslar 
kapsamında; İstanbul Üni-
versitesi Cerrahpaşa Mü-

hendislik Fakültesi Jeofi-
zik Mühendisliği Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet 
Yüksel’in konuşmacı olarak 
katılımıyla 26 Aralık 2018 
tarihinde “Arkeolojik Çalış-
malarda Jeofizik Uygulama-
larının ve Yeraltı Görüntü-
leme Yöntemlerinin Önemi” 
konferansı gerçekleşti. 

Son yıllarda arkeoloji bilimi 
ile birlikte arazi çalışmala-
rında sıklıkla kullanılan 
disiplinler arası çalışmalar-
dan biri olan arkeojeofizik 
hakkında bilgilerin sunul-
duğu konferansa, arkeoloji 
öğrencileri ilgi gösterdi. 

Toprağa herhangi bir mü-
dahale yapılmadan yer altı-
nın görüntülenmesi ve elde 
edilen sonuçların analiz 
edilmesinden oluşan ar-
keojeofizik çalışmalarında 
jeofizik mühendisleri ve 
arkeologların birlikte çalış-
tıklarını ifade eden Dr. Öğr. 
Üyesi Fethi Ahmet Yüksel, 
arkeolojik çalışmalarda 
kullanılan jeofizik uygula-
maların temel prensipleri 
ve arkeolojideki kullanım-
ları hakkında detaylı açık-
lamalar yaptı. Yüksel, Ana-
dolu’daki antik kentlerde 
yapılan uygulamalar hak-
kında da bilgiler verdi.

Üniversitemizde Arkeojeofizik Konferansı gerçekleşti
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 Üniversitemiz Devlet Kon-
servatuvarı Müzik ve Bale 
Ortaokulu öğrencileri “Dö-
nem Sonu Konseri”ni 15 
Ocak 2019 tarihinde Kuşa-
dası Belediyesi Erkan Yücel 
Sahnesi’nde verdi.

Kuşadası Kaymakamı Sadet-
tin Yücel, Üniversitemiz Tu-
rizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Abdullah Tanrısevdi, Kuşa-
dası İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İbrahim Ataman, Kuşadası 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Remzi Çengel, Devlet Kon-

servatuvarı Müdür V. Dr. Öğr. 
Üyesi İmge Tilif’in katılım 
gösterdiği konsere sanatse-
verlerin de ilgisi yoğun oldu. 
Konserde, yaşları 9 ila 12 ara-
sında değişen sanatçı aday-
ları seyirci tarafından büyük 
ilgi ve beğeniyle izlendi. 

Üniversitemiz Devlet Kon-
servatuvarı Müzik ve Bale 
Ortaokulu, her yıl Haziran 
ayında düzenlenen yetenek 
sınavında başarılı bulunan 
sanatçı adaylarını yetiştir-
meye devam edecek.

Devlet Konservatuvarından dönem sonu konseri

 Halk Sağlığı Uzmanları 
Derneği (HASUDER) adına 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 
tarafından Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı-
nın katkıları ile düzenlenen 
Sağlıkta Araştırma Yön-
temleri Kursu, 11-13 Ocak 
2019 tarihleri arasında Er-
zurum’da gerçekleşti.

Üniversitemiz Tıp Fakülte-
si Halk Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Pınar Okyay koordina-
törlüğünde 27 hekimin 
katılımı ile Atatürk Üni-
versitesinde düzenlenen 
“Sağlıkta Araştırma Kursu 
/ SAK-3G”, sağlıkta araştır-
ma yapan herkes için sağ-

lık araştırmalarında gerekli 
temel kavramlar, araştırma 
tipleri, araştırma ve yayın 
süreçleri ile araştırmada 
gerekli istatistiki bilgi ve 
beceriyi kazandırmayı he-
defliyor. Kursta eğitici ola-

rak Üniversitemiz öğretim 
elemanları Prof. Dr. Pınar 
Okyay’ın yanı sıra, Prof. Dr. 
Filiz Abacıgil, Dr. Öğretim 
Üyesi Sinan Yılmaz ve yar-
dımcı eğitici olarak Arş. Gör. 
Dr. Ferhat Yıldız görev aldı.

Üç gün süren kursun so-
nunda Atatürk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Sezai Erçişli, katılımcılara 
teşekkür ve katılım belge-
lerini verdi.

Sağlıkta Araştırma Yöntemleri Kursu Erzurum’da 
düzenlendi
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