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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Rektörümüz yeni dönemle ilgili
açıklamalarda bulundu
Pakdemirli’yi ağırladık
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Kadına Şiddete Karşı Farkındalık
Eğitimi gerçekleşti

Değerli ADÜ Haber okurları,
Göreve atanmadan dolayı bu ayda tebrik ziyaretleri yoğun bir şekilde
gerçekleşti. Bize güvenen, iyi temennilerinde bulunan herkese şükranlarımı sunarım.
Geçtiğimiz ay içinde projelerimizi ve yapacaklarımızı çeşitli platformlarda anlatmaya çalıştım. Ekibimizle beraber hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Öncelikli olarak ADÜ’yü Aydın halkının da desteğiyle en
kısa zamanda Ege Bölgesi’nin en itibarlı üniversitesi haline getirmeyi
hedefliyoruz. ADÜ, projeleri ve Ar-Ge yatırımlarıyla Aydın’da gündem
oluşturacaktır. Bilim merkezi teknoparkların yanında güzel sanatlar ve
sportif faaliyetlerin var olacağı sosyoparklar oluşturacağız. Üniversiteye nefes alacağı alanlar kazandıracağız. Üniversitemiz kalitesini yükseltirken bölgesel kalkınmada da öncü olacaktır. Bir bilim adamı olmanın sorumluluğunu yöneticilik anlayışımıza yansıtarak, her işimizde
toplum yararını gözeteceğiz.
Küresel düzlemde ülkeler arası her türlü rekabet, üniversitelerde üretilen bilgiler üzerinden gerçekleşmektedir. Biz de aynı sorumluluk
içinde olacağız. Ülkemizin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal açıdan
güçlü bir ülke olmasının yolu bizim kütüphanelerimizden, sınıflarımızdan ve laboratuvarlarımızdan geçmektedir.
Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz topraklara hizmet boynumuzun
borcudur. Aydın’ın ve Üniversitemizin gelişimi için gereken tüm çabayı
sonuna kadar göstereceğiz.
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Yapmış olduğumuz çalışmalar önümüzdeki sayılarda bu dergimiz aracılığı ile sizlere ulaşacaktır.
Sevgi ve saygılarımla…
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

‘Kadın Yöneticiler Cam Tavanı
Kırıyor’ Projesinin Etkinlikleri
Devam Ediyor
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Rektörümüz yeni dönemle ilgili
açıklamalarda bulundu

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK HABER DERGİSİ
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Üniversitemizde "2023 Vizyonu
ve Eğitimde Büyük Değişim"
Paneli düzenlendi

“Aydın Sana Kanım Feda”
Semineri Üniversitemizde
gerçekleşti
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Vali Yavuz Selim Köşger’den
Rektörümüze ziyaret
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MHP Aydın İl Teşkilatından
Rektörümüze ziyaret
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Emekli Öğretim Üyelerimiz
Rektörümüzü Ziyaret Etti

Öğrencilerimize
Bahar Şenliklerinden
Beklentilerini Sorduk

HABER

Rektörümüz yeni
dönemle ilgili
açıklamalarda bulundu

R

ektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 22 Şubat 2019 tarihinde TVDEN Kanalı’nda yayınlanan
Gazeteci Emin Aydın’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Baş Başa’ programına konuk oldu. Yeni dönemde Aydın
Adnan Menderes Üniversitesinin üstleneceği misyon hakkında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, halkla bütünleşmiş bir Üniversite olgusunu önemsediklerini vurguladı.
Halk bilincine dayalı, gücünü halktan alan ‘Yeni
Türkiye’ modeliyle statükoyu kırarak çalışmalarını
yürüteceklerini
belirten
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir “Yeni dönem refakat dönemidir. Bu
bir kan değişimidir. Yeni bir
vizyon, yeni bir başlangıçla
projeler yapalım istiyoruz.
ADÜ’nün varlığı Aydın halkından dolayıdır, Aydın halkı
var olduğu için ben buradayım. Halkımızla barışacağız,
vatandaş üniversitenin ken-
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disine değer verdiğini görecek. ” dedi.

“Liyakat esaslı atamalar
yapıyoruz”
Halka hizmeti, Hakka hizmet olarak gördüğünü ifade eden Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
önemli olanın rektör olarak atanmaktan çok, üstüne
düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmek ve bu
sorumluluğun hakkını vermek olduğunu söyledi. Bu

hassasiyetle liyakat esaslı
atamalar yaptığının altını
çizen Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, Üniversite çatısı
altında güven ve huzur ortamını sağlayarak bilimsel
bir yapı oluşturacaklarını
belirtti. Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir
“Personeli ve öğrencisiyle
bir bütün olan Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi’nde
vatanını, milletini, devletini
seven, Türkiye Cumhuriyeti’nin stratejik hedeflerine
ulaşabilmek için dini inanç-

larına bağlı, milli değerlerine sahip çıkan, çok okuyan,
araştıran gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.
Yeni Türkiye’nin içinde yer
aldığı yeni çağın, bilgi çağı
olduğunu vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir; bilgiyi üretme, kullanma ve toplumsal
düzleme yayma konusunda
üniversiteleri sorumlu gördüğünü aktararak “Küresel
düzlemde ülkeler arası her
türlü rekabet, üniversiteler-

de üretilen bilgiler üzerinden gerçekleşmektedir. Biz
de aynı sorumluluk içinde
olmalıyız. Ülkemizin ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal açıdan güçlü bir ülke
olmasının yolu bizim kütüphanelerimizden, sınıflarımızdan ve laboratuvarlarımızdan geçmektedir.” dedi.

“ADÜ’yü Ege Bölgesi’nin
en itibarlı üniversitesi
haline getirmeyi
hedefliyoruz”
ADÜ’yü Aydın halkının da
desteğiyle en kısa zamanda
Ege Bölgesi’nin en itibarlı
üniversitesi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir “Ne kadar
diri ve güçlü olduğumuzu
göreceksiniz. Toplumumuza
projeksiyon kazandıracağız.
ADÜ, projeleri ve Ar-Ge yatırımlarıyla Aydın’da gündem
oluşturacak. Bilim merkezi teknoparkların yanında

güzel sanatlar ve sportif
faaliyetlerin var olacağı
sosyoparklar oluşturacağız.
Üniversiteye nefes alacağı
alanlar kazandıracağız. Üniversitemiz kalitesini yükseltirken bölgesel kalkınmada
da öncü olacak.” dedi.
İklimi ve coğrafyası son
derece elverişli olmasından dolayı Aydın Adnan

Menderes Üniversitesi’ni,
işlenmeyi bekleyen bir elmas madenine benzeten
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Ekmeğini
yediğimiz, suyunu içtiğimiz
topraklara hizmet boynumuzun borcudur.” diyerek
taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu, Aydın’ın ve
Üniversitenin gelişimi için
gereken tüm çabayı sonuna

kadar göstereceklerini vurguladı.
Gazeteci Emin Aydın Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’e programa katılımlarından dolayı
teşekkür ederken, en kısa
zamanda tekrar kendisini
bu platformda ağırlamaktan mutluluk duyacağını
belirtti.
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Üniversitemizde "2023 Vizyonu ve
Eğitimde Büyük Değişim" Paneli
düzenlendi

A

ydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen “Güçlü Gelecek İçin 2023 Vizyonu
ve Eğitimde Büyük Değişim” paneli, 21 Şubat
2019 tarihinde Üniversitemiz Atatürk Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti.
Devlet eski Bakanı Yüksel
Yalova’nın da yer aldığı
panele, Aydın Valisi Yavuz
Selim Köşger, Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Adem
Çilek, İl Milli Eğitim Müdürü
Seyfullah Okumuş, il ve ilçe
okullardan yöneticiler ve
öğretmenler ile Üniversitemizden çok sayıda akademisyen katıldı.
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Sektörde ihtiyaç duyulan iş
gücünü, öğrencilere staj ve
istihdam imkanı sağlayarak
doğru yönde kullanmak istediklerini belirten İl Milli
Eğitim Müdürü Seyfullah
Okumuş, 2023 vizyonu hedeflerine
ulaşabilmeleri
için birçok çalışmalarının
olduğunu söyledi.
Türkiye’nin geleceğinin öğretmenlerin ve öğrencilerin
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ellerinde olduğunu ifade
eden Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Adem
Çilek, “Çocuklarımızın geleceği ve güçlü Türkiye için
çabalayacaksak buradaki
en önemli rolü öğretmenlerin üstleneceğini bilmemiz gerekir. Eğitimciler
olarak yeni fikirler üreten,
teknolojiyi bilgiyle doğru
bir şekilde harmanlayan
çocuklarımıza destek olmalıyız.” dedi..
Milli Eğitim Bakanlığımızın
2023 Eğitim Vizyonu Çerçeve Planı’nı açıklamasından
sonra Türkiye’de konuya
ilişkin ilk panelin Üniversitemizde yapılıyor olmasının
önemli olduğunu belirten
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir “2023 yılını
final değil, bir başlangıç yılı
gösterecek olan ‘Yeni Türkiye’ ufkunun çizileceği bir
yıl olması sebebiyle düzenlenen bu panelde, ‘Bir Gele-

cek Nesil’ projeksiyonunun
geliştirilmesinin
hayati
önemi ortadadır. Gençlerle
yetişkinlerin birlikte hareket edeceği projeleri geliştiren politikaların varlığı ve
başarısı Cumhuriyetimizin
kuruluş felsefesinin ilk hedeflerindendir. Özellikle bu
başarıları; yüzüncü yıl kutlamalarında taçlandırarak
2023 sonrası için heyecan
dalgası oluşturacak kurumsal ve kuramsal modeller
geliştirmek, Cumhuriyeti
yaşatacak toplam enerji
için de zorunludur. Bu bağlamda 2023 yılı genç ülke
Türkiye’nin 100. sene-i devriyesi olarak kutlanırken,
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın
riyasetinde kutlamanın bir
yüzüncü yaş doğum günü
olarak değil de, ‘gelenekle
modernite arasındaki krizin
atlatıldığı’ yeniden doğuş
diyebileceğimiz tarihi bir
başlangıç olmasının hedef-

lenmesi, tarihi bir vizyon
kararıdır.” dedi.
Ülke olarak en büyük zenginliğimizin insan kaynağı
olduğunu söyleyen Vali Yavuz Selim Köşger “Bizi; hem
batıya karşı, hem de bizden
doğudaki ülkelere karşı,
uluslararası arenada mukayeseli üstünlük anlamında öne çıkaran şey insan
sermayemizdir. Bu panelin
eksikliklerimizi
tamam-

layarak sorunlara çözüm
üretme noktasında fayda
sağlayacağına inanıyorum.”
dedi.
Konuşmaların
ardından
“Güçlü Gelecek İçin 2023
Vizyonu ve Eğitimde Büyük
Değişim” paneline katılan
akademisyenlere plaketleri
takdim edildi. Plaket takdiminin ardından panel, gün
boyu düzenlenen oturumlarla devam etti.
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Üniversitemizde Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli’yi ağırladık

T

arımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumunca (TKDK) düzenlenen IPARD-II 5. Başvuru
Çağrısı Tanıtım Programı, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımlarıyla 16 Şubat 2019 tarihinde
Üniversitemiz Atatürk Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti.
Tanıtım programına, Tarım
ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli’nin yanı sıra, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger,
Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim,
Metin Yavuz ve Rısa Posacı,
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, AB Türkiye
Delegasyonu Ticaret ve AB
Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, TKDK
Başkanı Hakan Kalender ve
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TKDK’dan destek alan illerin
temsilcileri katıldı.
Efelerin zeybek gösterisiyle
başlayan Türkiye’nin 42 ilinden katılımcıların olduğu
programda, TKDK destekleriyle 4 ilde yatırım yapan
büyük işletme sahiplerinin
tesisleri sahnede videoyla
tanıtıldı. TKDK’den aldıkları
destekle başarıya ulaşmış
girişimcilerin konuşmalarıyla
başlayan programda, TKDK
Başkanı Hakan Kalender, AB
Türkiye Delegasyonu Ticaret
ve AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, TBMM
KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ve Aydın Valisi
Yavuz Selim Köşger de birer
konuşma yaptı.
Aydın’a müjdelerinin olduğunu ifade ederek konuşmasına

başlayan Tarım ve Orman
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli,
TKDK’nin 42 ilde kırsal kalkınma hibelerini yatırımcılarla buluşturduğunu, 16 alt
sektördeki yatırımları desteklediğini belirterek “Bugün
kırsala yeni bir heyecan getirecek, yatırımlara kan verecek, üretime can katacak
müjdeli bir haber vermek
için sizlerle beraberiz. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma
Hibeleri olan IPARD, Avrupa
Birliği sürecinin önemli ve
etkili bir ayağını oluşturuyor.
IPARD programını uygulayan
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz,
42 ilimizde kırsal kalkınma
hibelerini yatırımcılarla buluşturuyor. Atılan bu adımlarla kırsaldaki üreticimizin
ve girişimcimizin her zaman
yanında olduğumuzu bir kez

daha gösteriyoruz.” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr.
Bekir Pakdemirli, IPARD-II 5.
Başvuru Çağrısıyla toplam
250 milyon Avro (1,5 milyar
lira) hibe paketini üreticiye sunacaklarını söyleyerek,
program kapsamındaki hayvancılık yatırımlarında başvuru tarihlerinin 8 Nisan-17
Mayıs arasında olacağını
belirtti ve proje ücretlerini
tamamen
kaldırdıklarının
müjdesini verdi.
Konuşmaların
ardından
TKDK desteği ile işletme
kuran 4 işletmeciye plaket
verilirken, program kurdele
kesimi ile devam etti. Fuaye
Alanı’ndaki TKDK 42 il koordinatörlüğü
stantlarının
gezilmesinin ardından, Tarım
ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli’yle görüşen Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; Aydın için ağırlıklı bir sektör olan tarıma
önem verdiklerini söyleyerek
“Üniversitemiz bünyesinde
bulunan Ziraat ve Veteriner
Fakültelerimiz Aydın ve bölge insanına hizmet için verimliliğin arttırılması adına
her türlü desteği verecektir.”
dedi ve gerçekleştirilmesi
planlanan projeler için destek istedi.

Aydın Sana Kanım Feda Semineri
Üniversitemizde gerçekleşti

T

ürk Kızılayı Aydın Şubesi ile İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün
ortaklaşa düzenlediği “Aydın
Sana Kanım Feda” Semineri, 11 Şubat 2019 tarihinde Üniversitemiz Atatürk
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Etkinlik öncesi Türk Kızılayı
Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ve Aydın
Kızılay Kan Bağış Merkezi
Müdürü Dr. Rıdvan Şenol
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti. Türk Kızılay’ı
hakkında bilgiler veren Dr.
Gökay Gök, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e
katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.
Ziyaretin ardından gerçekleşen seminere; Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, Efeler Kaymakamı
Cemal Şahin, İl Milli Eğitim
Müdürü Seyfullah Okumuş,
Türk Kızılayı Ege Bölge Kan
Merkezi Müdürü Dr. Gökay
Gök, çok sayıda öğretmen,
sağlık çalışanı ve öğrenci
katıldı.

Toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulması adına
bu tür organizasyonlara
Üniversite olarak ev sahipliği yapmanın onur verici
olduğunu söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir “Kan bağışlamak hayat vermektir.
Kızılay ile iş birliği içinde
yürüttüğümüz çalışmalarla,
öğrencilerin konuyla ilgili
farkındalığını arttırmak bizleri mutlu ediyor. Üniversite
olarak gerek laboratuvar
imkanlarımız gerek projelerimizle Kızılay’a her tür-

lü desteği vermeye hazırız.”
dedi.
Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Sürdürülebilir güvenli
kan teminini sağlayarak
gönüllü, düzenli ve bilinçli
kan bağışçısı kazanabilmek
amacıyla ‘Aydın Sana Kanım
Feda’ sloganı ile Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi
ile bir protokol imzaladık.
Bu protokol çerçevesinde
ilimizde bulunan tüm okul
ve kurumlarımızda kan
bağışının önemini vurgu-

layarak
öğrencilerimizin
yardımlaşma ve dayanışma
duygularını geliştirmek istiyoruz.” dedi.
Türk Kızılayı Ege Bölge Kan
Merkezi Müdürü Dr. Gökay
Gök, Ülkemizin ihtiyacı olan
kanı çağın gerektirdiği teknolojik olanakları kullanarak sağlayan tek kurumun
Türk Kızılay’ı olduğunu
belirterek “Kızılay olarak
özellikle 4 tane hastalık
(Hepatit B, Hepatit C, AIDS
ve Frengi) ve kan grubuna
bakmak durumundayız. Ege
Bölgesi Kan Merkezi olarak Aydın, Manisa ve İzmir
bölgesinde 91 hastanenin
kan ihtiyacını karşılıyoruz.
Kızılay Merkezi olarak Nükleik Asit Testini (NAT) kullanarak kan yoluyla hastalık
bulaşma ihtimalini en aza
indirdik.” dedi.
Etkinliğin sonunda İl Milli
Eğitim Müdürü Seyfullah
Okumuş tarafından Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök’e
teşekkür belgesi verildi.
Ƃ3 2ô2019 "Ę & #0
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Rektör yardımcılığı görevine
Prof. Dr. Ali Akyol atandı

R

ektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 8
Şubat 2019 tarihinde
Rektör Yardımcılığı görevine
Üniversitemiz Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali
Akyol’u atadı.
Prof. Dr. Ali Akyol’a yeni görevinde başarılar dileyen
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, ADÜ ve Aydın’ın gelişimi için ekip olarak uyumlu bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Üniversitemiz Azerbaycan Üniversiteleriyle
protokol imzaladı

Ü

niversitemiz, dost ve
kardeş ülke Azerbaycan’da faaliyet gösteren Odlar Yurdu Üniversitesi (OYÜ) ve Azerbaycan
Tıp Üniversitesi ile 7 Şubat
2019 tarihinde Üniversitemizde gerçekleşen toplantıda ikili iş birliği protokolü
imzaladı.
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Toplantıya Azerbaycan Milletvekili ve Eğitim Komisyonu Üyesi Sona Aliyeva,
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Mehmet Aydın, Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, İzmir Azerbaycan Kültür
Evi ve Dayanışma Derneği
Başkanı Mülazım Pahsa katıldı.
İmzalanan akademik iş bir-

liği protokollerinin Üniversitelere sağlayacağı yararların konuşulduğu toplantıda,
iş birliğine dayalı araştırma
projeleri ve çalışmalar ele
alındı. Protokol, eğitim ve
öğretimde yaz okulu ve
diploma programları gibi
ortak müfredat faaliyetleri,
akademik yayın ve bilimsel
doküman değişimi, doktora
öğrencileri değişimi ve eş

zamanlı doktora tezi yazımı
konularında iş birliğini kapsıyor.
Azerbaycan Milletvekili Sona
Aliyeva, Ülkemizin güçlü
olduğu tıp alanından, teoride ve pratikte yararlanmak
istediklerini dile getirerek
kendilerinin de konservatuvar ve güzel sanatlar
alanlarında
akademisyen
değişimi, bilgi ve tecrübe
paylaşımı yapabileceklerini
vurguladı.
Heyet, Üniversitemizi 2728 Nisan 2019 tarihlerinde Azerbaycan Odlar Yurdu
Üniversitesi’nde yapılacak
eğitim fuarına da davet etti.
Toplantının ardından Heyet,
Üniversitemiz Tıp Fakültesinde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrencilerle bir
araya gelip bir süre sohbet
ederek öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Rektörümüze ziyaretler...
Vali
Yavuz Selim
Köşger’den
Rektörümüze
ziyaret
Aydın Valisi Yavuz Selim
Köşger, 6 Şubat 2019 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’i
makamında ziyaret ederek
yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını temenni
etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir İlimizin
en büyük kamu ailesi olan
Üniversitenin Aydın’da fa-

aliyet gösteren tüm sektörlere katma değer üreten
projelerle destek vereceğini belirtti. Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, bilim yuvası olan üniversitelerin üretilen bilginin sahaya yayılması, itici ve geliştirici güç

İl Milli Eğitim Müdürü
Rektörümüzü ziyaret etti
İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 5 Şubat
2019 tarihinde Rektörümüz

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e makamında tebrik ziyaretinde bulundu.

olarak topluma ışık tutması
bakımından önemli misyonu olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların bu bilgiden istifade etmesi için
tüm paydaşların bir arada
olduğu projelere hayat vereceklerini söyledi.

İlimiz Valisi Yavuz Selim
Köşger, İlimizin kalkınmasına yönelik ikili iş birliğinin
geliştirilmesi ve projelerin
hayata geçirilmesi için ilimizin en büyük kamu ailesine ellerinden gelen desteği
vereceklerini söyledi.

Yeni görevinin ilimize ve
Üniversiteye hayırlar getirmesini dileyen Seyfullah
Okumuş, kaliteli bir eğitimin
aile ortamında başlayıp eğitim kurumlarında devam ettiğini, Üniversite eğitiminin
ise bireyin gelişimi ve meslek yaşantısındaki başarı-

sında önemli rol oynadığını
ifade etti.
Kamu kurumları içinde Milli
Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek çalışmaları
önemsediklerini
belirten
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi’nin
eğitim kalitesini arttırmak
adına güçlü potansiyellerinin olduğunun altını çizerek
“Üniversitemizin uluslararası standartlarda eğitim
imkanları sunan, inovasyon
yeteneği güçlü, akademik
çalışmalarıyla bilim ve teknolojiye katkı veren akademisyenleri var. Milli Eğitim
Müdürlüğü ile ses getiren,
yol gösterici projeleri birlikte yürütmek bizleri mutlu
edecektir.” dedi.
Ƃ3 2ô2019 "Ę & #0

9

HABER

MHP Aydın İl Teşkilatından Rektörümüze ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Burak
Pehlivan ve parti üyeleri
13 Şubat 2019 tarihinde
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Ülkemizin
milli menfaatleri doğrultusunda bilimsel, teknolojik
ve ekonomik kalkınmasına
öncülük edecek projeler
üretip hayata geçirmek
için çalışacaklarını ifade
etti.

Teşkilat olarak her zaman
kurumların yanında olduklarını belirten Pehlivan,

Aydın Sanayi Odası ve ASTİM
OSB’den Rektörümüze ziyaret
Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin,
ASTİM Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) Başkanı Gökhan Maraş ve yönetim kurulu üyeleri 12 Şubat 2019
tarihinde Rektörümüz Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir’e
tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, üniversi-

İlimizin ve Ülkemizin kalkınması için Üniversitemize
ellerinden gelen tüm deste-

ği vermek için hazır olduklarını söyledi. Ziyaret toplu
fotoğraf çekimiyle sona erdi.

te – sanayi iş birliğini en
üst düzeye çıkaracaklarını
belirtip; İlimiz sanayisinin gelişebilmesi için tüm
sektörlerin ana ve ara eleman ihtiyacını karşılayarak
ilimizin kalkınması için
lokomotif görevi üstleneceklerini kaydetti. Merkez
Kampüsümüzde faaliyetlerini sürdüren Teknoken-

tin, üniversite-sanayi iş
birliğinin en önemli adımlarından biri olduğunu
söyleyen Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir
“İlimizin önde gelen sanayi kuruluşları ile Üniversitenin sağlıklı bir iletişim
kurabilmesi için Teknokent
Genel Müdürümüz ile ziyaretler gerçekleştirerek
sorunlara çözüm üretip
ilerleme kat etmeyi hedefliyoruz.” dedi.
Üniversitemizin, ilimizin
en büyük kamu ailesi olduğunu ifade eden Şahin
ve Maraş, ilimizde faaliyet
gösteren tüm sektörlerde
Üniversitenin varlığını hissettiklerini vurguladı.
Ziyaret, Başkanların Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e
yeni görevinin hayırlara
vesile olmasını temenni
etmesiyle sona erdi.
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Kültür ve Turizm Eski Bakanı
Atilla Koç’tan Rektörümüze
ziyaret
Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 11 Şubat 2019 tarihinde makamında ziyaret
etti. Ziyarette Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e yeni görevinde
başarılar dileyen Kültür
ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, ADÜ’nün Aydın’ın
gelişimine ekonomik ve
kültürel anlamda katkılar
sunduğunu belirterek Üniversitenin halkla bütünleşen yapısıyla Aydın’a artı

değer kazandırdığını söyledi. Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi’nin öğrencisi
ve personeliyle Aydın için
güçlü bir potansiyel olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, ADÜ’nün Türkiye
çapında bir marka olması
için bütün güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.
Ziyaret, Aydın’ın gelişmesi için atılacak adımlar ve
yeni proje temennileriyle
sona erdi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası'ndan Rektörümüze ziyaret
Aydın Veteriner Hekimleri
Odası Başkanı Veteriner Hekim Cemil Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, 5 Şubat
2019 tarihinde Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-

demir’i makamında ziyaret
ederek yeni görevlerinin
hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman

Selçuk Aldemir ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisinin de
Veteriner Fakültesi Öğretim
Üyesi olduğuna değinip Veteriner Fakültesi’nin İlimizin

hayvancılık potansiyelini
geliştirecek projelere imza
atacağını söyledi. Bilim yuvası olan üniversitelerde
üretilen bilginin sahaya yayılması ve tüm vatandaşlarımızın bu bilgiden istifade
etmesi için çalışacaklarını
belirten Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
projelerin hayata geçirilmesi konusunda sivil toplum
kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceklerini vurguladı.
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner
Hekim Cemil Şahin, İlimizin
kalkınmasına yönelik ikili iş
birliğinin geliştirilmesi ve
projelerin hayata geçirilmesi için ellerinden gelen
tüm desteği vereceklerini
söyledi.
Ƃ3 2ô2019 "Ę & #0
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Emekli Öğretim
Üyelerimiz
Rektörümüzü
ziyaret etti
Üniversitemizde idari görevlerde bulunmuş emekli
öğretim üyelerinden Prof.
Dr. Timur Döken, Prof. Dr.
Bülent Alparslan, Prof. Dr.
Orhan Çildağ 19 Şubat
2019 tarihinde Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e tebrik ziyaretinde
bulundu.
Rektör Yardımcılarımız Prof.
Dr. Mehmet Aydın ve Prof.
Dr. Ali Akyol’un da yer aldığı ziyarette, Üniversitemiz
Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyelerinden Prof. Dr.
Bülent Alparslan ve Prof.
Dr. Orhan Çildağ ile Ziraat
Fakültesi Emekli Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Timur Döken,
yeni görevinde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir’e başarılar diledi.
Üniversiteye olan aidiyet-

lerinin emekli olmalarıyla
sona ermediğini belirten
emekli öğretim üyelerimiz,
Üniversitenin gelişimi için
gerçekleştirilecek projelere destek verebileceklerini
söyledi.
Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi’nin
ulaştığı
noktada öğretim üyelerimizin değerli katkılarının
olduğunu belirten Rektörü-

müz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, bir neslin yetişmesinde akademik bilginin önemine değindi. Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir
“Eğitim sadece bilgi aktarımı olmayıp, bütüncül bir
anlayışla insan yetiştirme
sanatıdır. Bu eğitim metoduyla yaratıcı, özgür, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı,
sorumluluk bilinci yüksek
insanlar yetiştirmeyi önce-

lik olarak gören tüm akademisyenlerimize sizlerin
nezdinde teşekkür etmek
isterim.” dedi.

rilmesine yönelik özel hassasiyetinin
bulunduğuna
değinen Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,

bu konuda üniversite olarak
her türlü iş birliği ve projeye
destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Üniversitenin kapılarının
kendilerine her zaman açık
olduğunu vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, öğretim
üyelerimizin deneyimlerinden yararlanmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Minyatür Sanatçısı Melis Sevilay
Uludağ’dan Rektörümüze ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Geleneksel Türk Sanatları
Minyatür Sanatçısı Melis
Sevilay Uludağ, Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir’i, 13 Şubat 2019 tarihinde makamında ziyaret
etti.
Geleneksel Türk Sanatları
hakkında Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e
bilgiler veren Melis Sevilay
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Uludağ, Rektörlük görevinin
Üniversite ve ilimiz için hayırlı olmasını temenni etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir; ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getirirken, Türk Minyatür
Sanatı’nın kendine özgü bir
özelliği olduğunu, özellikle Cumhuriyet sonrası Türk
Resimleri’ne esin kaynağı
olduğunu vurguladı. Bu sanatın yaşatılması ve gelişti-

İzmir Milletvekili Hamza Dağ’dan Rektörümüze ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili
Hamza Dağ ile beraberinde
Aydın Milletvekili, KİT Komisyonu Başkanı ve Aydın
Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Mustafa Savaş, Aydın
Milletvekilleri Metin Yavuz,
Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, AK Parti İl Başkanı Ömer
Özmen, Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’i 28
Şubat 2019 tarihinde makamında ziyaret etti.
Ziyarette Üniversitemiz hak-

kında bilgiler alan İzmir
Milletvekili Hamza Dağ, Üniversitemizin gelişimi konusunda yapılacak yatırımlarda
destek vereceklerini belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, Aydın’ın gelişimi için
milletvekillerimizle ortak hareket ettiklerini söyleyerek,
yapılacak olan projelerde her
türlü bilimsel desteği verebileceklerini ifade etti.
Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’den Rektörümüze ziyaret
Efeler Kaymakamı Cemal
Şahin, Rektörlük görevine
atanmasından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’e 15 Şubat
2019 tarihinde tebrik ziyaretinde bulundu.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve
ekibine başarılar dileyerek
görevinin hem Üniversitemiz, hem de ilimiz için
hayırlı olmasını dileyen

Efeler Kaymakamı Cemal
Şahin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ)
İlimiz için büyük bir şans olduğunu söyleyerek İlimizin
ve Üniversitemizin gelişimi
için geliştirilecek tüm projelere destek vereceklerini
söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ ve Aydın’ın

gelişimi için kurumlarla iş
birliği içinde olacaklarını
vurguladı. Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir “Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürüteceğimiz projelerimiz olacak.
Üniversite –Kent iş birliğini
en üst düzeye çıkarmak için
çalışacağız.” dedi.
İyi dileklerin ve başarı temennilerinin aktarılmasıyla
görüşme son buldu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’den Rektörümüze ziyaret
Adalet ve Kalkınma Partisi
İl Başkanı Ömer Özmen ve
parti üyeleri 1 Şubat 2019
tarihinde Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e
tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, Ülkemizin, İlimizin
ve tüm vatandaşlarımızın
yararlanması doğrultusunda

bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmaya öncülük
edecek projeler üretip hayata geçirmek için çalışacaklarını ifade etti.
AK Parti Aydın İl Başkanlığı
olarak her zaman Aydın’ın
göz bebeği olan Üniversitemizin yanında olduklarını
belirten Özmen, İlimizin ve
Ülkemizin kalkınması için
Üniversitemize ellerinden

gelen tüm desteği vermek
için hazır olduklarını söyledi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
Ƃ3 2ô2019 "Ę & #0
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İŞKUR Müdürü Rektörümüzü ziyaret etti
Aydın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü
Rahmi Terzi, Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 22 Şubat 2018 tarihinde makamında ziyaret
etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, İŞKUR’un
Türkiye genelinde işsizliğin
azaltılmasına yönelik hayata geçirdiği Toplum Yararına Program (TYP) projesi
ile Üniversitemizde de çok
sayıda personelin çalıştığını belirterek “İŞKUR ile iş
birliği halinde yürüteceğimiz çalışmalarımız devam
edecek. Toplumsal faydayı
gözeterek koordineli bir
şekilde adımlarımızı atacağız.” dedi.

İş-Kur İl Müdürü Rahmi Terzi, Aydın ili için önemi itibariyle Üniversite ile birlik-

te çalışmalar yürütmekten
memnuniyet duyduklarını
ifade ederek Rektörümüz

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e yeni görevinin hayırlar getirmesini diledi.

Aydın Türk Eğitim-Sen, Rektörümüzü ziyaret etti
Türk Eğitim-Sen Aydın Şube
Başkanı Rıdvan Naci Devli
ve yönetim kurulu üyeleri,
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
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Selçuk Aldemir’i 19 Şubat
2019 tarihinde makamında
ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, eğitimin

sadece bilgi aktarımından
ibaret olmadığını ifade
ederek, “Eğitim, bütüncül
bir anlayışla insan yetiştirme sanatıdır. Değişen
dünyada çağdaş, milli, gelişime ve değişime açık, fikri hür, vicdanı hür bireyler
yetiştirmek için tüm kadrolarımızla koordineli bir
biçimde
çalışmalarımızı
yürütüyoruz.” dedi.
Türk Eğitim-Sen’in misyonunun eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal
haklarını geliştirerek mesleki ilerlemelerinin önündeki engelleri aşmak olduğunu söyleyen Rıdvan Naci
Devli, Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’e
yeni görevinin hayırlar getirmesini temenni etti.

ADÜ HABER Ƃ3 2ô2019

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdüründen Rektörümüze ziyaret
Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik,
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’i 19 Şubat
2019 tarihinde makamında
ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, ailenin toplumun temel taşı olduğunu ifade ede-

rek “Aile yapısı sağlam olan
toplumlarda sağlıklı nesiller
yetişir. Bu da toplumun sağlam ve güçlü olmasına katkı
sağlar. Okuldaki eğitim, aileden edinilen bilginin üzerine
inşa edilir. Üniversitemizin de
önceliği, öğrencilerinin değişen dünyada her güçlüğe ve
yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip, açık
görüşlü, etik, öğrenmesini bi-

len ve seven, derinlikleri olan
bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır.” dedi.
Aydın Aile ve Sosyal Politika-

lar İl Müdürü Seyfi Bozçelik,
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek
hediye takdiminde bulundu.

Özkırıcı Gıda Sanayi ve Tic. AŞ’den Rektörümüze ziyaret
Özkırıcı Gıda Sanayi ve Tic.
AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri
Mehmet Kırıcı, Ömer Kırıcı
ve Bülent Çınar, Rektörümüz

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 18 Şubat 2019 tarihinde makamında ziyaret etti.

Ziyarette Özkırıcı Gıda Sanayi ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu
Üyeleri, Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’e yeni
görevinin hayırlı olmasını
temenni ederek, kendisine
Malatya Spor Forması hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir Üniversite sanayi iş
birliğine vurgu yaparak “Malatya benim memleketim

ama şöyle bir felsefem var.
Doğduğunuz yer mi, doyduğunuz yer mi demiş atalarımız. Bulunduğunuz yerin
ekmeğini yiyorsanız, suyunu
içiyorsanız, bunun hakkını
vermek zorundasınız.
Üniversite sanayi iş birliği
içerisinde üreteceğimiz projelerde Aydın için, Üniversitemiz için çalışacağız. Halkla
bütünleşerek Üniversitemizi
bir marka üniversite yapacağız.” dedi.

Merkez Valisi Hakan Yusuf Güner’den Rektörümüze ziyaret
Afyon Valisi iken Merkez Valiliğine atanan Vali Hakan
Yusuf Güner, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e
11 Şubat 2019 tarihinde tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Vali Hakan Yusuf
Güner, Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’i tebrik
ederek görevinin hayırlı olmasını temenni edip başarılar
diledi. Vali Güner, bağlı bulundukları coğrafyanın bilim,
teknoloji, sanayi ve tarımsal

anlamda kalkınmasında başat rol oynayan Üniversitelerin daha ileri gidebilmesi için
verilen çabaları her zaman
desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine
verilen görevi en iyi şekilde ifa edip Üniversitemizin
adından söz ettiren bir kurum olacağını vurgulayarak
Vali Güner’e desteklerinden
dolayı teşekkür etti.
Ƃ3 2ô2019 "Ę & #0
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Aydın Ekonomi
Kulübünden
Rektörümüze
ziyaret
Aydın Ekonomi Kulübü
Aydın
Şubesi
Başkanı
Yıldıray Servet Çınar ve
yönetim kurulu üyeleri,
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’i 22 Şubat
2019 tarihinde makamında
ziyaret etti.
Aydın Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Başkanı Yıldıray Servet Çınar; Ekonomi
Kulübü ailesi olarak Aydın’ı daha iyi tanıtabilme
noktasında oluşturulabilecek projeler için Üniversitemizden destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, yerli ve
milli olgusunun önem
taşıdığı günümüz dünya-

sında, Aydın’a ve Ülkemize
katkı sağlayacak proje ve
çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e yeni
görevinin hayırlı olmasını
dileyen Yıldıray Servet Çınar, kendisine hediye takdiminde bulundu.

Ülkü Ocakları Başkanından Rektörümüze ziyaret
Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan ve yönetim
kurulu üyeleri, Rektörümüz

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 21 Şubat 2019 tarihinde makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Osman

Selçuk Aldemir; geçtiğimiz
günlerde Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından Aydın Ülkü Ocakları
Başkanı olarak atanan Tayfun Şan’a da yeni görevinde
başarılar diledi. Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, örf adetlerine bağlı, milletini, vatanını ve devletini
seven gençler yetiştirme
misyonunu önemsediklerinin altını çizdi.
Rektörümüze yeni görevinin
hayırlar getirmesini temenni eden Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan; Türk
gençliğinin milli ülküleri
benimsemesini
sağlayan
oluşumların içinde yer alacaklarını söyledi.
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Şampiyonların
Okulu:
Doç. Dr. Reşat Kartal
SBF Dekan Yardımcısı

Haber: Mahmut Karakelle

B

aşarılarıyla adından
söz ettiren ve
göğsümüzü kabartan
Üniversitemiz Spor Bilimleri
Fakültesi (SBF), geçtiğimiz
nisan ayında fakülte olma
sürecini tamamlayarak
sportif başarılarına
akademik başarıları
eklemeyi hedefliyor.
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’ndan (BESYO)
SBF’ye geçiş sürecini
sancısız atlatan Okul,
uluslararası müsabakalarda
ülkemizi en iyi şekilde
temsil etmek, sporcuları
dünya standartlarında
eğitmek ve olimpiyatlarda
ülke sıralamasını yukarıya
çekecek milli sporcuları
çekirdekten yetiştirmeyi
amaçlıyor.
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Genç ve dinamik akademik
kadrosu, gelişmiş altyapı
tesisleri ve milli sporcuların en çok tercih ettiği
okullardan biri olma özelliğiyle Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye Üniversite
Sporları Federasyonu tarafından 2017 -2018 sezonunda düzenlenen müsabakalarda en fazla altın
madalya kazanan takım
olarak dikkat çekti. Uluslararası alanda da birçok başarıya imza atan SBF, çıtayı
daha da yükselterek atletizm, boks, kick boks, güreş
vb. alanlarda Avrupa ve
Dünya Şampiyonluklarıyla

Spor
Bilimleri
Fakültesi

anılmak istiyor. Dekanlığını
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in üstlendiği Spor Bilimleri Fakültesi,
başarılarını arttırarak ülke
sporuna daha fazla katkı
sağlamayı amaçlıyor.

0LOOL6SRUFXODUéQ7HUFLK
(WWLÝL2NXO
SBF Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Reşat Kartal ile yaptığımız röportajda Fakülte’nin
başarılarını, okulun alt yapı
olanaklarını, öğrencilerin
ve milli sporcuların neden
SBF’yi tercih ettiklerini konuştuk. Başarının asla tesadüf olmadığını dile getiren
Doç. Dr. Reşat Kartal, SBF’nin
Türkiye’nin en çok tercih
edilen ve elemelerine en

çok katılım sağlanan okul
olduğunu vurgulayarak yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir
eğitim veren kurumun imajına dikkat çekti. Fakülte’nin
bugün adından söz ettirmesi ve adının başarılarla
anılmasının altındaki gerçeğin, alınan madalyaların,
yetiştirilen sporcuların ve
müsabakalarda elde edilen
başarıların okulun imajının
bir eseri olduğunu anlatan Doç. Dr. Kartal, “Geçmiş
yıllarda elde ettiğimiz başarılar geleceğimize ayna
tutuyor. Başarılı olduğumuz
için, başarılı sporcular yetiştirdiğimiz için milli sporcular okulumuzu tercih ediyor.”
dedi. Doç. Dr. Kartal, SBF’de
kontenjanların
üzerinde
milli sporcuya ev sahipliği
yaptıklarını vurguladı.

(QJHOVL]QLYHUVLWHQLQ
(QJHO7DQéPD\DQ
6SRUFXODUéQé
.HčIHGHFHÝL]
SBF Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Reşat Kartal, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in spora ve
sporcuya verdiği önemi
anlatarak SBF dekanlığını
kendisinin yürüttüğünü ve
engelli vatandaşlarımızın
spora kazandırılması noktasında
Rektörümüzden
aldıkları direktifleri hayata
geçirmek için çalışmalara
başladıklarını ifade etti.
Bu çalışmalar kapsamında
ilimiz genelinde engelli taraması gerçekleştireceklerini belirten Doç. Dr. Kartal,
tarama sonuçlarına göre
spor yapabilecek vatandaşlarımızın Ülkemize ve Üniversitemize kazandırılacağını söyledi. Kartal, “Engelli
vatandaşlarımızın sporla
tanışması kapsamında İlimiz genelinde engelli yetenek taraması yapılacak.
Üniversitemiz, engelli vatandaşlarımıza
antrenör,
tesis ve proje kapsamında
da yardımcı olacak. İlimizde ulaşamadığımız engelli
genç bırakmayacağız. En-

gellilerimizi ülke sporuna
kazandıracağız.” diye konuştu.

'¸QHPL
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Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi’nin sportif başarılarının Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu
tarafından tescil edildiğini
dile getiren Doç. Dr. Kartal,

Üniversitemizin kendilerine
sunduğu imkânları kendi
tecrübeleriyle birleştirerek
sahada en iyi sonucu aldıklarını ifade etti.
Yaklaşık 180 Üniversite
arasından en çok altın madalya kazanıp 2017 – 2018
sezonunu şampiyon olarak tamamlayan SBF’nin
önümüzdeki yıllarda daha
büyük organizasyonlardan
daha büyük başarılarla döneceğini vurgulayan Kartal, “
Rektörümüz Prof. Dr. Osman

Selçuk Aldemir’in SBF’ye
verdiği destekler gelecek
dönemlerde daha kaliteli
sporcu ve daha büyük başarı
olarak geri dönecektir.” diye
konuştu.

0H]XQODUéPé]éQèč
.D\JéVé<RN
SBF’de dünya standartlarında eğitim verdiklerini ve
dünya genelinde yaşanan
tüm yenilikleri yakından
takip ettiklerini ifade eden
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Doç. Dr. Kartal, dünya konjonktürünün
kendilerine
sunduğu prensiplere uygun
sporcu
yetiştirdiklerinin
altını çizip bu prensiplere
göre yetişen öğrencilerin
mezun olduktan sonra iş
bulma kaygısı yaşamadıklarını vurguladı. Doç. Dr. Reşat
Kartal ile röportaj yaparken
mezun öğrencilerimizden
Altınordu Spor Kulübü İdari Direktörü Barış Ertosun
ziyaretimize gelerek mezun
olduktan sonraki süreçte
yaşadıklarını anlattı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin verdiği eğitimin kendilerini okul dışındaki hayata adapte ettiğini
ve iş bulma sürecinde okul-

da öğrendiği teori ve pratik
eğitimin büyük katkısı olduğunu ifade etti. Kendisinin
bu günlere gelmesinde SBF

akademisyenlerinin büyük
emekleri olduğunu dile getiren Ertosun, Doç. Dr. Reşat
Kartal’a Altınordu Spor Ku-

lübü forması hediye ederek
SBF’ye hayatının sonuna
kadar bağlı kalacağını ifade
etti.

6%)nQLQìDPSL\RQODUÜ
kese çok teşekkür ediyorum.
Hocalarımın üzerimde çok
emeği var. Güreş benim için
bir meslekten daha ötesi.
Güreşi meslek olarak görmüyorum. Güreş, benim için
hep bir heves, hep bir heyecandı.

Ȥ%DčDUéODUéPD.DWNéVé
2ODQ2NXOXPDYH
+RFDODUéPD6RQVX]
7HčHNN¾U(GL\RUXPȥ

Bir işi severek yaparsanız
o yaptığınız şey meslek olmaktan çıkar yaşam biçiminiz olur. Güreş te benim için
spor ve meslek olmanın ötesinde bir yaşam biçimidir.
Bana emek verenlerin emeğini boşa çıkarmadığım için
çok mutluyum. Kazandığım
ödülleri ülkeme armağan
ediyorum.

Ȥ%LU%D\UDÝé7HPVLO
(WPHQLQ9HUGLÝL
+D]]é3DUD\OD6DWéQ
$ODPD]VéQé]ȥ

Grekoromen stilde U23
Dünya Şampiyonu olmak
benim için tarifi imkânsız
bir duygu. Aldığım dereceden dolayı çok mutlu ve
huzurluyum.
Hocalarıma,
arkadaşlarıma, sevenlerime
ve benim için dua eden her-

Her sporcu gibi benim de
hedefim
olimpiyatlarda
mücadele etmektir. Ülkeme
ve memleketime şampiyon
olarak döndüm. Bu şampiyonlukta katkısı olan Okuluma ve hocalarıma sonsuz
teşekkür ediyorum.

Ankara’da profesyonel olarak güreş yapmaya başladım. Birçok müsabakaya
katıldım ve birçok müsabakadan madalya ile ayrıldım.
2012 yılında yıldızlar kategorisinde 2., 2017 yılında
Büyükler Kategorisinde 3.,

Cengiz Arslan

2018 U23 Dünya Şampiyonu
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Fatih Cengiz

2015 U23 Dünya Şampiyonu

U23 Dünya Şampiyonluğu,
U23 Avrupa ve Dünya üçüncülüğü kazandım. Bir ülkeyi,
bir bayrağı temsil etmenin
verdiği hazzı parayla satın
alamazsınız. Bu başarıları kazanırken aklımda hep
babam vardı. Girdiğim tüm
müsabakalarda onu onere
etmek için mücadele ettim.
Bugüne kadar bana emek
sarf eden, kişisel gelişimime katkı sağlayan ve bana
güvenen tüm hocalarıma
teşekkür ederim.
Okulumuzun gelişmiş bir
spor tesisi var. Bu olanaklardan sonuna kadar yararlandım. Okulumuz bizim gibi
milli sporculara kapılarını
açarak bizlere her türlü kolaylığı gösteriyor. Bizlere
verilen emekleri boşa çıkarmamak için elimden gelenin
en iyisini yapmaya devam
edeceğim. Gelecekle ilgili
hedefim bugün olduğumdan daha iyi bir noktaya gelebilmek.”

6%)nQLQ°ðUHQFLOHUL

Sevgi İme
SBF Rekreasyon Bölümü
1. sınıf öğrencisi

Atletizm ile ilgileniyorum.
Buraya İstanbul’dan geldim.
Bu okulu çok sevdim ve öğrencisi olmaktan dolayı çok
mutluyum. Günün her hangi
bir saatinde hocalarımıza
ulaşabiliyoruz. Bu bizler için
çok önemli. Okulun tesisleri oldukça iyi ve bakımlıdır. Milli sporcularla aynı
ortamda spor yapıyoruz ve
birçok alanda onlardan yararlanıyoruz.
Okulumuzun verdiği eğitimden çok memnunum.
Okulumuzun tesisleri yeni
ve bakımlı olduğundan spor
yaparken insana şevk geliyor. Burada atletizmle ilgili
her alanda çalışabileceğimiz donanım mevcuttur. Aydın bölgesinde gelişmiş bir
spor tesisiyle karşılaşabileceğimi ummuyordum. İyi ki
burayı kazanmışım. İyi ki bu
okulun öğrencisiyim.

Salih Ceylan
BESYO Beden Eğitimi
Öğretmenliği 4 sınıf öğrencisi

Okula daha önce araştırma
yaparak gelmiştim. Alt yapı
tesislerine yatırım yapıldığını ve kaliteli akademik
kadronun varlığını buraya
gelmeden önce biliyordum.
Bu okulu tercih ettiğim için
hiçbir zaman pişman olmadım. SBF Akademisyenleri,
üniversitenin gerçek sahiplerinin öğrenciler oluğu bilinciyle hareket ediyor. Okul
genel anlamıyla öğrenci
odaklı bir yaklaşıma sahip.
Bundan son drece memnunum. Eskrim sporunu
seviyorum ve Okulumuzda
olması gerektiğini düşünüyorum. Burada geçirdiğim
4 yıl bana çok şey kattı. Bu
Okuldan donanımlı bir şekilde ayrılacağımı düşünüyorum. Bizden sonra gelen
nesillere de tavsiye edebileceğim kaliteli bir okulumuz var.

Özge Kurt

İbrahim Günay

SBF Antrenörlük Eğitimi Bölümü
1. Sınıf öğrencisi

BESYO Antrenörlük Eğitimi
İkinci Öğretim 2. sınıf öğrencisi

Buraya Kahramanmaraş’tan
geldim. Memleketime biraz
uzak ama alıştım. Okulumu
da sevmeye başladım. Çünkü bizimle ilgilenen hocalarımız var. Buranın insanları
da sıcakkanlı ve bu durum
biz uzaktan gelen öğrenciler için hem yaşadığımız
kente hem de okulumuza alışabilmemiz için çok
önemli bir durum.

Okulumuzu sevmemin en
önemli nedenlerinden biri
okulun tüm olanaklarından
yararlanabiliyor olmamızdır.
Okulumuzu benimsememde hocalarımızın yaklaşımı
da önemli rol oynadı. Yeri
geldiğinde hoca yeri geldiğinde abi kardeş oluyoruz.
Bu sıcaklığı sağlayan Okulumuzda, arkadaşlarımızın
başarılarıyla
gururlanan
bizler gelecekle ilgili hedeflerimizi daha sağlam koyabiliyoruz.

Basketbol antrenörü olmak istiyorum. İlkokuldan
beri basketbol oynuyorum.
Basketbolu çok seviyorum.
Burada basketbol alanında
kendimi geliştirebilmek için
yeterli olanaklara sahip olduğumuzu düşünüyorum.
Buradan aldığımız eğitimin
bizleri bir yerlere taşıyacağına eminim. Bu okulu
tercih ettiğim için hiçbir zaman pişmanlık duymadım.

Milli sporcularımız tabi aynı
zamanda bizim arkadaşlarımız antrenmanlarda bizlere yardımcı oluyor. Onlarla
aynı okulda olmaktan aynı
hocalardan ders almaktan
dolayı çok mutluyum.
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Öğrencilerimize
Bahar şenliklerini sorduk:
"Nasıl bir bahar şenliği istersiniz ?"
Haber – Foto
Gülser Uçak – Şükran Aktar – Sabriye Yıldırım

ÝUHQFLOHULPL]LQND\QDčPDVéHÝOHQPHOHULYHILQDO¸QFHVLPRUDOGHSRODPDODUéQéVDÝODPDNDPDFé\OD
JHU©HNOHčWLULOHQȤ%DKDUČHQOLNOHULȥWHU¸UROD\ODUéQHGHQL\OHELUV¾UHGLUJHU©HNOHčWLULOHPL\RUGX
*H©WLÝLPL]\éOODUGDG¾]HQOHQHQELUELULQGHQUHQNOLHWNLQOLNOHUOHPRWLYDV\RQXQX\¾NVHOWHQ
¸ÝUHQFLOHULPL]HȤ%DKDUČHQOLNOHULQLȥVRUGXN
Bu yılki bahar şenliklerinin
diğerlerinden farklı olarak daha coşkulu bir şekilde kutlanmasını istiyorum.
Bahar şenliklerinde çeşitli
oyun parkurları kurulabilir.
Müzik Bölümünden öğrenciler konserler verebilir. Colorfest düzenlenebilir.

Nurdan
Temirhanoğulları
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi
Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi
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Üniversitemiz topluluklarının bahar şenliklerinde
aktif olarak yer almasını istiyorum. Final haftalarının
stresini atmak ve eğlenmek
bizi motive edecektir. Ulus- Sercan Çelebi
lararası öğrencilerle de etkileşim kurabilmek için çeşitli Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
etkinlikler düzenlenebilir. Eğitimi Bölümü Resim İş
Katılımcılara ikramlarda bu- Anabilim Dalı 3. sınıf öğrencisi
lunulabilir.

Bahar şenliklerinde resim
sergileri olsun. Tartışma
programları olsun. Üniversitelerde farklı düşünceler bir
araya gelebilmelidir. Bahar
şenlikleri, gençlerin bir araya gelerek sosyalleşmelerini
sağlıyor. Öğrencilerinin kaynaşmasını sağlayacak ortamlar oluşturulmalıdır. Herkes kendi fakültesini, kendi
bölümünü tanıyor. Kimse
kendi okuduğu fakülte ya da
bölüm dışında Üniversitenin
geri kalanında neler olduğuna dair çok fazla bir bilgiye
sahip değil. İnsanların kaynaşması sanat, müzik, resim
ve tiyatroyla olur. Bunların
ağır bastığı bahar şenlikleri
olsun istiyorum.

Caner Ergül

Furkan Aydeniz

Büşra Dal

Çağrı Şen

Aydın Meslek Yüksek Okulu
Muhasebe ve Veri Uygulamaları
Bölümü 1. sınıf öğrencisi

Aydın İktisat Fakültesi
Ekonometri Bölümü 4. sınıf
öğrencisi

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü 3.sınıf öğrencisi

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü 3. sınıf öğrencisi

Bahar şenliklerinin yeni
gelen arkadaşların da katılabileceği güzel bir etkinlik
olacağını düşünüyorum. Fakat yenilikler eklenmelidir.
Geçen yıllarda yapılan şenlikleri yetersiz buluyorum.
Farklı ünlüler gelse daha
güzel olur. Bahar şenliklerinin genel kültür açısından
yararlı olacağını düşünüyorum. Hem eğlenceli oluyor
hem de okulumuzu tanıtıyor. Bahar şenlikleri okulun
yoğun temposundan sıkılan
arkadaşlarımızın birbiriyle
kaynaşmasını sağlayacağını
düşünüyorum. Bu yüzden
bahar şenliklerine gereken
önemin verilmesini istiyorum.

Bahar şenliklerinin olmasını
isterim. Çünkü eğlenceli ve
kaliteli zaman geçirmemize
katkı sağlayabilir. Bu tarz
etkinlikler stres atmamıza yardımcı oluyor. En son
Selfyfest gelmişti. O zaman
çok eğlenmiştik. Bahar şenlikleri bizlere güzel bir sosyal ortam sağlıyor. Bu sene
gelecek olan sanatçıların
rock, pop tarzında müzikler
sunmasını isterim. Eğlenceli
güzel yarışmalar düzenlenebilir. Farklı etkinlik olarak kahve festivali düzenlenebilir. Bununla beraber
öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak
konferanslar düzenlenebilir.

Üniversiteye geldiğim yıldan beri tam anlamıyla bahar şenliği olmadı. Sadece
diğer özel kurumların yaptığı etkinlikler oldu. Bizden
önceki dönemlerde çok güzel etkinliklerin yapıldığı,
bahar şenliklerin bir hafta
sürdüğü hatta şehir dışından bile gelenlerin olduğu
söyleniyor. Ama ben geldiğimden beri böyle şeyler
görmedim. Özellikle coğrafi
konum itibariyle Aydın çok
güzel bir şehir. Bahar şenliğinin ilimize yakışacağını
düşünüyorum. Bu tarz etkinlikler bizi daha çok okula
bağlıyor. Gün boyu süren etkinlikler istiyoruz.

Bahar şenlikleriyle ilgili geçen yıldan daha aktif
etkinlikler olabilir. Müzik,
spor, tiyatro, seminer, gibi
aktivitelere daha çok yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Voleybol turnuvaları
olabilir. Yapılacak etkinliklerin açık ve geniş bir alanda yapılması daha iyi olur.
Üniversitemiz stadyumu bunun için yeterli büyüklükte
olduğundan orayı kullanabiliriz. Konserler arttırılabilir. Gençlere hitap eden
konserler
düzenlenebilir.
Burada yapılacak etkinliklerin farklı şehirlerde de
ses getirmesini isterim. Yeni
Rektörümüzden öğrenciye
yönelik yapılan etkinlikleri
artırmasını diliyorum.
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Ayşe Selin Avcı

Çağatay Emirler

Ebru Temur

Gamze Kuşçu

Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz
Dili Edebiyatı Bölümü 2. sınıf
öğrencisi

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Bölümü 4.sınıf öğrencisi

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
1.sınıf öğrencisi

Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik
Bölümü 3. sınıf öğrencisi

Bahar şenliğinin amacı
yazın gelişini kutlamak,
gençlerin eğlenmesini sağlamaktır. Konserler herkese
hitap etmeli. DJ getirilmesi çok istiyoruz. Etkinlikler
daha geniş bir alanda yapılmalıdır. Şarkı yarışmaları
ve sergiler düzenlenmelidir.
Kermes yapılabilir. Herhangi
bir kafenin standı açılabilir.
Öğrencinin bütçesine uygun, sponsor bulunup ikramlar dağıtılabilir. Sadece
yemek üzerine değil kitap
standları da kurulabilir. Bahar şenliklerinin yapılacağı
zaman dilimi sınav takvimlerimiz ve ders saatlerimize
göre ayarlanmalıdır. Bahar
şenlikleri düzenlenirse katılmayı düşünüyorum.

Üniversitemizin bahar şenliklerini pek önemsemediğini düşünüyorum. Şimdiye
kadar düzenlenenleri de
pek tatmin edici bulmadım.
Ünlü sanatçılardan çok yerel gruplara önem verilmesinin daha iyi olacağını
düşünüyorum. Popüler sanatçıların getirilmesini gereksiz buluyorum. Hem ünlü
sanatçı demek daha fazla
masraf demektir. Rap, rock
müzik tarzında sanatçılar da
getirilmeli. Her kesime uygun olmalı. Bu yüzden farklı
alternatifler de olmalı. Aynı
anda farklı etkinlikler yapılabilir. Bir yerde rock grubu
varsa diğer yerde dans gösterileri ve yarışmaları olabilir.

Bahar şenliklerinin her üniversitede olduğu gibi bizim
Üniversitemizde de yapılmasını isterim. Gerek eğlence gerek yeni insanlarla
tanışma konusunda faydalı
olabileceğini düşünüyorum.
Sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışabilmek için güzel
bir fırsat olur. Haluk Levent’i
çok severim. Gelmesini de
çok isterim. Daha önce hiç
bahar şenliğine katılmadım.
Bu ilk olacak. Bahar şenliklerinin bu yıl ve devamı
gelen yıllarda yapılmasını
isterim. Öğrenciliğimin dolu
dolu geçmesini isterim. Kesinlikle iptal olmasın. Spora
dayalı etkinlikler olsun.
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Konserler geliştirilmeli. Eğlenceli aktiviteler olmalı.
Yeni Rektörümüzden Üniversitemizin kampüs hayatını renklendirecek yeni
etkinlikler düzenlenmesini
istiyorum. Tralleis Meydanı’nda müzik akşamı olabilir.
Bahar şenliklerinin Üniversitemize geri gelmesini istiyoruz. Kahve festivali gibi
farklı festivaller olmalı. Bununla beraber bahar şenlikleri denilince akla sadece
konser ya da eğlence gelmemeli. Tarih, kültür, sanat
ve gündeme dair bizlerin
gelişimine destek olacak
tanınmış yazar veya akademisyenlerin Üniversitemize
davet edilmesini istiyorum.

Topluluklarımız

Şubat Ayını da
Etkinliklerle Geçirdi
Üniversitemiz öğrenci toplulukları, yarı yıl tatilinin ardından çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyor.
Topluluklar, sosyal sorumluluk projeleri, hasta ve yaşlı
ziyaretleri, spor, farkındalık oluşturma, birlikteliği arttırma, doğayı koruma, milli – manevi değerlere sahip
çıkma vb. amaçlarla düzenledikleri etkinliklerle Şubat
ayını da çeşitli aktivitelerle geçirdi.
Geçtiğimiz aylarda takdire
şayan etkinliklere imza atan
Maskesiz Gülücükler Topluluğu üyeleri, şubat ayında
da etkinliklerine devam etti.
Topluluk, Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hastalığı yenen
Berna’yı ziyaret ederek tebrik etti. Ziyaret kapsamında
diğer hastalarımızla küçük
oyunlar oynayan ve boyama yapan topluluk üyeleri, hastalarımızın moral ve
motivasyonunu arttırmaya
yönelik çalışmalara devam
edeceklerini söyledi. Topluluk Başkanı Hemşirelik
Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Harun Küçükballı, Mart
ayında da etkinliklerine
devam edeceklerini ifade
erek Aydın’ın Söke İlçesine
bağlı Akçakonak Mahallesi
İlkokulu Kütüphanesini geliştirmek için kitap toplama
kampanyası düzenleyeceklerini söyledi. Küçükballı,
“Yoksullar için kent meyda-

nında çorba dağıtmak için
çalışmalarımıza
başladık.
Ayrıca Topluluğumuzca belirlenen bir ilkokulun dış
cephe boyamasını da yapacağız.” diye konuştu.
Üniversitemiz
Buharkent
Meslek Yüksekokulu (MYO)
Kuş Gözlem Topluluğu ve
Kariyer Günleri Topluluğu
üyesi öğrencilerimiz, Buharkent MYO öğretim elemanlarının da katılımıyla
düzenlemiş oldukları ortak
etkinlikle, Van’ın Saray İlçesine bağlı Bakışık Köyü’nde
bulunan Bakışık İlkokulu 1.
sınıf öğrencilerine, kırtasiye
ve ihtiyaç malzemeleri (bot,
atkı, bere, şapka, çorap vb.)
yardımında bulundu. Bakışık İlkokulu öğretmenlerinin gönderdiği resim ve videolarda, minik öğrencilerin
mutlulukları
gözlerinden
okunuyordu.
Genç Liderler Topluluğu ise

Aydın Huzurevini ziyaret
ederek ileri yaş grubuyla bir
süre sohbet etti. Topluluk
üyeleri kuşaklar arası iletişimi kuvvetlendirmek için
düzenledikleri bu etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Ziyaret hatıra fotoğrafı
çekimiyle son buldu.
ADÜ Genç Tema Topluluğu
ise Aydın il temsilciliği ile
gerçekleştirdikleri ziyarette
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir ve Rektör
Yardımcımız Mehmet Aydın’ı makamlarında ziyaret
etti. ADÜ Genç TEMA ailesi,
hocalarımızın yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek bu dönem yapacakları projeler hakkında
kendileriyle bir süre sohbet
etti.
Bisiklet Topluluğu, danışman hocaları eşliğinde
Kızılcaköy turu düzenledi.
Topluluk, Çayyüzü Şehitliği’ne de tur düzenleyerek
Şehitliği ziyaret etti.
Üniversitemiz Çevre ve Spor
Topluluğu, 11 Şubat 2019
tarihinde İstanbul’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden
şehitlerimizin anısına Aydın’da bulunan 1600 rakımlı
Karlık Dağı’na olumsuz hava

koşullarına rağmen zirve
yürüyüşü gerçekleştirdi.
Her Çocuk Bir Gelecek Topluluğu, Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliği ile “Kitap +
Oyun = Eğlenceli Gelişim”
konferansı gerçekleştirdi.
Etkinliğe Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Çocuk Gelişimi
Bölümü Öğretim Üyesi olan
ve sosyal medyada Akademisyen Anne olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik
Kangal konuşmacı olarak
katıldı. Kangal, çocuk gelişiminde kitabın ve oyunun
öneminden bahsederek gelişimin eğlenceli bir şekilde
destekleneceği konusunda
değerli bilgilerini paylaştı.
Konferansa, akademik ve
idari personelin yanı sıra
çok sayıda davetli katıldı.
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Pnömoni
(Zatürre)
nedir?
Göğüs Hastalıkları Ana
Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi
Şule Taş Gülen, tıp dilinde “Pnömoni” halk arasındaysa “Zatürre” olarak
bilinen hastalığı; akciğer parankim dokusunda
meydana gelen iltihaplanma sonucu oluşan,
kişinin günlük yaşamı sırasında ortaya çıkan bir
hastalık olarak tanımladı ve pnömoni hakkında
ayrıntılı bilgi verdi.
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Ek hastalığı olmayan hastalar ve kronik bir rahatsızlığı
olan kişilerde de görülen zaman zaman ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalık
olan zatürreye, kış aylarında
üst solunum yolu enfeksiyonu ve griple birlikte çok sık
rastlandığını belirten Gülen,
zatürrenin genellikle bakteriler ve virüsler tarafından
meydana getirildiğini, risk
gruplarının; yaşlılar, çocuklar, hamileler kronik hastalığı ve beslenme bozukluğu
olanları olduğunu aktardı.
Gülen, risk faktörlerini; eş-

lik eden hastalık olması
(KOAH, bronşektazi, kistik
fibroz, diyabet, neoplastik
hastalık, karaciğer Hastalığı, konjestif kalp yetmezliği,
serebrovasküler
hastalık,
kronik böbrek yetmezliği)
65 yaş ve üzeri, aspirasyon
şüphesi, alkolizm, malnütrisyon, splenektomi, bakımevinde yaşama ve son
bir yıl için pnömoni geçirme öyküsü olması olarak
belirtti. Ayrıca; Zatürrenin
belirtilerini;
ateş, öksürük, balgam, plöretik ağrı,
dispne, hemoptizi, halsizlik,
iştahsızlık olarak aktararak,

fiziki muayene ve akciğer
röntgeni ile tanının konduğunu ifade etti.
Tipik ve atipik pnömoni
ayrımı hakkında bilgi veren Gülen, tipik pnömoni
etkenlerini; akut ve gürültülü başlangıç, üşüme-titremeyle ateş, pürülan balgam
akciğere sınırlı hastalık,
lober konsolidasyon, plörezi, lökositoz ve sola kayma
olarak belirtirken, atipik
pnömoni etkenlerini ise;
subakut başlangıç, prodromal belirtiler, kuru öksürük,
wheezing, akciğer dışı or-

gan tutulumu, yamalı infiltratlar, normal / düşük lökosit sayısı olarak belirtti.
Dr. Öğr. Üyesi Şule Taş Gülen, zatürre tanısının konmasında yararlanılan laboratuar testleri hakkında
bilgi vererek; balgam kültürünün yayarının sınırlı
olduğunu, invazif alt solunum yolu örneklerinin rutin
önerilmediğini, kan kültürlerinin hastaneye yatırılan
olgularda, serolojik testlerin, antijen aranması atipikler düşünüldüğünde, rutin
biyokimyasal incelemelerin pnömoninin ağırlık ve
komplikasyonlarının tespitinde uygulandığını belirtti.

Pnömoni tedavisi empirik
olarak başlandığını belirten
Gülen, etken olguların yarısında üretilemediğini, kültür-antibiyogram geç sonuç
verdiğini, antibiyotik tedavisinin
geciktirilmemesi
gerektiğine, empirik ilacın
ise olası etken spektrumunu örtmesi, ucuz olması ve
direnç gelişimini önleyici
olması gerektiğine dikkat
çekti.
Tedavi süresi hakkında bilgi veren Gülen, 48-72 saat
içinde klinik düzelmenin
beklenilebileceğini, ateşin
genellikle 2-4 günde düştüğünü, lökosit sayısının 4
güne kadar normale dön-

düğünü, fizik muayene bulgularının geç kaybolabileceğini, radyolojik bulguların
daha geç silineceğini ifade
etti.
Gülen, “Hekimin vereceği antibiyotikler ağızdan
veya enjeksiyon şeklinde,
mutlaka hekimin önerdiği
süre boyunca kullanılmalı.
‘Kendimi iyi hissediyorum’
diyerek tedavi kesilmemeli.
Çoğunlukla su olmak üzere
bol sıvı alınmalı. Sağlıklı
beslenilmeli, mevsim sebze
ve meyveleri mutlaka tüketilmeli. Mutlaka istirahat
edilmeli.” sözleriyle hastaya
düşen görevler hakkında
bilgi verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Şule Taş Gülen, korunmak için yapılması gerekenler hakkında
“Meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilmeli. Spor
veya haftada en az üç gün,
yarım saat düzenli, tempolu yürüyüş yapılarak vücut
direnci artırılmalı. Alkol,
sigara ve zararlı maddelerden kaçınılmalı. Gelişigüzel
antibiyotik ve ampirik ilaçlar (uygun olmayan bitkisel karışımlar) kullanmak
vücutta dirençli mikroorganizmaların
gelişimine
neden olduğundan hekim
önermediği taktirde kullanılmamalı.” şeklinde konuşarak açıklamalarına son
verdi.

Ƃ3 2ô2019 "Ę & #0

27

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Üniversitemizde “Fikri ve Sınai Haklar ile Patent
Okuryazarlığı” konuşuldu
Üniversitemiz Teknoloji
Geliştirme A.Ş. tarafından
“Fikri ve Sınai Mülkiyet
Hakları Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi”
kapsamında
düzenlenen
“Patent Farkındalık Araştırma Eğitimi” 14 Şubat 2019
tarihinde Atatürk Kongre
Merkezi Miletos Salonu’nda
gerçekleşti.
Etkinliğe Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Üniversitemiz Teknokent
A.Ş. Müdürü Doç. Dr. Cemal
İyem, Erdem Kaya Patent
Marka Uzmanı Nur Yağcı
Alan, akademik personel ve
çok sayıda öğrenci katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Teknokent A.Ş
Müdürü Doç. Dr. Cemal
İyem, içinde bulunduğumuz
çağın bilgi çağı olduğunu
belirterek yapay zekâ, robotik kodlama ve otomasyon
ile üretim maliyetlerinin
düşürülmesinin hedeflendiğini vurguladı. Doç. Dr.
Cemal İyem, “Firmalar üretim maliyetlerini düşürmek
ve rekabet avantajı sağla-

yabilmek için farklı stratejiler geliştirmeleri gerekiyor.
Bu stratejilerin başında da
marka, patent, fikri sınai ve
mülkiyet hakları konusunda yapılan çalışmalar gelmektedir.” diye konuştu.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, yaptığı konuşmada, Teknokentlerin
önemine değinerek yeni
dönemde
Üniversitemiz
Teknokentinin, akademisyen ve araştırmacılarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri ve büyük
şirketlerle iş birliği yapabi-

lecekleri bir sinerji merkezi
olmasını hedeflediklerini
kaydetti. Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Bilgiyi
elde tutmanın dünya siyaset, askeri ve ekonomik
düzlemde ön plana çıktığı
günümüz dünyasında markalaşma, patent sahipliği
ve bunların ekonomik güce
dönüştürülmesi çok önemli
bir yer tutmaktadır. Ortaya
konulan fikirlerin ticarileştirilmesi ve bu bilginin ülke
ekonomisi için kullanılması
stratejik önem arz etmektedir. Bu açıdan üniversite
bünyesindeki çalışmalarda

patent ve patent kazanımlarından
yararlanılması,
hedefe dönük hızlı Ar-Ge
çalışmalarının yürütülmesi
amacıyla ADÜ Teknokent
A.Ş. tarafından patent, marka ve farkındalık araştırma
eğitimi
düzenlenmesini
son derece önemsiyorum.”
diye konuştu.
Rektörümüzün konuşmalarının ardından, Erdem Kaya
Marka ve Patent Uzmanı
Nur Yağcı Alan, marka, patent, fikri, sınai ve mülkiyet
hakları ve telif hakları konularında sunum yaptı.

Üniversitemizde yazar çalıştayı düzenlendi
Üniversitemiz Kütüphane
Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Springer Nature
Yayınevi iş birliğiyle Kütüp-

hane Eğitimleri kapsamında düzenlenen “Springer
Nature Yazar Çalıştayı”, 13
Şubat 2019 tarihinde Mer-

kez Kütüphane Seminer
Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinliğin
konuşmacıları
Springer Nature Lisanslama Müdürü Selin Şencanlı ve Satış Direktörü
Şahin Giray, Üniversitemiz
akademisyenlerine yönelik düzenlenen seminerde
akademik yayın hazırlama
süreçleriyle ilgili bilgiler
verdi.
Akademisyenler, doktora ve
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yüksek lisans öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği
çalıştayda
katılımcılara,
uluslararası dergilerde başarılı makale yayınlamanın
ve alanlarındaki etkilerini
üst düzeye çıkarabilmenin
yolları anlatıldı. Etkinlikte,
akademik yayıncılık, etkili
yazım stratejileri ve yayın
etiği kuralları hakkında
bilgiler verilerek bilimsel
araştırmaların yayınlanması ile ilgili tüm süreçler ele
alındı.

Üniversitemizde CFD Yazılım Eğitimi gerçekleşti
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından
düzenlenen CFD Yazılım
Eğitimi, 6 Şubat 2019 tarihinde Üniversitemiz Atatürk
Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.
Eğitmen Sinan Soğancı’nın
konuşmacı olarak katıldığı
programda, açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi
Sinan Güçlüer, öğrencilerin

mesleki ve kişisel gelişimi
noktasında eğitim programlarına önem verdiklerini ifade ederek bu fırsatları
değerlendirerek kendilerini
geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.
Program sonunda eğitmenlere Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Pınar Demircioğlu tarafından Teşekkür Belgeleri
takdim edildi.

ADÜ Teknokent öğrencilerinin başarısı
Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi
bakış açısı ve girişimcilik
yetkinliği kazandırmak ama-

cıyla düzenlenen “TÜSİAD
Bu Gençlikte İş Var” programının en önemli etaplarından biri olan Girişimcilik

Kampı’nda ADÜ Teknokent
Ön Kuluçka öğrencileri Enes
Demirel, Canberk Hayretdağ
ve Feruz Can Kahveci en iyi
100 proje arasına girmeyi
başardı.
Bu yıl Türkiye’nin 21 şehrinden 36 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen Girişimcilik Kampı’nda 2096 proje
arasından 96. olarak güzel
bir başarıya imza atan öğrencilerimiz, ihtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum
tekniklerine kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm
bilgileri içeren beş günlük

yoğun eğitim programına
katıldı. Ayrıca girişimcilik
ekosisteminden 100’ü aşkın paydaşla tanışma ve
network kurma imkânına
sahip olan öğrencilerimiz,
sektör lideri TÜSİAD üyeleri, program paydaşları ve
girişimcilik ekosisteminden
onlarca mentora fikir danışarak, yenilikçi iş fikrini
ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürme fırsatı
edindi.
Kampa katılan tüm ekipler
TÜSİAD Girişimci Kulübü
2019 mezunları olarak görev almaya hak kazandı.

Öğretim elemanlarımızın kitabı yayımlandı
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Pınar Okyay ve Arş. Gör. Dr.
Ferhat Yıldız’ın birlikte yazıp hazırladığı “Sağlık Araştırmalarında Deneysel Desenler & Genel Yan Tutma
Kaynakları” adlı kitap, Halk
Sağlığı Uzmanları Derneği
(HASUDER) yayını olarak
yayımlandı.

Akademisyenler, araştırma
görevlileri, tıp öğrencileri
başta olmak üzere sağlık
araştırmaları yapan herkese hitap eden kitap, deneysel desenler ve genel yan
tutma kaynakları olmak
üzere iki bölümden oluşuyor. Kitabın ilk bölümünde
deneysel desenlerde temel
kavramlar, deneysel yaklaşım, deneysel modeller ve

örnekler, görseller; ikinci
bölümünde sağlık araştırmalarındaki hatalar, yaygın
yan tutma (bias) kaynakları
ve sonuçları ile olumsuz örnekler anlatılıyor.
Kitap, sağlık alanında az ele
alınan konuları içermekte olup, araştırmacılar için
temel bir kaynak niteliğindedir.
Ƃ3 2ô2019 "Ę & #0
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Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Eğitimi gerçekleşti
Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezi (ŞÖNİM) ve Üniversitemiz Kadın Sorunları
Araştırma Merkezinin ortaklaşa düzenlediği, “Kadına
Şiddete Karşı Farkındalık
Eğitimi,” 29 ve 31 Ocak 2019
tarihinde Öğretim Üyeleri
Bloğu Seminer Salonu’nda
gerçekleşti.
Psikolog
Begüm
Ergin
Gül’ün sunumuyla gerçekleşen, Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr.
Meryem Eken, Hastane Müdür Yardımcısı Filiz Görsen,
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülsün Pekçetin, öğretim üyelerimiz, personelimiz
ve halkımız katıldı.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal eylem planı
hakkında bilgi veren Psikolog Begüm Ergin Gül, eylem
planının amaçlarını kadına

yönelik şiddetle mücadelede tüm tarafların sürece
dâhil edilmesi, ilgili mevzuat ve kamu politikası açısından hedef ve faaliyetlerin
belirlenmesi olarak aktardı.
Begüm Ergin Gül, Dünya
Sağlık Örgütünün (WHO)
şiddeti, “İstemli bir şekilde,
tehdit yoluyla ya da bizzat
kişinin kendisine, diğer bir

kişiye, bir gruba ya da topluma yönelik olarak yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme bozukluğu veya
gelişmede gerileme ile sonlanma olasılığı yüksek bir
biçimde fiziksel güç ya da
nüfuz kullanılması” olarak
tanımladığını belirtti. Gül,
Şiddetin kadınlar için neden
önemli bir sorun olduğunu

ayrıntılı olarak ele aldı.
Psikolog Begüm Ergin Gül
sunumunda; şiddetin nedenleri, şiddetin etkileri,
şiddetin kadın sağlığı üzerindeki sonuçları, kadına
yönelik şiddet konusunda
hizmet veren kamu kurum
ve kuruluşları hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Masalları Azerbaycan'da tanıtıldı
Üniversitemiz İletişim
Fakültesi Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü Öğretim
Elemanı Arş. Gör. Nilüfer
Üstündağ Özel’in, 3 Şubat
2019 tarihinde Bakü’nün en
eski yerleşkesi İçerişehir’de
bulunan Abşeron Sanat
Galerisi’nde açılışı yapılan

“Anadolu Masalları” isimli
sergisi sanatseverlerle buluştu.
Anadolu’nun 19 farklı ilinin
masallarının resimlendiği
19 illüstrasyon çalışmadan
oluşan sergi, 7 Şubat 2019
tarihine kadar devam etti.

Tüberküloz (Verem) Hasta Okulu gerçekleşti
Tüberküloz (Verem) Hasta
Okulu, 15 Şubat 2019 tarihinde Öğretim Üyeleri Bloğu Seminer Salonu’nda gerçekleşti.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Dr. Öğr. Üyesi Onur Yazıcı,
tüberkülozu ‘‘Mycobacterium
tuberculosis” isimli mikro-

bun insanlarda yaptığı, tüm
organları tutabilen, bulaşıcı
ve tedavi edilmezse ölümle
sonuçlanabilen bir hastalık
olarak tanımladı.
Yazıcı, “Veremli bir hastanın öksürmesi, hapşırması
veya konuşması sonrasında
ortama saçılan mikroplar o

ortamda bulunan kişiler tarafınca solunum yoluyla vücuda alınır. Ama mikrobu alan
herkeste hastalık gelişmez.”
sözleriyle hastalık hakkında
bilgi verdi ve hastalığın bulaşması için genellikle verem
hastası bir kişi ile belirli süre
birlikte yaşamak gerektiğini
aktardı.

Dr. Öğr. Üyesi Onur Yazıcı;
sunumunda
tüberkülozun
belirtileri, tanının nasıl konulduğu, tedavi ve destek
tedaviler hakkında bilgiler
verdi.
Eğitim, soru-cevap bölümü
ile sona erdi.
Ƃ3 2ô2019 "Ę & #0
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“Okulda Üniversite Öğretmen Yetiştirme Modeli”
konferansı düzenlendi
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından eğitimcilere yönelik düzenlenen
“Okulda Üniversite Öğretmen Yetiştirme Modeli”
konferansı, 20 Şubat 2019
tarihinde Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Devlet eski Bakanı Yüksel
Yalova’nın da katıldığı, MEF
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa
Özcan’ın konuşmacı olarak
yer aldığı “Okulda Üniversite Öğretmen Yetiştirme
Modeli” konulu konferan-

sa, başta Eğitim Fakültesi
öğretim elamanları olmak
üzere çok sayıda öğretmen
ve öğretmen adayı katılım
gösterdi.
Öğretmen yetiştirmede kullanılan hali hazırdaki modelin başarıya ulaşma konusunda sıkıntılar yaşadığını
belirten Prof. Dr. Mustafa
Özcan, öğretmen adaylarına
yönelik belirlenen derslerin
tekrar ele alınması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özcan öğretmenliğin değerli
bir meslek olduğuna ve bir
mesleğin ancak uygulama

yapıldığı yerde öğrenildiğine de vurgu yaptı.
Konferans sonunda Üniversitemiz Eğitim Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Cumali Öksüz
tarafından plaketi takdim
edilen Prof. Dr. Mustafa Özcan katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

‘Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’ Projesinin
etkinlikleri devam ediyor
Üniversitemiz yürütücülüğünde, Kadın Yöneticiler
Cam Tavanı Kırıyor Projesi
kapsamında Aydın ilindeki
eğitim kurumlarında görev
yapan kadın yöneticilere
yönelik düzenlenen “Cam
Tavan Farkındalık Eğitimi”
13 Şubat 2019 tarihinde
Aydın Doğa Koleji’nde gerçekleşti.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ruhi Sarpkaya koordinatörlüğünde
yürütülen
Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor (2017-1-TR01KA204-045966) (Breaking
The Glass Ceiling For Women Administrators) adlı
ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi
Stratejik Ortaklık Projesi’nin
2. Fikri Çıktısı olan “Cam Ta-

van Eğitim Programı” kapsamında düzenlenen eğitim
Üniversitemiz, Aydın İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Aydın
Kültürel Gelişim Derneği
koordinatörlüğünde
gerçekleşti. Eğitimin açılışına
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali
Öksüz, Aydın İl Milli Eğitim
Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Aydın ili mer-

kez ve ilçelerindeki eğitim
kurumlarında çalışan kadın
yöneticiler katıldı.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali
Öksüz’ün açılış konuşmasının ardından, “Cam Tavan
Sendromu”, “Başa Çıkma Becerileri” ve “Yöneticilik Eğitimi” konularındaki eğitimler;
Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyeleri Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya, Doç. Dr. Yalçın
Özdemir, Dr. Öğr. Üy. Ali Serdar Sağkal ve Prof. Dr. Ruhi
Sarpkaya tarafından verildi.
Tüm gün süren eğitimlerde,
projenin üçüncü fikri çıktısı
süresince yetiştirilecek olan
mentörlerin seçimi için gerekli çalışmalar da gerçekleştirildi. Projenin bir sonraki aşamasında bu eğitimler
sonunda başarılı olan gönüllü yöneticiler mentörlük
eğitimine alınacak.
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Darbeler ve Dersler Konferansı gerçekleşti
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aydın İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Darbeler
ve Dersler” konulu konferans,
25 Şubat 2019 tarihinde
Üniversitemiz Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
TBMM 20. Dönem Milletvekili Şevki Yılmaz’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Üniversitemiz Rektör
Danışmanı Hüseyin Turgut,
Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, TÜGVA Aydın
İl Temsilcisi Sefa Şık, Aydın
Sivil Toplum Kuruluşları
Platformu Dönem Başkanı
Murat Sandıkcılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Konferansın açılış konuşmasında TÜGVA Aydın İl Temsilcisi Sefa Şık, gençliğin
karanlık günlerden geçtiğini,
tüm olumsuzluklara rağmen
hak aramanın, ümidin ve
birlikteliğin kıymetini bilerek aydınlık günlere ulaşıl-

dığını söyledi. Darbelerin
geçmişten günümüze kadar
ülkemizde yarattığı olumsuz
etkilerden bahseden TBMM
20. Dönem Milletvekili Şevki Yılmaz, bu tür girişimlerin
milletimizin gösterdiği dik
duruşla güçlü bir şekilde
üstesinden gelindiğini ifade
etti. Millet olarak bilinçli ve
imanlı olmanın önemine işaret eden Şevki Yılmaz, “Darbeler şeytanın mesleğidir,
müslümanlar darbeci değildir. 124 bin peygamberden
1 tane darbe yapan yoktur,
ilk darbe şeytanındır. Bizim
işimiz sevgiyledir.” diyerek
ülkemizi ve milletimizi her
türlü tehlikeli duruma karşı
ayakta tutmanın ancak bu
niteliklerle mümkün olacağını söyledi.
Bulunduğumuz
coğrafyanın stratejik açıdan önemini
vurgulayan Yılmaz, dışarıdan
gelebilecek tehditlere karşı
da birlik ve beraberlik içinde
olunması gerektiğini belirte-

rek, gençleri bu doğrultuda
bilinçlendirmek gerektiğinin
altını çizdi.
Konuşmalarından
dolayı
Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, TÜGVA Aydın
İl Temsilcisi Sefa Şık ve Aydın Sivil Toplum Kuruluşları
Platformu Dönem Başkanı
Murat Sandıkcılar; TBMM
20. Dönem Milletvekili Şevki
Yılmaz’a teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.
Konferans sonunda, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir’i ziyaret eden Şevki

Yılmaz, yeni görevinin kendisine hayırlar getirmesini
temenni etti. Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Şevki Yılmaz’ı Üniversitemizde
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, Aydın Adnan
Menderes Üniversitesinde
vatanını, milletini, devletini
seven, dini inançlarına bağlı,
küresel düşünebilme yetisine sahip, çağın gerekliliklerini yerine getirebilen; ancak
bunu yaparken de öznel kültüründen kopmayan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kütüphanemizin Eğitim Seminerleri devam ediyor
Üniversitemiz Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı tarafından düzenlenen “Web of Science
(WOS) Keşif ve Atıf Veritabanı Eğitimi” 27 Şubat 2019
tarihinde Merkez Kütüphane Seminer Salonu’nda gerçekleşti.

Atıf tarama motorunun nasıl kullanıldığına dair bilgiler veren seminerin eğitimcisi Derya Soğuksu, “WOS;
bilimsel çalışmalar yürüten
lisans, yüksek lisans öğrencileri ile akademisyenlere
araştırmalarını sürdürürken
yardımcı olmak amacıyla

kurulmuştur. Atıf dizinlerini
web ortamında araştırmacıya sunarken daha önce
kimler tarafından hangi konularda araştırmalar yapıldığını öğrenme imkanı sağlar.” dedi. WOS’un bilimsel
ve akademik araştırmalara
nasıl yön verebileceğine de

değinen Derya Soğuksu, bilgilendirmenin ardından katılımcılarla birlikte Keşif ve
Atıf Veritabanı’nda bir konu
üzerinde canlı demo yaptı.
WOS; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve İnsani Bilimleri konu alan
12.000’den fazla dergi ve
148.000 konferans bildirisini düzenli olarak tarayarak
araştırma alanınızla ilgili
prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlıyor. Üniversitemiz
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Web
of Science iş birliği sayesinde ADÜ ailesi veri tabanına
rahatlıkla ulaşabiliyor.
Ƃ3 2ô2019 "Ę & #0
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Devesütü Projesi desteklenmeye uygun bulundu
İspanya Tarım Gıda ve
Teknoloji Araştırma Enstitüsü (IRTA) önderliğinde;
İspanya, Almanya, Fransa İtalya, Hırvatistan gibi
Avrupa Birliği ülkeleri ile
Cezayir, Fas ve Türkiye’den
araştırıcıların
ortaklaşa
hazırladıkları
“DEVESÜTÜ - Akdeniz Havzasında
Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Arttırılması” başlıklı proje,
Avrupa Komisyonu PRIMA
(Partnership for Research
and Innovation in the Mediterranean Area- Akdeniz Bölgesinde Araştırma
ve Yenilikçilik Ortaklığı)
Programı tarafından desteklenmeye uygun bulundu.
PRIMA, su ve tarımsal
gıda sistemlerinin sürdürülebilir yönetimi için
ihtiyaç duyulan çözümler
geliştiren, bir kısmı AB’nin
araştırma ve inovasyon
programı Horizon 2020
tarafından finanse edilen,
asıl amacı iklim değişik-

liğinden ağır bir şekilde
etkilenen bir bölgede su
mevcudiyetini ve sürdürülebilir tarım üretimini geliştirmek için yeni Ar-Ge
yaklaşımları geliştiren bir
programdır.
DEVESÜTÜ (CAMELMILK)
projesinde üreticiler, işleyiciler, distribütörler ve
tüketicilerin de dahil olduğu Akdeniz havzasında
deve sütü zincirindeki aktörlerin rekabet gücünü,

büyümesini ve etkileşimini güçlendirmek ve ticari etkileşimi arttırmak, iş
birliğini kolaylaştırmak ve
Akdeniz’in iki kıyısı arasında köprü oluşturmak
için AB gıda standartlarına uygun, sürdürülebilir ve
verimli deve sütü üretimi
ve işlenmesi için teknolojik ve örgütsel yenilikleri
benimsemek amaçlanıyor.
CAMELMILK
projesinde
Türkiye’yi temsilen Üni-

versitemiz Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç
(Türkiye Koordinatörü) ile
araştırıcı olarak Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selda
Bulca ve Ziraat Fakültesi
Zootekni Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi
Alkan Çağlı ile Aydın’dan
Kaya Kardeşler Deve Çiftliği ve Ovacık Mandıra yer
aldı.

Didim MYO’da seminerler başladı
Üniversitemiz Didim
Meslek Yüksekokulunda,
21-22 Şubat 2019 tarihle-

rinde ‘Mülakat Teknikleri
ve Özgeçmiş Yazım Teknikleri’ semineri verildi.

Kariyer günleri öncesinde
öğrencileri bilgilendirmek
amacıyla düzenlenen se-

minerde konuşmacı olarak
Öğr. Gör. M. Nimet Çavuş
yer alırken, seminer öğrenciler tarafından ilgiyle
izledi.
Öğr. Gör. M. Nimet Çavuş
seminerde, iş başvurularının kabul edilmesinde önemli bir rolü olan
özgeçmişlerin etkili bir
şekilde nasıl hazırlanabileceğine ve iş görüşmelerinde potansiyelin karşı
tarafa doğru şekilde nasıl
aktarılabileceğine örneklerle açıklık getirdi.
Ƃ3 2ô2019 "Ę & #0
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