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Sevgili Arkadaşlar,

Nisan ayı bizler için sadece baharın en güzel ayı değil, Türk Milletinin ege-
menliğini ilân ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı aydır. 1920 
yılında işgal altında açılan Gazi Meclisimiz cennet ülkemizin düşmandan 
kurtuluşunda karargah görevini üstlenmiştir. Bu kutlu kuruluş gününün 
tüm dünya çocuklarına hediye edilmesi bizlerin çocuklarımıza taşıyacağı 
en büyük mirastır. Çocuklarımızla coştuğumuz ve şenlik havasında kutladı-
ğımız bu bayramın, her yıl aynı coşkuyla kutlanmasını temenni ediyorum.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak gerek ilimiz gerekse ülkemiz 
için atılan her güzel ve önemli adımın takipçisi ve destekçisiyiz. Üniversi-
temiz Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen İSG Toplantısı, ADVAK Toplantısı 
ve TÜBİTAK Bölge Koordinatörleri Toplantısı, Aydın Ticaret Borsası’nda 
gerçekleştirilen İncir Çalıştayı  gibi pek çok önemli toplantıya ev sahipliği 
yaptık ya da katkı katkı sağladık.

Üniversitemiz bu ay; ülkemizin uluslararası arenada  itibarını zedeleme 
amaçlı olarak tartışmaya sunulan  Ermeni Meselesi’ni de masaya yatırdı. 
Bu konuda aktif olarak çalışan saygın öğretim üyelerimizle beraber me-
seleyi bilimsel yönden ele alarak bu konudaki bilimsel gerçeklerin dünya 
kamuoyuna duyurulması üzerine çalışmalar yaptık. Ülkemiz üzerinden oy-
nanan oyunlara bir bilim adamı olarak bizlerin asla sessiz kalmayacağını 
bir kez daha gösterdik.

Üniversitemiz; yabancı öğrencilerin haklarını ve yükümlülüklerini gös-
teren kültür çalıştayına ve öğretim üyelerimizin doçentliğe geçişte ders 
anlatımlarına da yine bu ay içerisinde sahne oldu.

Bu ay ilimiz basın mensuplarıyla da bir araya geldik. Mesleklerini onurla-
rıyla yapan gazetecilerimizi Merkez Kampüsümüzde ağırlayarak onlarla 
hem sıcak bir atmosferde içten bir söyleşi yaptık hem de projelerimizi ve 
hayallerimizi onlara anlattık. Katılan tüm gazeteci arkadaşlarıma buradan 
bir kez daha teşekkür ediyorum.

Üniversitemiz için çalışmaya, üretmeye ve yürütülen her çalışmaya destek 
vermeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

Üniversitemizde yapay zeka ele 
alındı
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Üniversitemiz Yönetimi yerel basınla 
buluştu

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir başkanlığın-
da gerçekleşen basın top-
lantısına, Rektör Yardımcıla-
rımız Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Prof. Dr. Ali Akyol, Rektör Da-
nışmanımız Hüseyin Turgut 
ile Aydın ili ve çevresinde 
görev yapan basın mensup-
ları katıldı.

Göreve geldikleri günden 
bu yana geçen üç aylık süre-
ci değerlendirerek sözlerine 
başlayan Rektörümüz Prof. 

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
katılımcı yönetime ve şef-
faflığa önem vereceklerini 
söyledi. Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, “Aka-
demisyen hocalarımızla ve 
öğrencilerimizle katılımcı 
bir yönetim anlayışıyla oku-
lumuzu öncü bir ilim yuvası 
haline getirerek bilim üre-
teceğiz. Ses getiren, yol gös-
terici projelerimizi birlikte 
hayata geçireceğiz.” dedi.

Halk bilincine dayalı, gücü-

nü halktan alan bir anla-
yışla statükoyu kırarak ça-
lışmalarını yürüteceklerini 
belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
“Yeni dönem liyakat, refa-
kat ve sadakat dönemidir. 
Personeli ve öğrencisiyle 
bir bütün olan Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesinde 
vatanını, milletini, devletini 
seven, Türkiye Cumhuriye-
tinin stratejik hedeflerine 
ulaşabilmek için milli de-
ğerlerine sahip çıkan, çok 

okuyan, araştıran gençler 
yetiştirmeyi hedefliyoruz.” 
dedi. 

Basın mensuplarıyla uzun 
süredir bir araya gelme ar-
zusunda olmalarına rağmen 
ülkenin siyasi gündemi se-
bebiyle toplantıyı ancak 
gerçekleştirebildiklerini 
ifade eden Rektör Danış-
manı  Hüseyin Turgut ise 
basın mensuplarını ve sahip 
oldukları misyonu önemse-
diklerini belirtti.

Üniversitemiz yönetiminin göreve geldikleri günden bu yana geçen süreci ve yerel basının Üniversitemizden 
beklentilerini değerlendirdiği kahvaltılı basın toplantısı, 15 Nisan 2019 tarihinde Merkez Kafeterya’da 

gerçekleşti
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Terör örgütlerinin üniversite 
yapılanmalarına fırsat tanı-
mayacaklarını da 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.

Yeni dönemde Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesinin 
üstleneceği misyon hak-
kında konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, halkla bütünleşmiş bir 
Üniversite olgusunu önem-
sediklerini vurguladı. Basın 
mensuplarının bu bağlam-
da üstlendikleri misyonun 
farkında olduklarını söy-
leyen Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, ye-
rel basınla iş birliği içinde 
çalışmalar yürütmek iste-

diklerinin altını çizdi. Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
“İnsan tek başına kendini 
şekillendiremez, halkla bü-
tünleşmeliyiz. Yeni dönem-
de ilin önem ve öncelikle-

rini sizlerden öğreneceğiz. 
Aydın’a hizmet için geldik, 
bizlere destek olun; en kü-
çük bilgiyi bizimle payla-
şın” diyerek Üniversitenin 
kapılarının her zaman basın 

mensuplarına açık olduğu-
nu vurguladı.

Toplantı, basın mensupları-
nın sorularının cevaplandı-
rılması ile son buldu.
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Üniversitemizde Ermeni Meselesi
masaya yatırıldı

Etkinliğe İlimizi Valisi Yavuz 
Selim Köşger, Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, Rektör Yardımcıları-
mız Prof. Dr. Mehmet Aydın 
ve Prof. Dr. Ali Akyol, Genel 
Sekreter Baki Aslantaş, İl 
Müdürleri, davetliler, per-
sonelimiz ve çok sayıda öğ-
renci katıldı. 

Osmanlı Devleti’nin olay 
çıkaran ve isyan eden Er-
menilere karşı yürürlüğe 
soktuğu Sevk ve İskân Ka-
nununun 104. yılında Üni-
versitemizde düzenlenen 
panel, Fen – Edebiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hüseyin Üreten başkan-
lığında gerçekleşti. Panelde 
Fen – Edebiyat Fakültesi 
akademisyenleri Doç. Dr. 
Dilşen İnce Erdoğan, Doç. 
Dr. Ahmet Toksoy ve Öğre-

tim Görevlisi Banu Berber 
Babalık, tarihten günümüze 
“Ermeni Meselesine” açıklık 
getirdi. 

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan etkinlikte Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü öğrencile-
ri Mahsuni Seven, Yudum 
Çiçek, Hüseyin Gültekin ve 

Yalçın Balon Öğretim Gö-
revlisi Esra Çetin’in Şefli-
ğinde Erzurum Yöresine ait 
türküleri seslendirdi. 

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Ermeni Meselesinin siya-
si, diplomatik, sosyolojik,  
uluslararası hukuk ve eko-
nomik olmak üzere birçok 

yönünün bulunduğuna dik-
kat çekerek bu konuyu siya-
si bir olay olarak görmeden 
bir bilim insanı objektifliği 
ile meselenin tarihsel arka 
plan ilişkilerini önceleyerek 
tarih süzgecinden geçiril-
mesi gerektiğini vurguladı. 
Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, Bizans 
Döneminde, İstanbul’a gir-
mesi dahi yasak olan Er-

Üniversitemizce düzenlenen, “Ermeni Meselesi” 
paneli, 24 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Kongre 

Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.



   
2019    5

meniler’in 1453 tarihinden 
sonra Gayri Müslim tebaa 
içerisinde “Teba-i Sadıka” 
haline geldiğini daha son-
ra farklı milletlerin kendi 
çıkarları doğrultusunda Er-
menileri Osmanlı Devleti’ne 
karşı kışkırttığını ifade etti. 
Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, “PKK 
terör örgütünün arkasında 
yer alan Ermeni Diaspora-
sına, 30.000 şehidimiz ve 
aileleri adına bir Türk ev-
ladı olarak bir bilim adamı 
olarak lanet ediyorum. Yine 
geçtiğimiz günlerde Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron’un 
asılsız Ermeni iddialarını 
meşrulaştırmak adına Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile aldığı 24 Nisan’ı “Ermeni 
Soykırımı Anma Günü” ilan 
etme kararını ahlaki bir suç 
olarak görüyor; “Aydın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
Senatosu” olarak aldığımız 
kararla bir kez daha kınıyo-
rum. Tarihi olayları politik 
çıkarları uğruna malzeme 
olarak kullanan ve haddi-
ni aşanları “Türk - Ermeni 
Toplumları” arasında kin ve 
nefret yaratma gayretinde 
olanları tarih asla affetme-
yecektir.”  diye konuştu.

İlimiz Valisi Yavuz Selim 
Köşger, tarihin hiçbir saf-
hasında devlet kuramamış 
Ermeni Milletinin, bugün 
dinlerini, dillerini ve milli 
benliklerini koruyarak gü-
nümüze kadar gelmelerini 
Fatih Sultan Mehmet’e ve 
onun torunlarına borçlu ol-
duğunu ifade etti. Fransız 
İhtilali’nin getirdiği milli-
yetçilik akımının etkisiyle 
emperyalistlerin maşası ha-
line gelen Ermelerin, ASA-
LA terör örgütü aracılığı ile 
diplomatlarımıza yaptığı 
katliamların hafızasından 
silinmediğini ifade eden 
Vali Köşger, “Aziz Şehitleri-

mize Allah’tan rahmet dili-
yorum.” dedi.

Konuşmaların ardından 
başlayan panelde, Oturum 
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin 
Üreten, Ermeni Meselesinin 
birden çok disiplini etkile-
yen bir durum oluşturduğu-
nu ifade ederek bu mesele-
nin ancak bilim insanlarının 
çalışmalarıyla açıklığa ka-
vuşturulabileceğini söyledi. 
Yanlış bilinen bir gerçeğe 
de açıklık getiren Prof. Dr. 
Üreten,  Anadolu’nun Erme-
nilerin ana vatanı olmadığı-
nı ve göçlerle bu coğrafyaya 
geldiklerini ifade ederek 
Akad Uygarlığının kaynak-
larına göre ise Anadolu’daki 
Türk varlığının 4 bin 300 yıl-
lık olduğunu belirtti. 
“Amerikalı misyonerler çı-
karları için Ermenileri kul-
landı”
Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin (ABD) uluslaşma bilin-
cinin oluşmasını sağlayan 
Protestan Kiliselerinin,  Er-
menileri kullanarak Anado-
lu’yu savaşsız bir şekilde ele 
geçirebilmek amacıyla mis-
yonerlik faaliyetlerinde bu-
lunduğunu dile getiren Doç. 
Dr. Dilşen İnce Erdoğan, sö-
mürge yarışında geri kalan 

ABD’nin Ermenileri çıkarları 
doğrultusunda kullandığını 
söyledi. 

Rusların sıcak denizle-
re inme politikası sonucu 
Kafkaslarda güdümlü bir 
Ermeni devleti kurmak için 
çalışma yaptığını anlatan 
Doç. Dr. Ahmet Toksoy, Re-
van Türk şehri iken göçlerle 
buraları Ermenileştirdiğini 
vurguladı.  Doç. Dr. Ahmet 
Toksoy, Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Rusya’da Bolşevik 
İhtilali’nin gerçekleşmesiyle 
Rus Ordusu’nun ellerindeki 
silahları Ermenilere bırak-
tığını ve bu silahlarla Erme-
nilerin 3 milyon Türk’ü çe-
şitli işkencelerle öldürerek 
soykırım yaptığını ifade etti. 
Toksoy, “3 milyon Türk’ün 
hesabı sorulmalıdır” dedi.

Millet-i Sadıka olarak da 
adlandırılan Ermenilerin 
Osmanlı’nın en üst makam-
larına kadar yükselebildi-
ğinin altını çizen Öğretim 
Görevlisi Banu Berber Baba-
lık, 27 Mayıs 1915 tarihinde 

yürürlüğe giren Sevk ve İs-
kân Kanununun Osmanlı’ya 
karşı her hangi bir taşkınlık 
içerisinde bulunmayan ve 
Osmanlı’ya karşı sadık kalan 
Ermenileri koruma amacı 
taşıdığını ifade etti.  Baba-
lık, Sömürge yollarını gü-
vende tutmak, Rusya’ya ve 
Osmanlı’ya kaşı diplomatik 
koz olarak kullanmak üzere 
İngiltere’nin Ermenileri sü-
rekli kışkırttığını ifade etti.

Etkinliğin sonunda katılım-
cıların sorularını yanıtlayan 
panelistlere,  Valimiz Yavuz 
Selim Köşger ve Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir katkılarından dola-
yı teşekkür plaketi verdi.

Panel, “Belgelerle Ermeniler 
Tarafından Yapılan Katliam-
lar” sergisinin gezilmesiyle 
sona erdi.
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Çocuk Şenliği renkli görüntülere 
sahne oldu

Tralleis Meydanı’nda düzen-
lenen etkinliğe, Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, Rektör Danışmanı Hü-
seyin Turgut ve Üniversite-
miz öğretim üyelerinin yanı 
sıra ilköğretim öğrencileri 
katıldı.

Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin açılışının 99. yıl dö-
nümü nedeniyle bu yıl ilk 
defa düzenledikleri “Çocuk 
Şenliği” etkinliğinin heye-
canını yaşadıklarını ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, “23 
Nisan 1920’de ülke işgal 
altındayken Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılması 
tüm dünyaya Türklerin yok 
olmadığının, yok edilemeye-
ceğinin ilanı olmuştur. Türk 
Tarihinin dönüm noktala-
rından biri olan 23 Nisan 
1920 Türk bağımsızlığının 
bir simgesidir.  Ulus Devlete 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna giden yolun en 

önemli basamaklarından 
biridir.” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Türkiye Cumhu-
riyeti’nin geleceği olarak 
gördüğü çocuklara sesle-
nen Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir “Her 
biriniz bizim için çok değerli 
birer mücevhersiniz, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin geleceği-
nin garantisi sizlersiniz. Siz-
ler Cumhuriyet değerlerinin 
farkında olan birer vatanse-
ver olarak yetişmelisiniz ki 
bu vatan sevginizi gelecek 
nesillere de aktarabilesiniz.” 
mesajını verdi.

Rektörlük Senato Salonu’n-
da senato üyelerini temsil 
eden ilköğretim öğrencile-
riyle bir araya gelen Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, Üniversitenin 
idari işleyişi ve senatoda 
gerçekleştirilen toplantıla-
rın akışı hakkında öğrenci-

lere bilgi verdi. Üniversite-
deki yönetim şeklinin adil 
ve demokratik olduğunu 
vurgulayan Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, Rektörlük Makamı’nı 
öğrencilerden Ege Veli 
Demir`e teslim etti. Rektö-
rümüz Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdü-
rü Dr. Öğretim Üyesi Ayten 
Can, etkinliğin gerçekleş-
mesinde emeği geçen öğ-
retim üyeleri ve okul mü-

dürlerine teşekkür belgesi 
verdi.

Etkinlik Umurlu Kocagür 
İlkokulu roman dansı, Gazi 
Paşa Ortaokulu korosu, 
Mustafa Kiriş Ortaokulu 
halk oyunları, Cumhuriyet 
İlkokulu ritim grubu, Başak 
Koleji Bandosu, Ilıcabaşı İl-
kokulu ve Ortaokulu romen 
dansları gösterisi, Musta-
fa Kiriş Ortaokulu aero-
bik-step gösterisi ve çocuk 
oyunlarıyla son buldu.

Üniversitemiz ev sahipliğinde, ‘ADÜ Şehirde’ etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 

“Çocuk Şenliği Etkinlikleri”, 25 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşti. 
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Rektörümüz yarının büyükleriyle bir 
araya geldi

Üniversitemizde çeşitli et-
kinliklerle kutladığımız 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı sonra-
sında Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, ya-
rınlarımızın teminatı olan 
çocukları ziyaret etti. Üni-
versitemiz Uygulama Ana-
okulundaki çocuklarla bir 
araya gelen Rektörümüz, 
miniklerle tek tek tanışarak 
bir süre sohbet etti. Minik-
lerin de oldukça eğlenceli 
vakit geçirdiği ziyarette 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, miniklere 
hediyelerini kendi elleriy-
le dağıttı. Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 

“Yarınlarımızın en büyük 
teminatı çocuklarımızdır. 
Çocuklarımızı günümüz ko-
şullarına göre değil, yarının 
koşullarına göre eğiterek 
gözlerindeki pırıltıyı doğru 
alanlara kanalize etmeliyiz. 
Yarınların güçlü ülkesine 
ulaşabilmek için bunu şim-
diden yapmalıyız.” diye ko-
nuştu.

Etkinliğin sonunda Üniver-
sitemiz Uygulama Anaoku-
lu personeli ve çocuklarla 
23 Nisan Hatırası önünde 
fotoğraf çektiren Rektörü-
müz, miniklerle vedalaşır-
ken personele de çalışma-
larında başarılar diledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir 
Üniversitemiz Uygulama Anaokulu öğrencileriyle 

25 Nisan 2019 tarihinde bir araya geldi. 
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Etkinlik öncesi Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir’i makamında ziyaret 
eden Aile Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı İSG 
Müdür V. Sedat Yenidünya, 
iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusunun öneminin her ge-
çen gün daha da arttığını 
belirterek, Üniversitemizde 
İSG alanında yapılan çalış-
malardan duyduğu mem-
nuniyeti ifade etti.

Ülke çapında üniversite 
öğrencilerinin iş sağlığı 
ve güvenliği alanındaki 
farkındalığını arttırmayı 
amaçlayan sempozyuma, 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
İSG Müdür V. Sedat Yeni-
dünya, Rektör Yardımcıları-
mız Prof. Dr. Mehmet Aydın 
ve Prof. Dr. Ali Akyol, İSG 

Eğitim ve Araştırma Derne-
ği Başkanı Dr. Ömer Volkan 
Gök, Turkcell İletişim iSG 
Müdürü Dr. Serkan Alkan, 
Üniversitemiz Genel Sek-
reteri Baki Aslantaş, Rektör 
Danışmanı Hüseyin Turgut, 
il müdürleri ve İSG Toplulu-
ğu öğrencileri katıldı.

‘Hayata güvenle bağlan 
sloganıyla’ gerçekleşen 
sempozyumda; Turkcell 
İletişim Hizmetleri iSG Mü-
dürü Dr. Serkan Alkan, yap-
tıkları çalışmalar sonun-
da elde ettikleri verilere 
göre iş yerindeki kazaların 
%88’inin insan hatasından 
kaynaklandığını belirtti. 

Ülkemizin ulusal eylem 
politikalarının içinde genç 
iş sağlığı ve güvenliği ça-
lışmalarının önem taşıdı-
ğını belirten İSG Eğitim ve 

Araştırma Derneği Başkanı 
Dr. Ömer Volkan Gök, gele-
ceğe yönelik politikaların 
oluşturulmasında bu alan-
da yürütülen hizmetlerin 
yol gösterici olacağını ifa-
de etti.

Dokuz farklı ilin üniversite-
lerinde düzenlemeyi plan-
ladıkları sempozyumların 
üçüncüsünü Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesinde 
gerçekleştirdiklerini söyle-
yen Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İSG 
Genel Müdür V. Sedat Yeni-
dünya, “Teknik boyutun yanı 
sıra sosyal boyut bağlamın-
da insan faktörünü önem-
siyoruz. İnsana yatırım 
yapıyoruz. Hangi sektörde 
olursanız olun, iş sağlığı ve 
güvenliği önceliğiniz olsun. 
Gelecekteki mesleğinizi bu 
bilince sahip olarak yürüt-

menizi diliyorum.” diyerek 
üniversitelerle yürüttükleri 
çalışmaları verimli bulduk-
larını söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir; sempozyu-
mun, geleceği şekillendi-
recek gençlerin güvenlik 
kültürünü, sadece iş yaşan-
tısına değil aynı zamanda 
günlük yaşantısına da da-
hil ettiğini gösteren umut 
dolu bir oluşum olduğunu 
söyleyerek iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda çalış-
maların devam edeceğini 
vurguladı.

Genç İSG Sempozyumu iş 
sağlığı ve güvenliğinde “Di-
jital Dönüşüm”, “Tasarım-
da İş Güvenliği”, “Çalışma 
Hayatı Sizi Bekliyor” konu 
başlıklarındaki üç oturumla 
gün boyunca devam etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma Merkezi (İSGAM) Derneği ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ iş birliğiyle Üniversitemiz ev sahipliğinde 
düzenlenen 3. Genç İSG Sempozyumu’nun açılış töreni, 19 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde 

gerçekleşti. 

Üniversitemiz GENÇ İSG Sempozyumu’na 
ev sahipliği yaptı
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Üniversitemizde TÜBİTAK Bölge 
Koordinatörleri Konferansı gerçekleşti

Etkinliğe Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Ali Akyol, Rektör Danışmanı 
Hüseyin Turgut, Dokuz Eylül 
Üniversitesi akademisyen-
leri Prof. Dr. Gül Ünal Çoban 
ve Araş. Gör. Dr. Zekiye Öz-
gür ve Üniversitemiz perso-
nelinin yanı sıra çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan 
Rektörümüz  Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, Üni-
versitelerin nitelikli eğitim 
öğretim sunarak teori ve 
pratiğin bağlarını içsel-
leştirmiş, alanında meslek 
profesyonelleri yetiştirme-
nin yanı sıra, araştırarak, 
bilgi üreterek topluma hiz-
met etmeyi amaçladığını 

vurguladı. Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
varlık sebebimiz olan öğ-
rencilerimizin, ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu tüm alan-
larda bilimsel çözümler 
üretmelerini ve bu doğrul-
tuda bilgi ve becerilerini 
geliştirmelerine yönelik 
projeler üretmelerini teşvik 
etmek amacıyla yönetim 
olarak çalışmalarını sürdü-
receklerini kaydetti.

Rektörümüzün konuşmala-
rının ardından Dokuz Eylül 
Üniversitesi Öğretim Ele-
manları Prof. Dr. Gül Ünal 
Çoban ve Araş. Gör. Dr. Zeki-
ye Özgür, bu yıl yedinci kez 
düzenlenecek olan “TÜBİ-
TAK Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Proje Yarışmala-
rı” konusunda sunum yaptı. 

Akıllı Şehirler ve Ulaşım,  
Bilgi ve İletişim Teknoloji-
leri, Eğitim, Enerji ve Çev-
re,  Gıda ve Tarım,  Makine 
İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, 
Savunma, Uzay ve Hava-
cılık, Sosyal Yenilikçilik ve 
Girişimcilik kategorilerin-
de başvuruların açıldığını 
belirten Prof. Dr. Gül Ünal 
Çoban, 10 Mayıs 2019 ta-
rihine kadar başvuruların 
devam edeceğini söyledi. 

Etkinlik, katılımcıların so-
rularının yanıtlanmasını 
ardından Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Ali Akyol’un 
sunumu gerçekleştiren Do-
kuz Eylül Üniversitesi aka-
demisyenleri Prof. Dr. Gül 
Ünal Çoban ve Araş. Gör. Dr. 
Zekiye Özgür’e katkıların-
dan dolayı teşekkür belgesi 
verdi. 

Üniversitemiz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) Bölge Koordinatörleri Toplantısı, 19 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi 

Miletos Salonu’nda gerçekleşti. 
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Çalıştaya, Aydın Valisi Yavuz 
Selim Köşger, Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, ADÜ Teknokent AŞ Mü-
dürü Doç. Dr. Cemal İyem, 
Aydın Ticaret Borsası Yöne-
tim Kurulu Üyesi Kazım Gü-
naydın, Aydın İl Tarım ve Or-
man Müdürü Ahmet Ökdem 
ile çok sayıda akademisyen 
katıldı.

Aydın’da ilk defa düzenlen-
mesinden dolayı çalıştayın 
önemine vurgu yaparak ko-
nuşmasına başlayan ADÜ 
Teknokent Müdürü Doç. Dr. 
Cemal İyem, “ADÜ Tekno-
kent olarak bölgede gerçek-
leştirilen toplantılara iştirak 
ederek incirle ilgilenen sek-
tör temsilcilerini ziyaret et-

tik. Toplantı ve çalışmaların 
neticesinde bu çalıştayın 
düzenlenmesinin İlimiz ve 
bölgemiz için faydalı olaca-
ğı noktasında birleştik. Bu 
konuda bizleri destekleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e teşekkür-
lerimizi sunuyorum.” dedi.

Bu tür çalışmalara her za-
man destek olacaklarını 
belirten Aydın Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Üyesi 
Kazım Günaydın, düzenle-
nen çalıştayın önümüzdeki 
süreçte üniversite camiası-
nın yanı sıra ziraat odala-
rının, yönetici birliklerinin, 
çiftçilerin, tüccarların, ih-
racatçıların da katılımıyla 
geleneksel hale dönüşerek 

devam edeceğini söyledi.

Aydın’ın en kıymetli meyve-
si olan incir hakkında bilgi-
ler aktaran Aydın İl Tarım ve 
Orman Müdürü Ahmet Ök-
dem “37 bin hektar üretim 
alanı ve 186 bin fon üretim 
miktarıyla ülkemizde ve 
dünyada birinci konumda-
yız.” diyerek dünyada Aydın 
incirinin sahip olduğu pres-
tijli durumu anlattı.

İncirin kutsallığına değinen 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, düzenlenen 
çalıştayın nitelikli sonuçlar 
getirmesini temenni ederek 
“Kutsal kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’de yüce yaratıcımızın, 
adına ayetle  ‘Kasem’ (ye-

min)  ettiği bu nimetle il-
gili sektördeki paydaşlar ve 
akademisyenlerimiz bir ara-
ya geldi. Bizler bölgelera-
rası rekabette farklılaşmak 
ve bölgenin potansiyeline 
dayanan yenilikçiliğe dayalı 
bir üretim yapısı oluşturmak 
istiyorsak, kamu kurumları, 
özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları arasındaki iş bir-
liğini geliştirmek, kaynakla-
rın yerinde ve etkin kulla-
nımını sağlamak ve yerel 
potansiyeli harekete geçir-
mek zorundayız. Reel sektör 
ve Üniversitemiz arasında 
akademik bir bakış açısı 
geliştirmeye vesile olacağı-
na inandığım bu çalıştayın 
sizlerle yeni iş birliklerine 
ve projelere köprü olmasını 

Aydın Valiliği bünyesinde, ADÜ Teknokent AŞ ile Aydın Ticaret Borsası tarafından  düzenlenen “İncirin Tüm 
Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’” 3 Nisan 2019 tarihinde Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirildi

Aydın’ın inciri çalıştayda 
konuşuldu
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diliyor, tüm katılımcılara ve 
emeği geçen herkese ADÜ 
Ailesi adına hürmet ve say-
gılarımı sunuyorum.” dedi.

Çalıştayın son konuşma-
sını gerçekleştiren Aydın 
Valisi Yavuz Selim Köşger,  
Kuran-ı Kerim’de ve bütün 
kutsal semavi dinlerinde 
kutsal meyve olarak incirin 
bahsi geçtiğini söyleyerek; 
“Bölgemizde yetişen inci-
rin değerinin yeterince far-
kında değiliz. Kuru incirin 
dünyada en çok ihracatçısı 
Aydın ilimizdir. Niceliği ve 
niteliği arttırarak kaliteli 
incir üretimini sağlamak 
durumundayız.” dedi.

“İncirin Tüm Sorunları ve 
Çözüm Önerileri Çalıştayı”-
nın son bölümünde grup 
çalışmaları yapılarak rapor-
lar sunuldu.

Beş grup halinde gerçekleş-
tirilen grup çalışmalarının 
ilkinde; İncir Yetiştiricilik 
Sorunları Grubu incir üre-
tim miktarının düşmesi ve 
alanların daralması, üretim 
alanlarının planlanması, in-

cir yetiştirme tekniklerinin 
geliştirilmesi konularında 
çözüm önerileri bulmaya 
çalıştı. Hasat, depolama 
kurutma, işleme aşamaları-
nın öneminin vurgulandığı 
Hasat-Depolama ve İşleme 
Sorunları Grubu’nda yaş 
incirin iç ve dış pazarlara 
ulaştırılması ve hasat son-
rası kayıplarını minimize 
etmek için; hasat zamanı-
nın doğru tespit edilmesi, 
hasat sırasında gerekli öze-
nin gösterilerek mekanik 
zarardan korunması amaç-
landı. Ayıklama Teknikle-
ri ve Aflatoksin Analizleri 
Grubunun isminin Ayıkla-
ma Teknikleri ve Mikotok-
sin Analizleri Grubu olarak 
değiştirilmesinin konuşul-
duğu üçüncü grupta, Türki-
ye’de aflatoksin ayıklama 
makinalarının yerel olarak 
üretilmesi ve bunların diğer 
mikotoksinler içinde ortak 
olabilecek işaretlere göre 
düzenlenmesi ile üretimin 
fazla olduğu bölgelerde 
devlet destekli çiftçi baz-
lı soğuk hava depolarının 
oluşturulması konuları üze-
rinde duruldu. Dördüncü 

grup, Mevzuat Denetim, İh-
racat ve Pazarlama Grubu 
ise süreçlerdeki sorunların 
çözümü amacıyla; denetçi 
eğitimlerine önem veril-
mesi, özel labaratuvarların 
Bakanlık tarafından daha 
sıkı denetlenmesi, Aydın’da 
da bir il kontrol labaratu-
varının kurulması konula-
rının altını çizdi. Son çalış-
ma grubu Jeotermal Enerji 
ve İncir Grubunda, uzaktan 
algılama, coğrafi bilgi siste-

mi ve jeoistatiksel teknik-
ler kullanılarak jeotermal 
kaynakların neden olduğu 
zararlı etkilerin düzeyleri-
ni gösteren risk haritaları 
oluşturuldu. Sonuç bölü-
münde İncir başta olmak 
üzere bölgede yetişen 
ürünlerin, verimlilik, üretim 
ve kalıntı analizlerinin de-
taylı şekilde yapılması top-
rak ve su kaynaklarındaki 
değerlerin araştırılması gibi 
çıktılar rapor edildi.
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Üniversitemizde görevde 
yükselmeleri gerçekleşecek 
olan öğretim üyelerimizin 
Doçentlik Deneme Dersleri, 
2-3 Nisan 2019 tarihlerinde 
Rektörlük Senato Salonu’nda 
devam etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in başkanlı-

ğında gerçekleşen sunum-
lara; Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. 
Dr. Ali Akyol, dekanlar, gö-
revde yükselmeleri gerçek-
leşecek akademisyenlerimiz 
katıldı.

Doçentlik Deneme Dersine 
katılan Tıp Fakültesi Öğretim 

Üyeleri Mehmet Burak Çildağ 
ve Songül Çildağ,  Veteriner 
Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Göksel Erbaş, Uğur Parın, İb-
rahim Akın ve Serap Ünübol 
Aypak, Aydın İktisat Fakülte-
si Öğretim Üyesi Emetullah 
Yasemin Bozdağlıoğlu, Eği-
tim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Faruk Kalay, Ziraat Fakültesi 

Öğretim Üyesi Tendü Hilal 
Göktuğ jüri eşliğinde yapılan 
deneme dersinin ardından 
doçentliğe yükselmeye hak 
kazandı. Törende öğretim 
üyelerimiz yürüttükleri çalış-
malar hakkında bilgiler ve-
rirken,  Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, aka-
demisyenlerimizin başarıla-
rıyla gurur duyduklarını ve 
Üniversitemizin adını en iyi 
şekilde duyuracak çalışma-
lara destek vermeye devam 
edeceklerini söyledi.

Görevde yükselmeleri ger-
çekleşecen öğretim üyeleri-
mizi tebrik eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, akademisyenlerimize 
cübbelerini giydirerek bun-
dan sonraki çalışmalarında 
başarılar diledi.

Doçentlik Deneme Dersleri devam ediyor

Üniversitemizde Doçentlik Deneme Dersleri başladı
Üniversitemizde görevde 
yükselmeleri gerçekleşecek 
olan öğretim üyelerimizin 
verdikleri Doçentlik Dene-
me Dersleri, 1 Nisan 2019 
tarihinde Rektörlük Senato 
Salonu’nda gerçekleşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in başkanlı-
ğında gerçekleşen sunum-
lara; Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. 
Dr. Ali Akyol, dekanlar, gö-
revde yükselmeleri gerçek-
leşecek akademisyenlerimiz 
katıldı.

Doçentlik kadrosuna başvu-
ran Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Meryem Eken, Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Onur Yılmaz, Eğitim Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Meltem 
Yalın, Nazilli İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Funda Çondur, 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Gülnur Taşçı jüri eşliğinde 
yapılan deneme dersinin 
ardından doçentliğe yüksel-
meye hak kazandı.  Törende 
öğretim üyelerimiz yürüt-
tükleri çalışmalar hakkında 
bilgiler verirken, Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, üniversitemizin her 
geçen gün daha da büyüdü-
ğünü ifade ederek yönetim 
olarak akademisyenlerimize 

ve devam eden projelerine 
desteklerini sürdürecekleri-
ni ifade etti. Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Üniversi-
temizi akademik anlamda 
zenginleştirmek için çalış-
malarımızı sürdüreceğiz. 
Daha iyi bir noktaya gele-
bilmek için araştırmaların 
sayısını arttırarak en iyi ka-
liteyi yakalamayı hedefle-
meliyiz. Ulusal ve uluslara-
rası alanda örnek projelerle 

Üniversitemizin adını en iyi 
şekilde duyuracak çalışma-
lara destek vermeye devam 
edeceğiz.” dedi. 

Görevde yükselmeleri ger-
çekleşen öğretim üyeleri-
mizi tebrik eden Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, akademisyenleri-
mize cübbelerini giydirerek 
bundan sonraki çalışmala-
rında başarılar diledi.
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Üniversitemizde görevde 
yükselmeleri gerçekleşecek 
olan öğretim üyelerimizin 
Doçentlik Deneme Dersle-
rinin sonuncusu 4 -5 Nisan 
2019 tarihlerinde Rektörlük 
Senato Salonu’nda gerçek-
leşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in başkanlı-
ğında gerçekleşen sunuma; 
Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. 
Ali Akyol, dekanlar, görevde 
yükselmeleri gerçekleşecek 
akademisyenlerimiz katıldı.
Doçentlik Deneme Dersine 
katılan Tıp Fakültesi Öğ-
retim Üyeleri Kamil Varlık 
Erel, Eyüp Murat Yılmaz ve 
Yasemin Özkan, Fen - Ede-
biyat Fakültesi Öğretim 
Üyeleri Erkan Salan ve Ah-
met Toksoy ve Murat Aydaş,  
Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyeleri, Dilek Karışan Ko-
rucu, Bilge Ayrancı ve Elçin 
Ünal, Ziraat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Saime Seferoğlu, 
Koçarlı Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Üyesi Aytül Uçak 

Koç, jüri eşliğinde yapılan 
deneme dersinin ardından 
doçentliğe yükselmeye hak 
kazandı.

Törende öğretim üyeleri-
miz kendi alanlarıyla ilgili 
sunum yaparken,  görevde 
yükselmeleri gerçekleşecek 
olan öğretim üyelerimizi 
tebrik eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, akademisyenleri-
mizin başarılarıyla gurur 
duyduklarını ve Üniversite-

mizin adını en iyi şekilde 
duyuracak çalışmalara des-
tek vermeye devam edecek-
lerini söyledi. Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Ailemiz her geçen 
gün biraz daha büyüyor, 
Sizlere önerim, liyakatli ve 
sadakatli olun yani devlete, 
millete ve bayrağa sadakat-
li olmalısınız, kişilere de-
ğil. Unvanlar ve makamlar, 
bizi büyüdükçe küçülmeyi 
öğreten bir erdemdir. Un-
vanınızdan ve koltuğunuz-

dan güç almayın güç verin, 
ekmeğini yediğiniz, suyu-
nu içtiğiniz bu topraklara 
olan borcunuzu unutmayın 
ve daha çok çalışın. Sizleri 
tebrik ediyor başarılarınızın 
devamını diliyorum.” diye 
konuştu.

Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, konuşmalarının ar-
dından akademisyenlerimi-
ze cübbelerini giydirerek 
bundan sonraki çalışmala-
rında başarılar diledi.

Doçentlik Deneme Dersleri sona erdi

Köşk Belediye Başkanı Rektörümüzü ziyaret etti

Köşk Belediye Başkanı 
Nuri Güler ile AK Parti 
Köşk İlçe Başkanı Halil 

Mollaoğlu 10 Nisan 2019 
tarihinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 
makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, yeni göre-
vi dolayısıyla Nuri Güler’i 
tebrik ederek gerçekleşti-
recekleri çalışmalarda ken-
disine başarılar diledi. Yeni 

dönemde yerel yönetimlerle 
iş birliği içinde olacaklarını 
ifade eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Üniversite olarak hayata ge-
çirilmesi planlanan projele-
re destek verebileceklerini 
belirtti.

Güler ve Mollaoğlu,  Üniver-
sitemiz Köşk Meslek Yükse-
kokulunun Köşk İlçesi için 
artı bir değer oluşturdu-
ğunu söyleyerek Üniversi-
te-yerel yönetim iş birliğini 
önemsediklerini belirtti.
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Aydın Valiliği ve İŞKUR 
İl Müdürlüğünce or-
ganize edilen; ilimiz-

de faaliyet gösteren özel 
sektör ve kamu kuruluşları-
nın katılımıyla düzenlenen 
8. Aydın İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Fuarı’nın açılışı, 12 
Nisan 2019 tarihinde Aydın 
Atatürk Kent Meydanı’nda 
gerçekleşti.

İş yerlerinin nitelikli iş gücü 
ihtiyaçlarının karşılanması, 
iş arayan ve işverenlerin 
karşı karşıya getirilmesi, 
istihdamın korunması, art-
tırılması ve geliştirilmesine 
katkı sağlanması amacıyla 
düzenlenen organizasyona, 
Aydın Valisi Yavuz Selim 
Köşger, Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, İŞ-
KUR Genel Müdür Yardımcı-
sı Bekir Aktürk, il müdürleri, 
kamu kuruluşları ve özel 
sektör temsilcileri katıldı.

Hedef kitlesi 15-29 yaş 
aralığındaki bireyler olan 
fuara, turizm sektörü ön-
celikli olmak üzere 58 özel 
firma, 7 kamu kurumu ka-

tılım gösterdi. Fuarın açılış 
konuşmasını yapan İŞKUR 
Genel Müdür Yardımcısı 
Bekir Aktürk, 2017 yılı itiba-
riyle başlatılan istihdam se-
ferberliğinden bahsederek 
“Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan önderliğin-
de, Bakanımız Zehra Zümrüt 
Selçuk himayesinde yeni 
bir istihdam seferberliği 
başlattık. Bu seferberliğin 
programlarından biri şu an 
içinde bulunduğumuz is-
tihdam fuarıdır. Amacımız 
işverenlerimizin işgücü te-
minini burada sağlamak ve 

iş arayanların da iş arama 
alanını genişletmek ve ko-
laylaştırmaktır.” dedi.

Alternatif iş fırsatları ya-
ratmak amacıyla bu yıl se-
kizincisi düzenlenen istih-
dam fuarında bulunmanın 
mutluluğunu yaşadığını 
belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir,  
“Hayata hazırlamaya çalış-
tığımız öğrencilerimizi ve 
Aydınlı gençlerimizi bugün 
Aydın’da bulunan sanayici-
lerle tanıştıracağız. Reka-
betçi dünyada gençlerimiz 

sadece Aydın’daki iş gücüy-
le değil ülkemizdeki hatta 
dünyadaki iş gücüyle reka-
bet halindedir. Ekonomik 
ve sosyal gücü ortaya çıka-
ran en önemli faktör insan 
kaynaklarının iyi bir şekilde 
yetiştirilmesidir. Bizler yeni 
dönemde üniversite-sana-
yi iş birliğini en üst düzeye 
çıkartarak yetişmiş insan 
gücünü oluşturmak adına 
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi olarak görev ve so-
rumluluğumuzun bilinciyle 
hareket edeceğiz.” dedi.

Geleneksel hale gelen is-
tihdam fuarının organizas-
yonunda emeği geçenlere 
teşekkür eden Valimiz Ya-
vuz Selim Köşger “Aydın’da 
ben çalışmak istiyorum di-
yen herkese iş var. İş ara-
yanlar ile işveren senkro-
nizasyonunu sağlayacak ve 
geliştirecek olan İŞKUR ve 
paydaşı tüm devlet kurum-
larına katkıları için teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Etkinliğin sonunda konuş-
macılara teşekkür plaketleri 
takdim edildi.

Aydın İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Fuarı başladı
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Yabancılara Türkçe Öğ-
retiminde Kültür Ak-
tarımı Çalıştayı, 15-16 

Nisan  2019 tarihlerinde 
Üniversitemizce Rektörlük 
Toplantı Salonunda gerçek-
leştirildi.

Etkinliğe aynı zamanda ça-
lıştayın Onursal Başkanı 
olan Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet 
Aydın, Rektör Danışmanımız 
Hüseyin Turgut  ve çeşitli 
üniversitelerden yaklaşık 40 
akademisyen katıldı.

Kitle kültürü,  karşı kültür, 
milli kültür, evrensel kültür, 
bilim, sanat, demokrasi, etik, 
kültür öğretiminin teknik, 
estetik, psikolojik, sosyolojik 
dinamikleri ve yabancı dil 
olarak Türkçe  öğreticisi ye-
terlilikleri, yabancı dil olarak 
Türkçe öğretim setlerinin 
yeterlilikleri konu başlıkla-
rının ele alındığı çalıştayda 
uluslararası standartlarda dil 
öğretimi ve kültür transferi 
üzerine yapılan çalışmalar 
aktarıldı.

Çalıştayın açılış konuşması-
nı yapan Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir  
yabancılara dil öğretimi-
nin stratejik önemini vur-
guladı. Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Dünyada ülkelerarası ile-
tişimin bir hayli ilerlediği, 
bölgesinde lokomotif bir 
güç olan ülkemizin de je-
opolitik, jeostratejik, jeo-
ekonomik ve jeokültürel 
konum itibariyle birçok 
ülke  ile etkileşim içerisinde 
bulunduğu bir dönemde-
yiz. Türkiye’nin dışa açılan 
penceresi durumundaki 
Uluslararası Öğrencilerimiz 
bu iletişimin daha sağlıklı 
olması ve ülkemizin doğru 
şekilde tanıtımı açısından 
oldukça önemli. Nitekim 
uluslararası öğrencilerimiz, 
bizim ‘Gönüllü Kültür Elçi-
lerimizdir’. Ülkemizde mi-
safir etmekten büyük bir 
mutluluk duyduğumuz ya-
bancı öğrencilerimize sade-
ce dil öğretmek veya aka-
demik eğitim vermek değil, 
kültürümüzü de tanıtmak 
birincil sorumluluklarımız-
dandır. Bu noktada başta 

üniversitemizde bulunan 
Türkçe Öğretim Merkezleri 
olmak üzere, tüm akademik 
birimlerimize, akademis-
yenlerimize, öğretmenleri-
mize, resmi ve özel kurum 
ve kuruluşlarımıza önemli 
görevler düşmektedir. Eği-
tim camiamızın akademik 
eğitim yanında kültürümü-
zün önemli bir parçası ve 
taşıyıcısı olan dil öğretimi-
ne dolaylı olarak da kültür 
aktarımına katkı yapması 
doğal bir gerekliliktir.” diye 
konuştu.

Üniversitemizin, Türk Dili, 
Türk Tarihi, Türk Kültürü 
alanlarında yapılacak olan 
etkinliklerde üzerlerine 
düşen katkıyı her zaman 
sağlayacaklarını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, katkı 
ve destekleri için başta Türk 
Dil Kurumu’na olmak üze-
re, organizasyonu düzenle-
yen öğretim üyelerimize ve 
emeği geçen herkese teşek-
kür etti.

Çalıştayın 2. gününde “Kül-
türlerarası İletişim”, “Kültür-

lerin Karşılaşma Alanı Ola-
rak Dil Öğretim Ortamları” 
ve “Genel Değerlendirme” 
olmak üzere 3 oturum ger-
çekleştirildi. 1. Oturum Ha-
cettepe Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Nurettin 
Demir başkanlığında, kültü-
rel farklılıklardan kaynakla-
nan hedef dilde iletişimsel 
yeterlilik sorunları ve hedef 
dilin iletişimsel özellikleri-
nin doğru ve etkin öğretimi 
konuları görüşüldü. Hacet-
tepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nermin Yazıcı 
başkanlığında gerçekleşen 
2. oturumda empatik yakla-
şımlar, kültürel çatışmalar, 
kasıtlı / kasıtsız önyargılar 
ve mikro saldırganlıklar ko-
nuşuldu.  Günün 3. ve son 
oturumu “Genel Değerlen-
dirme” Hacettepe Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Nebi 
Özdemir başkanlığında 
gerçekleşirken çalıştayda, 2 
gün boyunca ortaya çıkan 
düşünceler değerlendirildi. 
Çalıştayın çıktılarının somut 
öneriler olmasından dolayı 
Türkçe Öğrenim Merkezle-
rinde değerlendirilmesi dü-
şünülüyor.

“Yabancılara Türkçe Öğretiminde 
Kültür Aktarımı Çalıştayı” gerçekleşti
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Rektörümüz ADVAK üyeleriyle 
kahvaltıda bir araya geldi

Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Alde-
mir, Adnan Menderes 

Üniversitesi Vakfı (ADVAK) 
üyeleri ile ADÜ Restoran’da 
17 Nisan 2019 tarihinde 
düzenlenen kahvaltıda bir 
araya geldi. 

Etkinliğe Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’in yanı sıra İlimiz Valisi 
Yavuz Selim Köşger, Üni-
versitemiz Kurucu Rektö-
rü Prof. Dr. Cezmi Öncüer, 
Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Mehmet Aydın ve Prof. 
Dr. Ali Akyol, Üniversitemiz 
Genel Sekreteri Baki Aslan-
taş, ADVAK Yönetim Kurulu 
Başkanı Öğr. Gör. Hasan Can 
Oktaylar ve vakıf üyeleri ka-
tıldı. 

Vakıf üyelerinin kendilerini, 
Vali Yavuz Selim Köşger ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e tanıtması-
nın ardından vakfın gelece-
ği, vakfı güçlendirmek için 
yapılacak çalışmalar, vakfın 
kuruluşundan günümüze 

gelişimi, Üniversite – kent 
bütünleşmesinde Vakfın 
rolü konuları görüşüldü.

Vali Yavuz Selim Köşger 
yaptığı konuşmada, vakfın 
zor koşullarda, maddi sı-
kıntılar içerisinde hayata 
geçirildiğine dikkat çeke-
rek bu konuda emeği geçen 
vakıf üyelerine teşekkür 
etti. Vali Köşger, “Üniversi-
te – Şehir kaynaşmasının 
en önemli araçlarından biri 
vakıftır. Üniversiteler sosyal 
anlamda kentleri dönüştü-
ren kurumlardır. Dünyanın 
önde gelen üniversiteleri 
bizzat vakıflar tarafından 
kurulmuştur. Ülkemizde de 
bunun örnekleri bulunmak-
tadır. Burada bulunan kar-
deşlerimizi Üniversitemiz 
Vakfı’nın öncüleri oldukları 
için kutluyorum. Vakfın daha 
da güçlenerek Üniversite 
–kent iş birliği döngüsüne 
ivme kazandıracağını ümit 
ediyorum.” diye konuştu.

İlimiz Valisi Yavuz Selim 
Köşger’in konuşmalarının 
ardından söz alan Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, ADVAK’ı can-
landırmak adına yapılması 
gereken ne varsa yapmaya 
hazır olduklarını belirterek 
vakıfla birlikte ekmeğini 
yedikleri Aydın’a yakışır bir 
üniversite inşa etmek iste-
diklerini vurguladı. Sözle-
rini sürdüren Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Sizler Aydın’a sevda-
lısınız. Sevdalı olmasaydınız 
burada olmazdınız. Sizlerle 
birlikte Üniversitemizi bü-
yütmek, kentimize hizmet 
etmek ve vakfımızı güçlen-
dirmek istiyoruz. Artık taşlar 
yerine oturdu. Çalışmak için 
buradayız. Bu enstrümanın 
akordunu kimsenin bozma-
sına müsaade etmeyeceğiz.” 
diye konuştu.

Üniversitemizin Kurucu 
Rektörü Prof. Dr. Cezmi Ön-
cüer, vakfın kuruluş yılla-
rında yaşadıkları zorlukları 
anlatarak vakfın kuruluş 
yıllarındaki faaliyetleri hak-
kında bilgiler verdi. Üniver-
sitenin ve vakfın asla bağlı 
olduğu kentten kopuk ola-
mayacağını ifade ederek 
Üniversite- kent iş birliğini 
güçlendirmek adına vakfın 
güçlendirilmesinin elzem 
olduğuna dikkat çekti. Prof. 
Dr. Öncüer, “Kuruluş döne-
mimizde çok zorluklar çek-
tik. O dönem yok yıllardı. O 
dönem gecesini gündüzüne 
katan çalışma arkadaşlarımı 
tekrardan görmekten dolayı 
çok mutluyum. O günlerden 
bu günlere Üniversitemizin 
de vakfımızın da çok yol kat 
ettiğini görüyorum. Bu da 
beni çok mutlu ediyor.” dedi.
Etkinlik, Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in 
vakıf üyelerinin fikir ve öne-
rilerini dinlemesiyle sona 
erdi.
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Sanal Borsa Şampiyonlarından Rektörümüze ziyaret

Rektör Danışmanlığına 
Mehmet Ali Kulat 
görevlendirildi

Üniversitemiz Nazilli 
İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi (İİBF) öğ-

rencileri İş Yatırım AŞ Trade 
Master Sanal Borsa Yarış-
ması Şampiyonu Cevahir 
Başdalan ve ODTÜ Invest 
It Up Sanal Borsa Yarışması 
Şampiyonu Kerem Önal 4 
Nisan 2019 tarihinde Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’i ziyaret etti. 

Ziyarete Nazilli İİBF Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Yusuf 
Kaderli, Arş. Gör. Kemal 
Özdemir, Borsa ve Finans 
Topluluğu Başkanı Orçun 
Ergöknar, sanal borsa şam-
piyonları Cevahir Başdalan 
ve Kerem Önal katıldı. 

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Nazilli İİBF 
öğrencileri Cevahir Başda-
lan ve Kerem Önal’ı elde 
ettikleri şampiyonluktan 
dolayı tebrik ederek başa-
rılarının devamını diledi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Aydın Ad-
nan Menderes Üniversite-
sinin bir taşra üniversitesi 
görünümünden hızla uzak-
laştığı bu günlerde Nazilli 
İİBF öğrencilerimizin ülke-
mizin en büyük üniversite-

leriyle rekabet ederek elde 
ettikleri bu başarıdan dola-
yı kendilerini kutluyorum.” 
dedi.

Türkiye’de finansal okur-ya-
zarlık seviyesinin yükselti-
lebilmesi için Boğaziçi Üni-
versitesi, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) gibi 
üniversitelerin ve sermaye 
piyasasının en büyük ara-
cı kurumu olan İş Yatırım 
AŞ’nin düzenlediği yarışma-
larda, Nazilli İİBF öğrencile-
ri büyük başarı elde etti. 

Son üç yılda belirtilen ku-
rumlar tarafından düzenle-
nen toplam yedi yarışma-
nın tamamında şampiyon 
olarak büyük ödülü almayı 
başaran öğrencilerimizin 

yarıştığı sanal borsa ya-
rışmasından üçü Boğaziçi 
Üniversitesi, ikisi ODTÜ ve 
diğer ikisi İş Yatırım AŞ ta-
rafından gerçekleştirildi. 

İş Yatırım AŞ tarafından dü-
zenlenen sanal borsa yarış-
masında ilk beşe dört öğ-
rencimiz girmeyi başarırken, 
ODTÜ sanal borsa yarışma-
sında da yaklaşık 2000 üni-
versite öğrencisi arasından 
ilk dört içinde üç öğrenci-
miz yer aldı. ADÜ Nazilli İİBF 
öğrencileri sadece bu yarış-
malarda şampiyon olmakla 
kalmayıp aynı zamanda çok 
iyi istatistikler de elde etti.
Konu ile ilgili açıklama ya-
pan Nazilli İİBF Muhasebe 
ve Finansman Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf 

Kaderli “ADÜ Nazilli İİBF’de 
ve Aydın İktisat Fakülte-
sinde verdiğimiz finans ve 
borsa eğitimleri meyvele-
rini vermeye başladı. Türki-
ye’de üniversiteler arasın-
da düzenlenen tüm borsa 
yarışmalarında bu alanda 
eğitim alan öğrencilerimiz 
ezici istatistiklerle şampi-
yon oluyor ve derece giriyor. 
Öğrencilerimiz, üst üste al-
dıkları bu başarılarla kırıl-
ması neredeyse imkansız 
bir rekora doğru koşuyor.” 
diye konuştu.  Kaderli, ayrı-
ca önümüzdeki dönemlerde 
büyük finans kuruluşları ile 
çeşitli protokoller ve proje-
ler yaparak finans alanında 
öğrencilerine staj ve iş im-
kanı sağlayacaklarının müj-
desini verdi.

Üniversitemiz Rektör Da-
nışmanlığı görevine 2547 
sayılı Yükseköğretim Ka-
nunu’nun 13/b-4 ve 51/a 

maddeleri gereğince 5 
Nisan 2019 tarihinden 
itibaren Mehmet Ali Kulat 
görevlendirildi. 
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Öğrencilerimiz başarılarıyla göğsümüzü 
kabartıyor

Kuşadası Kaymakamı ve Cumhuriyet 
Başsavcısından Rektörümüze ziyaret

Romanya’nın başkenti 
Bükreş’te düzenlenen 
Büyükler Avrupa Güreş 

Şampiyonası’nda Üniversi-
temiz Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu mezunu öğren-
cimiz Muhammet Nuri Kota-
noğlu,  Ukrayna’dan Oleksii 
Domanytskyi’i 5-1 mağlup 
ederek bronz madalya kazan-
dı.

Muhammet Nuri Kotanoğ-
lu sosyal medyadan yaptığı 
açıklamada, hedefinin altın 
madalyayı kazanarak bayra-
ğımızı birincilik kürsüsünde 
dalgalandırmak olduğunu 
belirterek; “Bütün spor cami-

asına, güreş ailesine, emeği 
geçen bütün hocalarıma, ar-
kadaşlarıma çok teşekkür edi-

yorum. İnşallah önümüzdeki 
yıllarda ülkemiz için en iyisini 
yapıp; üstüne koyarak çalışıp 

altın madalyayı getirip İstiklal 
Marşımızı dinletip bayrağımı-
zı dalgalandıracağım” dedi.

Kuşadası Kaymaka-
mı Sadettin Yücel ile 
Kuşadası Cumhuriyet 

Başsavcısı Çağrı Gir 4 Ni-
san 2019 tarihinde Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir’i makamında 
ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir’i teb-
rik ederek İlimizin bilim, 
teknoloji, sanayi ve tarım-
sal anlamda kalkınmasın-
da başat rol oynayan Üni-
versitemizin, Aydın için bir 
şans olduğunu ifade eden 
Yücel ve Gir, Üniversitenin 
daha ileri gidebilmesi için 
atılan adımları her zaman 
desteklemeye hazır olduk-
larını belirtti.

Ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti dile getiren Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir; Ülkemizin 
milli menfaatleri doğrultu-

sunda bilimsel, teknolojik 
ve ekonomik kalkınmasına 
öncülük edecek projeler 
üretip hayata geçirmek için 

var güçleriyle çalışacakla-
rını, Aydın iline her alanda 
dinamizm katmaya devam 
edeceklerini söyledi.
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Üniversitemizde Bahar Şenlikleri Toplantısı 
yapıldı

Üniversitemizde 29 
Nisan-3 Mayıs 2019 
tarihleri arasında ger-

çekleştirilecek olan 24. Kül-
tür ve Sanat Şenlikleri prog-
ramını oluşturmak amacıyla 
1 Nisan 2019 tarihinde Rek-
tör Danışmanı Hüseyin Tur-
gut başkanlığında bir top-
lantı düzenlendi.

Üniversitemiz akademik 
birim temsilcilerinin katı-
lım gösterdiği toplantıda, 
önümüzdeki günlerde ger-
çekleşecek bahar şenlikleri 
kapsamında etkinlik düzen-
leyecek birimler ve toplu-
luklar belirlendi.

Toplantıda, bahar şenlik-
lerinin daha verimli hale 
getirilerek katılım oranının 
yükseltilmesi yönünde fi-
kir alışverişinde bulunul-
du. Öğrenci toplulukları-
nın şenlik içerisinde daha 
aktif bir rol oynamasını 
beklediklerini ifade eden 

Hüseyin Turgut, akademik 
birimlerimizin bulunduk-
ları bölgenin kurumlarıyla 
iş birliği içinde çalışmalar 
yürütmesinin önemli ol-
duğunu vurguladı. Turgut 
“Biz, Üniversite olarak şe-
hirle bütünleşmek istiyor-
sak, kamu kurumları, yerel 
yönetimler ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla iyi ilişkiler 
kurmak durumundayız. Ça-
lışmalarımızı ve etkinlikle-
rimizi söz konusu kurumlar-
la iş birliği içinde yürütmek, 

Üniversitemizi olumlu etki-
leyecektir.” dedi.

Üniversitelerin bir yandan 
eğitim ve öğretimini sür-
dürürken, diğer bir yandan 
da öğrencilerin toplumsal, 
kültürel, sanatsal ve kişisel 
gelişimlerine yardımcı ol-
mak için çalışmalar yapma-
sı gerektiğine dikkat çeken 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir  “Aydın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
olarak düzenleyeceğimiz 

programlar ile bu anlayışa 
uygun adımlar atıyoruz. Bu 
yıl üniversite yerleşkesinde 
hazırladığımız bahar şen-
likleri ile öğrencilerimizin 
rekreatif faaliyetler yap-
malarına da imkân sağla-
yacağız. Bu vesile ile bahar 
şenliklerine katılan başta 
öğrencilerimiz olmak üzere, 
tüm konuklara, stant kuran 
fakültelerimize, şenliklerin 
gerçekleşmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Alde-
mir’in hemşerisi ve 

arkadaşları Dr. Mehmet 
İncebay ve Hüseyin Altun-
toprak, 12 Nisan 2019 ta-
rihinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 
makamında ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, hemşeh-
rileriyle Üniversitemizde 

yeni dönemde gerçek-
leştirmeyi hedefledikleri 
projeler hakkında bir süre 
sohbet etti. Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, göreve geldikleri 
günden bu yana iş dünya-
sının da içinde olacağı pro-
jeleri hayata geçirmek için 
çalışmalar yürüttüklerini 
belirtti. 

Sıcak ve samimi bir ortam-
da gerçekleşen ziyaret ha-
tıra fotoğrafı çekilmesiyle 
sona erdi. 

Malatyalı iş adamları Rektörümüzü ziyaret etti
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Üniversitemizde Aydın’daki Milli Mücadele konuşuldu
 Üniversitemiz Kütüphane 

Dokümantasyon Daire Baş-
kanlığı tarafından düzenle-
nen Kütüphane Sohbetle-
rinde Sabahattin Burhan 8 
Nisan 2019 tarihinde Üni-
versitemiz Kütüphane Semi-
ner Salonu’nda dinleyicilerle 
buluştu.

Egenin  Kurtuluş  Destanı 
Yörük Ali Efe ,Sökeli Cafer 
Efe,  Çete Ayşe, Çiftlikli Çete 
Kübra Efe, Çakırcalı Mehmed 
Efe  ve daha birçok kitabın 
yazarı olan Sabahattin Bur-
han programa davetlerin-
den ve  desteklerinden dola-
yı başta Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, Rek-
tör Danışmanımız Hüseyin 
Turgut ve Kütüphane Dokü-
mantasyon Dairesi Başkan V. 
Özden  Faydalıgül’e teşekkür 
ederek konuşmasına başladı.

Yazar  Sabahattin Burhan; 
“Bulunduğumuz  Aydın top-
raklarından birkaç olay an-
latmak istiyorum. Anlatınca 
siz de takdir edeceksiniz 
ki Homeros’un İlyada’sı ve 
Odysseia’ndan, Fransızların  
Chanson De Roland’ından, 
Rusların İgoru’ndan, Finlerin  
Kalevalası’ndan, Japonların  
Şintosu’ndan  daha güzel  
daha mükemmel daha kah-
ramanca olaylar yaşandığını  
anlattığımda anlayacaksı-
nız. Bu anlattıklarım yıllara 
dayanan bir birikim, canlı 
şahitlerden dinlediğim olay-
lardır”dedi.

Sabahattin Burhan;  “Aydın 
27 Mayıs 1919 işgalini ya-
şadı, düşman kuvvetlerinin 
bu topraklarda yapmadığı 
kötülük yoktu. Askerimiz 
yok, silahımız yok, mevcut 
olan  silahları da Mondros 
Ateşkes Antlaşması’na göre 
kullanamıyoruz. Düşmanı 

yurdumuzdan kovmak için 
efelerimiz çıkmış meyda-
na. Düşmanın karşısındaki 
bizim  kuvvetlerimiz niza-
mi değil, milis kuvvetler ve 
sadece bir avuç. Artık bu 
kuvvetler yenilirse burada 
düşmanla mücadele edecek  
kimse kalmıyor” dedi. Bey 
Camii’nin önündeki abide-

nin hikâyesini de paylaşan 
yazar Sabahattin Burhan, 
konuşmasının sonunda din-
leyicilerin sorularını cevap-
layarak kitaplarını imzaladı. 

Milli Mücadele’nin 100.Yılı 
etkinlikleri müjdesi

Eserleri ile şehrimizin ve 

bölgemizin Milli Mücadele 
ve Kurtuluş Destanı’nı en 
ideal şekilde anlatan Saba-
hattin Burhan Bey’in Aydın 
şehrinin medar-ı iftihar-
larından olduğunu ve onu 
Üniversitemizde ağırlamak-
tan onur duyduğunu dile  
getiren Rektör Danışmanı-
mız Hüseyin Turgut,Saba-
hattin Burhan’ a Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir adına teşekkür belgesi 
ve Üniversitemiz hediyele-
rinden takdim etti. Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’in istekleri doğrul-
tusunda “Milli Mücadele’nin 
100. Yılı” münasebetiyle 
önümüzdeki günlerde dü-
zenlenecek olan program-
ların ilkini sözlü tarih dersi 
şeklinde değerli yazarımız 
Sabahattin Burhan Bey ile 
başlatmış olduk. Yazarımı-
zın Kuva-yı Milliye ve Efeler 
üzerine gerçekleştirdiği ve 
bundan sonraki süreçte de 
nitelikli program içerikleri 
ve konuklarla daha geniş 
katılımla sürdürülecek prog-
ramların devam edeceğini 
belirtti.
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 Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğının düzenlediği Gençler 
Arası Kültür Sanat Yarışma-
ları’nın şiir okuma dalında 
Aydın’ı temsil eden Üni-
versitemiz Eğitim Fakültesi 
Öğrencisi Ecem Mutlugüleş, 
Ege Bölgesi’nde kazandığı 
birincilikle bölgeyi Türkiye 
Finalinde temsil etme hakkı 
kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bünyesinde gençlerin yarar-
lı zaman geçirmesi amacıy-
la her ilde düzenlenen ve 
bölge finalistlerinin seçildi-
ği yarışmaların Ege Bölgesi 

finalisti Denizli’de belir-
lendi. Bakanlık bünyesinde 
Şubat ayında yapılan “Bir 
Şiir, Bir Nefes”  Şiir Okuma 
Yarışmasının Aydın İl Finali-
ni kazanan Eğitim Fakülte-
miz Fen Bilgisi Eğitimi Ana 
Bilim Dalı Öğrencisi Ecem 
Mutlugüleş, Ege Bölgesi’nin 
diğer illeri olan Manisa, İz-
mir, Denizli, Afyonkarahisar, 
Uşak, Kütahya ve Muğla 
temsilcilerini geride bırakıp 
birincilik kazanarak 19 Ma-
yıs’ta Ankara’da yapılacak 
Türkiye finalinde Ege Böl-
gesi’ni temsil etme hakkı 
kazandı.

Öğrencimiz Ege Birincisi oldu

Üniversitemizde “Dünyada İnsan Ortam İlişkileri” konuşuldu

ADÜ Teknokent'ten Elektroffice firmasına “KOSGEB” desteği

 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi Sosyal Bilimler ve 
Türkçe Eğitimi Bölümü ta-
rafından düzenlenen Prof. 
Dr. h.c. İbrahim Atalay’ın 
konuşmacı olarak katıldı-
ğı “Dünyada İnsan Ortam 
İlişkileri” Konferansı, 10 
Nisan 2019 tarihinde Eği-

tim Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğe Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Cumali Öksüz, Sos-
yal Bilimler ve Türkçe Eği-
timi Bölümü Başkanı Prof. 

Dr. Sultan Baysan,  akade-
mik personel ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Amerika Birleşik Devletle-
ri Bibliyografya Enstitüsü 
Yönetim Kurulu tarafından 
coğrafya ve ekoloji alanın-
da 21. yüzyılın en büyük 
500 dahisi arasında yer 
alan ve bilimde en yük-
sek akademik kariyer olan 
“Professoris Honoris Ca-
usa” (h.c.) unvanına sahip 
Prof. Dr. h.c. İbrahim Atalay 
konferansta dünya üzerin-
de yer alan ekosistemleri, 
birçok farklı ülke ve me-
deniyetlerden çekmiş ol-
duğu fotoğraflarla anlattı. 
Ülkelerin jeolojik yapıla-
rının yanı sıra kültürel ve 
sosyal özellikleri hakkında 

katılımcılara bilgi veren 
Atalay, “Unutmayınız ki 
hayatta en büyük güç bil-
gidir. En büyük imparator-
luk ise iklim imparatorlu-
ğudur. Coğrafya Bilimi çok 
önemli bir bilimdir. Sizler 
yapacağınız çalışmalar ile 
bu bilimi daha da ileriye 
taşıyacak kişilersiniz.” diye 
konuştu.

Yoğun bir katılımla ger-
çekleşen konferansta Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Prof. Dr. 
h.c. İbrahim Atalay’a katkı-
larından dolayı teşekkürler 
ederek çiçek takdim etti.
Etkinlik, Atalay’ın kitapla-
rını imzalaması ve hatıra 
fotoğrafı çekiminin ardın-
dan sona erdi.

 Teknokent firmaları 
arasında faaliyet göste-
ren “Elektroffice Yazılım 
ve Danışmanlık Firması”  
‘KOSGEB’ tarafından Giri-
şimcilik Desteği kapsamın-

da verilen 50.000 TL hibe 
desteğini almaya hak ka-
zandı.

Eylül 2019’dan bu yana 
Teknokent AŞ bünyesin-

de çalışmalarını sürdüren 
“Elektroffice” firması, yedi 
ay gibi kısa bir süre içeri-
sinde hazırlanan “Sosyal 
Mühendislik” konulu pro-
je ile girişimcilik destek 

programından 50.000 TL 
hibe desteği almaya hak 
kazandı. Proje, Elektroffıce 
firmasının sahibi Elektro-
nik Mühendisi Göktan Kı-
rağ tarafından hazırlandı.



ADÜ HABER    2019   22

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemiz Devlet Kon-
servatuvarında yeni açılan 
Geleneksel Türk Müziği 
Bölümü tarafından düzen-
lenen Açılış Konseri, 18 Ni-
san 2019 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi Maiandros 
Salonu’nda gerçekleşti.

Üniversitemiz yönetimi-
nin ve davetlilerin katıldığı 
konserde, Türk Halk Müziği 
ve Türk Sanat Müziği reper-
tuvarından oluşan eserler 
seslendirildi. Katılımcıların 
yoğun ilgi gösterdiği konser 
büyük beğeni topladı.

Konserde Geleneksel Türk 
Müziği Bölümü Bölüm Baş-
kanı Doç. Dr. Mustafa Oner 
Uzun, Türk Sanat Müziği 
Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Hülya Uzun, Türk 
Halk Müziği Ana Sanat Dalı 
Başkanı Öğr. Gör. Ceren De-
mirok’un icralarına; Selçuk 
Üniversitesi Dilek Sabancı 
Konservatuarı Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Ömer Özden ka-
nunuyla, Müzik Öğretmeni 
Emre Üstgül uduyla, Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Devlet Konservatuarı Öğr. 
Gör. Cevahir Korhan Işıldak 
klasik kemençesiyle, Ege 
Üniversitesi Arş. Gör. Onur-
can Kaya ritim sazlarıyla, 
Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi Devlet Konservatuarı 
Öğr. Gör. Osman Fethi Ark 
bağlaması-curasıyla, Ordu 
Üniversitesi Müzik ve Sah-
ne Sanatları Öğr. Gör. Ercan 

Durmaz divan bağlaması ve 
kemanesiyle, Ege Üniversi-
tesi Devlet Konservatuarı 
Temel Bilimler Öğrencisi 
Caner Şahan zurnası ve ka-
valıyla eşlik etti.

Konser sonunda Rektör Da-
nışmanı Hüseyin Turgut, 
Geleneksel Türk Müziği Bö-
lümü Bölüm Başkanı Doç. 

Dr. Mustafa Oner Uzun’a tüm 
emeği geçenler adına çiçek 
takdiminde bulunurken, Doç. 
Dr. Uzun hedeflerinin Gele-
neksel Türk Müziği Bölümü 
olarak ulusal ve uluslarara-
sı düzeyde ülkemizi temsil 
edebilecek seviyede sanatçı, 
eğitimci ve araştırmacılar 
yetiştirebilmek olduğunu 
ifade etti.

 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. A. Seda Saracaloğlu ve 
Doç. Dr. Yaşar Kuzucu’nun ki-
tapları yayımlandı.

Editörlüğünü Prof. Dr. A. Seda 
Saracaloğlu’nun yaptığı ve 
bölüm yazarı olarak Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Doç. Dr. Meltem Yalın Uçar 
ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim 
Gökdaş’ın yer aldığı “Öğre-
tim İlke ve Yöntemleri” kita-

bının geliştirilmiş 3. baskısı 
yayımlandı. Kitaba bir önce-
ki baskıdan farklı olarak ‘Eği-
timde Program Geliştirme ve 
Değerlendirme’ ile ‘Biliş ve 
Üstbiliş’ olmak üzere iki yeni 
bölüm eklendi. Üniversite-
miz Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Ku-
zucu; “Duyguların Farkında-
lığı ve İfadesi” adlı kitabında, 
yaşamla birlikte başlayan 
duyguların, yaşam boyu geli-

şerek zenginleştiğini, insan-
ların duygusal tepkilerinin 
birbirinden faklı olup her in-
sanın kendine özgü duygu-
lanım özelliğinin olduğunu, 
duygulardaki değişmelerin 
yaşam için gerekli olduğunu 
ifade ediyor. Ayrıca kitabın, 
okullarda öğrenci kişilik hiz-
metleri çerçevesinde yürütü-
len çalışmalarda kullanılma-
sının öğrencilerin kişisel ve 
sosyal gelişmelerine katkısı 
olabileceği düşünülüyor.

Geleneksel Türk Müziği Bölümü ilk konserini verdi

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin 
kitapları yayımlandı
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 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi Okul Öncesi Öğret-
menliği Ana Bilim Dalı Dr. 
Öğretim Üyesi Ayşe Öztürk 
Samur ve Öğr. Gör. Emine 
İnci koordinatörlüğünde dü-
zenlenen “IV. Çocuk Sanat 
Şenliği”, 16 Nisan 2019 ta-
rihinde Atatürk Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleşti.

15 farklı anaokulu ve ana-
sınıfından gelen 900 okul 

öncesi çocuğun Üniversi-
temizde iki seans halinde 
konuk edildiği şenliğin ilk 
bölümünde, Atatürk Kongre 
Merkezi önündeki Tralleis 
Meydanı’nda çeşitli oyunlar 
oynanarak çocuklarla keyifli 
vakit geçirildi. Şenliğin ikin-
ci bölümünde çocuk şarkı-
larından oluşan konser ve 
“Yavru Ahtapot Olmak Çok 
Zor” isimli tiyatro oyunu ser-
gilendi.

 Üniversitemiz Kütüpha-
ne ve Dokümantasyon Da-
ire Başkanlığı tarafından 
‘Kütüphane Sohbetleri’ et-
kinlikleri kapsamında dü-
zenlenen söyleşi, İncirliova 
Anadolu Lisesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni Beya-
zıt Cağış’ın katılımlarıyla 
17 Nisan 2019 tarihinde 
Merkez Kütüphane Semi-
ner Salonu’nda gerçekleşti.

Beyazıt Cağış konuşma-
sında bilim felsefesi, din 
felsefesi, marksizm, sosyo-
loji teorilerinden hareket-
le gündelik hayatın sosyal 
olaylarını, insanların gün-
lük hayattaki kaygılarını ve 
var oluş sancısını tartıştı.

Katılımcıların sorularla ko-
nuşmacıya dahil olmasıyla 
münazaraya dönüşen söy-
leşide Beyazıt Cağış, “Bu 
çağ tasavvuf uzmanlarıyla 

bilim insanlarının buluş-
tuğu çağ olacaktır. Şeklen 
modern gözükmek, moder-
nleşmek değildir ki biz ülke 
olarak modernleşemedik. 

Zihniyet ve insaniyet ola-
rak modernleşebilirsek 
doğru yoldayız demektir.” 
dedi.

Beyazıt Cağış’ın, Aydın 
şehrinin medar-ı iftiharla-
rından olduğunu ve kendi-
sini Üniversitemizde ağır-
lamaktan onur duyduğunu 
dile getiren Rektör Danış-
manımız Hüseyin Turgut, 
Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir adına 
teşekkür belgesi ve Üni-
versitemiz hediyelerinden 
takdim etti ve Kütüphane 
Sohbetleri etkinliklerin-
de Aydın ilinin değerlerini 
personelimiz ve öğrencile-
rimizle buluşturmaya de-
vam edeceklerini belirtti.

 Üniversitemiz Didim Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) öğ-
rencisi Ferhat Yalçın, Fulb-
right programı kapsamında 
Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde (ABD) burslu eğitim 
görme hakkı elde etti.

Fulbright Eğitim Komisyonu 
tarafından yapılan mülakat-
larda başarılı olan Turizm ve 
Otel İşletmeciliği öğrenci-

miz Ferhat Yalçın, ABD’de iki 
dönem eğitim görecek.
Üniversitemiz Uluslararası 
İlişkiler ve Eğitim Koordina-
törü Öğr. Gör. M. Nimet Çavuş, 
Türkiye genelinde eğitim ve-
ren tüm yüksekokullar içeri-
sinden sınırlı sayıda öğren-
cinin bu program ile ABD’de 
burs elde ettiğini belirterek 
öğrencimize eğitim hayatın-
da başarılar diledi.

Öğrencimiz Fulbrıght Programı ile ABD’de eğitim görecek

Çocuk Sanat Şenliği gerçekleşti

Üniversitemiz Aydın’ın değerlerini ağırlıyor
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 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi öğrencileri tara-
fından 2019 yılı Nisan ayı 
içerisinde Türkiye Bilim-
sel ve Teknolojik Araştır-
ma Kurumu’na (TÜBİTAK) 
sunularak destek alan 
proje sayısı 9’a yükseldi.

Yenilenebilir enerji kay-
nakları, hayvansal üretim, 
peyzaj ve biyoteknoloji 
alanlarında destek veren 
TÜBİTAK’a Ziraat Fakül-
tesince sunulan toplam 9 
proje desteklenmeye hak 
kazandı.

Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Ahmet 
Kılıçkan, Doç. Dr. Onur 
Yılmaz, Dr. Öğretim Üye-
si Yakup Onur Koca, Dr. 
Öğretim Üyesi Hüseyin 

Uysal, Dr. Öğretim Üyesi 
Abdullah Akpınar, Dr. Öğ-
retim Üyesi Kemal Avcı ve 
Dr. Öğretim Üyesi Emre 
Sevindik’in danışmanlı-
ğında hazırlanan projeler 
TÜBİTAK’tan başarıyla 
döndü. Desteklenen yeni 
projelerle beraber Zira-
at Fakültesi öğrencileri, 
2209-A projeleri kapsa-
mında aldığı destek sa-
yısıyla TÜBİTAK’ta üstün 
başarı gösterdi.

TÜBİTAK’ta elde başarı-
lardan dolayı proje da-
nışmanı ve öğrencilerini 
tebrik eden Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. İbra-
him Gençsoylu, projeler-
de yer alan öğrencilere 
ve danışmanlarına başa-
rılarının devamını diledi.

 Üniversitemiz Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin Dr. 
Öğretim Üyesi Olcay Boya-
cıoğlu danışmanlığında Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu’na (TÜBİ-
TAK) sundukları projeler 8 
Nisan 2019 tarihinde des-
teklenmeye hak kazandı. 

Nursena Zeybekoğlu ve Ha-
tice Özhan, “Probiyotik Tofu 
Üretimi” Buse Durmaz ise 
“Bir Üzüm Fitokimyasalının 
Kolon Kanseri Üzerindeki 
Etkisi” konu başlıklı çalış-
maları ile 2209-A Programı 
kapsamında TÜBİTAK des-
teklenmeye layık görüldü. 

Desteklenmeye hak 
kazanan projeler

Danışmanlığını Prof. Dr. Ah-
met Kılıçkan’ın yaptığı, Bi-
yosistem Mühendisliği Bö-
lümü öğrencisi Burak Türk 
tarafından yürütülen “Ziraat 
Fakültesi Öğrenci Kantini-
ne Güneş Enerjisinden Elde 
Edilen Elektrik ile Cep Tele-
fonu Şarj Etme Ünitesi Tasa-
rımı” başlıklı proje TÜBİTAK 
tarafından desteklenecek. 

Danışmanlığını Doç. Dr. 
Onur Yılmaz’ın yaptığı, Zo-
otekni Bölümü öğrencile-
ri Tuğba Nur Kaya ve Eray 
Yıldız tarafından yürütülen 
“Karya, Kıvırcık ve Sakız Irkı 
Koyunlarda Östrojen Resep-
tör a Geni (ERa) Polimor-
fizminin PCR Tabanlı RFLP 
Yöntemi ile Belirlenmesi” 
başlıklı proje de desteklen-
meye layık görüldü.

Danışmanlığını Dr. Öğretim 
Üyesi Abdullah Akpınar’ın 
yaptığı, Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü öğrencileri Funda 
Büyük ve Sema Palut tara-
fından yürütülen “Kentsel 
Yeşil Alanların Hava Kirliliği, 
İnsan Sağlığı ve Fiziksel Ak-
tivite Üzerindeki Etkilerinin 
İncelenmesi” başlıklı proje 
desteklenmeye hak kazandı.

Danışmanlığını Dr. Öğretim 
Üyesi Kemal Avcı’nın yap-
tığı, Tarımsal Biyoteknoloji 
Bölümü öğrencileri Merve 
Aydemir tarafından yürütü-
len “Havuç Bitkisine Ait Ek-
sozom İzolatlarının CUPRAC, 
FRAP ve FCR Metodlarıyla 
Antioksidan Potansiyelle-
rinin Araştırılması” ve Fat-
ma Nur Zengin tarafından 
yürütülen “Vaccinium My-
rtilus (Yaban Mersini)’Dan 
Ekstrakte Edilen Eksozom 
İzolatlarının Antioksidan ve 
Antimikrobiyal Potansiyel-
lerinin Araştırılması” başlıklı 
projeler desteklenmeye la-
yık görüldü.

Danışmanlığını Dr. Öğretim 
Üyesi Emre Sevindik’in yap-
tığı, Tarımsal Biyoteknoloji 
Bölümü öğrencileri Fadime 
Efe tarafından yürütülen  
“Ardahan Ekolojik Koşulla-
rında Yetişen Armut Geno-
tiplerinin ISSR Markır Tek-
niği Kullanılarak Moleküler 
Karakterizasyonunun Belir-
lenmesi” ve Mehmet Yılmaz 
tarafından yürütülen “Aydın 
İlinde Yetişen Dittrichia vis-
cosa (L.) Greuter Popülas-
yonlarının ISSR Markır Tek-
niği Kullanılarak Moleküler 
Karakterizasyonu” başlıklı 
projeler TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye hak kazandı.

Ziraat Fakültesi TÜBİTAK’a demir attı 

Öğrencilerimizin projelerine TÜBİTAK desteği
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 Üniversitemiz Uygulama 
ve Araştırma Hastanesinde 
faaliyete geçen Otizm Erken 
Tanı Merkezi, 17 Nisan 2019 
tarihinde Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Polikliniği’nde açıldı.

Açılışa Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun, 
hastane yönetimi, öğretim 
üyeleri ve TED Ege Koleji 
öğrencileri katıldı.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlı-
ğı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice 
Aksu, “Sekizinci yılımızda 
bizim için çok değerli olan 
Otizm Erken Tanı Merkezi ve 
Bebek Ruh Sağlığını Polik-
liniği’ni ana bilim dalımıza 
kazandırmış olduk. Üniver-
site olarak otizm erken ta-
nısıyla ilgili Aydın halkına 
hizmet etme amacındayız.”  
dedi. 

Üniversitemiz hastanesinde 

kurulan Otizm Erken Tanı 
Merkezi’nin, Ülkemizde üni-
versite bünyesinde kurulan 
dördüncü merkez olduğu-
nu belirten Aksu, “Her 58 
çocuktan biri otizm hastası 
olarak dünyaya gelmektedir.  
Bu sıklıkla mücadele eder-
ken erken tanı adına Ay-
dın’da yaşayan çocuklara bu 
fırsatı sunmanın heyecanını 
yaşıyoruz. Ana Bilim Dalı-
mızda takipli olan 450-500  
otizm tanılı çocuk var ve geç 
tanı konulması durumunda 

yaşanan çaresizliği çok iyi 
biliyoruz. O çaresizliği daha 
az yaşamak, mutluluklara 
daha fazla şahit olmak için 
Merkezimize emek verdik.” 
sözleriyle erken tanının 
önemini vurguladı. 
Aksu, Üniversitemiz Uygula-
ma ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Serkan 
Öncü’ye, gönüllü bağışçılara 
ve minik yürekleriyle otizm 
erken tanı merkezi için bir 
ışık yakan ve harçlıklarından 
bir havuz oluşturup bağış-

ta bulunan TED Ege Koleji 
öğrencilerine teşekkürle-
rini iletti. Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Ali Akyol ve Tıp 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun 
da Merkezin Aydın halkı ve 
çocuklar için hayırlı olması-
nı dileyerek Erken Teşhis ve 
Erken Tanı Merkezi’ni önem-
sediklerini belirtti.

Kurdele kesiminin ardından, 
Otizm Tanı Merkezi ve Polik-
linik odaları gezildi.

 Üniversitemiz Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Yüksek 
Lisans Öğrencisi Musta-
fa Erol ve babası Mehmet 
Emin Erol,  22 Nisan 2019 
tarihinde Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 
makamında ziyaret etti. Erol, 
elleri ve ayaklarını kullana-
madığı için burnuyla yedi 
yılda yazdığı “Herkes Beni 
Engelli Sanıyo” kitabını Rek-
törümüze hediye etti.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, Mustafa Erol’u 
yazdığı kitaptan dolayı teb-

rik ederek azminin herkese 
örnek olmasını diledi. Azmin 
ve sabrın ürünü olan kitabı 
en kısa sürede okuyacağını 
ifade eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
eğitim sürecinde Mustafa 
Erol’a her türlü desteği ve-
receklerini belirtti.

Doğuştan Serebral Palsi 
hastası olan lisans eğiti-
minde Halkla İlişkiler ve İş-
letme bölümlerini başarıyla 
tamamlayan Mustafa Erol 
desteklerinden dolayı Rek-
törümüze teşekkür ederek, 
kendisini tez savunmasına 
davet etti. 

Otizm Erken Tanı Merkezi açıldı

Rektörümüze kitabını hediye etti
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 Üniversitemiz Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi Ço-
cuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
tarafından düzenlenen Ni-
san Ayı Otizm Farkındalık 
Etkinliği, 17 Nisan 2019 ta-
rihinde Atatürk Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler tarafın-
dan Otizm Farkındalık Ayı 
olarak kabul edilen Nisan 
ayı içinde tüm dünyada ol-
duğu gibi Üniversitemizde 
de otizm konusunda far-
kındalık yaratmak amacıy-
la düzenlenen etkinliğe, İl 
Milli Eğitim Müdür Yardım-
cısı Sabri Acar, Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcılarımız Prof. 
Dr Ayşe Fahriye Tosun ve Dr. 
Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, 
öğretim üyelerimiz, otizmli 

çocuklar ve aileleri, tıp fa-
kültesi öğrencileri ve per-
sonelinin yanı sıra Aydın’da 
eğitim gören farklı ilkokul 
ve ortaokullardan öğrenci-
ler katıldı.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlı-
ğı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice 
Aksu yaptığı açılış konuş-
masında  “Bugün özel bir 
gün sizlerle birlikte olduğu-
muz için çok heyecanlıyım 
burada olmanız hepimiz 
için çok değerli o yüzden 
sizlere sonsuz teşekkürleri-
mi sunuyorum.” dedi. 

Pamukkale Üniversitesi Fi-
zik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Yüksekokulu Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Fatma Ünver Ko-
çak “Spor ve Otizm” konulu 

sunumu gerçekleştirerek 
sporun otizmli çocuklarda 
faydalı yönleri ve pozitif et-
kileri ile ilgili ayrıntılı bilgi 
verdi.

Program hastanemizde te-
davi gören otizmli çocukla-
rın piyano dinletisi ve söy-
ledikleri şarkılar ile devam 
etti.

İzmir Otizm Orkestrası ve 
Korosu (İZOT) Kurucusu 
Dr. Orçun Berrakçay “59 
doğumda 1 tanı alındığı 
bilinen otizmli çocuklar 
ve ailelerine yol gösterici 
olabilmek, ailelerin çocuk-
larına olan güvenlerini ve 
kendi motivasyonlarını üst 
seviyelere çıkarmak, diğer 
ailelere örnek model oluş-
turabilmek, kendilerine 

olanak verildiğinde otizmli 
bireylerin neler yapabi-
leceklerini göstermek ve 
toplumsal farkındalık oluş-
turmak adına İZOT olarak 
çalışmalarımızı sürdürmeye 
devam edeceğiz.” dedi.

İzmir Otizm Orkestrası ve 
Korosu’nun söyledikleri şar-
kılar ve solo performanslar 
salonda eğlenceli ve duy-
gusal anların yaşanmasına 
neden oldu. Konser otizmli 
çocuklar ve ailelerinin sah-
neye çıkıp hep birlikte şarkı 
söylemeleri ile sona erdi.
Etkinlik Söke Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekoku-
lu Öğretim Görevlisi Aslı 
Akman ve öğrencilerinin 
yaptıkları taş boyamaların 
otizmli çocuklara hediye 
edilmesi ile son buldu.

 Üniversitemiz Buharkent 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Otizm Farkındalık Günü 
kapsamında 2 Nisan 2019 
tarihinde bir etkinlik dü-
zenledi. 
Buharkent MYO Çocuk Geli-
şimi öğretim görevlileri ve 
öğrencileri tarafından otiz-
me dikkat çekmek amacıy-
la düzenlenen etkinlik ile 
otizmin bir hastalık değil 
bir farklılık olduğu vurgu-

lanarak “Mavi Işık Yak” kam-
panyası başlatıldı.  Kampan-
ya kapsamında güne özgü 
mavi renk kıyafetler giyen 
katılımcılar, sosyal medya 
üzerinden otizme dikkat 
çekmek için mesajlar yayın-
layarak farkındalık oluştur-
maya çalıştı. Etkinliğin so-
nunda öğrenciler, okuldaki 
diğer arkadaşlarına kendi 
tasarımları mavi renkli ki-
tap ayraçlarını dağıttı.

Nisan Ayı Otizm Farkındalık Etkinliği gerçekleşti

Buharkent MYO Otizme dikkat çekti
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Üniversitemizde ‘Travmalı Hastaya Yaklaşım Eğitimi’ 
düzenlendi

Öğretim Elemanımız Avrupa Ampute Futbol Federasyonu 
Komitesine seçildi

 Üniversitemiz Söke Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu (MYO)’nda; Aydın 
İl Sağlık Müdürlüğü, Para-
medik ve Hastane Öncesi 
Acil Tıp Derneği (PARHAD) 
Aydın İl Başkanlığı iş birliği 
ile İlk ve Acil Yardım Prog-
ramı birinci sınıf öğrenci-
lerine yönelik düzenlenen 
‘Travmalı Hastaya Yaklaşım 
Eğitimi’ 15 Mart 2019 tari-
hinde gerçekleşti.

Eğitimde, Aydın İl Sağlık 
Müdürlüğü eğitmenlerin-
den Şube Müdürü Para-
medik Harun Doğruöz ve 
Paramedik İbrahim Gökçe  
göğüs, batın ve pelvis trav-
maları konularında bilgi-
ler verirken, PARHAD üyesi 
Paramedik Ayşegül Koca 
ise meslek hayatında kar-
şılaştığı travma vakaların-
daki bilgi ve beceriye dayalı 
tecrübelerini öğrencilere 
aktardı.

Hastane öncesi sağlık hiz-
metleri kapsamında yük-
sekokul öğrencilerinin 
klinikte ve sahada en çok 
karşılaşacakları vakalara 
yönelik olarak düzenlenen 
eğitimde, kanıt temelli reh-
berler baz alınarak öğrenci-
lere alana yönelik son bilgi-
ler sunuldu. Bir gün süren 
eğitimin sonunda öğrenci-

lerin mesleklerine yönelik 
olarak sordukları sorular da 
eğitmenler tarafından ce-
vaplanarak meslek adayları 
ile meslek üyeleri arasında 
etkili bir iletişimin kurul-
ması sağlandı. Eğitmenlere 
teşekkür belgeleri verilerek 
eğitim son buldu.

Söke Sağlık Hizmetleri MYO, 

2015 yılından bu yana baş-
ta temel yaşam desteği, ileri 
yaşam desteği, EKG ve ritm 
bozuklukları gibi konularda 
düzenlediği eğitim ve semi-
nerlerle, öğrencilerine acil 
durumlarda karşılaşacakla-
rı sorunlara yönelik destek 
olarak yüksekokul eğitimi 
ile meslek hayatı arasında 
köprü kuruyor.

 Üniversitemiz Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölümü 
Araştırma Görevlisi Dr. Gür-

kan Günaydın Avrupa Am-
pute Futbol Federasyonu 
Komitesine seçildi. Avrupa 
Ampute Futbol Federasyo-

nu’nun (EAFF) Varşova’da 
gerçekleştirilen kongresine, 
Türkiye, Polonya, İngiltere, 
İrlanda, İskoçya, İtalya, Hol-
landa, İspanya, Gürcistan, 
Azerbaycan, Rusya, Belçika, 
Hollanda, Almanya ve Yuna-
nistan olmak üzere toplam 
15 üye ülke temsilcileri ka-
tıldı.  

Kongreye Türkiye’yi temsi-
len Türkiye Bedensel En-
gelliler Spor Federasyonu 
(TBESF) Başkanı Arif Ümit 
Uztürk, Ampute Futbol Mil-
li Takım Fizyoterapisti Arş. 
Gör. Dr. Gürkan Günaydın ve 
TBESF Uzman Fizyoterapisti 

Rabia Gülçin Seyhan katıldı. 

Üç gün süren organizasyon-
da ilk kez Avrupa Ampute 
Futbol Federasyonu’na bağlı 
Uluslararası Paralimpik Ko-
mitesi (IPC) ve Teknik Komi-
tesi oluşturuldu. EAFF’ın yö-
netim kurulunca seçilen IPC 
Komitesi’nin 7 üyesi arasın-
da TBESF Başkanı Arif Ümit 
Uztürk, Arş. Gör. Dr. Gürkan 
Günaydın ve Rabia Gülçin 
Seyhan da yer aldı. Fizyote-
rapistliğini Gürkan Günay-
dın’ın yaptığı Ampute Futbol 
Milli Takımımız 2017’ de Av-
rupa şampiyonu, 2018’de ise 
dünya ikincisi olmuştu.
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Köşk MYO’da etkinlikler devam ediyor
 Yaşam Boyu Öğrenme 

Etkinlikleri kapsamında 
Üniversitemiz Köşk Meslek 
Yüksekokulunda (MYO) dü-
zenlenen “İş Dünyası Mes-
lek Yüksekokulu Mezun-
larından Neler Bekliyor” 
konulu konferans, 26 Mart 
2019 tarihinde gerçekleşti.
Üniversitemiz ile Teknik 
Elemanlar Derneği (TEK-
DER) iş birliğinde düzenle-
nen konferansa, Yükseko-
kul personeli ve öğrencileri 
yoğun ilgi gösterdi.

Konferansın konuşmacı-
larından TEKDER Genel 
Sekreteri Yunus Şireci, öğ-
rencilere meslek yükseko-
kullarından mezun öğren-
cilerin iş dünyasındaki yeri 
ve önemi hakkında açıkla-
malar yaptı ve fırsatları de-
ğerlendirmeleri yönünde 
tavsiyelerde bulundu. 

TEKDER Genel Başka-
nı Murat Çatalcam, TEK-

DER’in kuruluşu, misyonu, 
vizyonu ve çalışmaları 
hakkında öğrencilerimize 
açıklamalarda bulunurken, 
TEKDER Yüksek İstişare 
Başkanı Hakan Baycık ise 
özel sektörde yüksekokul 
mezunlarının iş bulamama 
nedenleri, TEKDER olarak 
mezunların haklarını sa-
vunmak adına gerçekleş-
tirdikleri atılımlar, Tekniker 
unvanındaki tanımlamalar 

ve bu tanımlamadaki ek-
sikliklerinin giderilmesi 
için verdikleri yasa tasarı-
sı teklifi hakkında bilgiler 
verdi. Köşk MYO ile birlikte 
akreditasyon çalışmaları 
yapabileceklerini belirten 
Hakan Baycık, Köşk İlçe-
sinde TEKDER’in bir şube 
temsilciliğinin açılabilece-
ğini söyledi.

Konferansın soru cevap 

kısmında, öğrencilerimizin 
merak ettikleri konular, ko-
nuşmacılar tarafından ce-
vaplandırıldı. 

Konferans, TEKDER Genel 
Başkanı Murat Çatalçam’ın, 
MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe 
Demet Karaman’a hediye 
takdimi ve Karaman’ın ko-
nuşmacılara teşekkür bel-
gelerini sunması ile sona 
erdi.

 Üniversitemiz Köşk Mes-
lek Yüksekokulu’nda İŞKUR 
bünyesinde görev yapan 
İş ve Meslek Danışmaları 
Emine Karakoç ve Gül Yıldız 
liderliğinde Öğr. Gör. Dr. Ye-
liz Tekgül danışmanlığında 

düzenlenen İş Kulübü Eğiti-
mi,4-5 Nisan 2019 tarihle-
rinde gerçekleşti. 
Eğitim süresince oluşturu-
lan öğrenci grupları kendi 
iş ağlarını kurarak uygun 
özgeçmiş hazırlanması ve 

mülakat teknikleri hakkın-
da bilgilendirildi. Yükseko-
kul Müdürü Doç. Dr. A. De-
met Karaman motivasyon 
artışı ve yöntem desteği 
vermeyi hedefleyen yoğun-
laştırılmış uygulamalı eği-

tim programı konusunda 
danışmanlara teşekkürleri-
ni ileterek iş birliğinin iler-
leyen süreçlerde de devam 
etmesinden duyacağı mem-
nuniyeti dile getirdi.

Köşk MYO’da İş Kulübü Eğitimi düzenlendi
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 Üniversitemiz Mühen-
dislik Fakültesi Gıda Mü-
hendisliği Bölümünden Dr. 
Öğretim Üyesi Olcay Bo-
yacıoğlu, prostat kanseri 
tedavisinde kullanılan ke-
moterapötik ilaçların neden 
olduğu yan etkileri azalt-
mak için çalışan uluslarara-
sı aksiyonda yönetim kuru-
lu üyeliğine kabul edildi.

Avrupa Birliği’nin Ufuk 

2020 Programı tarafından 
desteklenen COST İşbirliği 
Projeleri kapsamında “Anti-
sens RNA Terapötiklerinin 
Dağıtımı” adlı COST aksi-
yonuna Yönetim Komitesi 
Üyesi olarak kabul edilen 
Boyacıoğlu, prostat kanseri 
tedavisinde kullanılan ilaç-
ların yan etkilerini azaltma 
hedefli ilaç dağıtımı konu-
sunda çalışma yürüttükleri-
ni ifade etti. 

 Üniversitemiz Didim Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) ta-
rafından düzenlenen 8.Plaj 
Şenliği 26 Nisan 2019 tari-
hinde Didim Sosyal Tesisle-
ri’nde gerçekleşti.

Geleneksel hale gelen et-
kinlik kapsamında düzenle-
nen Voleybol Turnuvası, her 
yıl olduğu gibi renkli görün-
tülere sahne oldu. Çekişmeli 
geçen maçların ardından 
Bayer Elit ile Zalımlar takı-
mı finale yükseldi. Finalde 
rakibini yenen Zalımlar, tur-
nuvanın şampiyonu oldu.

Didim MYO Müdürü Öğr. 
Gör. Evrim Kamacı, organi-
zasyonu düzenleyen Öğr. 

Gör. Burak Okşar ile Alican 
Çakmak, Volkan Ataklı, Mus-
tafa Eminöncü, Emrecan Ar-

duç, Ayşegül Aydın, Damla 
Özel’den oluşan şampiyon 
takıma madalyalarını verdi. 

Öğretim üyemizden uluslararası başarı

Plaj Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

 Üniversitemiz Didim Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) öğ-
rencileri, 13-14 Nisan 2019 
tarihlerinde İstanbul Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen, International İstanbul 
Culinary Cup’tan, 4 gümüş 
madalyayla döndü.

Aşçılar Derneği tarafından 
düzenlenen ve bu yıl dördün-
cüsü gerçekleşen yarışmada, 
Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek 
koordinatörlüğünde öğren-
cilerimiz yine hünerlerini 
göstererek önemli bir başa-
rıya imza attı. Üniversiteliler 

kategorisinde yarışan Barış 
Yolcu, Engin Can Beşler, Ce-
ren Köroğlu ve Cahit Taştan; 
20 grup arasından sıyrılarak 
takım halinde ikinci oldu ve 
gümüş madalya kazandı.

Turizm Haftası etkinliklerin-
de öğrencilerimizle bir ara-
ya gelen Didim Kaymakamı 
Mehmet Türköz, Didim Gar-
nizon Komutanı Çetin Gülse-
ven, Didim Belediye Başkanı 

A. Deniz Atabay ve Didim 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Öğr. Gör. Evrim Kamacı, teb-
riklerini ileterek birlikte hatı-
ra fotoğrafı çektirdi.

Didim MYO İstanbul’dan 4 gümüş madalyayla döndü
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 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. Ali Rıza Erdem, Prof. Dr. 
Nilgün Yenice, Prof. Dr. Hilal 
Aktamış ve Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Akkaya’nın kitapları 
yayımlandı.

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza 
Erdem’in “Okuryazar mı-
sın(ız)? Okuryazarlık Kültü-
rü” adlı kitabında Erdem, bil-
gi toplumunun gereği olarak 
bireye eğitimle mutlaka ka-
zandırılması gereken okur-
yazarlık kültürünün, bireyin 
var olan potansiyelini sonu-
na kadar kullanarak kendini 
gerçekleştirebilmesi ve bi-
reysel farklılığını ortaya ko-

yabilmesi için önemli oldu-
ğunu ifade ediyor. İlköğretim 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nilgün Yenice’nin editör-
lüğünü yaptığı “Bilimin Do-
ğası-Gelişimi ve Öğretimi” 
isimli kitabında, yenilenen 
fen bilimleri dersi öğretim 
programının belirlediği viz-
yona ulaşmada önemli bir 
role sahip olan fen bilimleri 
öğretmenlerinin bilime ve 
bilimin doğasına olan bakış 
açılarını geliştirmek amaç-
lanıyor. Matematik ve Fen 
Bilimleri Eğitimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal 
Aktamış’ın bölüm yazarlığı-
nı yaptığı “Fen Öğretiminde 
Yenilikçi Yaklaşımlar” isimli 
kitap, eğitim fakültelerinin 

matematik ve fen bilimle-
ri eğitimi ve temel eğitim 
bölümlerinde eğitim alan 
öğretmen adaylarına yöne-
lik olarak hazırlandı. Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi  
Dr. Öğr. Üyesi Mutafa Akka-
ya’nın Dr. Öğr. Üyesi Zübey-
de Güneş Yağcı ile yazmış 
olduğu “III. Murad ve Safiye 
Sultan’ın Kızları –Ayşe Sul-
tan-” isimli kitapta, ‘Sarayın 
ağır protokol koşulları içe-
risinde Ayşe Sultan nasıl bir 
ortamda doğmuş, nasıl bir 
ortamda büyümüş, hanedan 
kuralları çerçevesinde ailesi 
ile olan ilişkileri, evlilikleri 
nasıl?’ sorularına cevaplar 
aranıyor.

Öğretim üyelerimizin kitapları yayımlandı

Üniversitemiz öğrencilerinden anlamlı sergi
 Üniversitemiz Bozdoğan 

Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Programı öğrencilerinin, 
Öğr. Gör. Nurdanur Tav-
lan Soydan nezaretinde, 
“Yaşlılara Saygı Haftası”na 
yönelik hazırladıkları “Çı-
nar’ın Sesi” isimli fotoğraf 
sergisinin açılışı Bozdoğan 
Belediye Düğün Salonu’n-
da 9-10 Nisan 2019 tarih-
lerinde gerçekleştirildi.

Açılışa Bozdoğan Kayma-
kamı Adem Can, Bozdoğan 
Belediye Başkanı Ufuk Al-
tıntaş, Bozdoğan Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Süleyman Aypak,  pro-
tokol üyeleri ve Bozdoğan 
halkı katıldı.

Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan Yüksekokul 
Müdürü Doç. Dr. Süley-
man Aypak, “Hayatın ko-
şuşturmacası içinde bü-
yüklerimizi unutmayalım” 

diyerek yaşlılara yapılan 
ev ziyaretlerindeki röpor-
tajlarda ‘Mutluluk sizce 
nedir?’ sorusuna büyük bir 
çoğunluğun “Çocuklarım 
ve torunlarımdır.” cevabını 
verdiklerini vurguladı. 

Bozdoğan MYO öğrenci-
lerinin Bozdoğan’da yaşa-

yan yaşlılara yaptıkları ev 
ziyaretleri sonrasında çek-
tikleri fotoğraflardan olu-
şan fotoğraf sergisinde 80 
fotoğraf sergilendi.  Ayrıca 
öğrencilerin ziyaretlerde 
‘Mutluluk nedir?’, “Kendi 
gençliğinize öğüt verebil-
seydiniz bu ne olurdu?” 
sorularını yönelterek ha-

zırladıkları video gösterisi 
de izlendi. Bozdoğan Kay-
makamı Adem Can, Boz-
doğan MYO öğrencilerine 
duyarlı davranışları için 
teşekkür ederek “Kıymetli 
büyüklerimize yönelik ya-
pılan bu anlamlı çalışma 
bir anı olarak saklanmalı-
dır.” dedi
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 Üniversitemiz Söke Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu (MYO) öğrencileri, 
öğretim görevlileri ve idari 
personeline yönelik tütün 
ürünleri kullanımının za-
rarları konusunda bilgilen-
dirme amaçlı düzenlenen 

eğitim, 15 Nisan 2019 tari-
hinde gerçekleşti.

Tütün Kontrolü Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı’nın 
Bilgilendirme ve Bilinç-
lendirme başlığıyla, öğren-
cilerin, öğretmenlerin ve 

velilerin bilgilendirilmesi, 
farkındalık oluşturulması 
olumlu tutum ve davranış 
geliştirilmelerinin sağlan-
ması maddesi kapsamında 
düzenlenen eğitim, Söke 
İlçe Sağlık Müdürlüğün-
de görevli Dr. Fatma Burcu 

Türkmen tarafından verildi.

Eğitimde sigara bağımlılı-
ğının zararları, nasıl bağımlı 
hale gelindiği, pasif içicilik, 
bağımlılıktan kurtulma yön-
temleri hakkında bilgiler 
verildi. Sigara bağımlılığı-
nın ICD kodu olan bir has-
talık olduğunu vurgulayan 
Türkmen “Tütün bağımlılı-
ğı, dünyada ve Ülkemizde 
önemli bir halk sağlığı so-
runu olup beyin hücresel 
yapısında ve fonksiyonunda 
kalıcı değişikliklerle giden, 
dürtüsel, önüne geçileme-
yen, tekrarlayan sigara kul-
lanımı davranışı gösteren 
kronik bir beyin hastalığıdır.” 
dedi. 

Söke Sağlık Hizmetleri MYO eğitimlere devam ediyor

Üniversitemizde Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi’yi ağırladık
 Üniversitemiz Felsefe 

Topluluğu tarafından Prof. 
Dr. Ioanna Kuçuradi’nin katı-
lımlarıyla düzenlenen “Etik 
İlkeler Olarak İnsan Hakla-
rı” konu başlıklı konferans, 
19 Nisan 2019 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti. 

Konferansa, felsefe öğrenci-
leri başta olmak üzere, Üni-
versitemiz öğretim üyeleri 
ve Üniversite dışından katı-
lımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Konferans, Felsefe Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Felsefe 
Topluluğu Danışmanı Doç. 
Dr. Berfin Kart’ın açılış ko-
nuşmalarıyla başladı. Doç.
Dr. Berfin Kart, İoanna Ku-
çuradi’yi tanıtarak başladığı 
konuşmasında, “Prof. Dr. İo-
anna Kuçuradi demek, fel-
sefeye adanmış bir yaşam 
demek. Hem teorik hem de 
pratik olarak dünyayı değiş-
tirmeye girişen bir düşünür, 
bir filozof, bir eylem insanı-

dır.” diye konuştu.
Konferansta, Türkiye’de ve 
dünyada, UNESCO başta ol-
mak üzere pek çok kurumda 
yürüttüğü çalışmalarıyla 
felsefeye ve insanlığa katkı 
sunan Prof. Dr. Ioanna Ku-
çuradi, etik ve insan hakları 
eğitimiyle ilgili çalışma-
larından önemli başlıkları 
paylaştı.

Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, 
insan hakları kavramının ne 
olduğu, ilkeleri hak kavramı, 

temel olan haklar ile temel 
olmayan, tanınan haklar ve 
grup hakları arasındaki ayrı-
mın ne olduğu, insan hakla-
rının neden etiğe dayanma-
sı gerektiği, onur kavramının 
önemi, özgürlüklerden ne 
anlaşılması gerektiği konu 
başlıklarında bilgiler pay-
laşarak başta insan hakları 
olmak üzere, kavramların 
sınırlarının iyi çizilmesi ge-
rektiğini vurguladı.

Konferansın sonunda, Rek-

törümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir adına Prof. Dr. 
Ioanna Kuçuradi’ye değerli 
paylaşımları için teşekkür 
eden Rektör Danışmanı Hü-
seyin Turgut, kendisine he-
diyesini takdim etti. Turgut, 
Felsefe Topluluğunun etkin-
likleriyle bu alanda otorite 
olan birçok değerli düşünü-
rü, önümüzdeki dönemde 
de ADÜ de ağırlayacaklarını, 
öğrencilerimize ve şehre 
dönük etkinlikleri sürdüre-
ceklerini ifade etti.
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 Üniversitemiz Mühendis-
lik Fakültesi Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Olcay Üzengi Aktürk ‘ün 
yürütücüsü olduğu “Yoğun-
luk Fonksiyoneli Teorisi ve 
Monte Carlo Yöntemi ile İki 

Boyutlu Bazı Mbene Yapıla-
rın Manyetik Özelliklerinin 
İncelenmesi” başlıklı projesi 
TÜBİTAK 1001 kapsamında, 
desteklenmeye hak kazandı.

Projenin bütcesi 401.000 TL 
olup projeden elde edilen 
sonuçların ilk yıldan itiba-
ren uluslararası dergilerde 
yayınlanarak ulusal/uluslar 
arası kongrelerde sunulma-
sı amaçlanıyor.

Projede, kuantum mekani-
ğine dayalı ilk prensipler 
ve HK modelini barındıra-
cak Monte Carlo simülas-
yonu (MC) gibi bilgisayar-
lı hesaplama yöntemleri 
kullanarak atomik boyutta 
seçilen manyetik MBene 
yapılarının saf halleri ve 

–O,-F, -OH gibi atom ve mo-
lekül gruplarıyla ile sonlan-
dırılan yapıların elektronik 
ve manyetik özelliklerinin 
belirlenmesi ve gerekli faz 
geçiş sıcaklıkların ortaya çı-
karılması hedefleniyor.  

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. 
Olcay Üzengi Aktürk “Bu 
proje kapsamında elde edi-
lecek veriler yardımıyla lite-
ratüre önemli ölçüde katkı 
sağlanmakla kalınmayacak 
aynı zamanda, günümüzün 
teknolojisi olarak kabul 
edilen nanoteknolojinin bü-
yülü malzemeleri grubuna 
yeni malzemelerin katıl-
masına ve MBene’e dayalı 
cihazların üretimine katkı 
sağlanacak.” açıklamasını 
yaptı.

Öğretim Üyemizin projesine TÜBİTAK’ tan destek 

Üniversitemizde “Temel Afet Bilinci Eğitimi” düzenlendi
 Üniversitemiz Söke Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu (MYO) ile Aydın İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü 
(AFAD) işbirliğiyle 10 Nisan 
2019 tarihinde Temel Afet 
Bilinci eğitimi düzenlendi.

Aydın İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğünden Eğitim 
Şube Müdürü Sinan Can 
ile arama ve kurtarma tek-
nisyenleri Ramazan Yağtu 
ve Ergün Gülmez tarafın-
dan verilen eğitime Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri ve 
Ameliyathane Hizmetleri 
Programı birinci ve ikinci 
sınıf öğrencileri katıldı.

Ülkemizin sahip olduğu 
tektonik, sismik, topografik 
ve iklimsel yapısı gereği 
doğal afetlerle sıklıkla kar-
şı karşıya kalındığını be-
lirten eğitimciler, “Ülkemiz 
depremlerde insan kaybı 

açısından dünyada üçüncü, 
etkilenen insan sayısı açı-
sından sekizinci sırada yer 
almaktadır. Doğal afetlerin 
doğrudan ya da dolaylı ola-
rak neden olduğu maddi ve 
manevi kayıplar afet yöne-
timinin ve koordinasyonu-
nun günümüz dünyasında 
ne kadar titizlikle ele alın-

ması gerektiğinin bir kanı-
tıdır.” dedi.

Eğitimde, afet ve acil duru-
mun tanımı, afetlerin öne-
mi, deprem öncesi, esnası 
ve sonrasında birey, kurum 
ve toplum bazlı uygulama-
lara değinilirken, soru cevap 
şeklinde ilerleyen sunumda 

ülkemizin deprem risk hari-
tası üzerinde durularak bir 
deprem anında neler yap-
mamız gerektiği kapsamlı 
olarak anlatıldı. Deprem 
anında “çök – kapan – tutun” 
tekniğinin önemini vurgu-
layan eğitmenlere teşekkür 
belgeleri verilerek eğitim 
son buldu.
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 Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi Parazitoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Serkan Bakırcı’nın 
yürütücüsü olduğu “Hya-
lomma excavatum ve Hya-
lomma marginatum türü 
kenelerin in vitro beslen-
mesi” isimli TÜBİTAK pro-
jesi 2019 yılı programında 
destek almaya hak kazandı.

Projede aynı ana bilim da-
lında görev yapan Prof. Dr. 
Tülin Karagenç, Prof. Dr. 
Hasan Eren, Dr. Öğr. Üyesi 
Hüseyin Bilgin Bilgiç ve Arş. 
Gör. Dr. Selin Hacılarlıoğlu  
da araştırmacı olarak gö-
rev alırken, projenin bütçesi 
45.000 TL olarak belirlendi.

Projede, Ixodidae ailesine 
mensup Hyalomma soyuna 
bağlı Hyalomma excavatum 
ve Hyalomma marginatum 
türü kenelerin farklı geliş-
me dönemlerinde in vitro 
olarak beslenmeleri ama-
cıyla uygun kalınlıklarda 
silikon membranlar tasar-

lanması ve bu türlerin vek-
törlüğünü yaptığı hastalık 
etkenleri ile ilgili yapılacak 
çalışmalar (deneysel enfek-
siyonlar) için mevcut kene 
kolonilerinin hazır hale ge-
tirilmesi amaçlandı.

Farklı kene türleri ve bun-
ların gelişme dönemlerinin 
laboratuvar şartlarında üre-
tilmesi ve kolonizasyonu, 
kene ile bulaşan hastalık-
ların kenede ve konaktaki 
seyrinin ve patogenezinin 
ortaya konması ve hastalık-
lara karşı nasıl önlem alına-
bileceği konusunda yeni fi-
kirler oluşturması açısından 
da önemli görülen projede, 
kene türlerinin laboratuvar 
şartlarında üretimi ve kolo-
nizasyonu esnasında deney 
hayvanı olarak, sığır, tavşan, 
gerbil gibi deney hayvan-
ları kullanılıyor. Denemeler 
sırasında özellikle küçük 
hayvanlarda oluşabilecek 
ödem, anemi ve deri lez-
yonları, hayvan deneyleri 
etiği kuralları (3R kavram-

ları, “Reduction, Refinement, 
Replacement”) açısından 
problemler oluşturduğun-
dan, projede üretilecek 
veriler, kenelerin koloni-
zasyonunda deney hayvanı 
gereksiniminin minimali-
ze edilmesi ve bunun için 
ayrılan bütçe, ekipman ve 
personel giderlerinin azal-
tılması, deney hayvanların-
da kenelerin beslenmesi 
esnasında karşılaşılan klinik 
problemlerin bertaraf edil-
mesi ve keneler ile bu türler 

tarafından nakledilen pa-
tojenlerin iletim mekaniz-
malarının aydınlatılmasına 
yönelik çalışmalarda gerekli 
olabilecek kene materyali-
nin in vitro elde edilmesin-
de önemli katkı sağlayacak.

Bu projede, tasarlanacak 
olan membranların, prototip 
bir ürün olarak araştırmacı-
ların kontrollü bir ortamda 
kenelere ilişkin yeni çalış-
malar planlamalarını sağla-
yacağı öngörülüyor.

 Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesi Fizyoloji Ana Bilim 
Dalının “Effects of Riluzole 
and Gabapentin On Spatial 
Learning, Locomotor Acti-
vity Of Anxiety and Social 
Behaviors In Autism-Like 
Rat Model” adlı projesi, 18 
-21 Nisan 2019 tarihleri 
arasında Antalya’da düzen-
lenen 11. Uluslararası Psi-
kofarmakoloji Kongresi’nde 
“En iyi Araştırma” dalında 
“Üçüncülük” ödülünü ka-
zandı.

Proje koordinatörlüğünü 
Doç. Dr. Sevcan Karakoç 
Demirkaya’nın yaptığı ve 

Üniversitemiz Tıp Fakülte-
si Fizyoloji Anabilim Dalı 
Akademisyenleri Prof. Dr. 
Rauf Onur Ek, Doç. Dr. Gök-
han Cesur, Arş. Gör. Dr. Cenk 
Orak,  Arş. Gör. Ferhat Şi-
rinyıldız ve Arş. Gör. Dr. Gül 
Taşlı Yeşilçayır tarafından 
yürütülen çalışma 11. Ulus-
lararası Psikofarmakoloji 
Kongresi’nde uluslararası 
katılımcıların yer aldığı bil-
diriler arasında sunuldu. 

Proje, deneysel otizm - ben-
zeri hayvan modeli çalış-
ması “En iyi Araştırma” da-
lında “Üçüncülük” ödülüne 
layık görüldü. 

Veteriner Fakültemizin projesine TÜBİTAK’tan destek

Üniversitemiz Projesi "En İyi Araştırma Dalında" Üçüncü oldu
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Üniversitemiz Öğrencisi Gürhan Gökçek Ege Üçüncüsü 
oldu

 Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Etkinlikler ve Sosyal Faali-
yetler Daire Başkanlığı tara-
fından düzenlenen “Gençler 
Arası Kültür ve Sanat Ya-
rışmaları” Ege finallerinde 
Üniversitemiz öğrencisi 
Gürkan Gökçek, Türk Müziği 
yarışmasında Ege Üçüncüsü 
oldu.  

Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı’nın her yıl düzenlediği 
kültür ve sanat Yarışmaları 
kapsamında, Gençler Arası 
Türk Müziği, Şiir Okuma, Ti-

yatro ve Bilgi Yarışmaları 4 
farklı kategoride gerçekleşti. 

İl Birinciliği, Grup Birincili-
ği ve Türkiye Finali olmak 
üzere 3 aşamada düzenle-
nen yarışmalarda, il birin-
ciliği kısmında birinci olan 
gruplar bölge birinciliği için 
Denizli’de yarışmalara ka-
tıldı. Üniversitemiz Nazilli 
İktisadi İdari Bilimler Fakül-
tesi İşletme Bölümü 4. sınıf 
öğrencisi Gürkan Gökçek 24 
- 29 yaş kategorisinde Ege 
Bölge 3.sü oldu.

 Üniversitemiz Devlet 
Konservatuvarı öğretim 
elemanlarından oluşan 
koro 25 Nisan 2019 tarihin-
de Kuşadası İbramaki Sanat 
Galerisi’nde sanatseverlerle 
buluştu. 

Üniversitemiz Devlet Kon-
servatuvarı öğretim ele-
manlarından oluşan koroda, 
kemanda,  Konservatuvar 

Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi İmge 
Tilif, Viyolada Öğr. Gör. Deniz 
Çağlar, Yaylı Çalgılarda Dr. 
Öğr. Üyesi Özgür Elgün, Pi-
yanoda Öğr. Gör. Aleksandr 
Mekaev, Öğr. Gör. Elena Yu-
supova ve Öğr. Gör. Elif Yaz-
gan yer aldı. 

Klasik müzik eserlerinin su-
nulduğu konser, büyük be-
ğeni topladı.

Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı sanatseverlerle 
buluştu

 Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Turizm Fakül-
tesi idari personeli, 8 Nisan 
2019 tarihinde Kuşadası 
Erdoğan Öven Engelliler 
Köyü’ne bir ziyaret gerçek-
leştirdi. Ziyaret sırasında 
merkezin eğitmenleri ve 
gönüllülerin katkıları ile bir 
masal canlandırma etkinliği 
sergilendi. Köyü ziyaretten 
duydukları memnuniyeti 
dile getiren idari personel 
ziyaretlerin devam edeceği-
ni söyledi.

Engelsiz dostlarını unutmadılar
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 Aydın İktisat Fakültesi 
Dekanlığı tarafından dü-
zenlenen “Üniversiteler ve 
Yapay Zekâ Uygulamaları” 
konu başlıklı panel, 25 Ni-
san 2019 tarihinde Üniver-
sitemiz Aydın İli Stratejik 
Planlama ve Yenilik Merkezi 
(AİSYEM) Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. 

Panele, konuşmacı olarak 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feray 
Gürsoy, Mühendislik Fakül-
tesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıl-
maz Kılıçaslan, Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ersen Yazıcı, Aydın İkti-
sat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hakan Hotunluoğlu 

ve Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Samsun M. Başarıcı 
katıldı.

Aydın İktisat Fakültesi De-
kan Vekili Prof. Dr. Hüseyin 
Yılmaz’ın moderatörlüğün-
de gerçekleşen panelde ko-
nuşmacılar; tıp, mühendislik, 

eğitim ve ekonomi alanında 
yapay zekânın etkilerini ele 
alarak üniversitelerin yapay 
zeka uygulamalarına dönük 
çalışmalarını değerlendirdi. 

Üniversitemizde yapay zeka ele alındı

 Üniversitemiz Aydın İk-
tisat Fakültesi tarafından 
düzenlenen İstihdam Zir-
vesi’19 etkinliği 24 Nisan 
2019 tarihinde Üniversite-
miz Atatürk Kongre Merke-
zi’nde gerçekleşti.

Etkinliğe, Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Aydın İktisat Fakültesi De-
kan V. Prof. Dr. Hüseyin Yıl-
maz, Fakülte öğretim üye-
leri ve öğrenciler katılım 
gösterdi. 

Etkinliğin açılış konuşma-
sını yapan Aydın İktisat 
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. 
Hüseyin Yılmaz, Fakülte 
olarak Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesinin bilimsel 
çalışmaları, sahaya dönük 
projeleri ve Ar-Ge çalışma-
larıyla adından söz ettiren 
güçlü bir üniversite olması 
için çabaladıklarını belirtti. 
Prof. Dr. Yılmaz “Önümüz-
deki dönemde, Aydın İktisat 

Fakültesi olarak üzerimize 
düşen sorumlulukları yeri-
ne getirebilmek için kadro, 
kapasite ve tüm olanakla-
rımızla seferber olmuş du-
rumdayız. Fakültemiz bin 
738 öğrencisi, 34 öğretim 
elemanı ve hali hazırda öğ-
rencisi bulunan 5 bölümüy-
le eğitim-öğretim ve bi-
limsel faaliyetlerini devam 

ettirmektedir. Fakültemiz bu 
yeni dönemde öğrenci mer-
kezli olması ve sıkı çalışma 
standartlarıyla 21. yüzyı-
lın gerekliliklerini yerine 
getirme gayreti içindedir.” 
dedi. Fakülte yönetimi ola-
rak gelişime açık oldukları-
nı söyleyen Yılmaz, yüksek 
performansa önem veren 
liderlik tarzını benimsemek 

suretiyle, öğrencilere katkı 
sunacak etkinlikleri teşvik 
ettiklerinin altını çizdi.

İstihdam Zirvesi’19 etkinli-
ği kapsamında düzenlenen 
oturumlarda Aydın Vergi 
Dairesi Başkanı Cemil Mü-
sevitoğlu, OKT Trailer Şir-
keti Genel Müdürü Hakan 
Maraş ve İnsan Kaynakları 
Müdürü Kazım Önder, Aydın 
Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası Başkanı 
Rıza Yörüyen, Aydın Küçük 
ve Orta Ölçekli Mükellef-
ler Grup Başkanlığı Vergi 
Müfettiş Yardımcısı Hasan 
Anıl Çakır, İdari Yargı Ha-
kimi Esra Sula ve Aydın Ti-
caret Odası Başkanı Hakan 
Ülken konuşmalarını yaptı. 
Oturumlar konuşmacıların 
öğrencilerle yaptıkları kar-
şılıklı sohbet ve soru-cevap 
şeklinde sürdürüldü. Etkin-
lik sonunda konuşmacılara 
plaketleri, katılımcılara ise 
sertifikaları verildi.

Aydın İktisat Fakültesinde İstihdam Zirvesi’19 gerçekleştirildi
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Üniversitemiz İletişim Fakültesine proje ödülü verildi
 Üniversitemiz İletişim 

Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü dör-
düncü sınıf öğrencisi Nesli-
han Özcan, Kredi Kayıt Bü-
rosu’nun düzenlediği ‘Hayal 
Edin Gerçekleştirelim’ adlı 
sosyal sorumluluk proje ya-
rışmasında ‘Müze Müze Ana-
dolu’ isimli projesiyle ödül 
kazandı.

26 Nisan Cuma günü İstan-
bul İş Sanat Kültür Mer-
kezi’nde ödül töreni dü-
zenlenen yarışmada 165 
üniversiteden yaklaşık iki 

bin proje ödül için mücade-
le etti. Proje danışmanı  Dr. 
Öğr. Üyesi Aslı İcil Tuncer 
“Üniversite Rektörlüğümüz 
özellikle öğrenci projeleri-
ne güçlü destek veriyor, bu 
destek bizi öğrencilerimiz-
le birlikte üretmeye motive 
ediyor” dedi. Ödülü kazanan 
genç iletişimci Neslihan Öz-
can ise öğrenci yarışmala-
rının sektöre hazırlanmada 
önemli bir araç olduğunu 
hem ödülü kazanmanın 
hem de üniversitenin adını 
duyurmanın gururunu yaşa-
dığını ifade etti.

 Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü öğ-
rencileri tarafından bu yıl 
dördüncüsü gerçekleştirilen  
“Alet Çantası Projesi” kap-
samında usta reklamcılar 
Nesteren Davutoğlu ve En-
der Merter tarafından 17 Ni-
san 2019 tarihinde “Dünden 
Bugüne Reklamcılık” konulu 
söyleşi gerçekleştirildi.

AİSYEM Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşen söy-
leşide, Bloomberg HT ka-
nalında “Reklamarkası” 
programıyla seyirciyle bu-
luşan, Türkiye’nin en eski 

reklam ajanslarından İlan-
cılık Reklam Ajansı’nın Eş 
başkanı Reklamcı, Yazar ve 
İletişimci Ender Merter ile 
Türk reklam tarihinde unu-
tulmaz kampanyalara imza 
atan Reklamcı, Yazar ve Ya-
pımcı Nesteren Davutoğlu 
reklamın tarihi yolculuğun-
dan başlayıp yaratıcı fikir 
ve reklamcı olmak üzerine 
keyifli bir sohbete imza attı. 
Öğrencilerin oldukça faz-
la ilgi gösterdiği söyleşiye 
katılan iki ünlü isim, genç 
iletişimcilere mezun olduk-
tan sonra nasıl bir yol izle-
yecekleri konusunda da yol 
gösterdi.

Usta reklamcılar Alet 
Çantası’nda

 Üniversitemiz Fen - Edebi-
yat Fakültesi Arkeoloji Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Engin 
Akdeniz ile Bölüm Başkan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Sedat Akkurnaz’ın editörlü-
ğünü yaptığı “Aydın’da Bir 
Dünya Kültür Mirası: LAT-
MOS”  adlı kitap yayımlandı.

Uzun yıllarını Latmos (Beş-
parmak) Dağları’ndaki kül-
türel zenginliklerin keş-

fedilmesine adayan ünlü 
Alman Bilim İnsanı Dr. 
Anneliese Peshlow’a ithaf 
edilen kitabın Aydın bölü-
mü, Arş. Gör. Arzu Özver, Arş. 
Gör. Nihan Aydoğmuş ve Arş. 
Gör. Nihal Akıllı’nın da dahil 
olduğu 5 akademisyen tara-
fından kaleme alındı.

Toplam 5 bölümden oluşan 
kitap,  Bafa (Çamiçi) Gölü ve 
Latmos (Beşparmak) Dağla-

rı’nın tarih öncesi dönem-
lerden Antik Çağ sonuna 
kadar arkeolojik zenginlik-
lerini ele alınıyor. Aydın ve 
Muğla il sınırları içerisinde 
yer alan Latmos ve çevresi 
tarihin farklı dönemlerine 
ait kültürel kalıntıları barın-
dırmasının yanı sıra botanik 
ve zoolojik açıdan da ender 
türlere sahip özgün bir coğ-
rafya olmasıyla da dikkat 
çekiyor.

Öğretim üyelerimizin editörlüğünü yaptığı kitap yayımlandı
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 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi koordinatörlüğünde 
sürdürülen Kadın Yönetici-
ler Cam Tavanı Kırıyor  (Bre-
aking The Glass Ceiling For 
Women Administrators) adlı 
Erasmus Yetişkin Eğitimi 
Stratejik Ortaklık Projesi’nin 
4. ulus ötesi proje toplantısı, 
11-12 Nisan 2019 tarihleri 
arasında proje ortakların-
dan AMICS ev sahipliğinde 
İspanya’nın Valencia kentin-
de gerçekleştirildi.  

Projenin 4. ulus ötesi top-
lantısına proje ekibini tem-
silen Üniversitemiz Aka-
demisyenleri Prof. Dr. Ruhi 
Sarpkaya, Doç. Dr. Pınar 
Yengin Sarpkaya ve Arş. Gör. 
Burcu Altun katıldı.

Üniversitemiz Eğitim Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ruhi Sarpkaya koordinatör-

lüğünde yürütülen proje-
nin daha önce Aydın’da 28 
- 29 Mart 2018 tarihlerinde 
açılışı yapılmıştı. Projenin 
26-27 Temmuz 2018 tarih-
lerindeki ikinci ulus ötesi 
toplantısı, Almanya’daki or-
tağı Education Mobility Grid 
ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilmişti. Projenin üçüncü 
ulus ötesi toplantısı ise 29 
- 30 Kasım 2018 tarihlerin-
de CEIPES ev sahipliğinde 
İtalya’nın Palermo kentinde 
gerçekleştirildi. 

İki gün süren toplantıda, 
son dört ayın değerlendiril-
mesi yapıldı. Mayıs sonunda 
bitecek olan eğitimlerden 
sonra projenin “3. Fikri Çık-
tısı” kapsamında gerçekleş-
tirilecek mentörlük eğitimi 
sürecine ilişkin bilgilendir-
me yapıldı ve görev dağılımı 
gerçekleştirildi.

Aralık 2019’da sona erecek 
projenin toplam 7 ortağı 
bulunuyor. Projenin yürütü-
cüsü Üniversitemiz ile di-
ğer ortaklar arasında Aydın 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Aydın Kültürel Gelişim Der-
neği, Education Mobility 
Grid (Almanya), Bragamob 
(Portekiz), CEIPES (İtalya) ve 
AMICS (İspanya) bulunuyor. 

İki yıl sürecek Avrupa Birli-
ği projesinin toplam bütçesi 
ise 170 bin 240 Euro olarak 
belirlendi. 

Projenin 5. ulus ötesi top-
lantısının Temmuz ayında 
projenin Portekiz ortağı 
Bragamob ev sahipliğinde 
Braga’da gerçekleştirilmesi 
kararlaştırıldı.

 Üniversitemiz Söke İş-
letme Fakültesi’nde İŞKUR 
Söke Temsilciliği ve Söke 
Ticaret Odası işbirliğiyle 25 
Nisan 2019 tarihinde Kari-
yer Günü gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Söke Ticaret Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Kutlay, Söke Ticaret 
Borsası Başkanı Nejat Sağel, 
Söke İŞKUR müdürü Tuncay 
Özdemir, ilçe müdürleri, öğ-
retmenler, öğretim üyeleri 

ve çok sayıda öğrenci katıl-
dı.

Etkinlikte, Migros Ege Böl-
gesi İnsan Kaynakları Direk-
törü Pınar Başkaya, Ülkerler 
Grup Yönetim Kurulu Baş-
kanı Bilal Ülker, Noordzee 
Fabrika Müdürü Yahya Şen-
türk, Yirmibeş Yazılım Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yirmibeş, İçebakış Psikolojik 
Danışmanlık Sirketi Kuru-
cusu Yasemin Ateş ve Söke 
OSB Yönetim Kurulu Danış-
manı Soner Esinbay konuş-
macı olarak yer aldı.

İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. F. Neval Genç, yap-
tığı açılış konuşmasında 
bu yıl kapsamlı şekilde ilki 
gerçekleştirilen ve gelenek-
selleşmesini planladıkları 
etkinliğin üniversite - sanayi 

işbirliğini, eğitim - istihdam 
ilişkisini kurmak anlamın-
dan önemli bir başlangıç 
olacağını söyledi. Prof. Dr. 
Genç etkinliğe katılım gös-
teren 15 firma ile mülakat 
ve iş başvurusu yapma fırsa-
tının öğrenciler tarafından 
en iyi şekilde değerlendir-
mesini önerdi. 
Kariyer gününde, Nordzee, 
SÖKTAŞ, Ülkerler Grup Cap-
rica Deluxe Wellness&Spa, 
Otel, Karaoğlu Ziraat Alet-
leri, Yirmibeş Yazılım ve 
Danışmanlık, İçebakış Psi-
kolojik Danışmanlık ve Reh-
berlik Hizmetleri, Migros, 
Qua Granite, CLC World Re-
sort Hotels, Turcell, Altınöz, 
Carrefour gibi uluslararası 
ve ulusal firma yetkilileri ile 
öğrenciler iş görüşmeleri ve 
başvuruları yapma imkânı 
buldu.

Eğitim Fakültesinden uluslararası proje toplantısı

Eğitim Fakültesinden uluslararası proje toplantısı
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 Üniversitemiz Uluslara-
rası Öğrenci Topluluğu, Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğün-
ce 25 Nisan 2019 tarihin-
de Kuşadası’nda bir otelde 
gerçekleşen ‘Yabancıların 
Türkiye’de Sahip Oldukları 
Hak ve Yükümlülükler’ konu 
başlıklı çalıştaya katıldı.

Etkinliğe, İlimiz Valisi Yavuz 
Selim Köşger, Göç İdaresi 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Gökçe Ok, GİGM Uyum ve 
İletişim Daire Başkanı Dr. 
Aydın Keskin Kadıoğlu, Pro-
je Asistanı Zana Erdoğan, 
Aydın İl Göç İdaresi Müdürü 
Soner Koç, Rektör Danışma-
nımız Hüseyin Turgut, Üni-
versitemiz Uluslararası Öğ-
renci Topluluğu Danışmanı 
Dr. Öğretim Üyesi Serhat 
Yetimova, Topluluk Başkanı 
Anas Altheeb ve topluluk 
üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan İlimiz 
Valisi Yavuz Selim Köşger, 
Türklerin egemenliklerine 

düşkün bir millet oldukları-
nı dile getirerek Balkanlar-
dan Ortadoğu’ya Kafkaslar-
dan Orta Asya’ya kadar her 
darda kalanın umut bağla-
dığı bir ülke olduğumuzu 
söyledi. 

Rektörümüz Prof.Dr Osman 
Selçuk Aldemir’in ulusla-
rarası öğrenciler ile ilgili 
değerlendirmelerini dile 
getiren Rektör Danışmanı-
mız Hüseyin Turgut, Rektö-
rümüzün,  Üniversitemizde 
eğitim gören uluslararası 
öğrencileri kültür transfer-

lerini gerçekleştiren nefer-
ler olarak gördüklerini be-
lirtti. Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’in 
uluslararası öğrencileri Ül-
kemiz ve Üniversitemiz için 
zenginlik kaynağı olarak 
gördüğünü aktaran Turgut, 
uluslararası öğrencilerin, 
kültürlerarası iletişim açı-
sından düşünüldüğünde de 
Türkiye’nin yurtdışındaki 
imaj inşasında dünyanın 
dört bir yanına saçılan to-
humlar olduğunu söyledi.

Üniversitemiz adına sunum 

yapan Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörlüğü Öğretim 
Görevlisi Selin Çelikbaş, 
uluslararası öğrencilerin 
üniversiteye alınması, sınav 
koşulları, öğrenim ücretle-
ri, Uluslararası öğrencilerin 
ikametinin alınması, Üni-
versitemizdeki uluslararası 
öğrenci sayısı, Üniversite-
mizde öğrenim dili İngilizce 
olan bölümler, uluslararası 
öğrencilerin yararlanabile-
ceği burslar ve uluslararası 
öğrencilerin düzenlediği 
etkinlikler hakkında bilgi 
verdi.

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. Pınar Okyay, Prof. Dr. 
Filiz Abacıgil, ve yardım-

cı eğitici olarak Araş. Gör. 
Dr. Aylin Sönmez,  Sağlık-
ta Araştırma Yöntemleri 
Kursu / SAK-3G (3 Gün) 

kapsamında Recep Tayyip 
Erdoğan (RTEÜ)  Üniversi-
tesinde 19-21 Nisan 2019 
tarihlerinde eğitim verdi.

Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Pınar Okyay koordina-
törlüğünde 2013 yılından 
beri sürdürülmekte olan 
beş günlük sağlıkta araş-
tırma kursunun (sak-5g) 
üç günlük kısa formu ola-
rak düzenlenen etkinliğe 
RTEÜ Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı Baş-
kanı Prof.Dr. Leyla Karaoğ-
lu ve Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Ömer Şatıroğlu 
RTEÜ Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Başhekimi Dr. 
Öğr. Üyesi Özcan Yavaşi 
ve RTEÜ öğretim üyeleri 
katıldı. 

Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı,  Halk Sağlığı Uzman-
ları Derneği (HASUDER) 
ve RTEÜ Halk Sağlığı Ana-
bilim Dalı’nın katkılarıy-
la düzenlenen etkinlikte 
sağlık alanında araştırma 
yapan herkes için sağlık 
araştırmalarında gerekli 
temel kavramlar, araştırma 
tipleri, araştırma ve yayın 
süreçleri ile araştırmada 
gerekli istatistik bilgi ve 
becerisini kazandırmaya 
yönelik bilgiler aktarıldı.

Uluslararası öğrencilerimiz hak ve yükümlülüklerini öğrendi 

 “Sağlıkta Araştırma Yöntemleri Kursu” verildi
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 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi tarafından düzen-
lenen Erasmus+ Programı 
Yükseköğretim Alanı Strate-
jik Ortaklıklar kapsamında 
Avrupa Birliği tarafından 
desteklenen Be(e) therapy 
“Therapeutic Effects of Apit-
herapy in Higher Education” 
adlı proje kapsamında dü-
zenlenen “Antiterapi Uygu-
lamaları ve Yükseköğrenim-
deki Yeri” adlı çalıştay, 22 
Nisan 2019 tarihinde Efeler 
Otel’de gerçekleşti.

Çalıştaya Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İbrahim Gençsoylu, Üni-
versitemiz öğretim üyeleri 
ve Çanakkale On Sekiz Mart 
Üniversitesi öğretim üyeleri 
katıldı. 

Çalıştayın açılış konuşma-
sını yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Dünya Sağlık Örgütüne göre 

geleneksel tıbbı tanımlar-
ken, geleneksel tıbbın fizik-
sel ve ruhsal hastalıklardan 
korunma, bunlara tanı koy-
ma, iyileştirme veya tedavi 
etmenin yanı sıra sağlıklı 
yaşamın sürdürülebilir ol-
masında da kullanılan çok 
kadim bir yöntem olduğu-
nu ifade etti. Ülkemizin her 
alanda olduğu gibi arıcılık 
alanında da kıymetli bir 
coğrafyaya sahip olduğunu 
söyleyen Rektörümüz Prof. 

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
literatüre kayıtlı 12 bin bit-
ki ve 4 bine yakın endemik 
türle dünyanın en zengin 
coğrafyalarından birinde ol-
duğumuzu hatırlattı.

Proje Koordinatörü ve Üni-
versitemiz Öğretim Üyesi 
Prof. Dr.  Murat Yılmaz ve 
Çanakkale On Sekiz Mart 
Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Harun Baytekin 
sunumlarında;  apiterapide 

kullanılan arı ürünleri için 
önemli sorunları, arı ürünle-
ri, tedavi edici özellikleri ve 
yükseköğrenimdeki yerini 
anlattı. 

Konuşmaların ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e ve Prof. Dr. 
Harun Baytekin’e katılım 
belgelerini Üniversitemiz 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İbrahim Gençsoylu tak-
dim etti.

 Söke Sağlık Yüksekokulu 
öğrencilerinin 3 yıldır kü-
tüphane haftası etkinlikleri-
ne verdikleri destekten do-
layı Söke Kaymakamı Tahsin 
Kurtbeyoğlu 19 Nisan 2019 

tarihinde Yüksekokul Mü-
dürü Doç. Dr. Rahşan Çevik 
Akyıl ve Çocuk Gelişimi Bö-
lümü öğrencilerine teşekkür 
belgesi verdi.

Söke Hacı Halil Paşa İlçe 
Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleşen tören; 55. Kütüp-
hane Haftası kapsamında 
Söke Sağlık Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Rahşan Çe-

vik Akyıl, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Şerafettin Yapıcı, 
Kütüphane Müdürü Fatih 
Akbaba, Söke Sağlık Yük-
sekokulu Dr. Öğretim Üyesi 
Selvinaz Saçan ve Söke Sağ-
lık Yüksekokulu Çocuk Geli-
şimi Bölümü öğrencilerinin 
iş birliğinde gerçekleşen et-
kinlikler sebebiyle gerçek-
leşti. Etkinlikler kapsamında 
okul öncesi ve ilkokul öğ-
rencilerine yönelik “Masal 
Krallığı ve Çocuklarla Oyun” 
etkinliği düzenlendi. Etkin-
likte aynı zamanda çocuk-
lar Söke Şehir Tiyatrosu ve 
Meandros Oyunculuk Ajansı 
Derneği tarafından düzen-
lenen Keloğlan oyununu 
seyretti.

Apiterapi Çalıştayı düzenlendi

Kaymakam Kurtbeyoğlu’ndan öğrencilerimize teşekkür
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