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ADÜ Haber Dergisi okurları, 

Üniversitemiz bu ay oldukça verimli bir ay geçirdi. Yeni akademik yılı-
mızın açılışını önceki dönem TBMM Başkanı ve Başbakan Sayın Binali 
Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleştirdik.   Açılışta, Sayın Binali Yıldırım’ın 
yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Milletvekilleri Mustafa 
Savaş ve Metin Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil 
toplum örgütleri de bizi yalnız bırakmadı. 

Aynı gün Binali Yıldırım Spor Kompleksi ve Recep Tayyip Erdoğan Kü-
tüphanesi’nin açılışlarını Sayın Binali Yıldırım ile gerçekleştirdik. Geç-
tiğimiz günlerde uluslararası alanda altın madalya kazanarak bizleri 
gururlandıran Ayşegül Çakın ve öğrencimiz Burak Temel madalyalarını 
Sayın Binali Yıldırım’ın ellerinden aldı. 

Eğitim sadece bilgi aktarımı değil, bütüncül bir anlayışla insan yetiş-
tirme sanatıdır. Her insan farklıdır. Bu eğitim metodunu benimseyen 
Üniversitemiz kadroları; özgün ve yaratıcı, özgür ve bağımsız, özgüven 
sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insan yetiştirmeyi öncelik olarak görür. Üniversitemiz, bilime ve 
insanlığın ortak mirası medeniyete katkı sağlayabilmek adına toplumumuzun kazanımlarına ve geleceğine de sahip 
çıkma çabasını ortaya koymaktadır. Ortak çözümler, toplumsal katkı, hakkaniyet, liyakat, aidiyet ve güven şeklinde 
ifade edebileceğim Aydın Adnan Menderes Üniversitesi değerleri, geniş kapsamlı sorumluluğumuzu da yansıtmakta-
dır. Bu değerler ışığında yeni akademik yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Bu sorumluluklarımızdan bir tanesi de özel yetenekli çocuklarımızın toplumumuzun yarınlarına kazandırılmasıdır. 
Bu hususta Üniversitemiz ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen ‘Özel Yetenekli Öğrencilerin Eği-
timine İlişkin İş Birliği Protokolü’nü imzaladık. Bu kapsamda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Emre Bilgili, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Oktay Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdür V. Sabri 
Acar ile bir araya gelerek özel yetenekli çocukların kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için bu 
önemli konuda neler yapabileceğimizi konuştuk.

Aydın’ın önemli basın kuruluşlarından biri olan tvDEN ile Üniversitemiz arasında iş birliği protokolünü imzaladık. 
Ortak yayın ile yayınlanacak programın adını ‘ADÜDEN’ olarak belirledik. “ADÜDEN Sağlık”,  “ADÜDEN Sanat”,  “ADÜ-
DEN Tarım” gibi alt sekmelerde isimlendirilen programlarla öğretim üyelerimiz, bilgi birikimlerini toplumumuzun 
tüm katmanlarıyla paylaşabiliyor.  Her program gününde bir öğretim üyemizin konuk olarak katıldığı ve akademik 
alanı ile ilgili toplumu bilgilendirici paylaşımlarda bulunduğu bir formata sahip programda İletişim Fakültesi öğren-
cilerimiz aktif rol alıyor. Proje, ekranlarda Aydın halkı ile buluşmamıza vesile olurken öğrencilerimizin de bilgilerini 
pratiğe dökme imkânı bulmaları açısından oldukça önem taşıyor.

Eğitimden, bilgiden gelen gücü üretime dönüştürdüğümüz ve ilk meslek yüksekokullarımızdan biri olan Çine Meslek 
Yüksekokulumuzun 25. yılını Kurucu Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Cezmi Öncüer ile kutladık. Öte yandan öğrencile-
rimizi, söz verdiğimiz gibi Manga Grubu ile buluşturduk. Büyük bir coşku yaşayan öğrencilerimize bu enerji dolu 
atmosferin yıl boyunca derslerine yansıması temennisinde bulunduk.

Milli Mücadelenin 100. Cumhuriyet’in ilanının 96. yılı münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz ‘Cumhuriyet’in Beş Ciheti’ 
konulu panelle milli mücadelenin Başkumandanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatan için canlarını feda etmiş kahra-
manlarımızı saygıyla andık. Buradan bir kez daha tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Üniversitemiz hayata geçirdiği projelerle yoluna durmaksızın devam edecek. Amacımız her zaman daha iyi bir Üni-
versite, daha iyi yarınlar ve daha umut dolu bir Ülke.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

REKTÖRÜMÜZDEN
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Üniversitemiz Akademik Yıl 
Açılış Töreni Binali Yıldırım’ın 
teşrifleriyle gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2019 - 2020 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni, önceki 
dönem TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle 24 Ekim 2019 tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in ev sahip-
liğinde gerçekleşen törene; 
Aydın Valisi Yavuz Selim 
Köşger, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Hamza Dağ, 
İzmir Milletvekilleri Ceyda 
Çankırı, Mahmut Atila Kaya, 
Aydın Milletvekilleri TBMM 
KİT Komisyonu Başkanı 
Mustafa Savaş, MKYK Üye-
si Metin Yavuz, MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Deniz 
Depboylu, Aydın Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Özlem 
Çerçioğlu, Adli Yargı Adalet 

Komisyon Başkanı Erhan 
Yıldırım, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nükhet Hotar, kaymakamlar, 
belediye başkanları, parti il 
başkanları,  kamu kurum-
larının ve sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri, 
akademik ve idari personel, 
öğrenciler ve basın men-
supları katıldı.

Tören öncesi Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir tarafından makamın-
da ağırlanan Sayın Binali 

Yıldırım şeref defterini im-
zalarken, Rektörümüz ken-
dilerine Üniversitemiz hedi-
yelerini takdim etti.

Akademik Yılı Açılışı ve 
Fahri Doktora Tevdi Töreni, 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bö-
lümü Dr. Öğretim Üyesi Evin 
Erden Topoğlu yönetiminde 
öğrencilerimizden oluşan 
koro ile İstiklal Marşı’nın 
canlı olarak söylenmesi-
nin ardından Üniversite-
miz Devlet Konservatuarı 
ve Eğitim Fakültesi Müzik 

Eğitimi Ana Bilim Dalı öğ-
retim elemanlarının müzik 
dinletisi gerçekleşti. Yörük 
Ali Efe türküsü eşliğinde 
zeybek oyunu katılımcıların 
beğenisini topladı. Müzik 
dinletisinin ardından Binali 
Yıldırım, ekibi temsilen Üni-
versitemiz Devlet Konser-
vatuarı Öğretim Görevlisi 
Ceren Demirok’a çiçek verdi. 

Öğrencilerimiz adına konuş-
masını yapan Üniversitemiz 
Spor Bilimleri Fakültesi öğ-
rencisi Burak Temel, “Eğitim 
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hayatımızda bizlere verilen 
imkânlardan dolayı, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan beyefendi-
ye, devletimize ve Üniver-
sitemizin değerli yönetici-
lerine çok teşekkür ederim. 
Üç gün önce Sırbistan’da 
katıldığım Dünya Şampiyo-
nası’nda şanlı bayrağımızı 
dalgalandırmanın ve dünya 
ülkelerine İstiklal Marşı’mı-
zı dinletmenin gururunu 
yaşadım.” dedi. Mezun olup 
vatanını seven gençler ye-
tiştirmek için sabırsızlandı-
ğını ifade eden Temel, Barış 
Pınarı Harekâtı kahraman-
larına ithafen verdiği asker 
selamıyla salondan büyük 
alkış aldı.

Yeni akademik yıla her yıl 
olduğu gibi bu yıl da yeni 
umutlarla başladıklarını 
ifade ederek konuşmasına 
başlayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir,  
küreselleşen dünyada ba-
şarılı ve mutlu bir gelecek 
için Üniversitelere önemli 
sorumluluklar düştüğünü 
ifade etti.

Eğitim, insan yetiştirme 
sanatıdır

Eğitimin sadece bilgi aktarı-
mı olmadığını, bütüncül bir 
anlayışla insan yetiştirme 
sanatı olduğunu belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir,  “Her insan 
farklıdır. Bu eğitim meto-
dunu benimseyen Aydın 
Adnan Menderes Üniversi-
tesinin kadroları; özgün ve 
yaratıcı, özgür ve bağımsız, 

özgüven sahibi, girişimci, 
ahlaklı, sorumluluk bilinci 
yüksek insan yetiştirmeyi 
öncelik olarak görür. Üniver-
sitemiz, bilime ve insanlığın 
ortak mirası medeniyete 
katkı sağlayabilmek adına 
toplumumuzun kazanımla-
rına ve geleceğine de sahip 
çıkma çabasını ortaya koy-
maktadır. Ortak çözümler, 
toplumsal katkı, hakkaniyet, 
liyakat, aidiyet ve güven 
şeklinde ifade edebilece-

ğim Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi değerleri, geniş 
kapsamlı sorumluluğumuzu 
da yansıtmaktadır.” diyerek 
kurumumuzun değerlerinin 
altını çizdi.

Fikir ürüne; ürün katma 
değere dönüşerek 
toplumla güçlü bağlar 
kurulsun 

ADÜ ailesinin her bireyi-
ne değer verdiklerini vur-
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gulayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Söylenen her söze önem 
vermeye çalıştık. İstedik ki 
üniversitemizde huzur ha-
kim olsun, öğretim üyele-
rimizin ve öğrencilerimizin 
motivasyonu bozulmasın, 
bu huzur ve motivasyonun 
getirdiği üretkenlikle; fikir 
ürüne, ürün katma değere 
dönüşerek toplumla güçlü 
bağlar kurulsun.” diyerek 
sözlerini şöyle sürdürdü 
“Adnan Menderes’liler… Ül-
kesine, topluma ve çevresi-
ne karşı sorumluluk taşır-
lar; etik değerleri ve emeği 
üstün tutarlar; ilkeli duruşu, 
nezaketli üslubu, karşılıklı 
sevgi ve saygıyı esas alır-
lar; sosyal gelişime, kültür 
ve sanata değer verirler. 
Üniversitelerini sadece dip-
loma alınıp gidilen bir yer 
olarak görmezler, üniversi-
teyi benimser ve sahiplenir-
ler. Üniversite yöneticileri-
miz de çağdaş, demokratik 
ve özgür bir akademik or-
tam sağlamaya, etik de-
ğerleri eksiksiz ve ödünsüz 
korumaya, milli ve manevi 
değerlere bağlı kalmaya 
ve bu değerleri yaşatmaya 
önem verirler.” 

Yeni akademik yılın Aydın 
Adnan Menderes Üniversi-

tesinin akademik ve idari 
kadrolarına ve öğrencile-
rine başarılar getirmesini 
dileyen Valimiz Yavuz Selim 
Köşger, konuşmasını Türkiye 
Cumhuriyetinin yetiştirdiği 
akil insanlardan biri ola-
rak belirttiği Başbakanımız 
 Binali Yıldırım’ı dinlemek 
için kısa tutacağını söyleye-
rek sonlandırdı.

Rektör Danışmanımız Hü-
seyin Turgut’un, Binali 
 Yıldırım’a fahri doktora 
unvanı verilmesine ilişkin 
Üniversitemiz Senato Kara-
rı’nı okumasının ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Binali Yıldı-

rım’a cübbesini giydirerek, 
diplomasını takdim etti.

Efeler diyarı Aydın’a değer 
katan Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesi için önemli 
bir günde, akademik açılış 
töreninde olmaktan duydu-
ğu memnuniyeti ifade ede-
rek konuşmasına başlayan 
Binali Yıldırım, “Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesinin 
adını, Türk siyasetine altın 
harflerle işletmiş Merhum 
Başbakanımız Adnan Men-
deres’ten alması onu çok 
özel kılmaktadır. Bu ülke 
kendisini her zaman rah-
metle anacaktır, değerlerini 
yaşatacaktır. Hangi kurum, 

adını rahmetli Adnan Men-
deres’ten alıyorsa, bu ismi 
taşımanın sorumluluğu çok 
büyüktür. O ismin büyük ba-
şarılarla yüceltilmesi şarttır. 
Eminim ki bu Üniversite 
bunu başarıyla yapmakta-
dır. İlerde de sağlayacağı 
kazanımlarıyla, yücelteceği 
ünüyle Adnan Menderes’in 
ruhunu her zaman şad ede-
ceksiniz. Sizler bu büyük 
ismi gururla taşımanın onu-
ru içinde olun. Adnan Men-
deres’in bu ülke için, Aydın 
ilimiz ve bu yöremiz için 
olan değerini hiçbir zaman 
unutmayın. Türk demokrasi-
nin hiçte kolaylıkla bugün-
lere gelmediğinin farkın-
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dalığını her zaman taşıyın.” 
dedi. 

Türkiye edilgen değil, 
etken bir ülkedir

Milletimizin vatan ve mil-
let söz konusu olduğunda 
tek vücut olarak mücadele 
verdiğini dile getiren Sayın 
Binali Yıldırım, “15 Temmuz 
gecesi bu millet destan 
yazdı. Milletimizin bayrak, 
toprak sevgisi, istiklal aşkı 
doruğa çıktı. Alçaklara hak 
ettikleri cezayı bu millet 
verdi. Bayrağımız inmedi, 
ezanlar dinmedi. Halkın 
gücü tankın gücünü yendi. 
Türkiye’nin edilgen değil, et-
ken bir ülke olduğunu tüm 
dünyaya gösterdik.” dedi.

Z kuşağı Türkiye’nin 
geleceğidir

Ülkemizin bekası ve bö-
lünmez bütünlüğü uğruna 
canlarını feda eden şe-
hitlerimize Allah’tan rah-
met dileyerek kahraman 
Mehmetçiklerimize selam 
gönderen Binali Yıldırım, 
Ülkemizin geleceği olan Z 
kuşağına seslenerek “Sizler 

Türkiye’nin geleceğisiniz. 
Bizim görevimiz yeni nesle 
daha yaşanabilir bir ülke 
bırakmaktır. Bilgi en büyük 
güçtür. Bilgiyi üretip bilgiye 
sahip olun. Bilgiyi insanla-
rın hayrına kullanın.” dedi.

Üniversitemizin akademik 
yılının ülkemize, ilimize ha-
yırlı ve uğurlu olmasını dile-
yen Binali Yıldırım, “Gençler; 
unutmayın ki, sizler bizim 
değerlilerimizsiniz. Ülke 
olarak, Ege olarak, Aydın 

olarak sizlerden beklenti-
lerimiz çok yüksek. Allah 
yar ve yardımcınız olsun. “ 
sözleriyle konuşmasına son 
verdi.

Binali Yıldırım Spor 
Kompleksi’nin açılışı 
gerçekleşti

Atatürk Kongre Merkezi’n-
deki törenin ardından ‘Bi-
nali Yıldırım Spor Komp-
leksi’nin açılışı için Spor 
Bilimleri Fakültesine geçen 

Binali Yıldırım, geçtiğimiz 
günlerde altın madalya ala-
rak bizleri gururlandıran Ay-
şegül Çakın’a ve öğrencimiz 
Burak Temel’e madalyalarını 
vererek kupa sevincini spor-
cularımızla paylaştı.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in Üniversi-
temiz formasını Sayın Binali 
Yıldırım’a takdim ettiği açı-
lış töreni, spor tesislerinin 
gezilmesiyle sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan 
Kütüphanesi’nin açılışı 
gerçekleşti

Geçtiğimiz aylarda yeni bi-
nasına taşınan Recep Tayyip 
Erdoğan Kütüphanesi’nin 
de açılışını gerçekleştiren 
Sayın Binali Yıldırım, Adnan 
Menderes Koleksiyonu’nu 
inceledi ve kütüphanenin 
birimlerini gezdi.

Recep Tayyip Erdoğan Kü-
tüphanesi ve Binali Yıldırım 
Spor Kompleksi’nin açılışını 
gerçekleştiren Sayın Binali 
Yıldırım, her iki tesisin de 
öğrencilerimize ve kuru-
mumuza hayırlı olmasını 
diledi.
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Üniversitemizde Cumhuriyet’in 
Beş Ciheti paneli düzenlendi

Milli mücadelenin 
100. Cumhuri-
yet’in ilanının 96. 

yılı münasebetiyle ger-
çekleştirilen  ‘Cumhuri-
yet’in Beş Ciheti’ konulu 
panel, 30 Ekim 2019 ta-
rihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. 

Panele; Vali Yardımcısı 
Ömer Faruk Günay, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Meh-
met Aydın, Rektör Danış-
manımız Hüseyin Turgut, 
akademisyenler, öğrenciler 
ve çok sayıda davetli katıldı. 

Cumhuriyet imkân 
demektir

Atatürk İlke ve İnkılap Tari-
hi Bölümü Başkanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Musa Gümüş, 
Milli Mücadelenin Başku-

mandanı Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve vatan için can-
larını feda etmiş kahraman-
larımızı saygıyla anarak 
başladığı konuşmasında, 
Cumhuriyet’in en kıymetli 
hazinemiz olduğunu be-
lirtti. Gümüş “Cumhuriyet 
imkân demektir, erdemli 
insanlar yetiştirmeyi görev 
edinmiştir. Sahip olduğu-
muz bağımsızlığımızı ve 
tüm imkânlarımızı Cumhu-
riyet’e borçluyuz.” dedi ve 
Cum huriyet’in güçlenerek 
devam etmesi için gençlere 
önemli görevler düştüğünü 
vurguladı.

Akıl ve inancın yükselttiği 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ebediyen yaşasın

Rektör Danışmanımız Hü-
seyin Turgut,  Üniversitemiz 
bünyesinde multidisipliner 

bir anlayışla Cumhuriyet’in 
sadece tarihi değil; sos-
yolojik, iktisadi, siyasi ve 
ideolojik arka planını da 
tartışacağımız çok kıymetli 
bir panelde buluştuğumu-
zu söyleyerek “Her şeyden 
önce akıl ve inancın yük-
selttiği Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ebediyen yaşasın 
duygularıyla bir aradayız. 
Büyük Türk Milleti’nin bir-
likte yaşama iradesi ve az-
mini gösteren, birbiri için 
yaşama azmindeki tüm va-
tandaşlarının Cumhuriyet 
Bayramı kutlu olsun.” dedi.

Panelin moderatörlüğü-
nü yürüten Fen Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kayhan Delibaş ‘Türkiye’de 
Cumhuriyet Rejiminin Yer-
leşmesinin Sosyolojik Di-
namikleri’ konulu açılış 

sunumunda, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun 200 yıllık bir 
yıkılış süreci olduğunu, bu 
süreçte dış güçlerin etkisini 
dinleyicilerle paylaştı.

Osmanlı Devleti sömürge 
olmamıştır

Rejim kavramının önemini 
vurgulayan Prof. Dr. Kayhan 
Delibaş “Rejimin üç önemli 
faktörü var. Bunlar siyasal, 
ekonomik ve kültürel fak-
törler. Halkın kenetlenmesi, 
kendi değerlerinden taviz 
vermemesi gösteriyor ki 
Osmanlı Devleti hiçbir za-
man sömürge olmamıştır. 
Bu söz çok değerlidir.” dedi.

Nazilli İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi (İİBF) Si-
yaset Bilimi ve Kamu Yö-
netimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Tuncay Ercan 
Sepetcioğlu ‘Cumhuriyet 
Düşüncesinin Tarihi Dina-
mikleri’ konulu anlatımın-
da; farklı coğrafya ve top-
lumlarda yönetim biçimleri 
ve bunların cumhuriyet ile 
bağlantısını, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda modernleş-
me ve anayasal süreci, genç 
Osmanlı siyasal ve Cum-
huriyet düşüncelerini, 1. ve 
2. Meşrutiyet dönemlerini, 
Atatürk’ün Cumhuriyet dü-
şüncesini etkileyen kaynak-
ları katılımcılarla paylaştı.

Kaynağını aydınlanma dev-
rinden alan doğal haklar 
anlayışına dayanan insan 
hakları bildirgesinde ön-
görülen cumhuriyet yöne-
timinin 19. yy’ın aydınlarını 
ideal olarak etkilediğini be-
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lirten Sepetcioğlu, bu idea-
lin Osmanlı aydınlarını da 
etkilediğini ve Mustafa Ke-
mal Atatürk’e de bu ideanın 
esin kaynağı olduğunu ak-
tardı. Sepetcioğlu; “Osmanlı 
Devleti’nin meşrutiyet yılla-
rı içerisinde siyasi görüşleri 
belirginlik kazanan Mustafa 
Kemal Atatürk, meşruti yö-
netim ile sorunlarının çö-
zümleneceğini anlamış ve 
ardından da kayıtsız şartsız 
ulusal egemenliğe dayanan 
tam bağımsız bir Türkiye 
Devleti’nin kurulması için 
girişimlerde bulunmuştur. 
Bu amaçla da 23 Nisan 
1920 tarihinde Ankara’da 
açılan Büyük Millet Mecli-
si döneminde kurulan Halk 
Yönetimi, 29 Ekim 1923 
tarihinde Cumhuriyetin ila-
nına kadar devam etmiştir.” 
dedi.

Tepeden inme olmayan 
bir devrim yoktur

Bu tür toplantıları bir mu-
hasebe ortamı yaratması 
açısından önemli buldu-
ğunu söyleyerek sözlerine 
başlayan Nazilli Siyaset Bi-
limi ve Kamu Yönetimi Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Atakan Hatipoğlu,  ‘100. 
Yılın Eşiğinde Cumhuriyet: 
Siyaset Bilimi Açısından 
Cumhuriyet Rejimi’ konulu 
sunum yaptı. Doç. Dr. Hati-
poğlu, Cumhuriyet rejimi ile 
alakalı üç soru üzerine yo-
ğunlaştı. İlk olarak Cumhu-
riyet tepeden inme bir dev-
rim mi sorusunu cevaplayan 
Hatipoğlu, ‘Tepeden inme 
olmayan bir devrim yoktur, 
Fransız Devrimi de, Cum-
huriyet de tepeden inme 
bir devrimdir, ama zaman 
içinde faydaları görüldükçe 
halk tarafından sahiplenil-
miştir. Türk Milleti, Cumhu-
riyeti içselleştirmiştir.” dedi. 

Cumhuriyetin bir batılılaş-
ma olayı olmadığını vur-
gulayan Hatipoğlu, modern 
topluma ayak uyduramayan, 
pasif tüketici konumundaki 
toplumların sömürgeleşti-
ğini, Cumhuriyet’le ve o dö-
nemde gerçekleştirilen in-
kılaplarla üretici konumuna 
da ulaşılarak bu tehlikenin 
ortadan kalktığını söyledi. 
Modern uygarlığın ilmini ve 
ahlakını birlikte almanın el-
zem olduğuna dikkat çeken 
Hatipoğlu, “Türk toplumu-
nun Cumhuriyet dışında bir 
rejimle yönetilebileceğine 
inanmak yalnızca bir ha-
yaldir.” diyerek konuşmasını 
bitirdi. 

Nazilli İİBF Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Taner 
Bulut ‘İktisadi Dönüşüm ve 
Cumhuriyetin Milli Politi-
kasının Belirlenmesi Tartış-
maları’ konulu sunumunda; 
iktisadi dönüşüm bir zorun-
luluk muydu, milli ekonomi 
politikası hangi tarihi sü-
reçlerden sonra oluştu, ko-
nularına değindi.

Bulut, Osmanlıdan devralı-
nan miras, imparatorluktan 
cumhuriyete geçiş, milli 
iktisat politikasının be-
lirlenmesi, atılan adımlar, 

uygulamalar ve sonuçları 
üzerine bilgi verdiği konuş-
masında; “Osmanlı Devle-
ti’nin yıkılma - dağılma ne-
denlerine bakıldığında içsel 
ve dışsal faktörlerin büyük 
çoğunluğunun ekonomik 
nedenlerden kaynaklan-
dığını görürsünüz. Yıkılma 
sürecinin aslında en önem-
li nedeni imparatorluğu ve 
devleti ayakta tutan ulusla-
rarası koşulların değişmesi 
olmuştur.” sözleriyle ekono-
minin önemini vurguladı.

Türkiye paylaşılamayan 
tek coğrafyadır

‘Büyük Güçler ve Türkiye: 
Küresel Siyaset ve Cumhu-
riyet Rejimi’ konu başlıklı 
sunumunda, Cumhuriyetin 
kurulduğu dönem itiba-
riyle mevcut uluslararası 
sistem ve güçler hakkında 
bilgiler veren Aydın İktisat 
Fakültesi Uluslararası İliş-
kiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Ali Bilgenoğlu, bu sistemin 
güçler dengesi usulüne 
uygun olarak inşa edildi-
ğini söyledi. Bilgenoğlu 
“19. yüzyılda inşa edilmiş 
bu sistem, sanayi kapitaliz-
minden, tekelci kapitalizme 
geçiş süreciyle, sömürgeci-
liğin emperyalizme evril-
mesiyle kendini gösteriyor. 

Bu sistem içinde Türkiye 
paylaşılamayan tek coğraf-
ya olmuştur. İmparatorluk 
sonlanıp sistemde büyük 
bir dönüşüm söz konusuy-
ken milli mücadele ortaya 
çıkmıştır. Bu çözümsüzlü-
ğü milli mücadele dönemi 
çözmüştür.” ifadelerine yer 
verdi. 

Uluslararası sistemin güç 
faktörü üzerine temellendi-
ğini belirten Ali Bilgenoğlu,  
“Cumhuriyetin ilk yıllarında 
ordu, ekonomi gibi önemli 
güçlerinden yoksun olan 
bir ülkenin düşmanlaştır-
maktan uzak, komşularıyla 
uyumlu ilişkilerle yürüt-
tüğü dış politikası ‘Yurtta 
sulh, cihanda sulh’ ilkesiyle 
oluşturulmuştur. Bu temel 
üzerine kurulmuş, derin bir 
kültürel mirasa sahip Türki-
ye Cumhuriyeti ilelebet pa-
yidar kalacaktır.” sözleriyle 
konuşmasına son verdi.

Dinleyicilerin yoğun ilgi-
siyle gerçekleşen panel, 
konuşmaların ardından so-
ru-cevap bölümü ile devam 
etti. Panel,  Vali Yardımcısı 
Ömer Faruk Günay ve Rek-
tör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Aydın’ın panelist-
lere Teşekkür Belgesi ver-
mesi ile sona erdi.
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Üniversitemiz afete hazırlanıyor 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in ev sahip-
liğinde gerçekleşen konfe-
ransa; Vali Yardımcısı Ömer 
Faruk Günay, Rektör Yardım-
cılarımız Prof. Dr. Mehmet 
Aydın ve Prof. Dr Ali Akyol, 
akademik ve idari birim 
temsilcileri ile öğrenciler 
katıldı. 

“Tüm dünyada 4 milyonun 
üzerinde insan afetlerden 
etkilenmiştir”

Üniversite bünyesinde bir 
arama kurtarma ekibi kur-
ma konusundaki destek ve 
çabaları için Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’e teşekkürlerini sunan 
Üniversitemiz Afet ve Acil 
Durum Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Emine Gerçek, afetlerle 
ilgili istatistiki verileri ak-
tardı. Doç. Dr. Gerçek “Afetler 
tüm dünyada insanlığı fizik-
sel, sosyal, psikolojik ve eko-
nomik açıdan son derece 
olumsuz etkileyen olaylar-
dır. Tüm dünyada 4 milyo-
nun üzerinde insan afetler-

den etkilenmiş, 1 milyonu 
aşkın insan can kaybına uğ-
ramıştır. Üniversitemizde 
akademik, idari personeli-
miz ve öğrencilerimizden 
oluşan bir arama kurtarma 
ekibi oluşturuluyor. Afet 
noktasına arama-kurtar-
ma ve psiko-sosyal destek 
hizmetlerinin götürülmesi 
noktasında ADÜ’yü temsil 
eden bir ekibin olması çok 
önemli.” diyerek Arama Kur-
tarma Dernekleri Federas-
yonu ekibine ve konferansa 
katılım sağlayan herkese 
teşekkür etti. 

“Üniversite olarak taşın 
altına elimizi koyarak 
üzerimize düşeni yapma 
gayretindeyiz”

Ülkemizin geleceği için can-
larını ortaya koyarak müca-
dele eden Barış Pınarı Ha-
rekatı’nın kahramanlarına 
dualar göndererek sözlerine 
başlayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Bizlerin varlığı için müca-
dele eden aslanlarımızın 
tırnaklarına bile taş değ-

mesin. Yüce Allah kahraman 
ordumuzu muzaffer eylesin, 
her bir askerimizin yardım-
cısı olsun.” dedi.
Üniversite olarak toplumu il-
gilendiren konularda farkın-
dalık oluşturarak toplumsal 
fayda sağlamayı amaçlayan 
çalışmalar içinde bulunduk-
larını, bu projelerden birinin 
de ‘ADÜ Arama Kurtarma 
Ekibi’ oluşturmak olduğunu 
ifade eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
“Büyük bir kamu kurumu 
olarak Üniversitenin top-
lumla entegre çalışmalarına 
bir yenisini daha ekledik. 
İlimizin 1. derece deprem 
riski taşıyan bir coğrafya 
üzerinde bulunması sebe-
biyle afetler konusunda bi-
linçli bir toplum oluşmasına 
öncelik etmeyi amaçlıyo-
ruz. Toplumsal farkındalık 
oluşturması açısından bu 
projeyi son derece önemli 
buluyoruz. Üniversite olarak 
taşın altına elimizi koyarak 
üzerimize düşeni yapma 
gayretindeyiz. İnsani yardım 
odaklı bu projede emeği ge-
çenleri kutluyorum.” dedi.

“Tüm öğrencilerimiz 
arama kurtarma 
ekipmanlarıyla ilgili bilgi 
sahibi olsun”

Afetler sırasında ve sonra-
sında zamanında yapılan 
doğru müdahalenin önemi-
ni vurgulayan Vali Yardımcı-
sı Ömer Faruk Günay “ Aydın 
deprem hattında bir il. Böy-
le bir gerçekle yüz yüzeyiz. 
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesini afetler konusun-
da toplumu bilinçlendirme 
çalışmaları sebebiyle kut-
luyor, bu çalışmaların diğer 
sivil toplum kuruluşlarına 
da örnek olmasını diliyo-
rum. Özellikle öğrencilerin 
bu konudaki bilinçlenmele-
rini önemli buluyorum. Tüm 
öğrencilerimiz arama kur-
tarma ekipmanlarıyla ilgili 
bilgi sahibi olsun. Böylece 
hedeflenen bilinçlenme, 
dalga dalga büyüyerek çok 
daha geniş kitlelere yayıl-
sın.” temennisinde bulundu.

Üniversitemiz Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Arama Kurtarma Dernekleri 
Federasyonu tarafından düzenlenen ‘ADÜ Afete Hazırlanıyor’ konferansı, 10 Ekim 2019 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda gerçekleşti.
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“Bir yerde yapıya uygun 
projeniz, alanınız ve 
malzemeniz varsa ve 
bunları da denetliyorsanız 
o binalar yıkılmayacaktır.”

Jeoloji Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi Başkan Yar-
dımcısı Jeoloji Mühendisi 
Koray Çetin Önalan, ‘Aydın’ın 
Depremselliği ve Deprem 
Gerçeği’ konusunda ger-
çekleştirdiği sunumunda 
deprem mekanizmasını; 
deprem faylarının kırılması 
volkan patlaması ya da nük-
leer patlamalar sonucu olu-
şan dalgaların, yer yüzeyini 
sarsma olayı olarak tanım-
ladı. Önalan, “Bir yerde ya-
pıya uygun projeniz, alanı-
nız ve malzemeniz varsa ve 
bunları da denetliyorsanız 
o binalar yıkılmayacaktır.” 
ifadelerine yer verdiği su-
numunda, paleosismolojik 
çalışmalar, okyanus kabu-
ğu - kıta karşılaştırması, fay 
çeşitleri hakkında ayrıntılı 
bilgi verdi ve afet ve dep-
rem durumları için öneri-

lerde bulunarak sunumunu 
tamamladı.

“Binalardan beklenen can 
güvenliğini sağlamasıdır”

Üniversitemiz Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Selman Sağ-
lam ‘Depreme Dayanıklı 
Binalar ve Dikkat Edilmesi 
 Gerekenler’ konulu sunu-
munda deprem yönetmelik-
lerinde benimsenen temel 
ilkeler hakkında bilgi verdi 
ve “ Hafif şiddetli deprem-
lerde yapılar hiç hasar gör-

memeli. Orta büyüklükteki 
depremlerde yapıların ta-
şıyıcı elemanlarındaki ha-
sarlar sınırlı olmalı ve ona-
rılabilecek düzeyde olmalı. 
Şiddetli depremlerde ise bi-
nalarda kalıcı hasar oluşabi-
lir ancak binadan beklenen, 
can güvenliğini sağlaması-
dır.” ifadelerini dinleyicilerle 
paylaştı.  Doç. Dr. Selman 
Sağlam, geçmişten günü-
müze yapılan genel tasarım 
hatalarını görseller ile anla-
tarak sunumuna son verdi.

“Afetlerde ilk 72 saat çok 
önemlidir”

Arama Kurtarma Dernekleri 
Federasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı Veli Tiryaki ‘Birey 
ve Aileler için Afet Bilinci’ 
konulu sunumuna AFAD 
hakkında bilgi vererek baş-
ladı. İlk 72 saatin önemine 
dikkat çeken Tiryaki, bu sü-
reçte kişisel bilginin öne-
mini belirterek yapılması 
gerekenleri, dikkat edilmesi 
gereken hususları aktardı.
Program Doç. Dr. Emine Ger-
çek’in;  Koray Çetin Önalan’a, 
Doç. Dr. Selman Sağlam’a ve 
Veli Tiryaki’ye teşekkür bel-
gesi vermesi ile sona erdi.
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Çine MYO 25. yılını kutladı

Etkinliğe, Kurucu Rektörü-
müz Prof. Dr. Cezmi Öncüer, 
Çine Kaymakamı Turan Er-
doğan, Çine Belediye Başka-
nı Enver Salih Dinçer, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Meh-
met Aydın, Rektör Danışma-
nımız Hüseyin Turgut,  Sü-
leyman Pekgüzel’in ailesini 
temsilen Hüseyin Pekgüzel, 
dekanlar, emekli öğretim 
üyelerimiz, kurum müdürle-
ri ile akademik - idari perso-
nel katıldı.

“Sloganımızı eğitimden 
üretime olarak belirledik”

Açılış konuşmasını yapan 
Çine Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Serkan Ba-
kırcı, okulun bugüne kadar 
11 farklı bölümde 2612 
mezun verdiğini, halen 5 
program, 659 öğrenci, 19’u 
akademik toplam 41 perso-
nel ile eğitim faaliyetlerine 
devam ettiğini ifade etti. 
Doç. Dr. Bakırcı,   “Okulumuz 
teorik eğitimlerin yanı sıra 

Üniversitemizin ilk meslek yüksekokullarından 
olma özelliğini taşıyan Çine Meslek Yüksekoku-
lu, (MYO) 25. kuruluş yıl dönümü kutlaması, 4 

Ekim 2019 tarihinde Süleyman Pekgüzel Kampüsü’n-
de gerçekleşti.
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uygulamalara verdiği önem 
ile öne çıkan bir okuldur. 
Sloganımızı eğitimden üre-
time olarak belirledik. Oku-
lumuz, kurulduğu günden 
bugüne bitkisel hayvansal 
üretim ve gıda işlemeye 
yönelik 15 farklı uygulama 
birimi sayesinde ülkemizde 
yaygın tüketilen birçok ürü-
nü öğrencilerimiz ile Tarım 

ve Orman Bakanlığına ait 
izinler ve denetimler kap-
samında, üreten bir okuldur.” 
sözleri ile üretim çalışmala-
rı hakkında bilgiler verdi.

Akademik nitelik, yayın sa-
yısı ve projeler hakkında 
bilgi veren Doç. Dr. Bakırcı, 
Çine MYO’nun yürüttüğü 
çalışmaların altında çok 

ciddi birikimler olduğunu, 
akademisyenlerimizin ve 
idarecilerimizin okulumu-
zun çıtasını çalışmalarıy-
la yükselttiklerini belitti. 
Bakırcı, “Bizler de bundan 
sonra çizgimizi bozmadan 
çıtayı daha da yükselterek 
hem okulumuzu hem de 
Üniversitemizin ismini her 
platformda daha güçlü bir 
şekilde duyurmanın gayreti 
içinde olacağız.” sözlerinin 
ardından emeği geçen her-
kese teşekkürlerini ileterek 
konuşmasına son verdi.

“Mezun olan 
öğrencilerimiz Çine’nin 
tanıtım elçisidir”

25 yıl önce açılışını gerçek-
leştirdikleri Çine MYO’nun 
yıl dönümünde bir arada 
olmanın mutluluğunu ya-
şadığını ifade eden Kurucu 
Rektörümüz Prof. Dr. Cezmi 
Öncüer, Üniversitenin ilçe-
lerde yapılanma öyküsünü 
anlattı. Öncüer, “Üniver-
sitenin ilk yıllarında zor 
koşullarda çoğu zaman fe-
dakârlıklarla yapılanmamı-
zı gerçekleştirdik. Yörenin 
özelliğini de göz önünde 
bulundurarak meslek yük-
sekokullarını oluşturduk. 
Kuruluşumuzun ikinci yılın-
da Yenipazar MYO ile Çine 
MYO ilçelerdeki ilk okulları-
mız oldu.” dedi. Mezun olan 
öğrencileri, Çine’nin tanıtım 
elçisi olarak gördüğünü 

söyleyen Prof. Dr. Cezmi Ön-
cüer, okulun kuruluşundan 
bu yana emeği geçen her-
kese teşekkür etti. 

Eğitimi ve sosyalleşmeyi bir 
üst seviyeye taşıyan üniver-
siteler sayesinde ilçelerin 
ekonomik ve sosyal açıdan 
kalkındığını belirten Çine 
Kaymakamı Turan Erdoğan, 
Çine MYO’nun kampüs ha-
vasında bir okul olduğunu, 
gelişimi için ellerinden ge-
len desteği vereceklerini 
ifade ederek emeği geçen 
diğer kurumlara da teşek-
kürlerini iletti.

Üniversitemiz Devlet Kon-
servatuvarı Öğretim Ele-
manları Kate Donets, Deniz 
Çağlar ve Özgür Elgün’ün 
sunduğu Trio Konserinin 
ardından Çine MYO Müdür 
Yardımcısı Öğretim Görevli-
si Dr. İ. Bülent Helva, okulun 
kuruluşundan bugüne 25 
yılını özetleyerek önümüz-
deki dönemlerde geliştirile-
cek projeler hakkında bilgi 
verdi.

Çine MYO’nun kuruluşun-
dan bugüne emeği geçenle-
rin duygu ve düşüncelerini 
paylaşmalarının ve şeref 
defterini imzalamalarının 
ardından 25 yılda gerçek-
leştirilen Çine MYO faali-
yetlerinin sergilendiği re-
sim sergisi ziyarete açıldı.
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ADÜ Latmos’u dünyaya 
tanıtacak

Birçok mitolojik öyküye ev sahipliği yapmış Bafa Gölü üzerinde bulunan Latmos (Beşparmak) Dağları’ndaki 
8 bin yıllık kaya resimlerini dünyaya tanıtacak projenin çalışmaları, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi 
Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Songül Aslan Karakul ve sanatçı Ahmet Dilek tarafından başlatıldı.

Küresel hareketlilik kap-
samında AB Projesi olarak 
tasarlanan Latmos Projesi 
için, doğal ve kültürel kay-
nak değerleri bakımından 
Türkiye’nin en bakir alan-
larından biri olan Latmos 
Dağları’nı ve Şanlıurfa Ha-
liliye’deki Göbeklitepe’yi 
inceleme alanı olarak be-
lirleyen Proje Yürütücüsü 
Dr. Öğr. Üyesi Songül Aslan 
Karakul, iki alan arasında 

kurulacak bağın, gösterge-
bilim çalışmalarına mater-
yal oluşturma amaçlı sosyal 
bir deney ortamı sunacağını 
belirtti.  Karakul ve Dilek 
bu projeyi gerçekleştirmek 
için Şanlıurfa’daki Göbek-
litepe ile zirvesi bin 400 
metre yükseklikteki Dünya 
mirası Latmos Dağları’nda 
veri toplama çalışmalarına 
başladı.

Araştırmanın amacının çok 
önemli iki tarihsel mekân-
da geçmiş zaman ve şimdiki 
zaman kültürleri arasında 
bir bağ kurarak eşzamanlı 
olarak üretilecek olan araş-
tırma ve incelemelerin dün-
ya üzerindeki seyrinin sağ-
lanması olduğunu belirten 
Dr. Karakul, göstergebilimin 
doğası gereği bütün bilim 
dallarıyla özellikle de sa-
natla güçlü bir bağlantı içe-

risinde olduğunu ifade etti. 

Latmos hak ettiği noktaya 
gelecek

Tüm dünyada örnekleri bu-
lunan kaya resim sanatı 
içerisinde benzersiz veriler 
barındıran Latmos’u dün-
yaya tanıtmayı istedikleri-
ni söyleyen Dr. Öğr. Üyesi 
Songül Aslan Karakul “Ege 
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kıyısının yakınındaki, Batı 
Anadolu’nun erken dönem-
lerine ait bu betim dünyası, 
gelecekte dünyada çok ko-
nuşulacak bir yer olacaktır. 
UNESCO Dünya kültürel ve 
Doğal Miras listesinde bu-
lunan Göbeklitepe ile aynı 
projede anılmasını umu-
yoruz ki Beşparmak Dağla-
rı’nın da çoktan hak ettiği 
bu yeri almasında önemli 
bir rol oynayacaktır.” dedi. 

Dr. Öğr. Üyesi Songül Aslan 
Karakul şöyle devam etti 
“Küresel Hareketlilik pro-
jesinin ilk adımı; Latmos’ta 
Ekosistemi Koruma ve Doğa 
Sevenler Derneği (EKO-

DOSD);  Göbeklitepe’de ise 
Kültür Müdürlüğü ve Gö-
beklitepe Kazı Koordina-
törlüğü rehberliğinde alan 
tarama gezisiyle atıldı. Bu 
projeyi Latmos’un keşfine 
bir ömür vakfeden Alman 
Arkeolog Anneliese Pes-
chlow’a ithaf edeceğiz. Bu 
konuda Üniversitemizin de 
desteğini aldık. Projemize 
her türlü desteği verecek-
lerini söyleyen Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir ve kurumlarla iş bir-
liği noktasında yardımlarını 
esirgemeyen Rektör Danış-
manımız Hüseyin Turgut’a 
teşekkürlerimi sunuyorum.”

Projenin inceleme nesnesi 
olarak uluslararası alanda 
çalışmalarıyla tanınan sa-
natçı Ahmet Dilek’in sanat 
anlayışı belirlendi. ‘Savaş 
Koridorlarına Karşı Sanat 
Koridorları’ parolasıyla dün-
ya ülkeleri arasında sanat 
koridorları açma yolundaki 
yürüyüşünü sürdüren sanat-
çı Ahmet Dilek, Latmos Pro-
jesi’yle ilgili “8 bin yıl önce 
savaştan kaçıp Latmos Dağ-
larına sığınan mülteciler bu-
raya yerleşmiş ve kendi me-
deniyetlerini oluşturmuşlar.  
Bölgedeki her biri eşsiz bir 
doğa eseri olan anıt kayala-
rın oyuklarına, kıyımlara yol 
açan ve onlara korku veren 
savaşları değil bunun tam 
aksine barışı, sosyal ve kül-
türel yaşamı resmetmişler. 
Dr. Öğr. Üyesi Aslan Karakul 
ile çalışmalar yürüteceğimiz 
proje sayesinde 8 bin yıl ön-
cesinin Latmos mülteci sa-
natçılarıyla; Göbeklitepe’yi 
birleştirerek bu iki bölge-
nin tanıtılması, korunması 
ve gelecek kuşaklara zarar 
görmeden aktarılması ko-
nusunda elçilik yapacağız.” 
ifadelerine yer verdi.
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İkinci Uluslararası Tarım, Çevre 
ve Sağlık Kongresi başladı

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Bursa Teknik Üniversitesinin birlikte 
düzenlediği 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi’nin Açılış Töreni, 18 Ekim 2019 tarihinde 
Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Kongreye; Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, Baro Başkanı Gökhan 
Bozkurt, kurum müdürleri, 
fakülte dekanları, öğretim 
üyelerimiz ve öğrencileri-
miz katıldı.

Sonuç odaklı 
multidisipliner çalışmalar 
yapmak önem kazandı

Kongre Düzenleme Kurulu 
adına açılış konuşmasını 
yapan Kongre Başkanı Üni-
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versitemiz Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ca-
fer Turgut, “Büyük projeler 
almanın ve bunları iyi der-
gilerde yayınlamanın zor 
olduğu günümüzde sonuç 
odaklı multidisipliner ça-
lışmalar yapmak oldukça 
önem kazandı. Kongremizin 
yeni iş birlikleri oluşmasın-
da katkı sağlaması, genç 
arkadaşlarımızın akademik 
hayatında yol gösterici ol-
ması temennisi içindeyim.” 
dedi ve başta Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir olmak üzere kongre-
nin düzenlenmesinde eme-
ği geçen herkese teşekkür 
ederek konuşmasına son 
verdi.

Yapacağımız her çalışma, 
geleceğimiz için attığımız 
çok önemli bir adım 
olacak 

Kongrenin; tarım, çevre ve 
sağlık konularını bir bütün 
içerisinde değerlendirerek, 
yapılan güncel araştırmala-
rı tartışarak yeni disiplinler 
arası çalışmaların ortaya 
çıkmasında ülkemize ve 
yaşadığımız dünyaya önem-
li katkılar sağlayacağını 

söyleyen Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Gelişen ekonomilerde hız-
lı ekonomik büyüme ve en-
düstrileşmenin sonuçların-
dan birisi, çevre şartlarının 
ve sağlık kalitesinin bozul-
masıdır. Sağlık kalitesinin 
belirleyicileri konusu, son 
yıllarda teorik ve deneysel 
çalışmalarda yoğun bir şe-
kilde tartışılmaktadır. Yaşa-
dığımız dünyayı ve şartları 
değiştirmek elimizde. Bu 
kongrede bunu konuşup 
şartların değiştirilmesi adı-
na disiplinler arası bir si-
nerjiyle bu sorunlara çözüm 
arayacağız, yaptığımız iş çok 
kıymetli. Bugünü anlam-
landırarak yapacağımız her 
çalışma, geleceğimiz için at-
tığımız çok önemli bir adım 
olacak.” dedi.

Aydın’ın bereketli 
toprakları ile 
üniversitemizin üretme 
gücünü birleştireceğiz 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Evliya Çe-
lebi’nin ‘Dağlarından Yağ, 
Ovalarından Bal Akan Şehir’ 
olarak tanımladığı Aydın’da 
gururla söylemeliyim ki; 
TORKU modeli bir tarım ha-

reketini “ADÜ Gıda” marka-
sıyla başlattık. Kalkınmanın 
üretimle olacağı bilinciyle, 
ülkemiz ve bölgemiz için 
üretmeye talibiz. Aydın’ın 
bereketli toprakları ile Üni-
versitemizin üretme gücünü 
birleştireceğiz.” sözleriyle 
üretime verdiği önemi bir 
kez daha vurguladı.

Gelecek nesillere iyi tarım 
uygulamalarının yapıldığı 
bir dünya bırakalım

Kongreye beş farklı ülkeden 
yaklaşık 200 bilim insanının 
katıldığını belirten Üniver-
sitemiz Ziraat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. İbrahim Genç-
soylu, tek bir konuyla sınırlı 
olmayıp tarımın yanında 
çevre ve sağlık alanını da 
kapsamasının, kongrenin 
önemini daha da arttırdı-
ğını söyledi. Tarımda uygun 
olmayan yöntemlerin çevre 
üzerinde olumsuz etkiler 
oluşturmaya başladığına 
değinen Prof. Dr. Gençsoylu, 
bu uygulamaların ekonomik 
kayıplara yol açarken doğa-
nın dengesini bozmasından 
ve insan sağlığı üzerinde 
olumsuz etkiler bırakma-
sından söz etti. Gençsoylu, 
çevreye etkisi az olan sağ-

lıklı ürünlerin yetiştirildiği, 
iyi tarım uygulamalarının 
yapıldığı bir dünya temen-
nisiyle sözlerine son verdi.

Tarım, çevre ve sağlık 
konuları görünmez 
bağlarla birbirine bağlıdır

Sağlık Bilimleri Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Aslıhan 
Büyüköztürk Karul, “Tarım 
çevre ve sağlık konuları 
görünmez bağlarla birbi-
rine bağlıdır. Bu konudaki 
güncel gelişmelerin hepsini 
sizlerle paylaşmak, tartış-
mak ve bundan sonraki sü-
reçte disiplinler arasındaki 
yeni çalışmaların ortaya 
çıkmasını sağlamak ama-
cıyla bu kongreyi düzenle-
dik.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 
Üniversitemiz öğretim 
elemanları Doç. Dr. Ser-
dal Öğüt, Öğr. Gör. Çağdaş 
Akıncı, Öğr. Gör. Aytekin 
Kandemir’den oluşan ekip 
tarafından müzik dinletisi 
gerçekleştirildi.

Halk oyunu gösterisinin ar-
dından iki gün süreyle, üç 
salonda, 29 oturum gerçek-
leşti.
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Rektörümüz Merkez Kafeterya'yı 
öğrencilerimizle denetledi 

Üniversitemiz öğ-
rencilerinin sosyal 
medya paylaşım-

larındaki, yemeklerin 
hijyenik olmadığına dair 
iddialarına istinaden 
Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, 17 
Ekim 2019 tarihinde Üni-
versitemiz Merkez Kafe-
terya’yı öğrencilerimizle 
birlikte denetledi. 

Genel Sekreter Baki Aslan-
taş, Rektör Danışmanı Hü-
seyin Turgut, Genel Sekre-
ter Yardımcısı Erdal Meşe, 
Sağlık Kültür ve Spor (SKS) 
Daire Başkanı Mehmet Bez-
ci’nin de bulunduğu denet-
lemede, mutfak birimleri, 
gıda depoları, yemek pişir-

me ve servis departmanları 
gezilerek öğrencilerle bir-
likte yemek yenildi.

“Sizler bizlere ailelerinizin 
emanetisiniz”

Göreve geldikleri günden 
bu yana Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesini bölge-
nin en prestijli üniversitesi 
haline getirebilmek için 

planlı ve programlı bir ça-
lışma yürüttüklerini ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, öğ-
rencilerimizin varlık sebe-
bimiz olduğunu ifade ede-
rek, “Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesinin kurumsal 
kimliğinin yerleşerek nite-
liğinin arttırılması, marka 
değerinin yükseltilmesi sa-
yesinde, bu üniversiteden 

mezun olan her bir evladı-
mızın iş hayatına, istihdama 
katılım sürecine önemli bir 
avantajla başlayacağı bilin-
ciyle hareket ediyoruz. Hep 
söylediğimiz bir şey var: 
Sizler bizlere ailelerinizin 
emanetisiniz. Bu bağlamda 
öğrencilerimizin eğitim or-
tamı içerisinde yaşadığı her 
türlü probleme; beslenme, 
ulaşım, barınma, eğitsel sü-
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reçler de dahil olmak üzere 
çözüm getirmek birinci ön-
celiğimizdir.” dedi.

“Kapımız öğrencilerimize 
her zaman açık”

Aile olmanın temel unsu-
runun sağlıklı iletişim ku-
rabilmekten geçtiğini vur-
gulayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
bu bilinçle öğrencilerin 
her türlü talep, beklenti, 
öneri ve şikayetlerini ilgili 
birim sorumlularına, rek-
tör danışmanlarına, rektör 
yardımcılarına iletebile-
ceklerini söyledi. Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, “Ulaşılamayan 
insanlar değiliz, başta be-
nim olmak üzere tüm yö-
netimimizin kapıları, 7/24 
öğrencilerimize açık. Ayrıca 
sizlerin sorunlarını çözmek 
için çeşitli mekanizmalar 
oluşturuyoruz. Bunlardan 
biri de RİMER. Kendi içimiz-
de sorunlarımızı birlikte çö-
zerek büyüme hedefindeyiz. 
RİMER aracılığı ile duygu ve 
düşüncelerinizi yazılı olarak 
aktarabilirsiniz. Bunların ra-
porları haftalık olarak önü-
me geliyor. Öğrencilerimiz, 
bizlerin varlık sebebi.” söz-
leriyle RİMER sistemi hak-
kında bilgi verdi.

“Marka değerimizi birlikte 
koruyacağız”

Üniversitemizin marka de-
ğerine zarar verebilecek bu 
tür paylaşımların yapılma-
sını bir akademisyen ola-
rak üzüntüyle karşıladığını 
aktaran Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Bahsi geçen gün, negatif 
içerikli paylaşımları yapan 
öğrencilerimizin yemek ye-
mediğini tespit ettik. Biz 
probleme değil, çözüme 
odaklanıyoruz. Yemekhane-

mizde denetimlerimizi yap-
tık, herhangi bir sıkıntı yok. 
Negatif paylaşımları yapan 
öğrencilerimizi ve yöneti-
cilerimizi de dahil ettiği-
miz bir WhatsApp gurubu 
oluşturduk. Bu paylaşımları 
yapan öğrencilerimiz de, 
bu üniversiteden mezun 
olacak. Kurumumuzun mar-
ka değerini korumak adına 
güçlü iletişimler içinde ol-
malıyız. Marka değerimizi 
hep birlikte koruyacağız; 
öğrencilerimizin istihdam 
hazırlık aşamasında marka 
değeri yüksek bir üniversi-
teden mezun olması en bü-
yük hedefimiz.” dedi. 
Öğrenciler yapılan denet-

lemeden tatmin olduklarını 
belirterek duyarlılığından 
dolayı Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’e te-
şekkür etti.

Üniversitemizin farklı bi-
rimlerindeki öğrenciler-
den oluşturdukları ‘Yemek 
Timi’nden bahseden Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, bu timin 
Perşembe günleri yemek-
hanede öğrencilerle bir ara-
ya geleceğini; öğrencilerin 
memnuniyetlerini, varsa 
şikayetlerini değerlendirip 
ilgili birim yetkilisine ilete-
bileceğini söyledi.

“Öğrenciler fakültelerinin 
iletişim elçisi olacak”

Öğrenci ile sağlıklı ileti-
şim kurmanın kendileri için 
önemli bir husus olduğunu 
belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
önümüzdeki günlerde oluş-
turacakları Öğrenci Danış-
ma Meclisi hakkında da 
bilgi verdi. Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir “Öğrenciler 
kendi düşüncelerini hürce 
ifade edebilmelidir, doğ-
ru iletişim ise her zaman 
sorunlarının çözümü için 
atılacak en büyük adımdır. 
Bu düşünceler ile Üniver-
sitemiz yönetimiyle varlık 
sebebimiz olan kıymetli 
öğrencilerimiz arasında ile-
tişim, etkileşim oluşturarak 
onların sorunları, talep ve 
beklentilerinden haberdar 
olmak maksadıyla ‘Öğrenci 
Danışma Meclisi’ kurulma-
sını planlıyoruz. Ayda bir 
toplanacak olan Danışma 
Meclisi içerisinde öğren-
ciler kendi fakültelerinin 
iletişim elçisi olacaklar.” 
sözleriyle öğrenci - yönetim 
iletişimine verdiği önemi 
aktardı.
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ADÜ’de Manga rüzgârı esti 

Üniversitemiz 2019 - 
2020 Akademik Yılı 
Açılış Konseri kapsa-

mında Manga Grubu, 1 Ekim 
2019 tarihinde ADÜPARK’ta 
sahne aldı.

Konser öncesi gerçekle-
şen ColorParty etkinliğinde 
gençler doyasıya eğlenir-
ken, renkli etkinliğin ardın-
dan ünlü MC Aras Totales, DJ 
Umur Kaya ile Cheseebrot-
hers şovlarıyla sahnede ye-
rini aldı.

Manga en güzel şarkılarını 
ADÜ öğrencileri ve Aydın 
halkı için söyledi

Yoğun bir katılımla gerçek-
leşen konserde, öğrencileri-
miz ve Aydın halkı doyasıya 
eğlenerek şarkılara eşlik 
etti.

Öğrencilerimize, 2019 - 
2020 Akademik Yılı’nın ha-
yırlı uğurlu olmasını dileye-
rek başladığı konuşmasında 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir; güzel ve 

enerji dolu bir başlangıç 
yaptıklarını söyleyerek bu 
temponun ve enerjinin tüm 
yıl devam etmesini diledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, “Bizler 
sizleri evlatlarımız olarak 
görüyoruz. Manga Grubunu 
çok sevdiğinizi bildiğimiz 
için onları söz verdiğimiz 

gibi sizlerle buluşturduk. Bu 
coşkulu performansları için 
kendilerine teşekkür ediyo-
rum. Bu enerji dolu atmos-
ferin yıl boyunca derslerini-
ze de yansımasını temenni 
ediyorum. Allah dersleriniz-
de zihin açıklık versin. Hepi-
nizi Allah’a emanet ediyo-
rum.” dedi.

Manga Grubu adına solistle-
ri Ferman Akgül’e çiçeklerini 
ve Üniversitemiz hediyele-
rini veren Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
ayrıca konserin düzenlen-
mesinde emeği geçen des-
tekleyici firmalara teşekkür 
belgelerini ve plaketlerini 
takdim etti.
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Üniversitemiz Uygula-
ma ve Araştırma Has-
tanesine bağışta bulu-

nan hayırsever çift Mehmet 
Zorkol ve Şazan Zorkol, 15 
Ekim 2019 tarihinde Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir’i makamında 
ziyaret etti.

‘ADÜ Ailesi’ sizlerle büyüyor

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, göstermiş 
oldukları örnek davranış 
için Zorkol çiftine teşekkür 
ve minnet duygularını ifade 
ederek, “Üniversitemiz Has-
tanesine yapmış olduğunuz 
katkılardan dolayı teşekkür 
ederim. Aydın, ilçeleri ve çev-
re illerden birçok hastaya 
hizmet veren Hastanemize 
yapmış olduğunuz katkı ile 
hastalarımızın tedavi imkan-

larını güçlendirdiniz Vatan-
daşlarımızın bu duyarlı ve 
hassas davranışları ile ADÜ 
ailesi güçlenerek büyüyor.” 
dedi.

Mehmet ve Şazan Zorkol 
çifti; paylaşarak hayatın gü-
zelleştiğini, hastaların teda-
vilerine bir nebze de olsa 
katkı sağlayacakları için 

memnuniyet duyduklarını 
ifade ettiler ve bağışlarının 
Aydın’daki duyarlı insanları 
teşvik etmesi temennisinde 
bulundular.

Ziyarette, Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Mehmet ve Şazan Zorkol çif-
tine teşekkür belgesi  verdi.

Adlarına oda tefriş edildi

Anlamlı davranışlarından 
dolayı Gastroenteroloji ve 
Ortopedi Servislerinde ad-
larına oda tefrişi yapılan ha-
yırsever çifte Üniversitemiz 
Uygulama ve Araştırma Has-
tanesi yönetimi tarafından 
da plaket verildi.

Hayırsever çiftten anlamlı bağış

Rektörümüz Türk Tıp Dünyası 
Kurultayı’na katıldı

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlı-
ğı himayelerinde, 

Sağlık Bakanlığının ev 
sahipliğinde düzenlenen 
6. Türk Tıp Dünyası Ku-
rultayı, 29 - 31 Ekim 2019 
tarihleri arasında gerçek-
leşti.

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifle-
riyle 29 Ekim’de açılışı yapı-
lan kurultayda, Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir de yer alırken, dünyanın 
birçok ülkesinden, sağlık 
alanında küresel ve ulusal 

düzeyde başarılı çalışmalar-
da yer almış, patent ve ödül 
sahibi bilim insanları, sağlık 
bakanları, akademisyenler 
ve sağlık sektörü paydaşları 
bir araya geldi. Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Er-
doğan konuşmasında, Barış 
Pınarı harekâtında görev 
yapan fedakâr sağlık çalı-
şanlarımıza da özel olarak 
teşekkürlerini iletti.

Ana teması “Sağlıkta Bi-
yoteknoloji Uygulamaları” 
olarak belirlenen ve bu yıl 
altıncısı düzenlenen Türk 
Tıp Dünyası Kurultayı’nda 

Metabolik Hastalıklar, Kişi-
selleştirilmiş Tıp, İlaç Geliş-
tirme, Aşı Geliştirme konu 
başlıklarında sunumlar ya-
pılırken, ülkemizden ve yurt 

dışından kurultaya katılan 
akademisyenler, biyotekno-
loji alanındaki gelişmeleri 
ve akademik çalışmaları 
paylaştı.
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Üniversitemiz ile Ay-
dın İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında 

düzenlenen ‘Özel Yetenekli 
Öğrencilerin Eğitimine İliş-
kin İş Birliği Protokolü 17 
Ekim 2019 tarihinde Rek-
törlük Senato Salonu’nda 
imzalandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir’in ev 
sahipliğinde gerçekleşen 
protokol töreninde, Üni-
versitemiz Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cumali Ök-
süz, İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyfullah Okumuş, Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı 
Soner Acar yer aldı. 

İki kurum arasında akade-
mik, bilimsel, kültürel ve 
sosyal iş birliği yapılmasını 
esas alan protokolde, özel 
yetenekli öğrencilerimizin 
en iyi eğitimi alarak gelece-
ğe hazırlanmaları noktasın-
da çalışmalar yürütülecek.

Kamu kurumları içinde İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
birlikte yürütülecek çalış-

maları önemsediklerini be-
lirten Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, özel 
yetenekli gençlerin eği-
timleri, geleceğe hazırlan-
maları, kendi alanlarında 
yetişmeleri adına yürütülen 
bu çalışmadan büyük mem-
nuniyet duyduğunu ifade 
etti ve “Gençlerimizin özel 
yetenekleri, doğru yönlen-
dirmeler,  güçlü bir eğitim 
ile daha da parlayacaktır. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüy-
le ses getiren, yol gösterici 
projeleri birlikte yürütmek 
bizleri mutlu ediyor.

Protokol töreninin ardından 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

temsilcileri Eğitim Fakülte-
mizi ziyaret ederek konuyla 
ilgili akademisyenlerle bil-
gi alışverişinde bulundu.

İmzalanan protokole isti-
naden Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Ahmet Emre 
Bilgili, Özel Yeteneklilerin 
Geliştirilmesi Daire Başkanı 
Oktay Kılıç ve İl Milli Eğitim 
Müdür V. Sabri Acar, Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Cumali Öksüz ve Eğitim 
Fakültesi Özel Eğitim Öğ-
retmenliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Ahmet Bildiren 21 
Ekim 2019 tarihinde Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-

çuk Aldemir’i makamında 
ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir,  özel yetenekli 
çocukların yeteneklerini 
geliştirerek, kapasitelerini 
en üst düzeyde kullanmala-
rını sağlamanın; ülkemizin 
bugünü ve yarını açısından 
büyük önem taşıdığının 
yadsınamayacağını ve Üni-
versite olarak bu önemli 
konuda gerekli her türlü bi-
limsel ve akademik katkıyı 
sunmaya hazır olduklarını 
ifade etti.

Üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında protokol imzalandı
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Sümer Kampüsü’nde 82 yıllık tarih 
canlandı

Nazilli Kaymakamlı-
ğının himayelerin-
de, Üniversitemiz 

ve Nazilli Belediyesi’nin 
hazırladığı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Nazil-
li’yi ziyaretinin ve Sümer-
bank Basma Fabrikası’nın 
açılışının 82. yıl dönümü 
etkinlikleri, 9 Ekim 2019 
tarihinde Üniversitemiz 
Sümer Kampüsü’nde ger-
çekleşti. 

Sümerbank ruhunu yaşamak 
ve Atamızın Nazilli’ye geldi-
ği günleri bir nebze olsun 
hissetmek amacıyla düzen-
lenen etkinliğin açılışına; 
Nazilli Kaymakamı Sedat 
Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye 
Başkanı Kürşat Engin Özcan, 
Nazilli Cumhuriyet Başsav-
cısı Mehmet Akif Dönertaş, 
Nazilli Jandarma Komutanı 
Albay Haktan Öztürk, Nazilli 
Emniyet Müdürü Bünyamin 
Daşdemir, Üniversitemiz Ge-
nel Sekreteri Baki Aslantaş, 
Rektör Danışmanımız Hüse-
yin Turgut, kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri, 
gaziler ile Sümerbank çalı-
şanları ve yakınları katıldı.

“Sümerbank sadece 
Nazilli’ye değil, tüm 
Yurdumuza değer katan 
bir okuldu”

Etkinliğin açılış konuşması-
nı yapan Üniversitemiz Sü-
mer Kampüsü Koordinatörü 
Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepet-
çioğlu, Nazilli Sümerbank 
Fabrikası’nın sadece tekstil 
üzerine faaliyet gösteren bir 
fabrika olmadığını vurgula-
yarak “Sümerbank Fabrikası, 
araştırmaların yapıldığı bir 
laboratuvar, bilim üreten 
bir merkez, eğitim veren bir 
kurum, sporcu yetiştiren bir 
kulüp, şehrin sosyal yaşamı-
nı değiştiren kültür ve sanat 
merkeziydi. Kendi işçisini 
kendisi eğiten, kendi elekt-
riğini kendisi üreten, sadece 
Nazilli’ye değil, tüm yurdu-
muza büyük değer katan 
bir okuldu. Şimdilerde ise 
ülkemizin parlak geleceği-
ne yeni nesiller yetiştirmek 
üzere Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesi Sümer Kam-
püsü olarak hizmet vermek-
tedir.” sözleriyle Sümerbank 
hakkında bilgiler vererek, 
82. yıl dönümü etkinlikle-
rini detaylı bir şekilde ak-

tardı. Doç. Dr. Sepetçioğlu, 
program kapsamında açılışı 
gerçekleştirilecek Atatürk 
portresinin restorasyonuna 
verdikleri destekten dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir nezdinde 
Üniversite yönetimine ve 
programın oluşumuna katkı 
sunanlara teşekkür etti.

“O günlerin heyecanını 
yeniden yaşadım”

82 yıl önce Atatürk’ü karşı-
layan öğrenciler arasında 
bulunan Binnaz Elçin katı-
lımcılara duygu dolu anlar 
yaşatırken; gençlik yılların-
da Sümerbank’ta çalıştığını 
ifade eden Elçin, o günlerin 
heyecanını tekrar hissetti-
ren herkese teşekkür etti.
Atatürk’ün Nazilli’ye gelişi 
sırasında gösteri yapan Tire 
Bandosu’nun 82 yıl son-
ra aynı günde ve mekanda 
gerçekleştirdikleri gösteri 
beğeni toplarken, etkinlikler 
kapsamında Nazilli Beledi-
yesi halk oyunları gösterisi, 
Atatürk portresi açılışı ve 
fotoğraf sergisi, müze ziya-
reti, belgesel gösterimleri 
düzenlendi. Protokol üyele-
rinin Sümer Kampüsü’nün 

sembollerinden biri olan 
Gıdı Gıdı Treni ile gezintile-
rinin ardından Nazilli’de ya-
şayan kadınların el emeğiy-
le ürettiği yöresel ürünlerin 
sergilendiği kermes alanı 
ziyaret edildi. 

Sümerbank temalı resim 
sergisinin gezilmesinden 
sonra Üniversitemiz Sümer 
Kampüsü Koordinatörü Doç. 
Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğ-
lu’nun moderatörlüğünde 
gerçekleşen konferansta, 
Üniversitemiz Tarih Bölümü 
Dr. Öğretim Üyesi Günver 
Güneş, Sanat Tarihi Bölümü 
Öğr. Gör. Mükerrem Kürüm 
ve Ankara Üniversitesi Dok-
tora Öğrencisi Büşra Bigat 
Akça konuşmacı olarak yer 
aldılar. Konuşmacılar,  Ata-
türk’ün Nazilli’ye ve Sümer-
bank Fabrikası’na verdiği 
önem, milli mücadelede Na-
zilli kongrelerinin yeri, genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin sa-
nayileşme politikası konu-
ları hakkında sunumlarını 
gerçekleştirdiler. Konferans-
ta, sosyal yardım politikası-
nın temelllendirdiği felsefe 
ile kurulan fabrikanın, de-
sen arşivlerinin oluşum sü-
reci de aktarıldı.
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Tanıtım temsilcileri toplantısı 
gerçekleşti

Üniversitemiz Basın 
ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü tarafın-

dan düzenlenen ‘Birim 
Tanıtım Temsilcileri Top-
lantısı’,  1 Ekim 2019 ta-
rihinde Aydın İli Stratejik 
Planlama ve Yenilik Mer-
kezi (AİSYEM) Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti. 

Rektör Danışmanımız Hü-
seyin Turgut başkanlığında 
gerçekleşen toplantıya, aka-
demik ve idari birim tanıtım 
temsilcileri katıldı.

“Hiçbirimiz hepimiz kadar 
etkili değiliz”

Rektör Danışmanımız Hüse-
yin Turgut yaptığı açılış ko-
nuşmasında; Basın, Halkla 
İlişkiler, Grafik, ADÜ Haber 
Dergisi ve Bilgi Edinme ol-
mak üzere beş ayrı birim-
de hizmet veren Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü-

nün işleyişi hakkında bilgi 
verdi. Turgut; “Hepimizin 
ortak amacı, Üniversitemi-
zin en iyi şekilde tanıtımını 
sağlamak ve yapılan işleri 
en etkili şekilde topluma 
aktarmaktır. Bu konudaki 
iş birliğiniz bizler için çok 
önemli. Şunu unutmama-
lıyız ki; hiçbirimiz hepimiz 
kadar etkili değiliz. Güzel iş-
ler ancak ortak paydada hep 
beraber çalışarak birbirimizi 
tamamlamamız ile ortaya 
çıkacaktır.” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in; yerel yö-
netimler, mülki amirler ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla 
kurulacak etkili iletişim sa-
yesinde Üniversiteyle şehri 
bütünleştirme arzusunda 
olduğunu vurgulayan Hü-
seyin Turgut, “ Birim tanıtım 
temsilcileri toplantısını bu 
noktada son derece önem-
li buluyoruz. Sizler bulun-
duğunuz yerleşkelerdeki 
idari yöneticilerle yüksek 
frekanslı ilişkiler geliştirip 

çözüm odaklı çalışmalarla, 
Üniversitemizin tanınırlığı-
nı arttırabilirsiniz.” şeklinde 
konuştu.

“İletişim Fakültesi olarak 
iş birliği ve desteğe 
hazırız” 

İletişim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mu-
hammet Bilal Arık; Fakülte 
imkânlarını ve Üniversite 
tanınırlığını arttırmak iste-
diklerini belirttiği konuş-
masında, planlanan proje-
ler arasında yer alan ADÜ 
TV’nin kurulumunun tanıtı-
ma olacak katkısını aktardı. 
Prof. Dr. Arık, “Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir’in talimatlarıyla ku-
rulma çalışmaları başlatılan 
ADÜ TV’nin üniversitenin 
şehirle bütünleşmesinde, 
yapılan kıymetli işlerin du-
yurulmasında çarpan ve 
hızlandıran etkisi oluştura-
cağına inanıyoruz.” diyerek 
konuşmasını Fakülte olarak 

her türlü iş birliği ve deste-
ğe hazır olduklarını vurgu-
layarak sonlandırdı.

“Kurumsal aidiyet 
duygusuyla, tanıtım 
temsilcileri ile 
kuracağımız iletişimi 
önemsiyoruz”

Birimlerin yaptıkları etkin-
liklerden haberdar olmak 
istediklerini bu şekilde ta-
nıtım ve organizasyon ko-
nularında her türlü desteği 
verebileceklerini aktaran 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü Ekibi, kurumsal 
aidiyet duygusu ile tanıtım 
temsilcileri ile kuracakları 
iletişimi önemsediklerini 
ifade etti. Ekip, yaptıkları 
çalışmalar, birimlerden bek-
lentileri ve verebilecekleri 
destekler hakkında bilgi 
verdi.

Toplantı, birim tanıtım tem-
silcilerinin görüş ve önerile-
rini aktarması ile son buldu.
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ADÜDEN yayın hayatına başlıyor

Üniversitemiz ile 
tvDEN Yayın Rek-
lamcılık AŞ arasın-

da düzenlenen  iş birliği 
protokolü, 10 Ekim 2019 
tarihinde Rektörlük Ma-
kamı’nda imzalandı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ile tvDEN 
Yayın Reklamcılık AŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin 
Aydın’ın imzaladığı proto-
kol töreninde, Denge Med-
ya Grup Başkanı Mehmet 
Aydın, İletişim Fakültesi 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. 
Muhammet Bilal Arık ve Dr. 
Öğr. Üyesi M. Umut Tuncer 
bulundu.

“Bu proje Üniversite ve 
Aydın halkını bütünleştirici 
bir projedir”

Protokolün, Üniversitemiz 
ile tvDEN arasında ortak 
program üretilmesini ve 
programın tvDEN üzerinden 
yayınlanmasını kapsadığını 
belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Aydın’ın önemli basın kuru-
luşlarından biri olan tvDEN 

ile Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesinin iş birliği pro-
tokolünü imzalamaktayız. 
Ortak yayın ile yayınlanacak 
programın adı ‘ADÜDEN’ ola-
rak belirlenmiştir. “ADÜDEN 
Sağlık”,  “ADÜDEN Sanat”,  
“ADÜDEN Tarım” gibi alt 
sekmelerde isimlendirilecek 
program bir kültür progra-
mıdır.  Her program gününde 
bir öğretim üyemizin konuk 
olarak katılacağı, akademik 
alanı ile ilgili toplumu bilgi-
lendirici paylaşımlarda bu-
lunacağı bir formata sahip-
tir. Bu programların yapım 
ve izleyici ile buluşmasında 
İletişim Fakültesi öğrencile-
rimiz aktif rol alacaktır. Pro-
je, ekranlarda Aydın halkı ile 
buluşmamıza vesile olurken 
öğrencilerimizin de bilgile-
rini pratiğe dökme imkânı 
bulmaları açısından oldukça 
önem taşımaktadır.” sözle-
riyle proje hakkında ayrıntılı 
bilgi verdi.

Üniversitemiz ve Aydın hal-
kının bütünleşmesi açısın-
dan projenin oldukça önem 
taşıdığı belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, “Bu proje ile Üniversite-

miz ile halkımız arasındaki 
iletişim güçlenecektir. Aydı-
nımızla ilgili sorunlar masa-
ya yatırılarak çözüm odaklı 
projeler oluşmasına imkan 
sağlanacaktır. Bu protokole 
eşlik eden, bize bu projede 
paydaş olan tvDEN ailesine 
güveniyoruz. Allah projemizi 
hayırlı uğurlu etsin.” dedi.

“Şehrin üretim potansiyeli 
ile ADÜ’nün bilgi 
birikimini bir araya 
getirecek köprü olmayı 
hedefliyoruz” 

tvDEN Yayın Reklamcılık 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Aydın, “Biz Denge Med-
ya Grubu olarak yaklaşık 20 
yıldır Aydın’da yayıncılık ya-
pıyoruz. Denge Gazetesi ola-
rak devam eden yayımcılı-
ğımıza yaklaşık iki buçuk yıl 
önce tvDEN televizyonunu 
da ekledik. tvDEN,  Aydın’da 
ilk uydu kanalı olma özel-
liğine sahip bir televizyon 
kanalı olmakla birlikte, Ege 
Bölgesi’nde, bölgenin ta-
mamını kucaklayarak yayın 
yapan tek televizyon kanalı 
olma özelliğini de taşıyor.” 
dedi.

Sözlerini sürdüren Aydın, 
“Şehrimizde, Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi gibi 
bir potansiyel var. Birbirin-
den değerli öğretim üyeleri 
ile bilgi ve bilim açısından 
büyük bir güç. Şehrin üre-
tim potansiyeli ile ADÜ’nün 
bilgi birikimini bir araya ge-
tirecek köprü olmayı hedef-
liyoruz. Ayrıca; bu projenin 
İletişim Fakültesi öğrenci-
leri için kazanç olacağını 
düşünüyoruz. Öğrenciler; 
okurken televizyon ekran-
larında program sunuyor, 
kamera arkasında kamera 
çekiyor, rejide program yö-
netiyor olacaklar. Bunlar 
eğitimlerini güçlendirecek 
etmenler. ADÜ’nün hocaları 
ve öğrencileri programların 
her aşamasında etkin olarak 
görev alacaklar. Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesinin, 
Ege Bölgesi ile kaynaşarak, 
dünya ile buluşacağı bir 
projenin paydaşı olmanın 
memnuniyeti içindeyiz. Ha-
yırlı uğurlu olsun.” sözleriyle 
açıklamalarına son verdi.

Protokol töreni, toplu fotoğ-
raf çekimi ile sona erdi.
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ADÜTV ilk programını gerçekleştirdi

Üniversitemiz ile 
tvDEN Yayın Rek-
lamcılık AŞ arasın-

da düzenlenen iş birliği 
protokolü kapsamında 
yayın hayatına başlayan 
‘ADÜTV’ 14 Ekim 2019 
tarihinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir’i konuk ederek ilk 
programını gerçekleştirdi.

İki kurumun ortak yayı-
nı olarak “ADÜDEN Sağlık”,  
“ADÜDEN Sanat”,  “ADÜDEN 
Tarım”, “ADÜDEN Eğitim” 
gibi konu başlıklarıyla be-
lirlenen formatın ilk konuğu 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir oldu.  Üni-
versitemiz İletişim Fakültesi 
öğrencileri Hatice Yılmaz ve 
Cavit Karşal’ın moderatör-
lüğünde gerçekleşen prog-
ramda Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, öğ-
rencilerin sorularını cevap-
ladı.

Sözlerine Barış Pınarı Hare-
katı’nda bizler için canlarını 
ortaya koyan polis ve as-
kerlerimize muvaffakiyetler 
dileyerek başlayan Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, gün, birlik ve be-
raberlik günüdür mesajını 
verdi.

“Şehrin üretim potansiyeli 
ile ADÜ’nün bilgi 
birikimini bir araya 
getirmeyi hedefliyoruz”

ADÜTV projesini, kentle üni-
versite arasındaki kopuklu-
ğu aşma projelerinden biri 
olarak ifade eden Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 

Aldemir, Üniversite içinde 
neler oluyor halkımızın öğ-
renmesi için bu projeyi ge-
liştirdiklerini, şehrin üretim 
potansiyeli ile ADÜ’nün bilgi 
birikimini bir araya getire-
cek köprü olmayı hedefle-
diklerini belirtti.

ADÜDEN TV Programı’nın 
öğrencilerin bilgilerini pra-
tiğe dökme imkanı bulma-
ları açısından da oldukça 
önem taşıdığını söyleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, öğrencilere 
bu fırsatı iyi değerlendirme-
lerini tavsiye etti. 

“Öğrencilerimiz bize 
ailelerinin emanetidir”

Kendi öğrencilik yıllarından 
bahseden Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
eski eğitim sistemiyle yeni 
sistem arasında dağlar ka-
dar fark olduğunu söyle-
yerek “Biz hocalarımızla 
kolay iletişim kuramazdık. 
Biz öğrenciyken neyi eksik 
görüyorsak bugün onu ta-

mamlamaya çalışıyoruz. Bi-
zim öğrencilerimize 7 - 24 
kapımız açık. Çok iyi biliyo-
ruz ki siz varsınız diye biz 
varız. Siz, ailelerinizin bize 
emanetisiniz. Derslerinizi iyi 
çalışın, vatanınızı milletinizi 
bayrağınızı bir kat daha se-
vin. Devlet babadır, ona gü-
venin.” dedi.

“Sadece Üniversitenin 
değil Aydın’ın 
markalaşmasına da hizmet 
ediyoruz”

Sadece üniversitenin değil 
Aydın’ın da markalaşması-
na fayda sağlayacak proje-
leri hakkında bilgiler veren 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Konya Torku 
Modeli’ni  ADÜ Gıda marka-
sıyla hayata geçireceklerini 
anlattı. “ADÜ Gıda ile Üni-
versitemiz, İlde lokomotif 
görevini yerine getirecek. 
Kestane, incir, zeytinyağı 
gibi yerel ürünlerimizi ADÜ 
logosunu üzerine basarak 
markalaştırıp pazarlayaca-

ğız. Üniversite logosunun 
olduğu ürünleri insanlar 
güvenle tüketecekler.” şek-
linde konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, halkla üniversitenin bir 
araya gelmesini sağlayacak 
sosyoparklar kuracaklarını 
da belirterek bölgenin lider 
üniversitesi olma hedefinde 
olduklarını vurguladı.

Kampüs röportajlarında 
öğrencilerin sorularını ce-
vaplayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
öğrenci kapasitesinin gün-
den güne artması sebebiyle 
Merkez Kampüs’te inşası de-
vam eden yurtlara ek olarak 
2500 kapasiteli bir yurt bi-
nasının daha yapılacağının 
müjdesini verdi. 

Sunucusundan yönetme-
nine ADÜ İletişim Fakülte-
sinden öğrencilerin görev 
alacağı ADÜDEN progra-
mı, hafta içi dört gün saat 
17.30’da tvDEN ekranların-
dan canlı yayında izlenebi-
lecek.
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ADÜ arama kurtarma ve ilkyardım 
ekibi ilk toplantısını gerçekleştirdi

ADÜ Arama Kurtarma 
ve İlkyardım ekibi-
nin ilk toplantısı, 31 

Ekim 2019 tarihinde Ay-
dın İli Stratejik Planlama 
ve Yenilik Merkezi (AİS-
YEM) Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşti.

Toplantıya, Rektör Danışma-
nımız Hüseyin Turgut,  Afet 
ve Acil Durum Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Emine Gerçek, per-
sonelimiz ve öğrencilerimiz 
katıldı.

Sosyal sorumluluğumuzu 
yerine getirmek için yola 
çıktık 

Rektör Danışmanı Hüseyin 
Turgut, Ülkemiz ve yaşadığı-
mız coğrafyanın afet riskleri-
nin yüksek olduğu bir bölge, 
Türkiye’nin bir deprem ülkesi 
olduğunu belirterek başladı-

ğı konuşmasında, “Anadolu 
coğrafyasında 1900’lü yıl-
ların başından günümüze 
otuza yakın büyük ölçekli 
deprem meydana gelmiş 
ve resmi kayıtlara göre 100 
bin civarında insan hayatını 
kaybetmiştir. Meydana gelen 
afetlerde, acil durumlarda 
başta kamunun profesyo-
nel ekipleri AFAD ve UMKE 
müdahale etmektedir. An-
cak büyük afetlerde devletin 
yetmesi mümkün gözükme-
mektedir. Biz de Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi ola-
rak sosyal sorumluluğumu-
zu yerine getirmek için yola 
çıktık.” sözleriyle afet riskinin 
büyüklüğüne dikkat çekti.

Bir yerden başlamalıyız 
dedik

ADÜ kurtarma ekibinin, 
AFAD yeterlilik ve eğitim 
standartlarında eğitim ve 
hazırlık evresi geçireceğini 

belirten Turgut, “Eğitimler-
le nitelikli, donanımlı ara-
ma kurtarma çalışanlarının 
yetiştirilmesi sağlanarak 
insanların can ve mal kayıp-
larının en aza indirilmesi he-
defindeyiz.  Bulunduğumuz 
yaşadığımız bölgedeki bina-
ların depreme dayanıklı bi-
nalar ile yer değiştirmesinin 
günümüz şartlarında 75 ila 
100 yıl süreceğini öngörür-
sek, her an deprem olacak-
mış gibi hazırlıklarımızı yap-
malı, kurtarma araç ve gereç 
eksikliklerimizi tamamlama-
lıyız.  Gönüllü afet timleri bu 
kapsamda çok önemlidir.  Sa-
yın Rektörümüz Prof. Osman 
Selçuk Aldemir’in talimatı 
ile bir yerden başlamalıyız, 
dedik ve bu projeyi geliştir-
dik.” dedi.

Adnan Menderes Üniversi-
tesi Arama Kurtarma Der-
nekleri Federasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı Veli Tir-

yaki, “ADÜ sosyal sorumluluk 
anlamında Türkiye’ye örnek 
olacak bir model üstleniyor. 
Bu çalışma üniversiteler için 
doğru ve bilinçli bir adım. 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in şahsında 
tüm ekibe teşekkür ederim.” 
sözleriyle başladığı konuş-
masında arama kurtarma 
eğitiminin aşamalarını katı-
lımcılara aktardı.

Operasyon hedefi ve eğitim 
kademelerini dinleyicilerle 
paylaşan Veli Tiryaki,  “Hal-
kımızın geleneği olan imece 
kültürü içinde, popülizmden 
uzak, gönüllü, disiplinli, or-
tak dil ve standartlara afet 
zararlarına karşı örgütlenen 
bir anlayış ile yola çıkıyoruz.”  
dedi.

Toplantı, ADÜ Arama Kur-
tarma ve İlkyardım ekibinin 
eğitim akışının belirlenmesi 
ile sona erdi.
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Tıp Fakültesi birinci sınıf 
öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Üniversitemiz Tıp 
Fakültesine bu yıl 
başlayan birinci sı-

nıf öğrencilerine yönelik 
düzenlenen ‘Beyaz Önlük 
Giyme Töreni’ 9 Ekim 2019 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.

Törene, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Erdem 
Ali Özkısacık, Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. 
Ayşe Fahriye Tosun ve Dr. 
Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, 
öğretim üyeleri, öğrenciler 
ve aileleri katıldı.

“Tek yol göstericinizin akıl 
ve bilim olduğunu unutma-
yın” 

Açılış konuşmasını yapan 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Erdem Ali Özkısacık, 
“Bizler öğrencilerimiz için 
en iyisini yapmak istiyoruz. 
Öğretim üyelerimizin, 6 yıl-
lık fakülte hayatınız boyun-
ca ve sonrasında sizlere çok 
değerli katkılarının olacağı-
na eminim. Beyaz önlük; he-
kimlik mesleği için dürüst-

lüğün, aydınlığın, saflığın, 
alçakgönüllü olmanın, so-
rumluluğun ve tüm insan-
lara hizmet aşkının bir sem-
bolüdür. Önlüğünüz kirlense 
de, önemli olan yüreğinizi 
ve zihninizi temiz tutarak 
aklınızı başkasına teslim et-
memenizdir. Tek yol göste-
ricinizin, akıl ve bilim oldu-
ğunu unutmayın.” dedi. Prof. 

Dr. Özkısacık, öğrencilere 
zamanı iyi değerlendirme-
leri tavsiyesinde bulunarak 
başarılı bir eğitim yılı diledi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Ali Akyol, Tıp Fakültesi birin-
ci sınıfa başlayan öğrencile-
ri tebrik ederek, ekip ruhuy-
la uyum içinde çalışmanın 
önemine dikkat çekti. Akyol, 

dereceye giren öğrenciler; 
Furkan Altun, Veysel Furkan 
Karadeli, Burak Emre Tetik’e 
beyaz önlüklerini giydirdi.

Tören, Tıp Fakültesi öğre-
tim üyelerinin, birinci sınıfa 
başlayan öğrencilere beyaz 
önlüklerini giydirerek tebrik 
etmelerinin ardından fotoğ-
raf çekimiyle son buldu.



   
EKİM 2019   ADÜ HABER 27

Diş Hekimliği Fakültesi beyaz önlük 
giydirme töreni gerçekleşti

Üniversitemiz Diş He-
kimliği Fakültesi 
üçüncü sınıf öğrenci-

lerine yönelik düzenlenen 
“Beyaz Önlük Giydirme Tö-
reni” 25 Ekim 2019 tarihin-
de Atatürk Kongre Merke-
zi’nde gerçekleşti.

Törene, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Ali Akyol, Diş He-
kimliği Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. M. Şamil 
Akyıl, dekan yardımcıları, 
akademisyenler, öğrenciler 
ve aileleri katıldı.

Tüm arkadaşları adına ko-
nuşma yapmaktan dolayı 
onur duyduğunu belirten 
öğrenci temsilcisi Levent 
Alperen Karayiğit, kendile-
rine her daim destek olan 
ailelerine teşekkür ederek 
onların gurur duyacağı ev-
latlar olmak için çabaladık-

larını ifade etti. Beyaz önlü-
ğün sorumluluğunu meslek 
hayatları boyunca taşıya-
caklarını söyleyen Karayiğit, 
töreni düzenleyen hocaları-
na teşekkürlerini sundu.

Fakülte Dekan Yardımcı-
sı Dr. Öğretim Üyesi Yener 
Okutan, Fakültenin gelişi-
mine sağladığı katkılardan 
dolayı Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’e 
teşekkür ederek Fakülte 
hakkında istatistiki bilgiler 
verdi. Diş Hekimliği Uzman-
lık Sınavı’nda (DUS) Türkiye 
12.’si olan öğrencimiz Enes 
Temizkan ile gurur duy-
duklarını belirten Okutan, 
Fakülte olarak sadece Tür-
kiye’de değil, dünyada da 
tanınırlıklarını arttırmak 
için çalışmalar yürüttükle-
rini söyledi. Okutan “ Yurt 
dışındaki üniversitelerle 
ikili anlaşmalar yapıyoruz. 
Fakülte olarak Akreditas-

yon çalışmalarımız devam 
ediyor. Genel anestezi üni-
tesine sahip Ege’deki tek 
Diş Hekimliği Fakültesiyiz. 
Hedefimiz, öğrencilerimize 
kaliteli bir üniversite haya-
tı sunarak iyi ki ADÜ’lüyüm 
demelerini sağlamak.” dedi.

Öğrencilere ADÜ Diş Hekim-
liği Fakültesinde okudukları 
için şanslı olduklarını belir-
ten Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Ali Akyol, “Bir hekim ola-
rak, diş hekimi arkadaşlarla 
bir arada olmaktan mutlu-
luk duydum. Diş Hekimliği 
Fakültemizin DUS’taki ba-

şarı oranlarının yüksek ol-
ması bizleri de gururlandı-
rıyor.” diyerek başarılarından 
dolayı akademisyenleri ve 
öğrencileri tebrik etti.

Diş Hekimliği Fakültesi 
öğretim elemanlarının öğ-
rencilere beyaz önlüklerini 
giydirerek eğitim ve meslek 
hayatlarında başarılar di-
lemesinden sonra Diş He-
kimliği Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. M. Şamil 
Akyıl tarafından hekimlik 
andı okutuldu. Tören sonun-
da, öğrencilerden oluşan 
müzik grubu sahne aldı.
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Meme kanseri 
farkındalık ayı

Dünya Sağlık Örgütünce 
“Meme Kanseri Bilinçlen-
dirme Ayı” olarak ekim ayı 
belirlenmiş ve meme kan-
seri hakkında bilinçlendir-
me çalışmaları bu ayda so-
mutlaşmıştır. Meme kanseri, 
ülkemizde ve dünyada buna 
gelişmiş ülkelerde de dâhil 
olmak üzere kadınlar ara-
sında kansere bağlı ölüm-
lerde üst sıralarda yer alan 
bir hastalık olarak dikkat 
çekiyor. Bu konuda farkın-
dalığı arttırmak amacıyla 
Üniversitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Onko-

Türkiye’de ve dünyada kadınlarda 
en sık görülen hastalık:

Meme kanseri

Prof.Dr. Nezih Meydan
Onkoloji Bilim Dalı Başkanı 

Haber : Zeynep Şule Yüksel
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loji Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Nezih Meydan, meme 
kanseri hakkında merak edi-
len sorulara açıklık getirdi. 

Meme kanseri 
nedir?

Memedeki süt kanalları 
(duktus) ve süt bezlerinden 
(lobül) köken alan tümör-
lere meme kanseri diyoruz. 
Ama memenin bunlar dı-
şındaki dokularından köken 
alan kanserleri de var. An-
cak bunlar nadir görüldüğü 
için meme kanseri denilince 
esasen duktus ve lobül de-
diğimiz dokulardan köken 
alan kitleleri kast ediyoruz.

Meme kanseri 
belirtileri nelerdir?

Meme kanseri belirtileri bir 
ülke içinde veya ülkeler ara-
sında değişiklik gösterebilir. 
Öncelikle tarama progra-
mına uyan hastaların erken 
yakalanma şansı olduğu için 
bunlarda herhangi bir mua-
yene bulgusu veya belirtisi 
olmaz. Taramaların etkili bir 
şekilde yapıldığı ülkelerde 
hastaların yaklaşık %50’sin-
de belirti vermeden erken 
dönemde tanı konulur. Tara-
ma yapılmayan yerlerde ve 
yaptırmayan kadınlarda ge-
nellikle kitle belirtileri olur. 
En sık olarak ele gelen sert 
kitle yakınmalarıyla karşı-
mıza gelinir. Bunun dışında 
memede sızı, ağrı, boyut 
değişikliği, meme başında 
önceden olmayan çekilme 
koltuk altında ele gelen kit-
le veya kol şişmesi, meme 
başından kanlı akıntı veya 
egzemaya benzer yaralar, 
meme cildinde kızarıklık ve 
nodüller şeklinde karşımıza 
gelebiliyorlar. Bunun dışın-
da hastalar mesela bel ağrı-
sı gibi çok değişik bulgular-
la da karşımıza gelebiliyor. 

Bu durumda hastaların az 
bir kısmı maalesef metas-
tatik (başka bölgelere ya-
yılmış) ileri evre durumun-
da karşımıza geliyor. Bu tür 
hastalar, kemik metastazı 
varsa özellikle kemik ağrı-
ları, beyinde metastazı var-
sa baş ağrısı, bulantı kusma 
veya havale gibi yakınmalar 
ile başvuruyorlar. Ama ana 
yakınma memede hastanın 
eline gelen kitledir. Taranan 
hastalarda da hiçbir yakın-
ma olmadan mamografi-
de, ultrasonda veya meme 
emar’ında (MR) görünen 
şüpheli lezyonlar ile tanı 
konulabiliyor. 

Meme kanseri 
kalıtsal bir hastalık 
mı?

Kanser genetik bir hastalık 
yani genlerde olan bozul-
malarla oluyor. Bunların 
çoğunluğu %70 %80’i do-
ğumdan sonra; kazanılmış 
dediğimiz değişikliklerdir. 
Yani anne babadan alınan 
bir hastalık değildir. Kalıtsal 
dediğimiz kısım anne ba-
badan özel bir genin alınıp 
o ailenin bireylerinde aile 
ağacında belli özellikte ve 
birbirine benzer davranış 

gösteren bazı tümörlerin 
ortaya çıkması durumudur. 
Bu meme kanserli hastala-
rın %5 ile %10’u arasında-
dır. Yani her meme kanseri 
olgusu geldiği zaman ka-
lıtsal diyemeyiz, çoğunlu-
ğu sonradan kazanılmış 
bozukluk nedeni ile oluşur. 
Kalıtsal kısmı kabaca %5 
ile %10’unu oluşturur. Bir 
de ailesel meme kanseri 
vardır. Bunlarda %10 - 15’lik 
bir kısmı oluşturur. Bu ne 
demek; anneden veya baba-
dan özel bir genetik bozuk-
luk (mutasyon) alınmıyor 
ama o ailenin bireylerinde 
başka ailelere göre biraz 
daha artmış kanser sıklığı 
var. Bu neden kaynaklanı-
yor; kalıtsal değil yani anne 
babadan mutasyon almıyor 
ama ailenin bir bireyi olarak 
çevresel ortamları, davranış 
alışkanlıkları örneğin yeme 
alışkanlıkları benzer oldu-
ğu için kısmi bir yatkınlık 
oluyor. Özetle ailede meme 
kanseri varsa o kişi mutla-
ka kanser olacak diye bir 
durum yok. Terside geçerli, 
ailede yok diye de olmaz 
denilemez. Sadece kalıtsal 
bir mutasyon genetik olarak 
taşınmış ise o aile bireyle-
rinde ortaya çıkma olasılığı 

diğer bireylere göre daha 
yüksektir. Bu konu olduk-
ça önemlidir. Özetle meme 
kanserlerinin çoğunluğu-
nu bizlerin sporadik kanser 
olarak adlandırdığımız kesi-
mi oluşturur. Yani o kişinin 
başına gelmiş hastaya özel 
bir durum var. 

Kalıtsal meme 
kanseri riski 
taşıyanlar ne 
yapmalı?

Kalıtsal risk taşıdığını dü-
şünmemiz için belirli ölçüt-
ler var. Bu ölçütlere uyan 
kişilere mutlaka gen testleri 
yapılması gerekir. Bunlar 
nedir:  Bir kişi 45 yaş altında 
meme kanserine yakalanmış 
ise mutlaka genetik değer-
lendirme yapılması gerekir. 
Ailede eğer iki kişiden fazla 
meme veya over (yumurta-
lık) kanseri varsa ve bun-
lardan birinin yaşı 50’nin 
altında ise veya ailede genç 
yaşta meme kanseri var ya-
kınlarında pankreas, prostat 
kanserleri varsa veya ailede 
erkek meme kanseri varsa 
veya bir meme kanserli has-
tada karşı memede de iler-
leyen yıllarda meme veya 
over kanseri çıkıyor ise bu 



ADÜ HABER    EKİM 2019  30

SAĞLIK
kişilerde genetik analiz ya-
pılması gerekir. Her kalıtsal 
durum için ayrı kriterler var-
dır. En dikkat çekici bölümü 
yaştır. Genel olarak genetik 
mutasyonlu hastaların genç 
yaş aile öyküleri vardır. Bir 
ailede genç yaşta kanserler 
varsa kalıtsal bir durum var 
mı yok mu bunu değerlen-
dirmek için genetik hasta-
lıkları bölümü tarafından 
aile ağacının çıkarılması 
ve uyumlu ise genetik bazı 
testler yapılması gerekir. 
Ailede bir veya iki kişide bir 
kanser öyküsü vardır. Bunlar 
1.derece veya 2.derece yakı-
nı olabilir ve yaşları genel-
likle 50’nin altındadır. Genç 
yaşta bir kanser olduğu 
zaman altından bir kalıtsal 
sorun olmaması için dikkat 
ediyoruz ve genetik konsül-
tasyonu istiyoruz. Bu kişiler 
kanları alınarak değerlen-
diriliyor. Eğer hasta kişide 
meme kanserine yatkınlık 
oluşturan genlerde kalıtsal 
bir mutasyon saptanır ise 
böyle bir durumda ailenin 
diğer bireylerine de o gen 
bozukluğu onlarda da var 

mı diye bakılır. Eğer aile-
nin kanser olmamış diğer 
bireylerinde meme kanse-
rine yatkınlık oluşturan bir 
gen mutasyonu saptanır ise 
onlar 18 yaşından itibaren 
meme tarama programı-
na alınır. Erken dönemde 
düzenli jinekolojik kontrol 
muayeneleri yapılır. Gerek-
li durumlarda yumurtalık, 
rahmin alınması veya koru-
yucu olarak memeye cerrahi 
uygulanması gibi yaklaşım-
lar önerilir. Genetik mutas-
yonlu ailenin bireylerinde 
herkeste bozukluk olmaz. 
Bu aile bireylerinin birinci 
derece yakınlarında %50, 
2. Derece yakınlarında %25 
olasılıkla mutasyon sapta-
nır. Mutasyon saptanan aile 
bireylerinde de %100 kan-
ser olacak diye bir durum 
yoktur. Bu ailelere Genetik 
Hastalıkları Bölümü gerek-
li danışmanlık ve önerileri 
detaylı olarak anlatır. Kişiye 
özgü formlar düzenler.

Meme kanseri tanı 
yöntemleri nelerdir?

Mutasyonlu olan kişilerde 
tarama 18 yaşından itibaren 
meme muayenesi ile başlar. 
Bu bireylerde mamografi 
yerine meme MR’ı oldukça 
önemlidir ve 20 - 25’li yaş-
lardan itibaren meme MR’ı 
ile değerlendirilmeye baş-
lanır. Mamografi o yaşlarda 
yeterince bilgi vermeyebilir. 
Çocuk beklentisi olmayan 
bayanlarda rahim ve yu-
murtalıkların çıkarılması, 
koruyucu meme cerrahileri 
aile ile tartışılarak hastanın 
da beklentisine göre karar 
verilir. Bazı kişiler ameliyat 
olmak ister bazıları istemez 
ancak bu hastaların sıkı ta-
kibi yapılır.

Eğer mutasyonlu bir aile 
değilse ancak ailede genç 
yaş meme veya over kanser-
leri varsa o aile bireyleri, en 
erken yakalanan hastanın 
yaşı kaç ise o yaştan 5-10 
yıl önce taramaya başlanılır.

Eğer buda yok yani ailede 
meme kanseri yoksa sıradan 
bu durumlarda taramaya 40 
yaşından itibaren başlıyo-

ruz. Tarama sıklığına has-
tanın meme yapısına göre 
karar veriyoruz.

Meme kanseri 
tedavi yöntemleri 
nelerdir?

Her hastanın tedavisi farklı-
lık göstermekte olup; tedavi 
kararında hastalığın yeri, ev-
resi, hastanın yaşı ve diğer 
sağlık sorunları gibi birden 
fazla faktör etkilidir. Ancak 
genel olarak, hastaya özgü 
şekilde cerrahi, ışın tedavisi 
(radyoterapi), damardan ilaç 
tedavisi (kemoterapi) veya 
hormonoterapi gibi farklı 
tedaviler uygulanmaktadır. 

Hastanın ve hastalığın du-
rumuna göre her hastanın 
tedavisi farklılık gösterir.

Meme kanserinde 
risk faktörleri 
nelerdir?

Ailesel yatkınlığın olması 
en önemli risk faktörüdür. 
Hormonal faktörler oldukça 
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önemlidir. Meme kanser-
li hastaların tümörlerinin 
%70 - 80’i hormon bağımlı 
tümörlerdir. Bu ne demek; 
dışarıdan (yiyecek, içecek 
veya ilaçlar gibi) veya içe-
riden (östrojen salınımının 
fazla olması obezite gibi) 
bir östrojen fazlalığı; meme 
kanserine yatkınlık oluştu-
rur. Bu nedenle erken adet 
görmeye başlayan veya geç 
menopoza giren kadınlarda 
meme kanseri sıklığı biraz 
daha artmıştır. Çünkü öst-
rojenle karşılaştığı süre yıl 
olarak daha uzundur. Tersi-
ne menopoza erken giren 
bayanlarda da meme kan-
seri riski azalır. Obezite; 
meme kanseri gelişim riski 
aşırı kilo almış kişilerde bi-
raz daha fazla oluyor hem 
de nüks ihtimali biraz daha 
artıyor. Tedavileri sonrasın-
da fazla kilo alanlarda da 
nüks biraz daha fazladır. 
Alkol kullanımı; düzenli ve 
aşırı alkol kullanımı riski 
artırıyor. Yaş önemli bir risk 
faktörü, ilerleyen yaşlarda 
daha fazla ortaya çıkar. 

Emzirmek meme 
kanseri riskini 
düşürür mü?

Meme kanseri risk faktör-
leri arasında emzirmemek, 
geç doğum yapmak bir risk 
faktörü olarak karşımıza 
çıkıyor. Uzun dönemde em-
zirmenin koruyucu olduğu 
görünüyor. 

Görülme sıklığı 
nedir? En çok 
kimlerde görülür?

Meme kanseri tüm dünyada 
kadınlar arasında en sık gö-
rülen kanser türüdür. Ömrü 
boyunca 8 kadından birisi 
meme kanseri ile karşılaşır. 
Ancak ülkemizde genç yaş 
meme sıklığı biraz fazla gö-
rünüyor. 

Tedavi sürecinden sonra 
tekrarlama riski var mı?

Hastalığın tekrarlama riski 
tabiî ki var. Artık yeni tek-
nolojik gelişmeler erken 
yakalanmayı mümkün hale 
getirdi. Etkin tedavi yön-

temleri ve erken tanı has-
talıktan kurtulma olasılığını 
genel olarak günümüzde 
%85 - 95’lere getirdi. Eski-
den bu %30’larda idi. Has-
talığın yakalandığı andaki 
evresi ve meme kanserinin 
biyolojik alt tipine göre de-
ğişmek üzere herkesin farklı 
bir nüks olasılığı vardır. Biz 
bu nüks olasılığına göre bi-
reysel tedavi kararı veririz. 
Erken evre hastalarda nüks 
olasılığı oldukça düşüktür. 
İlerleyen evrelerde bu daha 
fazladır. İlk 2 - 3 yıl yineleme 
olasılığının en fazla olduğu 
dönemdir.

Önleyici ve 
koruyucu çalışmalar 
olarak baktığımızda 
beslenme ya da 
egzersiz olarak 
neler önerirsiniz?

Maalesef şunu yaparlarsa 
meme kanseri gelişmez di-
yebileceğimiz bir reçetemiz 
yok. Ama riski azaltabilirler. 
En önemlisi farkındalık ve 
taramalara uyum. Kendileri 

ayda bir de olsa banyo sıra-
sında memelerini ve koltuk 
altlarını kontrol edebilirler.

Hastalara ilk olarak sedan-
ter (Hareketsiz) yaşamdan 
kaçınmalarını önerebilirim. 
Hastalarımıza haftanın en 
az 5 günü yarım saatin üze-
rinde olmak üzere düzen-
li yürüyüş şeklinde; vitrin 
gezer gibi değil tempolu 
yürüyüşler yapmalarını ve 
kilo alımından sakınmaları-
nı öneriyoruz. Ülkemiz ma-
alesef giderek şişmanlıyor. 
Avrupa’nın en kötüsü olduk 
neredeyse. Batının kaçmaya 
çalıştığı yeme alışkanlıkları 
her yeri sardı ve maalesef 
her 3 kadınımızdan birisi 
obeziteye yakalanıyor. El-
bette sağlıklı beslenmek en 
önemli faktörlerden birisi-
dir. Ama bu mutlaka meme 
kanseri gelişmeyeceği an-
lamına da gelmiyor. Henüz 
bilmediğimiz faktörler de 
var. Ama sağlıklı beslenme 
ve egzersiz ile en azından 
sadece meme değil diğer 
kanserlerin gelişimini de 
azaltabiliriz.
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 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
tarafından gerçekleştirilen 
5. Geleneksel Staj Günle-
ri 23 Ekim 2019 tarihinde 
gerçekleşti.

Güney Kampüste bulunan 

Ömer Faruk Durdu Toplan-
tı Salonu’nda gerçekleşen 
staj günlerinde, eğitim ha-
yatının zorunlu dersi olarak 
algılanan ve gereği kadar 
önem verilmeyen staj der-
sinin önemini vurgulamak, 

farkındalığı arttırmak ve 
öğrencileri iş hayatına ha-
zırlanması amaçlandı. 

Tüm programların birinci, 
ikinci sınıf öğrencileri ile 
akademik personelin katılı-
mıyla düzenlenen etkinlikte, 

açılış konuşmasını Koçarlı 
MYO Müdürü Doç. Dr. Onur 
Yılmaz yaptı. Organik Tarım, 
Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi 
Aromatik Bitkiler ve Labora-
tuvar Teknolojileri Programı 
öğrencileri stajda yaptıkları 
çalışmalar ile ilgili detaylı 
bilgiler verip kendi gözlem 
ve tecrübelerini katılımcı-
larla paylaştılar. 

Staj günü etkinliklerinde 
öğrenciler tarafından ger-
çekleştirilen sunumlar tüm 
katılımcıların beğenisini ka-
zandı. 5. Staj Günü Etkinlik-
leri toplu fotoğraf çekimi ile 
son buldu.

Geleneksel Staj Günleri etkinliği gerçekleşti

 Üniversitemiz Atça Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) öğ-
rencileri 21 - 22 Ekim 2019 
tarihlerinde Kızılay’a kan 
bağışında bulundu. 

Yaklaşık 100 öğrencinin 
kan bağışında bulunduğu-
nu belirten Aydın Kızılay 
Kan Bağış Merkezi Müdürü 
Dr. Rıdvan Şenol, Aydın Ad-
nan Menderes Üniversite-
sinin kan bağışı konusunda 
yükseköğretim kurumları 
arasında ilk sıralarda yer 
aldığından dolayı altın ma-
dalyayı hak ettiğini söyledi. 
Şenol, “Geçen sene Aydın 

Adnan Menderes Üniversi-
tesi öğrencilerinden yakla-
şık 5 bin ünite kan bağışı 
aldık. Kızılay olarak gönül-

lü kan bağışçılarına ihtiyaç 
duyuyoruz.” diyerek Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir başta olmak 

üzere destek olan öğretim 
elemanlarımıza ve öğren-
cilerimize teşekkürlerini 
iletti. 

Atça MYO öğrencilerinden kan bağışı

 Üniversitemiz Köşk Meslek 
Yüksekokulu (MYO) ile Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü iş birliğiyle dü-
zenlenen “Evlilik Öncesi Eği-
tim” semineri 9 Ekim 2019 
tarihinde gerçekleşti.

Köşk MYO Müdürü Doç. Dr. 

Ayşe Demet Karaman ve 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler İl Müdürü Seyfi Boz-
çelik’in görüşmeleri sonu-
cunda Efeler Sosyal Hizmet 
Merkezi tarafından düzen-
lenen “Evlilik Öncesi Eğitim” 
seminerine, öğrenciler ve 
personel katıldı.

“Hayat Boyu Öğrenme” et-
kinlikleri kapsamında ger-
çekleşen seminerde, Efeler 
Sosyal Hizmet Merkezin-
den AEP Eğiticisi/Sosyolog 
Banu Kalfa, AEP Eğiticisi/
Sosyal Çalışmacı Esengül 
Bulut, Sosyolog Hüsna Nur 
Koçak tarafından “Hayat Ar-

kadaşımı Nasıl Seçebilirim”, 
“Evlilikte İletişim ve Yaşam 
Becerileri I-II”, “Hukuk”, “Ev-
lilik ve Sağlık” konularında 
öğrencilerimize bilgilendir-
me yapıldı. 

Etkinlik, toplu fotoğraf çeki-
mi ile sona erdi.

“Evlilik Öncesi Eğitim” semineri düzenlendi
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 Üniversitemiz Aydın 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Makine Resim Konstrüksi-
yon Programı Öğr. Gör. Se-
rap Karagöz’ün “Malzeme 
Teknolojisi” kitabı yayım-
landı. 

Kitap, metal ve metal ol-
mayan malzemelerin özel-
likleri, çeliklere uygulanan 
ısıl işlemler ve tasarımda 
malzeme seçimi konula-
rında önemli bilgiler içe-
riyor.

Öğr. Gör. Serap Karagöz’ün 
internet ortamında da satı-
şa sunulan kitabının mes-
leki deneyimi ve bilgi biri-
kiminin ürünü olarak alana 
önemli katkılarda buluna-
cağı öngörülüyor.

Öğretim elemanımızın kitabı yayımlandı

 Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi Akademik Kurul 
Toplantısı, 10 Ekim 2019 ta-
rihinde İletişim Fakültesi TV 
Stüdyosu’nda gerçekleşti.

Toplantıya; Rektör Yardımcı-
larımız Prof. Dr. Mehmet Ay-
dın ve Prof. Dr. Ali Akyol, İle-
tişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Halim Esen, Dekan Yar-
dımcıları Prof. Dr. Muham-
met Bilal Arık, Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Umut Tuncer ve öğ-
retim elemanları katıldı.

“Uluslararası ve ulusal 
yarışmalardan ödülle 
dönüyoruz”

Toplantıda ilk konuşmayı 
İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Halim Esen yaptı. 
Fakülte hakkında bilgiler 
veren Esen, İletişim Fakül-
tesinin Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesinin (ADÜ) 
yeni fakültelerinden biri 
olduğunu, buna rağmen 
birçok alanda öğrencileri-
nin ulusal ve uluslararası 
ödüller aldığını belirtti. Prof. 
Dr. Esen, “ Çok genç ve yeni 
bir  Fakülteyiz. Hatta ilk me-
zunlarımızı geçen yıl verdik. 
Dört bölüme sahip olan fa-
kültemiz üç bölüme öğrenci 
almaktadır. Toplam öğrenci 
sayımız 694, akademik per-
sonel sayımız 30’dur. Yeni bir 
fakülte olmamıza rağmen 
müzemizde 10 ödülümüz 

var. Öğrencilerimiz ulusal ve 
uluslararası yarışmalardan 
hep ödülle dönüyor. Öğretim 
elemanlarımızın çoğunun 
haftalık ders saati zorunlu 
ders yüklerinin iki - üç katı-
dır. Buna rağmen Fakültemiz 
akademik yayın anlamında 
ileri düzeydedir. Derslik ve 
ekipman anlamında sıkıntı-
larımız var. Bunların da za-
man içinde Rektörümüzün 
katkılarıyla çözüleceğine 
inanıyorum.” diyerek akade-
mik yılda herkese başarılar 
diledi.

“Yakında ‘Medya ADÜ’de’ 
isimli bir etkinlik 
gerçekleştireceğiz”

ADÜ TV çalışmaları hakkın-
da detayları aktaran Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. 
Umut Tuncer, Rektörlüğün 
desteği ile yapılan yeni te-
levizyon stüdyosu ve atöl-
yeler hakkında da bilgiler 

verdi.  Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Muhammet Bilal Arık ise 
Rektörümüzün yerel ve üni-
versite kaynaşmasına önem 
verdiğini dile getirerek, “Ye-
rel ve üniversite kaynaşma-
sına önem veriyoruz. Bunun 
için de yakın zamanda Med-
ya ADÜ’de isimli bir etkinlik 
gerçekleştireceğiz. Fakülte-
miz öğretim elemanların-
dan 8 kişilik bir ekip kurduk, 
bunun için çalışılıyor. Yakın 
zamanda bu etkinliği ger-
çekleştireceğiz.” dedi. 

“Akademik kadro 
bakımından da 
destekleyeceğiz”

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Aydın ise ADÜ’nün 
genç bir Üniversite olması-
na rağmen 60 bine yaklaşan 
öğrenci ve personel sayısına 
ulaştığını ve ADÜ’nün fakül-
telerinin Türkiye’nin sayılı 
fakültelerine dönüştüğünü 

belirtti. Prof. Dr. Aydın, “İleti-
şim Fakültesi ADÜ’nün yeni 
fakültelerinden biridir. Bize 
düşen görev okullarımıza 
destek vermektir. İletişim 
fakültemiz gibi yeni fakül-
telerimize biraz daha fazla 
destek vereceğiz. Özellikle 
akademik kadro bakımından 
destekleyeceğiz. Derslik sı-
kıntısı diğer fakültelerimiz-
de de var bunun için acil 
yeni bir derslik projesi hazır-
lıyoruz. İletişim Fakültesine 
eğitim - öğretim ve akade-
mik faaliyetlerin yanında şe-
hirle ADÜ’yü bütünleştirme 
anlamında önemli görev-
ler düşüyor. ADÜ TV projesi 
bu anlamda önemli. Çünkü 
burada üretilen bilgi halka 
yayılacaktır. Ayrıca Üniversi-
temizin bilinirliği tanınırlığı 
artacaktır.” dedi. Yeni akade-
mik yılda öğretim elemanla-
rına başarılar dileyen Aydın, 
ardından öğretim elemanla-
rının sorularını cevapladı.

İletişim Fakültesi akademik kurulu toplandı
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İl Emniyet Müdürü Rektörümüzü ziyaret etti

Buharkent MYO’dan Mehmetçiğe destek

 Aydın İl Emniyet Müdür-
lüğü görevine atanan Meh-
met Suat Ekici geçtiğimiz 
günlerde kendisine tebrik 
ziyaretinde bulunan Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir’e, 21 Ekim 2019 
tarihinde iade-i ziyarette 
bulundu.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, ADÜ ve Aydın’ın 
gelişimi için kamu kurumları 
ve sivil toplum kuruluşlarıy-
la iş birliği içinde yürütülen 
çalışmaları önemsediklerini 
belirtti. Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 

“Göreve geldiğimiz günden 
itibaren kamu kurumları ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte yürüteceğimiz pro-
jeler üzerine yoğunlaştık. 
Öğrencilerimizin de top-
lumla uyum içinde eğitim-
lerini sürdürebilmesi için İl 
Emniyet Müdürlüğüyle Üni-
versitemizin uyumlu çalış-
maları devam ediyor. Emni-
yet teşkilatıyla iş birliğimiz 
güçlenerek devam edecek.” 
dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Aydın Em-
niyet Müdürü Mehmet Suat 
Ekici’ye yeni görevinde ba-
şarılar diledi.

 Üniversitemiz Buharkent 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
16 Ekim 2019 tarihinde as-
kerlerimize manevi destek 
için bir araya geldi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. 
Mesut Kırmacı’nın öncülük 
ettiği, İlçe Belediye Başkanı 
Mehmet Erol’un da katıldığı 
etkinlikte, akademik - ida-
ri personelin yanı sıra çok 

sayıda öğrenci okula asılan 
al bayrağımızın gölgesinde 
toplandı.

Ülkemizin güvenliği için 
Barış Pınarı Harekâtı’nda ca-
nını ortaya koyan kahraman 
Mehmetçiklerimize selam 
gönderen Buharkent MYO, 
ordumuzun muzaffer olabil-
mesi için hayır dualarını da 
eksik etmedi.

 Üniversitemiz Didim 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
11 - 13 Ekim 2019 tarihle-
ri arasında gerçekleşen 4. 
Uluslararası Didim Zeytin 
Festivali’nde stant açarak, 
hem Yüksekokulun tanıtı-
mını yaptı hem de zeytin ve 
zeytinyağı ile yapılan yiye-
cekleri sundu.

Didim Kaymakamlığı, Didim 
Belediyesi ve Didim Ziraat 
Odası iş birliğiyle düzenle-

nen etkinlik; kortej yürüyüşü, 
halk oyunları gösterisi ve açı-
lış konuşmalarıyla başladı.

Açılış töreninin ardından 
protokolde bulunanlar ve 
vatandaşlar stantları gezdi-
ler. Didim MYO Müdürü Öğr. 
Gör. Evrim Kamacı ve Aşçı-
lık Programı Öğr. Gör. Okan 
Umut Şimşek, standımıza 
gelen ziyaretçilere çeşitli 
ikramlarda bulunup ürünler 
hakkında bilgiler verdiler.

Didim MYO, Zeytin Festivali’nde Üniversitemizi temsil etti
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 Üniversitemiz Nazilli İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi (İİBF) Akademik Kurul 
Toplantısı  8 Ekim 2019 tari-
hinde Nazilli İİBF Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti. 

Toplantıya Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, Nazilli İİBF 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Er-
demir Gündoğmuş, Nazilli 
İİBF Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Abdullah Özdemir ve öğ-
retim üyeleri katıldı.

Akademik Kurul Toplantısı, 
Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. 
Gündoğmuş’un sunumu ile 
başladı ve Fakültenin fiziki 
altyapısı, insan kaynakları, 
öğrenci durumu ve akade-

mik personelin çalışmaları 
ile ilgili olarak detaylı bilgi 
verildi.

Akademik başarının arttırıl-
masında liyakat ve sadaka-

tin önemli olduğunu vurgu-
layan Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, kısa 
zamanda atılacak adımlarla 
Üniversitemizin daha hu-
zurlu bir ortama kavuşaca-

ğını ifade etti. 
Öğretim üyelerinin öneri ve 
görüşleriyle devam eden 
toplantı, gelecek döneme 
ilişkin planlamaların yapıl-
ması ile sona erdi.

Nazilli İİBF’de akademik kurul toplantısı yapıldı

 Üniversitemiz Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
tarafından akademik ve idari 
birim tanıtım temsilcilerine 
yönelik düzenlenen ‘Fotoğ-
raf Eğitimi’ 18 Ekim 2019 
tarihinde Aydın İli Stratejik 
Planlama ve Yenilik Mer-
kezi (AİSYEM) Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleşti.

Birimlerin tanıtım temsil-
cileriyle bir araya gelerek 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğünün işleyişi ve 
birimlerden beklentileri ko-
nusunda ayrıntılı bilgilerin 
verildiği tanışma toplan-
tısının ardından düzenle-
nen fotoğraf eğitimi, Rektör 
Danışmanı Hüseyin Turgut 
başkanlığında gerçekleşti. 
Turgut, tanıtım temsilcileri-
ne özellikle haber akışındaki 
artış ve birimle olan diyalog-
ların gelişmesi noktasında 
sağladıkları katkılardan do-

layı teşekkür etti.

Eğitime geçilmeden önce, 
ADÜ web sayfasının tasarım 
değişikliği ile ilgili tanıtım 
temsilcileriyle fikir alışveri-
şinde bulunuldu. Yeni web 
sayfasının içeriğiyle ilgili 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in talimatla-
rıyla uzun süredir çalıştıkla-
rını aktaran İletişim Fakül-
tesi Dr. Öğretim Üyesi Behiç 
Alp Aytekin, tasarımı tamam-

lanan web sayfasının içeriği 
hakkında bilgiler verdi.

Sunulan fikir ve önerilerin 
ardından, İletişim Fakültesi 
öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. 
Onur Tatar gerçekleştirdiği 
sunumunda; diyafram, ens-
tantane, pozlama gibi temel 
çekim ayarlarından,  flaş, 
tripot, filtre gibi yardımcı 
ekipmanlardan bahsederek 
fotoğraf makinasının teknik 
özellikleri hakkında bilgiler 
verdi.

Basın ve Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü personeli Muammer 
Öztürk, doğru fotoğraf ku-
rallarını örnek görseller ile 
aktardığı sunumunda, fotoğ-
rafta kadraj oluşturma ve ışık 
konularında bilgi verdi.

Fotoğraf çekim teknikleri ko-
nusunda düzenlenen eğitim, 
soru cevap bölümüyle sona 
erdi.

Tanıtım temsilcileri toplantılarının ikincisi düzenlendi
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ADÜ’lü minikler kuş evleri yaptı
 Üniversitemiz Anaokulu 

öğrencileri, sosyal sorum-
luluk projesi kapsamın-

da oluşturdukları ahşap 
kuş evlerini boyayarak 4 
Ekim Hayvanları Koruma 

 Günü’nde anaokulu çevre-
sindeki ağaçlara astılar.

‘Kuşlarınız sıcak yuvalarına 
kavuşacak’ sloganıyla dü-
zenlenen etkinlikte, 2 - 6 
yaş grubu minikler, kuşlara 
barınak yaparak soğuk ha-
valarda üşümelerine engel 
olmayı hedeflediler.
Etkinliği kuş evi geleneğini 
yeniden canlandırıp doğaya 
katkıda bulunmak için dü-
zenlediklerini belirten okul 
yönetimi, bu sayede öğren-
cilerin merhamet ve iyilik 
duygularını canlı tutarak 
hayvansever bir birey olma-
larına katkıda bulunmayı 
amaçlıyor.

‘Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’ projesi ‘ERASMUSDAYS 
2019’ etkinliklerinde yer aldı

 Üniversitemiz Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimle-
ri Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya ta-
rafından yürütülen ‘Kadın 
Yöneticiler Cam Tavanı 
Kırıyor’, (2017-1-TR01-
KA204-045966) adlı ERAS-
MUS+ Yetişkin Eğitimi 
Stratejik Ortaklık Projesi, 
Tüm Avrupa’da ortak olarak 
düzenlenen ErasmusDays 
2019 adlı etkinlik kapsa-
mında Aydın ve Denizli’deki 
çeşitli etkinliklerde yer aldı.
Aydın’da İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğünün düzenlemiş 
olduğu etkinlikte yer alan 
proje ekibi, etkinlik katılım-

cılarına projenin amacı, he-
def kitlesi, çıktıları ve mev-
cut durumu ile ilgili bilgi 
verdi, proje kapsamında ha-
zırlanan broşürler katılımcı-
lara dağıtıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ev sahipliğinde 
Denizli’deki öğretmenlere 
projenin çıktılarını tanıtan 
proje ekibi, cam tavan send-
romuna ilişkin de bir farkın-
dalık semineri verdi.

Projenin yurt dışı ortakları 
olan AMICS (İspanya), CEI-
PES (İtalya), BRAGAMOB 
(Portekiz) ve EMG  (Almanya) 

ise eşzamanlı düzenlenen 
etkinliklerde yer alarak 
kendi ülkelerinde projenin 
yaygınlaştırılmasına yönelik 
faaliyetler gerçekleştirdi.

Tüm çıktıları tamamlanan 
projenin Kasım 2019’da ka-
panış toplantısı ve çoğaltıcı 
etkinliği düzenlenecek. 



   
EKİM 2019   ADÜ HABER 37

Veteriner Fakültesinde bilimsel makale yazım kuralları 
konuşuldu

‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ toplantısı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Veteri-
ner Fakültesinde ‘Bilimsel 
Makale Yazım Kuralları ve 
Yayımlama Süreci’ panelle-
rinin ilki 18 Ekim 2019 tari-
hinde gerçekleşti.

Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Ali Akyol koordinasyo-
nunda eğitim birimlerinde 
bir dizi halinde yapılması 
planlanan panele, çok sa-
yıda lisansüstü öğrenci ve 

öğretim üyesi katıldı.

Tıp Fakültesi Halk Sağlı-
ğı Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Pınar Okyay 
ve Prof. Dr. Filiz Abacıgil’in 

konuşmacı olarak yer aldığı 
panelin moderatörlüğünü 
Prof. Dr. Ahmet Gökhan Önol 
yaptı. 

Katılımcılar; panelin farkın-
dalıklarını arttırdığını ve ol-
dukça yararlı olduğunu be-
lirtirken, bu konuların ayrı 
başlıklarda ve daha detaylı 
işlenmesinin, güncel konu-
larda benzeri bilimsel et-
kinliklerin düzenlemesinin 
çok değerli olacağını ifade 
ettiler.

Panel sonunda Veteriner Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit 
Kum; Prof. Dr. Pınar Okyay 
ve Prof. Dr. Filiz Abacıgil’e 
teşekkürlerini sunarak çiçek 
takdim etti.

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi öğretim üyelerinin 
proje lideri olarak katıldığı; 
“Halk Elinde Küçükbaş Hay-
van Islahı Ülkesel Projesi” 
kapsamında Aydın, Denizli 
ve Uşak illerinde uygulanan 
alt projelerin, 2019 Yılı Proje 
Yürütme Kurulu Toplantısı, 3 
Ekim 2019 tarihinde Aydın 
İl Tarım ve Orman Müdürlü-
ğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya, proje paydaşları 
olarak Proje Koordinatörü 
V. Dr. Serdar Yağcı, Proje Li-
derleri Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Orhan Karaca, Prof. 
Dr. İbrahim Cemal, Doç. Dr. 
Onur Yılmaz, Teknik Perso-
nel Vet. Hek. Harun Alhan, 
İl Müdürlüğü yetkilileri, Ay-
dın, Denizli ve Uşak Damız-
lık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birlik Başkanları; Nazmi Ko-

şar, Kadir Özdemir ve Asım 
Küçükakın ile proje teknik 
elemanları katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlü-
ğü koordinatörlüğünde yü-
rütülen “Halk Elinde Küçük-
baş Hayvan Islahı Ülkesel 
Projesi” kapsamında, Aydın 
(Kıl Keçisi, Karya Koyunu, 
Kıvırcık Koyunu), Denizli 
(Kıl Keçisi, Karya Koyunu) ve 
Uşak (Eşme Koyunu) illerin-
de uygulanan alt projelerin, 
2019 yılı Proje Yürütme Ku-
rulu Toplantısı verimli geçti. 

Proje Yürütme Kurulu; TA-
GEM Proje Koordinatör V. Dr. 
Serdar Yağcı başkanlığında 
toplandı. Dr. Yağcı açılış ko-
nuşmasında,  “Halk Elinde 
Küçükbaş Hayvan Islahı Ül-
kesel Projesi, ülke hayvan-

cılığında birçok konuda ilk 
olma özelliği taşımaktadır. 
Proje sayesinde; birçok pay-
daş bir araya gelerek yapı-
lan uygulamalar ile doğru-
dan sahaya olumlu bir etki 
sağlanmaktadır. Bu sayede, 
ülkemizde yerli hayvanlara 
dayalı damızlıkçı işletmeler 
ve verim kaydı tutulan işlet-

melerden söz edilebilir nok-
taya gelinmiştir.” ifadeleriy-
le konuşmasını tamamladı.

Projelerle ilgili 2019 yılı 
çalışmalarının incelendiği 
toplantıda,  yürütme kurulu 
gündem maddeleri görüşü-
lerek toplantı gerçekleşti-
rildi.
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 Üniversitemiz Gençlik So-
runları Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi (ADÜ-GENÇ)  
tarafından birinci sınıf öğ-
rencilerine yönelik düzen-
lenen Oryantasyon Prog-
ramı, “İnternet Bağımlılığı 
ve Yaşamın Anlamı” konulu 
konferans ile 11 Ekim 2019 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Maiandros Salo-
nu’nda gerçekleşti.

Öğr. Gör. Fatma Evrim Güre-
şen’in “ADÜ - GENÇ’in İşleyi-
şi ve Tanıtımı” konulu sunu-
muyla başlayan programda, 
öğrencilerin sosyal, duygu-
sal ve akademik yönden ge-
lişmesine destek olunması, 
yeteneklerinin ve ilgileri-
nin farkında olup, kendileri 
ve çevreleriyle iyi ilişkiler 
kurabilen yetişkin bireyler 
olabilmelerinin ADÜ - GENÇ’ 
in en temel önceliklerinden 
olduğu belirtildi.

Güreşen, Üniversite yaşamı-
na uyum sağlamaya çalışır-
ken sosyal, kültürel, akade-
mik ve duygusal alanlarda 
bir takım sorunlar yaşanma-
sının doğal olduğunu, Mer-
kezin, öğrencilerin eğitim 
hayatı süresince karşılaştık-
ları sorunlara yönelik olarak 
psikolojik destek sağlayan 
çalışmalar yürüttüğünü, ya-
şadıkları sosyo - duygusal 
güçlüklerle baş etmeye ça-
lışırken yanlarında olunaca-
ğını vurguladı.

“Günümüzde yalan, kurgu, 
kurgu olmayan arasındaki 
sınır muğlaklaştı”

ADÜ-GENÇ Merkez Müdürü 
Doç. Dr. Yaşar Kuzucu, “İnter-
net Bağımlılığı ve Yaşamın 
Anlamı” konulu sunumunda, 
gerçek ötesi çağda, gerçekle 
yalan, kurgu, kurgu olmayan 

arasındaki sınırın muğlak-
laştığını, gerçek - ötesine 
dayanan aldatma halinin bir 
tür oyuna ve alışkanlığa dö-
nüştüğünü belirtti. Doç. Dr. 
Yaşar Kuzucu, bu durumun 
sonunda da endişeye dayalı 
kırılgan bir toplumsal yapı-
nın inşasına yol açtığını, in-
ternet bağımlılarının kendi 
gerçeklikleriyle ilişkilerinin 
iyi olmadığını açıkladı. 

Doç. Dr. Kuzucu, kişinin 
kendisine biçtiği imaj ve 
aslında var olan kendi ger-
çeğiyle yüzleşmekte güçlük 
çektikçe, kendisinden kaç-
maya başladığını vurguladı 
ve “Sosyal medya aracılı-
ğıyla sadece kendimiz gibi 
düşünen ve tepki veren ho-
mojen bir grup yaratıyoruz. 
Sevmediğimiz insanların 
olmadığı steril bir dünyanın 
yaratılarak farklı düşünen-
lere karşı hoşgörüsüz bir 
iletişimin sergilendiği, oysa 
gerçek yaşamda kendimiz-
den farklı insanlarla ortak 
bir yaşam kültürü geliştir-
me ve belli müştereklerde 
buluşabilmenin önemli bir 
yaşam becerisi olduğu unu-

tulmamalıdır.” dedi.

“Gençler hayal kurma 
konusunda kısırlar”

Gençlerin içinde bulunduk-
ları anı yaşayamadıkları, o 
anı, gelecekte nasıl hatırla-
mak istiyorlarsa öyle kurgu-
ladıklarını, öz çekimleri ve 
bulundukları mekânların en 
güzel fotoğraflarıyla bunu 
yarattıklarını, yaşadıkları 
andan ziyade, bu anın onları 
izleyenler ve takip edenler 
tarafından nasıl algılana-
cağı ya da hatırlanacağı ile 
daha çok ilgilendiklerini 
belirtti. Kuzucu,  “Gençlerin 
herhangi bir bilgiyi, geliş-
meyi veya olayı kaçırma 
endişeleri, bugünü kaçır-
malarına yol açıyor, genç-
ler hayal kurma konusunda 
kısırlar. Yapılan araştırma-
lar sonucunda, hayallerinin 
meslek ve para odaklı oldu-
ğu, inovasyonun hayallerde 
yeteri kadar yer almadığı 
görülüyor. Hayal kurmanın 
yaş ilerledikçe azaldığı, nü-
fusumuzun genç, hayalle-
rimizin yaşlı olduğu tespit 
ediliyor.” dedi.

“Popüler kültür bireysel 
başarıya odaklaştırıyor”

Popüler kültürün, insanları 
bir amaç veya anlam ara-
yışına yöneltmek yerine, 
bireysel başarıya odaklaş-
tırdığını, boşluk ve narsiz-
mi teşvik ettiğini, bir anlam 
arama arayışına doğru çek-
tiğini belirten Kuzucu, tüke-
tim alışkanlıklarının dışında, 
sıkılganlık, tahammülsüzlük 
ve dikkat dağınıklığı üzerin-
den iletişim ve yaşam kali-
tesinin olumsuz etkilendiği, 
ayrıca teknolojinin özlem 
duygusunu da etkilediğini 
aktardı. 

Doç. Dr. Kuzucu, iletişim, 
problem çözme ve baş etme 
becerileri olan, duygu dü-
zenleme becerileri yüksek, 
kendi gerçekleriyle barı-
şık, başkalarının dertleriyle 
dertlenebilen, sahip olmak-
tan çok, üretmek ve pay-
laşmaktan mutluluk duyan, 
yaşamlarına anlam katabi-
len gençler yetiştirebilmek 
temennisiyle konuşmasına 
son verdi.

ADÜ-GENÇ öğrencilerle buluştu
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 Üniversitemiz Söke İşlet-
me Fakültesi 17 Ekim 2019 
tarihinde Meme Kanseri 
Farkındalık etkinliğinde bu-
luştu.

Söke İşletme Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Fatma Neval 
Genç’in öncülük ettiği et-
kinliğe, Söke Kaymakamı 
Tahsin Kurtbeyoğlu’nun eşi, 
İlce Sağlık Müdürü Dr.Esma 
Gursoy, Söke Ticaret Odası 
Başkanı Haluk Kutlay ve eşi, 
TOBB Kadın Girişimciler Ku-
rulu, Söke Genç İs İnsanları 
Derneği, Söke Kadın Sığın-
ma Evi Yönetimi, Söke Kent 
Konseyi, partilerin kadın 
kolları yönetimi, Söke Eği-
tim Vakfı Yönetimi, akade-
mik ve idari personelin yanı 
sıra çok sayıda kadın katıldı. 
Meme kanserinin erken teş-
hisine dikkat çekilerek far-

kındalık oluşturulan anlamlı 
etkinlikte Fakülte bahçesi-
ne pembe bir klasik araba 
da getirildi.

Etkinlikte konuşan Dekan 
Prof. Dr. F. Neval Genç, her 
kanser türünde ve özellik-

le meme kanserinde erken 
teşhisin önemli olduğun-
dan bahsederek, yarısı kız 
öğrencilerden oluşan fa-
kültede böyle bir etkinlik 
ve bilgilendirme ile konuya 
dikkat çekmek istediklerini 
söyledi.

Etkinlikte ayrıca ADÜ Genç 
Kızılay’ın İşletme Fakülte-
si grubu da, çiçek dikme ve 
bir bisikleti günün anısına 
boyayıp balonla süsleme 
etkinliği yaptı.

Meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

 Üniversitemiz Fen - Edebi-
yat Fakültesi Psikoloji Bölü-
mü Klinik Psikoloji öğretim 
elemanları ve lisansüstü 
öğrencileri 18 Ekim 2019 
tarihinde düzenlenen etkin-
likte buluştu.

Etkinliğe; Fen - Edebiyat Fa-
kültesi Dekan Yardımcıları 
Doç. Dr. Gökhan Şefik Er-
kurt ve Dr. Öğr. Üyesi Emre 
Erdan’ın yanı sıra, öğretim 
üyeleri Prof. Dr. Hacer Har-
lak, Prof. Dr. Ferhan Dereboy, 
Prof. Dr. Çiğdem Dereboy, 

Doç. Dr. Yaşar Kuzucu, Dr. 
Öğr. Üyesi Cennet Şafak Öz-
türk, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Şakiroğlu ve öğrenciler ka-
tıldı.

2019 - 2020 Akademik Yı-
lı’nda doktora eğitimine 

başlayan öğrencilerle ön-
ceki dönem öğrencilerinin 
kaynaşması ve akademik 
paylaşımının artması ama-
cıyla planlanan buluşmaya; 
Üniversitemiz Sağlık Bilim-
leri Enstitüsü bünyesindeki 
Klinik Psikoloji yüksek li-
sans öğrencileri de yer aldı. 
Sıcak ve samimi bir atmos-
ferde geçen toplantıda, öğ-
rencilere öğretim elemanla-
rının akademik çalışmaları 
ve klinik psikoloji lisansüstü 
programları eğitim - öğre-
tim planlarıyla ilgili ayrıntılı 
bilgiler verildi. Ayrıca, klinik 
psikoloji yüksek lisans ve 
doktora programlarından 
mezuniyet için gerekli olan 
psikolojik değerlendirme ve 
psikoterapi uygulamalarının 
sayı ve nitelikleri değerlen-
dirildi. 

‘Klinik Psikoloji Gününde’ lisansüstü öğrenciler 
akademisyenlerle buluştu
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Nazilli MYO öğrencileri gelecekle buluşuyor

Nazilli MYO seminerleri devam ediyor

 Nazilli Meslek Yükseko-
kulunca (MYO) düzenlenen  
“Nazilli MYO Öğrencileri 
Gelecekle Buluşuyor” adlı 
etkinlik serisinin ilki, Nazil-
li MYO’da 1 Ekim 2019 tari-
hinde gerçekleşti.
 
ETA Bilgisayar İzmir Bölge 
Müdürlüğü Eğitim Birimi 
Personellerinden İzzettin 
Özmen ve Anıl Akalın, Türki-
ye İş Bankası Nazilli Merkez 
Şube Müdürü Erkan Seven 
ve Türk Ekonomi Bankası 
(TEB) Nazilli Şube Müdürü 
Oruç Özen’in konuşmacı 
olarak katıldığı etkinliğe, 
Bankacılık ve Sigortacılık 
programı öğrencileri ile di-
ğer programlardan öğren-
ciler yoğun ilgi gösterdi. 

İlk bölümde söz alan İzzet-
tin Özmen ve Anıl Akalın 
öğrencilere günümüzde 

bilgisayarlı muhasebe uy-
gulamalarının önemi, kul-
lanımı ve gerekliliği hak-
kında bilgiler verdi. İkinci 
bölümde konuşma yapan 
Erkan Seven ise bankacılık 
sektörü ile staj ve iş fır-
satları konusunda bilgiler 

aktardı. Son bölümde söz 
alan Oruç Özen de banka-
cılık sektörünün geleceği 
ve mobil bankacılık uygu-
lamaları hakkında açıkla-
malar yaparken bankacı-
lıkta pazarlama ve satış ile 
ikna kabiliyetinin önemine 

vurgu yaptı.

Ekim ayı boyunca, her Salı 
günü devam etmesi planla-
nan etkinliklerde farklı sek-
törlerden konuşmacıların 
yer almaya devam edeceği 
bildirildi.

 “Nazilli MYO Öğrencileri 
Gelecekle Buluşuyor” ismiy-
le gerçekleştirilen öğrenci –
sektör temsilcileri buluşma-
larının ikincisi 8 Ekim 2019 
tarihinde Sümer Kampüsü 
Konferans Salonu’nda ger-
çekleşti.

Etkinliğe; Kuveyt Türk Nazil-
li Şube Müdürü Doğa Erdo-
ğan, Türkiye Garanti Bankası 
AŞ Nazilli Şubesi Müdürü 
Emre Bahçebakan ve Uğur 
Soğutma AŞ Genel Müdürü 
Av. Yusuf Öksüzömer konuş-
macı olarak katıldı.

Etkinliğin ilk bölümünde 
konuşma yapan Doğa Erdo-
ğan;  katılım bankacılığının 
işleyişi, bankacılık sistemin-
deki yeri ve konvansiyonel 
bankacılıktan farkları ile 
bankacılıkta staj fırsatları 
gibi konularda bilgiler verdi. 

Sonrasında söz alan Emre 
Bahçebakan; bankacılıkta 
kariyer imkânları, bankala-
rın personel alım kriterleri, 
sermaye piyasası kurulu sı-
navları ve bankalarda staj 
olanaklarından bahsetti.  
Son bölümde ise Av. Yusuf 
Öksüzömer;  iş görüşmele-
rinde dikkat edilmesi ge-
rekenler, kişinin kendisine, 
doğru bir hedef belirlemesi 
ve bu yönde çalışmasının 
önemi gibi hususlarda bil-
giler vererek yöneticilikteki 
deneyimlerini aktardı ve 
görev yaptığı kuruluşta staj 
imkânlarından söz etti. 

Öğrenci ve öğretim eleman-
larının ilgiyle takip ettiği 
etkinlik; konuşmacıların öğ-
rencilerden gelen soruları 
cevaplaması ile sona erdi.
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 Aydın Milletvekili Be-
kir Kuvvet Erim ve Koçarlı 
Belediye Başkanı Nedim 
Kaplan, 20 Ekim 2019 tari-
hinde Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesini ziyaret etti.

Ziyarette, Ziraat Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. İbrahim 
Gençsoylu, Fakülte ile il-
gili bilgiler vererek, 1830 
öğrenci ile 9 bölümde 
eğitim faaliyetlerinde bu-
lunduklarını belirtti. Prof. 
Dr. Gençsoylu, Fakültenin 
Araştırma ve Uygulama 
çiftliğinde yaklaşık 1450 
dekar bir alanda üretim 
yaptıklarını, 1300 dekar 
alanda mısır üretiminin 
gerçekleştiğini, verimin bir 
önceki yıllara oranla ol-
dukça yüksek olduğunu ve 
ekonomik sıkıntıların artık 
ortadan kalktığını, önü-
müzdeki yılların bu yıllar-

dan daha güzel olacağını 
belirtti. 

Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, 
“Bitkisel üretimin yanında 
hayvansal üretimin de ya-
pıldığı çiftliğimizde; büyük 
ve küçükbaş yetiştiriciliği, 
bunun yanında yaklaşık 
1300 dolayında gezen ta-
vuk ve kuluçka tavuk ile 
yumurta üretimi yapıyo-

ruz. Elde ettiğimiz süt ile 2 
çeşit peynir, tereyağı, kefir, 
dondurma, kesik üretimi 
yapıyoruz.  Yakın zamanda 
da kaşar üretimine geçme-
yi planlıyoruz.” sözleriyle 
Fakülte üretimi hakkında 
bilgi verdi. 

Aydın Milletvekili Bekir 
Kuvvet Erim, Üniversite-
miz Ziraat Fakültesinin çok 

önemli bir potansiyeli ol-
duğunu, son yapılan çalış-
malarla gelinen noktanın 
daha da ileriye taşınacağı-
na inancının tam olduğunu 
ifade etti.

Ziyarette, Aydın Milletve-
kili Bekir Kuvvet Erim ve 
Koçarlı Belediye Başkanı 
Nedim Kaplan, Fakülte ara-
zilerini ve tesislerini gezdi.

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Tarımsal Biyotekno-
loji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Kemal Avcı ve araştırma 
grubunun projesi KOSGEB 
tarafından desteklendi.

Üniversitemiz ADÜ - Tekno-
kent girişimcilerinden, Zira-
at Fakültesi Biyoteknoloji 

Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ke-
mal Avcı’nın Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştir-
me ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı’na (KOSGEB) Gi-
rişimciliği Geliştirme Des-
tek Programı kapsamında 
yapmış olduğu İleri Girişim-
ci Desteği Projesi 370.000 

TL hibe almaya hak kazandı.

ADÜ Teknokent  bünyesinde 
Kasım - 2018 yılında kuru-
lan Kardelen Biyoteknoloji 
Firması’nın sahibi ve aynı 
zamanda Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Biyoteknoloji Bö-
lümünde Dr. Öğr. Üyesi olan 
Kemal Avcı’nın 2019 - Ağus-

tos ayında KOSGEB Aydın 
Şubesine yapmış olduğu 
370.000 TL üst limitli İleri 
Girişimci Desteği başvurusu 
3 Ekim 2019 tarihinde Ay-
dın KOSGEB binasında ya-
pılan sözlü mülakat netice-
sinde desteklenen projeler 
arasında yerini aldı.

Milletvekilimizden Ziraat Fakültemize ziyaret 

KOSGEB’den Ziraat Fakültesine destek
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 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi, öğrencilerine yöne-
lik olarak 18 Ekim 2019 ta-
rihinde Ömer Faruk Durdu 
Toplantı Salonu’nda ‘Öğren-
ci Toplulukları Bilgilendir-
me Toplantısı’ gerçekleşti.

Toplantıya,  Ziraat Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Kılıçkan, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Nermin Ko-
ruklu ve Öğrenci Topluluk-
ları Sekreteri Ayşe Demir 
gerçekleştirdikleri sunum-
da, öğrencilerin aktif bir öğ-
rencilik hayatı geçirebilmek 
için faydalanabilecekleri 
öğrenci toplulukları hakkın-
da bilgi verdiler.

 Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi Fizyoloji Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Elemanı 
Arş. Gör. Dr. Ece Koç Yıldı-
rım’ın yürütücülüğünü yap-
tığı “Sıçanlarda L-Name İn-
düksiyonu ile Oluşturulan 
Hipertansiyon Modelinde 
Fiziksel Egzersiz ve Nar Su-
yunun Etkileri” isimli proje, 
“TÜBİTAK ARDEB 1002 Hız-
lı Destek Programı” kapsa-

mında destek almaya hak 
kazandı. 

Proje ekibinde; Veteriner 
Fakültesi Zootekni Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Elemanı 
Arş. Gör. Dr. Mehmet Kaya 
ve Veteriner Fakültesi Öğr. 
Gör. Dr. Asude Gülçe Güler 
araştırmacı; doktora öğren-
cisi Edasu Yıldırım bursiyer 
olarak görev aldı.

Ziraat Fakültesi öğrencilerine öğrenci toplulukları anlatıldı

Genç akademisyenlere TÜBİTAK desteği

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi ile Berlin Humboldt 
Üniversitesi Yaşam Bilimleri 
Fakültesi arasında gerçek-
leşen Erasmus antlaşması 
çerçevesinde Prof. Dr. Frank 
Chmielewski ve Dr. Klaus 
Peter Götz 15 Ekim 2019 ta-
rihinde Fakültemizi ziyaret 
ettiler.

2003 yılından bu yana Ber-
lin Humboldt Üniversite-
si ile yürütülen çalışmalar 
çerçevesinde, 40 Ziraat Fa-
kültesi öğrencisi iki aylık 
stajlarını Berlin Humboldt 
Üniversitesinde tamamlar-
ken, staj faaliyetleri dışında 
özellikle yüksek lisans, dok-
tora ve doktora sonrası 25 
öğrenci, asistan ve öğretim 
üyesi Humboldt Üniversite-

sine çalışma ziyaretlerinde 
bulundu. Erasmus bütçesi 
dışında öğrenci ve öğretim 
elamanları değişimi için 
DAAD ve IAESTE (Alman 
Akademik Mübadele Ser-
visi ve Uluslararası Teknik 
 Stajyer Öğrenci Değişimi 

Birliği) tarafından bugü-
ne kadar yaklaşık 70.000 
Euro’luk bir fon Almanya ta-
rafından sağlanırken, Berlin 
Humboldt Üniversitesinden 
bu süre zarfında toplamda 
25 öğrenci ve öğretim üyesi 
Fakültemizi ziyaret etti.

İki üniversitenin yetkilileri 
tarafından birlikte yürütülen 
uluslararası kongrelerin, bi-
limsel workshop ve projele-
rin önümüzdeki dönemlerde 
de devam edeceği duyurul-
du.

Üniversitelerarası iş birliği devam ediyor
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 Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi Farmakoloji ve 
Toksikoloji Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Se-
lim Sekkin’in danışmanı 
olduğu Uzman Eczacı – Dr. 
Metin Deniz Karakoç, 18 - 
20 Ekim 2109 tarihlerinde 
Bodrum’da düzenlenen “3. 
Muğla Multidisipliner On-
kolojik Araştırmalar Kong-

resi”nden ödülle döndü.
Üniversitemiz Bilimsel 
Araştırma Proje Birimi ta-
rafından desteklenen proje 
(VTF-18003) ürünü olan 
“Ratlarda Epirubisin ve Sik-
lofosfamid Kombinasyon 
Sağaltımında Oleurope-
in Uygulamasının Etkileri” 
isimli sözel bildiri ikicilik 
ödülüne layık görüldü.

 V. Aydın Romatoloji Gün-
leri Sempozyumu, Üniver-
sitemiz Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Romatoloji Bilim Dalının 
ev sahipliğinde 27 - 29 Ey-
lül 2019 tarihleri arasında 
Selçuk - Korumar Ephesus 
Resort Otel’de düzenlendi.
Sempozyumda, tanı ve teda-
visinde sıklıkla karşılaşılan 
“FMF ve Sistemik Otoinfla-
matuar Hastalıklar” konusu, 

Türkiye’nin farklı üniversi-
telerinden uzmanların su-
numları ve kişisel deneyim-
leri ile aktarılarak tartışıldı.
Sempozyum kapsamında, 
günümüzde hastalıkların 
patogenezinde ve tedavi-
lerde çok önemli yer tutan 
immün sistemi ve hücreleri 
yakından tanıyabilmek için 
düzenlenen “Temel İmmü-
noloji” kursu başarıyla ta-
mamlandı.

Öğretim üyemiz ve öğrencisi en iyi ikinci sözel bildiri 
ödülüne layık görüldü

V. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu gerçekleşti

 Mühendislik Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Olcay Boyacıoğlu 
ve Tıp Fakültesi Tıbbi Gene-
tik Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Seda Örenay 
Boyacıoğlu, ‘Antisens RNA 
Oligonükleotidlerinin Dağı-
tımı’ başlıklı Avrupa Birliği 
COST aksiyonunun, 11 - 12 
Ekim 2019 tarihlerinde Mü-
nih’te düzenlediği çalıştaya 
davetli olarak katıldı.

Öğretim Üyelerimizin, ‘Pros-
tat Kanseri Hücrelerine Ap-
tamer Aracılı İlaç Dağıtımı’ 
konulu beraber yürüttükleri 
TÜBİTAK 1001 projeleri ile 
yer aldıkları iki günlük ça-

lıştayda; Avrupa, Amerika ve 
Asya’daki seçkin üniversite-
lerden ve çok uluslu büyük 
ilaç şirketlerinden gelen bi-

lim insanları sunum gerçek-
leştirdi.

Çalıştayda, Dr. Öğr. Üyesi 

Olcay Boyacıoğlu, Üniversi-
temizde yürüttükleri proje 
hakkında sözlü sunum ger-
çekleştirerek bilgi verdi. 

Öğretim Üyelerimiz Münih’te çalıştaya davet edildi
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 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi İç Hastalıkları Ana Bi-
lim Dalı ve Nefroloji Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yavuz Yeniçerioğlu’nun 

editörlüğünü yaptığı “Te-
mel Nefroloji” kitabı ya-
yımlandı.

Farklı üniversite ve eğitim 

kurumlarından, alanların-
da deneyimli ve birikimli 
37 öğretim üyesi tarafın-
dan kaleme alınan ese-
rin güncel içeriğiyle, tıp 

fakültesi öğrencileri, iç 
hastalıkları araştırma gö-
revlileri ve iç hastalıkları 
uzmanları için yararlı ola-
cağı ön görülüyor.

Öğretim üyemizin kitabı yayımlandı

 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. Yalçın Özdemir ve Dr. 
Öğretim Üyesi Ali Serdar 
Sağkal’ın  TÜBİTAK Bilim 
İnsanı Destek Programla-
rı Başkanlığı (BİDEB) 2221 
Konuk veya Akademik İzin-
li (Sabbatical) Bilim İnsanı 
Destekleme Programı’na 
yaptığı proje başvuruları 
desteklenmeye hak kazandı.

Prof. Dr. Yalçın Özdemir’in 
projesi kapsamında; Örobro 
Üniversitesinden Psikoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Metin Özdemir, 23 - 29 Mart 
2020 tarihlerinde Üniversi-
temize gelerek boylamsal 
araştırma desenleri ve veri 
analizi teknikleri konusun-
da bir çalıştay gerçekleşti-
recek. 

Dr. Öğretim Üyesi Ali Serdar 

Sağkal’ın projesi kapsamın-
da; Örobro Üniversitesi’nden 
Psikoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Sevgi Bayram Öz-
demir, 23 - 29 Mart 2020 
tarihlerinde Üniversitemize 
gelerek ilgili katılımcılara 
(lisansüstü öğrenciler, araş-
tırma görevlileri, öğretim gö-
revlileri ve doktora öğretim 
üyeleri) yönelik akademik 
yazım konusunda bir çalıştay 

düzenleyecek. Üniversitemiz, 
Başkent Üniversitesi ve Er-
genlik ve Gençlik Araştırma-
ları Derneği iş birliği ile 26 
- 29 Mart 2020 tarihlerinde 
Selçuk’ta düzenlenecek olan 
Ergenlik ve Gençlik Araştır-
maları Kongresine katılacak. 
Ayrıca çalışma kapsamında; 
konuk bilim insanı Dr. Sevgi 
Bayram Özdemir  ile Üniver-
sitemiz öğretim üyelerinin 

ortak araştırmalar yürütme 
noktasında iş birliği olanak-
larını değerlendirmeleri he-
defleniyor. 

Öğretim üyeleri tarafından 
yapılan açıklamada, çalış-
taylara ilişkin detaylar ve 
başvuru koşulları hakkında 
katılımcılara süreç içerisinde 
bilgilendirmeler yapılacağı 
belirtildi.

TÜBİTAK’tan Eğitim Fakültesi öğretim üyelerimizin projelerine 
destek

Yenipazar MYO öğrenci yolu uygulaması başladı
 Yenipazar Meslek Yük-

sekokulu (MYO), okul bah-
çesinde ortaya çıkabilecek 
olası kazaların önüne ge-
çebilmek amacıyla öğrenci 
yolu uygulaması başlattı.

Uygulama kapsamında, 
araçlar yalnızca okul girişin-
de park yeri olarak ayrılan 
küçük bir bölümü kullanabi-
lecek. Ege Üniversitesinde, 
16 Eylül 2019 günü çiçekle-

ri sulayan traktörün altında 
kalarak hayatını kaybeden 
Sezen Zambak’ın elim ka-
zasından dolayı böyle bir 
uygulama başlatan okul yö-
netimi, öğrenci güvenliğini 
arttırmayı amaçlıyor.

Öğrenciler de uygulama ile 
okul bahçesinin tümüyle 
kendilerine ayrılmasından 
dolayı duydukları memnu-
niyeti dile getirdiler.
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Kütüphane eğitimleri başladı
 Üniversitemiz Kütüphane 

ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı tarafından “Kü-
tüphane Eğitimleri” kapsa-
mında düzenlenen “Ulus-
lararası Dergilerde Yayın 
Yapma Eğitim Semineri” 15 
Ekim 2019 tarihinde Merkez 
Kütüphane Konferans Salo-
nu’nda  gerçekleşti. 
Emerald Group Publishing 
Limited Türkiye ve Orta 
Asya temsilcisi Mine Ton-
ta’nın konuşmacı olarak ka-
tıldığı seminerde Emerald 
Group hakkında bilgi veren 
Mine Tonta, makale yazma 
teknikleri hakkında detaylı 
bilgiler verdi.

İyi bir makale nasıl olur?

Çalışma ve makalelerin der-
gilerde yayınlanma kriter-
lerini anlatan Mine Tonta; 
kariyer, paylaşma, itibar ve 
yayınlayanın iş tecrübesi 
gibi etkenlerin makale ve 
çalışmaların yayınlanma-
sında önemli rol oynadığını 
söyledi.
Dergi seçiminde doğru ka-
rarın bir yatırım işi oldu-

ğunu belirten Tonta, iyi bir 
seçimin, çalışmanın saygın-
lığını ve tanınırlığını arttır-
masında önemli rol oynadı-
ğına vurgu yaptı. Tonta, “44 
farklı ülkeden yayın kabul 
eden Emerald Group’un en 
çok dikkat ettiği hususlar; 
çalışmanın dili, referanslar 
ve yazarlara yapılan atıflar-
dır.” diye konuştu.

Editörlerin ve hakemlerin 
dergilerde yayınlanacak ma-
kalelerde aradığı belirleyici 
özellikler hakkında konuşan 
Tonta, orijinallik, araştırma 
yöntemi, tartışmanın man-
tıksal devamlılığı, teorik ve 
pratik çıkarımlar, makalenin 

mevcut bilgiyle ilgisi ve onu 
geliştirmesi, referansların 
güncelliği, dünya çapında 
odaklılık, editoryal kapsam 
ve iyi bir başlığın iyi bir ma-
kale için gereken özellikler 
olduğunu söyledi.

Tonta, yapılan çalışmanın 
editör ve hakemlere sunul-
madan önce yazar tarafın-
dan bizzat incelenip hatala-
rın düzeltilmesinin önemli 
olduğunu belirterek, “Eser 
gözden geçirilirken tespit 
edilen gramer ve yazım ha-
talarına, eksik veya hatalı 
referanslara dikkat edilmeli. 
Bu aşamada yazının başka-
larına gösterilmesi ve taze 

bir gözle yazının kontrol 
edilmesi yararlı olacaktır.” 
dedi.

Makale yazmaya yeni baş-
layanlar ve kendini geliştir-
mek isteyenlere hitap eden 
etkinlikte iyi bir makalenin 
özellikleri, bir makalenin 
yayınlanma süreci gibi ko-
nularda bilgiler verildi. Pre-
datory - yağmacı dergilerle 
ilgili bilgilerin de sunuldu-
ğu seminerde öğretim üye-
leri makale yayını ile ilgili 
kendi deneyimlerini ve so-
runlarını paylaştılar. Etkin-
liğe öğretim üyeleri, yüksek 
lisans ve doktora öğrencile-
ri katıldı. 

Anne adaylarına ‘Gebe Okulu'nda’ ilk ders verildi
 Anne ve baba adayları için 

gebelik dönemine yardımcı 
olacak bilgileri ve egzersiz-
leri öğretmeyi amaçlayan 
‘Gebe Okulu’nda ilk ders 23 
Ekim 2019 tarihinde verildi.
Gebelerin bu süreci sağlık-
lı geçirmelerini sağlamak, 
karşılaşabilecekleri sorun-
larla ilgili bilgilendirmek, 
onları sağlıklı bir doğuma 
hazırlamak ve bebek bakı-
mıyla ilgili ilk bilgileri ver-
mek amacıyla açılan Gebe-
lik Okulu’nda dersler, eğitici 
kadroda yer alan öğretim 
üyelerimizce verilecek.  Prof. 

Dr. A. Aktuğ Ertekin, Prof. Dr. 
Ayden Özkan Çoban, Prof. 
Dr. E. Didem Evci Kiraz, Doç. 
Dr. Emine Gerçek, Doç. Dr. 
Gülnur Taşçı Bozbaş, Dr. Öğ-
retim Üyesi Seher Sarıkaya 
Karabudak, Uzman Ebe Ha-
nife Kılcı ve Öğr. Gör. Na-
zan Öztürk’ten oluşan ekip 
sağlıklı bir gebelik için 5 
haftalık program dâhilinde 
eğitim verecek. 
Anne ve baba adayları, ‘Gebe 
Okulu’ ile ilgili ayrıntılı bil-
giye 444 12 56 (dahili 3438) 
numaralı telefondan ulaşa-
bilir ve kayıt yaptırabilirler.
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Köşk MYO seminer serisi başladı

Köşk MYO depreme hazırlanıyor

Meslek yüksekokullarımız kan bağışına dikkat çekiyor

 “Hayat Boyu Öğrenme” et-
kinlikleri kapsamında Köşk 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Müdürü Doç. Dr. Ayşe Demet 
Karaman ile Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürü Seyfi Bozçelik’in gö-
rüşmeleri sonucunda Efeler 
Sosyal Hizmetler Merkezi 
tarafından her ayın ilk çar-
şamba günü farklı bir konu 
ile öğrencilerimize seminer 
düzenlenecek.

Bu kapsamda Köşk MYO 
öğrencilerine 2 Ekim 2019 
tarihinde İl Müdürü ve Efe-
ler Sosyal Hizmet Merkezi 
uzman personelleri tarafın-

dan “Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı” hak-
kında bilgilendirme yapıldı. 
Bakanlığın güncel verileri, 

kadın, çocuk, engelli, şehit 
yakınları - gaziler ve toplu-
mu bilinçlendirme kapsa-
mında yaptığı çalışmalar, 

örneklendirilerek anlatıldı. 
Etkinlik toplu fotoğraf çeki-
mi ile sona erdi.

 Köşk Meslek Yüksekokulu 
(MYO),  “Hayat Boyu Öğren-
me” etkinlikleri kapsamın-
da, 16 Ekim 2019 tarihinde 
‘Yüksekokulumuz Depreme 
Hazırlanıyor’ adlı farkındalık 
eğitimi düzenledi

Umut Arama Kurtarma Yar-
dım ve Eğitim Derneği Baş-
kanı Veli Tiryaki ve ekibi 
tarafından verilen eğitim-
de öğrencilerimize deprem 
hakkında bilgilendirme 

yapıldı. Eğitimde, Yükseko-
kulun kurulma yeri ve bina-
sının depreme dayanıklı ol-
duğu belirtilirken,  depreme 
hazırlık için neler yapılması 
gerektiği dinleyicilerle pay-
laşıldı.

Köşk MYO Müdür Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail 
Akgül’ün, Veli Tirkayi’ye te-
şekkür belgesi vermesi ve 
toplu fotoğraf çekimi ile et-
kinlik sona erdi.

 Üniversitemiz meslek yük-
sekokulları, kan bağışının 
önemine yönelik yürüttük-
leri çalışmalar ile dikkat çe-
kiyor. Aydın Türk Kızılay Kan 
Merkezi iş birliğiyle yürütü-
len çalışmalarla Üniversite-
miz Germencik Yamantürk 
Meslek Yüksekokulu (MYO), 
Bozdoğan MYO, Davutlar 
MYO ve Karacasu MYO’da 
kan bağışı gerçekleşti. 

“Bağışlanan Her Kan Kur-

tulan Üç Can”  sloganıyla 
düzenlenen kan bağışı ön-
cesi Germencik Yamantürk 
MYO’da, Aydın Türk Kızı-
lay Merkezi Kan Bağışçısı 
Kazanım Personeli Halit 
Kılıçgediği tarafından, “Gü-
venli Kan Temini” semineri 
düzenlendi.

Kan bağışları;  Yüksekokul-
ların öğrencileri, akademik 
ve idari personelinin yoğun 
katılımıyla gerçekleşti. 
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TÜBA Asosiye üyesi üniversitemizde konferans verdi
 Üniversitemiz ve Türkiye 

Bilimler Akademisi (TÜBA) 
tarafından düzenlenen 
TÜBA Asosiye Üyesi Doç. Dr. 
Önder Metin’in konuşma-
cı olarak katıldığı ‘Küresel 
Enerji Sorunlarına Yönelik 
Enerji Depolama ve Dönü-
şüm Sistemleri için Nanoka-
talizörler’ konulu konferans, 
30 Ekim 2019 tarihinde ger-
çekleşti.

Aydın İli Stratejik Planlama 
ve Yenilik Merkezi  (AİSYEM) 
Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen etkinlikte, Türki-
ye Kimya Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi, aynı zamanda 
Ocak 2018’den bu yana ül-
kemizin Anorganik Kimya 
alanında IUPAC ulusal tem-
silcisi olan Doç. Dr. Önder 
Metin, nanopartiküllerin 

kontrollü sentezi ve nano-
kataliz uygulamaları hak-
kında bilgiler verdi.

Yeşil kimya çerçevesinde 
yeni katalitik organik sentez 

metotlarının geliştirilmesi, 
hidrojen depolama, elekt-
rokataliz, yakıt pilleri ve şarj 
edilebilir lityum bataryaları 
kapsamındaki çalışmalarını 
da aktaran Önder Metin’e, 

Üniversitemiz Fen Edebiyat 
Fakültesi Kimya Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Deniz Aktaş 
Uygun tarafından Teşekkür 
Belgesi verildi.

Yüksek tansiyon konusunda halk eğitimi gerçekleşti
Üniversitemiz Tıp Fakül-

tesi Halk Sağlığı Ana Bilim 
Dalı ve Efeler Belediyesi iş 
birliği ile 23 Ekim 2019 ta-
rihinde Milli Aydın Bankası 
Kültür Merkezi Konferans 
Salonu’nda, Yüksek Tansiyon 
(Hipertansiyon) konusunda 
halk eğitimi gerçekleştirildi. 

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay 
ve Efeler Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay 
koordinatörlüğünde, Halk 
Sağlığı Ana Bilim Dalı Arş. 
Görevlileri Dr. Aylin Sönmez 
ve Dr. Mehmet Oğuz Türk-
men sorumluluğunda plan-
lanan eğitim,  bir dizi halk 
eğitiminin ilki olma özelli-
ğini taşıyor.

Efeler Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürü Dr. Eralp Atay’ın 
halk eğitimi ile ilgili bil-
gilendirme konuşması ile 
başlayan eğitimde, Tıp Fa-
kültesi 6. sınıf öğrenci grup-
ları kendi konu başlıkları ile 
ilgili sunumlarını gerçek-
leştirdiler. “Tansiyon nasıl 
ölçülmelidir? Nasıl kaydedi-
lir?” konulu sunum sırasın-

da, öğrenciler tarafından ka-
tılımcılarla birlikte tansiyon 
ölçümü uygulamalı olarak 
gerçekleştirildi.

Toplumun her kesiminden 
49 kişinin katıldığı eğitimde 
sunumların tamamlanma-
sının ardından katılımcıla-
rın soru, görüş ve önerileri 
alındı. 
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Hemşirelik Fakültemize en iyi 
üçüncü sözel bildiri ödülü

 Üniversitemiz Hemşirelik 
Fakültesi, Cerrahi Hastalık-
ları Hemşireliği Ana Bilim 
Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Rahşan Çam, Arş. Gör. Büşra 
Şahin ve Hemşirelik Fakül-
tesi 4. Sınıf öğrencilerinden 
Tuğçe Bilge Yıldırım, 3 - 6 
Ekim 2019 tarihleri arasın-

da Çeşme Ilıca Oteli Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen, 3. 
Uluslararası ve 11. Ulusal 
Türk Cerrahi ve Ameliyat-
hane Hemşireliği Kongre-
si’nde, en iyi üçüncü sözel 
bildiri ödülünü almaya hak 
kazandı.

Nazilli İİBF öğrencileri Hauni genel müdürü ile buluştu
 Üniversitemiz Nazilli İk-

tisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi (İİBF) öğrencileri, 
teknoloji firması Hauni’nin 
Genel Müdürü Cem Osman 

Aygün ile 22 Ekim 2019 ta-
rihinde Nazilli İİBF Konfe-
rans Salonu’nda buluştu. 

Etkinliğe, Nazilli İİBF Deka-

nı Prof. Dr. Mehmet Erdemir 
Gündoğmuş, öğretim üyele-
rimiz ve öğrenciler katıldı.

Hauni Türkiye Genel Mü-

dürü Cem Osman Aygün; 
sunumunda kendi kariyer 
deneyimlerini paylaşarak, 
öğrencilere özgeçmişlerini 
nasıl geliştirebileceklerini 
aktardı. Yabancı dil bilgisi, 
yurtdışı deneyimi ve stajın 
önemine vurgu yapan Ay-
gün, söz konusu niteliklerin 
kazanılması için öğrencile-
rin öğrenim hayatları bo-
yunca neler yapmaları ge-
rektiğini paylaştı.

Sümer Kampüsünde uluslararası konuklarımızı ağırladık
 Nazilli Halk Eğitim Merke-

zinin Cast4innovation adlı 
Erasmus+ Projesi’nin üçün-
cü toplantısı çerçevesinde 
İskoçya, Yunanistan, İrlanda 
ve İtalya’dan gelen proje 
ortakları, 25 Ekim 2019 ta-
rihinde Nazilli Sümer Kam-
püsü’nü ziyaret etti.

Proje ortağı yabancı konuk-
larımız Sümer Kampüs Ko-
ordinatörü Doç. Dr. Tuncay 
Ercan Sepetcioğlu, Sümer 
Kampüsü İdari Amiri Tolga 
Noyın ve Müzehher Günyol 
tarafından karşılanarak Gı-
dı-Gıdı treni ile gezdirildi. 
Müze ziyaretinin ardından 
Yönetmen Aydın Özbey’in 
özel olarak Sümerbank için 
hazırlamış olduğu “Sanayi-
nin Musikisi” adlı belgeselin 
İngilizce versiyonunun gös-
terimi sunuldu.

Ülkemizin tanıtımına yö-
nelik Cast4innovation adlı 
Erasmus Projesi’nin ortak-
larını Üniversitemizde ağır-
lamaktan onur duyduklarını 
ifade eden Sümer Kampüs 
Koordinatörü Doç. Dr. Tun-
cay Ercan Sepetcioğlu, 
moodle adlı online eğitim 

platformunda Avrupa’daki 
diğer yetişkin eğitimi veren 
kurumlar ve öğretmenle-
rin kullanımına da açılması 
planlanan projede emeği 
geçenleri tebrik etti.

2020’de sonuçlanması 
planlanan Cast4innovation 

adlı Erasmus Projesi kap-
samında, farklı ülkeler ve 
bölgelerden gelen kişilerin 
ve göçmenlerin eğitimin-
de kullanılacak bir öğretim 
programı oluşturulmasına 
yönelik çalışmalar da yürü-
tülüyor.
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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler öğrencilerimizle bir araya geldi

Köşk MYO öğrencileri Karatepe ve Çayyüzü Şehitliği’ni ziyaret etti

 Köşk Meslek Yüksekoku-
lu (MYO) Yerel Yönetimler 
Programı öğrencileri ile 
Köşk Belediye Başkanı Nuri 
Güler, 24 Ekim 2019 tari-
hinde Yüksekokul Konferans 
Salonu’nda bir araya geldi.

Yerel Yönetimler dersi kap-
samında öğrencilerimize 
konferans veren Köşk Be-
lediye Başkanı Nuri Güler, 
yerel yönetim, ilçe belediye-
lerinin yasal sorumlulukları 

ve Büyükşehir Yasası hak-
kında öğrencilerimize bilgi-
lendirme yaptı. Güler, ilçede 
yapılmasını planladığı sos-
yal ve kültürel etkinlikleri 
de öğrencilerle paylaştı. 

Etkinlik; Köşk MYO Yerel 
Yönetimler Programı Öğr. 
Gör. Hayri Kemiksizoğlu’nun,  
Köşk Belediye Başkanı Nuri 
Güler’e teşekkür belgesi 
vermesi ve toplu fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.

 Köşk Meslek Yüksekokulu 
(MYO) öğrencileri, Köşk MYO 
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Hüseyin Nail Akgül 
ile 25 Ekim 2019 tarihinde 
Köşk İlçesinde bulunan Ka-
ratepe katliamının yapıldığı 
Karatepe Şehitliğini ziyaret 
etti.

 Kuva-yi Milliye’ye des-
tek olan köylülere ve civar 
köylere gözdağı vermek 
amacıyla yaklaşık 200 sivil 
vatandaşımızın katledildiği 
Karatepe Şehitliği, Anado-
lu’nun işgal döneminde ya-
şadığı vahşeti gözler önüne 
seriyor. 

Karatepe Şehitliği ziyare-

tinin ardından öğrenciler, 
Efeler İlçesi Umurlu Ma-
hallesi’nde bulunan ve iş-
galci Yunan kuvvetleri ile 
çarpışan Kuva-yi Milliye 
efeleri ve kızanlarından 
hakkın rahmetine kavuşan 
şehitlerimizin defnedildiği 
Çayyüzü Şehitliği’ni dualar 
eşliğinde ziyaret etti. Bu dö-
nem de yapılan ilk anıt olan 
Çayyüzü Şehitliği’nde orta-
da bulunan anıtta şehitleri-
mizin ismi yazıyor.

Ziyaretler esnasında duygu 
dolu anlar yaşayan öğren-
ciler, bu vahşeti yaşatanları 
hiçbir zaman unutmayacak-
larını dile getirdi.

Vali yardımcımız Köşk MYO’da öğrencilerle bir araya geldi
 Üniversitemiz Köşk Mes-

lek Yüksekokulu’nda (MYO) 
“İdare Hukuku” dersi kap-
samında Yerel Yönetimler 
Programı öğrencileri ile Vali 
Yardımcımız Ömer Faruk 
Günay 21 Ekim 2019 tari-
hinde bir araya geldi.

Köşk MYO Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşen söyle-
şide Vali Yardımcımız Ömer 
Faruk Günay, genel ve yerel 

idare yönetimleri, Cumhur-
başkanlığı sistemi ve öğren-
cilerimizin merak ettikleri 
konular hakkında bilgiler 
verdi. 

Köşk MYO Yerel Yönetim-
ler Programı Öğr. Gör. Hay-
ri Kemiksizoğlu’nun.  Vali 
Yardımcımız Ömer Faruk 
Günay’a teşekkür belgesi 
sunması ve toplu fotoğraf 
çekimi ile etkinlik sona erdi.
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Didim Myo  Ic Çeşme Marina’ya teknik gezi düzenledi
 Üniversitemiz Didim Mes-

lek Yüksekokulu (MYO),  21 
Ekim 2019 tarihinde IC Çeş-
me Marina’ya teknik gezi 
düzenledi.

Turizm ve Seyahat Hizmet-
leri Programı öğrencileri ve 
Öğr. Gör. Buse Arasıler Yat-
çılık ve Marina İşletmecili-
ği dersi kapsamında Çeşme 
Marina tesislerini ziyaret 
etti.

Marina alanında yapılan 
karşılamanın ardından, ilk 
olarak IC Çeşme Marina 
Yatırım Turizm ve İşletme-
leri A.Ş. Genel Müdürü Can 
Akaltan tarafından Marina 
hakkında bilgilerin verildi-
ği bir sunum yapıldı. Daha 

sonra marina tesisleri ge-
zildi. Geziye eşlik eden Çeş-
me Marina Genel Müdürü 
Can Akaltan’ın öğrencilerin 
sorularını yanıtlamasının 

ardından öğrencilere öğle 
yemeği ikram edildi. 

Ziyarette Didim Meslek 
Yüksekokulu ile IC Çeşme 

Marina İşletmesi arasın-
da, öğrencilere staj ve iş 
imkânlarının sağlanması 
hususunda mutabakat sağ-
landı.

Ziraat Fakültesi Anıtkabir’i 
ziyaret etti

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi akademik ve idari 
personeli, Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 96. yıl dönümü 
ve 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı etkinlikleri kapsamın-
da 26 Ekim 2019 Cumartesi 
günü Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Ata’nın 

mozolesine çiçek bırakma 
gerçekleştirildikten sonra 
asker rehberler eşliğinde 
Atatürk Müzesi ve Anıtka-
bir’in diğer kısımları ziyaret 
edildi. Anıtkabirden sonra 
Ziraat Fakültesi ekibi, Anka-
ra Etnografya Müzesini ve 1. 
TBMM Binasını ziyaret etti.

Didim MYO öğrencileri dillerini pratikle güçlendiriyor
 Üniversitemiz Didim Mes-

lek Yüksekokulunda (MYO), 
öğrencilerin İngilizce ders-
lerinden pratik yapmalarına 
olanak sağlamak amacıyla; 

Didim’de yaşayan bazı İngi-
liz asıllı vatandaşlar gönül-
lü olarak derslere katılmaya 
başladı.

Öğr. Gör. Nimet Çavuş’un 
başlattığı uygulama ile 
İngiliz asıllı vatandaşlar 
dersleri öğrencilerle birlik-
te takip ediyorlar. Bu uygu-
lamayla uzun yıllardır Di-
dim’de yaşayan Tina Carter 
ve Roy Cunningham zaman 
zaman okula gelerek öğren-
cilerle birlikte dersleri takip 
ederek, ders aralarında öğ-
rencilerle sohbet ediyorlar. 

Misafirlerden Roy Cunning-
ham,  Didim MYO’nun gele-
cek vadeden bir okul oldu-

ğunu belirterek, “Öğrenciler 
İngilizce öğrenmek konu-
sunda çok istekliler. Onlarla 
birlikte vakit geçirmekten 
dolayı son derece mutlu-
yum.” dedi.

Öğr. Gör. Nimet Çavuş, ya-
bancı dili öğrenmenin bir 
yolunun da yabancılarla ile-
tişim kurmaktan geçtiğini 
belirterek öğrencilerimizin 
yabancı dil konusunda öz-
güvenlerini sağlamak için 
böyle bir uygulama başlat-
tıklarını ifade etti.
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İletişim Fakültesi Basın İlan Kurumu Aydın Şube Başkanını ağırladı
 Basın İlan Kurumu Aydın 

Şube Başkanı Mevlüt Ulu-
çamlıbel, Üniversitemiz İle-
tişim Fakültesi Gazetecilik 

Bölümü öğrenci-
leri ile 21 Ekim 
2019 tarihinde 
Fakülte dersli-
ğinde buluştu.

Söyleşiye İle-
tişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Halim Esen, Ga-
zetecilik Bölüm 

Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hicabi 
Arslan, öğretim elemanları 
ve öğrenciler katıldı.

Basın İlan Kurumu (BİK) 
Aydın Şube Başkanı Mevlüt 
Uluçamlıbel, BİK’in gazete-
leri nasıl desteklediğini an-
lattığı söyleşide, muhabirlik 
ve kameramanlık yaptığı 
zamanlardaki deneyimlerini 
öğrencilerle paylaştı. Aynı 
zamanda alaylı bir gazeteci 

olduğunu söyleyen Uluçam-
lıbel, meslekte iyi yerlere 
gelmek isteyen gazetecilik 
öğrencilerinin mutlaka bir 
alanda uzmanlaşması ge-
rektiğini belirtti. Uluçam-
lıbel konuşmasında gaze-
telerin geleceği hakkında 
görüşlerini de dile getirir-
ken yakın zamanda gazete-
lerin daha çok özel haber, 
araştırma haber ve yorum 
habere yöneleceğini söyledi.

Denetimli serbestlik semineri düzenlendi
 Üniversitemiz Köşk Mes-

lek Yüksekokulu’nda (MYO), 
23 Ekim 2019 tarihinde 
Aydın Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğü tarafından ‘De-
netimli Serbestlik Semineri’ 
gerçekleştirildi.

 Sosyal Sorumluluk Dersi 
kapsamında, Denetimli Ser-
bestlik Müdürü Ali Bayrak, 
Öğretmen Mehmet Genç 
ve Psikolog Burak Tekeli-
oğlu tarafından öğrencile-
rimize denetimli serbestlik 
tedbiri uygulamaları ile 
toplum yararına yapılan 
faaliyetler anlatıldı. Ayrıca 

karşılaşılan sorunlar, top-
lumun denetimli serbestlik 
yükümlülerine bakış açısı 
öğrencilerimizle interaktif 
olarak tartışıldı.

Köşk Yüksekokul Müdür Yar-
dımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hü-
seyin Nail Akgül’ün, Dene-
timli Serbestlik Müdürü Ali 
Bayrak’a, teşekkür belgesi 
vermesi ve toplu fotoğraf 
çekimi ile etkinlik sona erdi.

İletişim Fakültesi Kazak ve Kırgız öğretim elemanlarını ağırladı
 Üniversitemiz İletişim 

Fakültesi, Mevlana Değişim 
Programı kapsamında 21 
Ekim 2019 tarihinde Ka-
zakistan Al-Farabi Kazak 
Milli Üniversitesinden Prof. 
Dr. Nurzhan Kuantayev ve 
Kırgızistan OŞ Devlet Üni-
versitesinden Öğretim Gö-
revlisi Chynara Abdieva’yı 
ağırladı.

Gazetecilik öğrencilerine iki 
hafta süresince ders vere-
cek olan öğretim elemanla-
rıyla tanışma programında 
İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Halim Esen, Mevla-
na Programının, Türkî Cum-
huriyetlerden misafir etti-
ğimiz akademisyenler ile 
öğrencilerin kültür alışveri-

şinde bulunması noktasında 
önem taşıdığını ifade etti. 

Kazakistan Al-Farabi Kazak 
Milli Üniversitesinden Prof. 
Dr. Nurzhan Kuantayev Ay-
dın Adnan Menderes Üni-

versitesinde olmaktan mut-
luluk duyduğunu söyleyerek 
Kazakistan’da Türkiye’ye ve-
rilen değerden bahsetti. Kır-
gızistan OŞ Devlet Üniversi-
tesinden Öğretim Görevlisi 
Chynara Abdieva ise Kırgı-

zistan’daki gazetecilik bö-
lümü ile ilgili bilgiler verir-
ken fakülte yapılanmalarını 
öğrencilere aktardı. Ayrıca 
Abdieva, Mevlana Programı 
kapsamında öğrencileri Kır-
gızistan’a davet etti.
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RECEP ÖZGÜR TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKLEN
NURGÜL KARAKAYA TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKLEN
AYŞE TAŞ TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKLEN
DUYGU BİLGİN DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD.(MERKEZ) EBE NAKİL
CAVİT KUTLU ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL SEKRETERİ EMEKLİLİK
MUSTAFA EKİM GENEL SEKRETERLİK BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EMEKLİLİK
MAHMUT KOPARAN ZİRAAT FAKÜLTESİ HİZMETLİ EMEKLİLİK
TUĞBA GÜN DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD.(MERKEZ) HEMŞİRE NAKİL
GÖKHAN AKSU SAĞ.KÜL. VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRETMEN AKADEMİK KADROYA GEÇTİ
FİLİZ YATĞIN YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NAKİL

Ayrılanlar2019
Eylül

Personel Daire Başkanlığı, Akademik ve İdari Personel Şube Müdürlüklerince  hazırlanmıştır.


