REKTÖRÜMÜZDEN
Sevgili arkadaşlar,
Üniversitemiz, 2019 yılını uğurlamaya hazırlandığı bu günlerde, aklın ve bilimin ışığında durmaksızın mesafe kat
ederken ülkemize ve milletimize katma değer sağlayacak
çalışmalara imza atıyor ve üretim mekanizmalarını harekete
geçirmeye devam ediyor.
Dolu dolu geçen aralık ayını ve 2019 yılını geride bırakıyoruz.
Yeni yılın, yeni umutlar getirmesi dileğiyle yeni yılda da ilim
ve bilim denizinde yeni ufuklara yelken açarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.
Toplumsal hassasiyetlerin oldukça yüksek olduğu konulara
açıklık getirdiğimiz bir sempozyum, bir panel, kimi zaman insani bir davranış, kimi zaman ise ziyaretlerle renklenen ve
dolu dizgin geçen aralık ayı, öğrencilerimizin ve topluluklarımızın çeşitli aktivitelerine sahne oldu.
Öğrenci odaklı yönetim anlayışımız, öğrencilerimizi korumak ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla
Rektör - Öğrenci Danışman Kurulu’nu oluşturmamızı sağladı. Bu yönetim anlayışıyla, Üniversitesiyle barışık
öğrenci kitlesini oluşturmayı amaçlıyoruz. Ancak Üniversitesi ve Kentiyle barışık bir gençlik, aklın ve bilimin
rehberliğinde ilerleyebilir. Rektör - Öğrenci Danışman Kurulu ile öğrencilerimizle aramızdaki duvarları yıktık. Bu kurul ile öğrencilerimiz en küçük problemleri olduğunda bizlere aracısız ulaşabilecek.
Evrensel düzeyde bilgiyi üretmek ve bilgi alanında uluslararası alanda rekabet etmek en büyük hedeflerimizden biridir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsüne bağlı URAP (University Ranking by
Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesi listesinde
Türkiye’den 82 üniversite yer aldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, bu listeye bin 934’üncü sıradan
girdi. Türkiye; Çin, ABD, Japonya, Hindistan ve İngiltere’nin ardından 2 bin 500 üniversite içinde, en fazla
üniversitesi bulunan altıncı ülke olurken, Türkiye’nin bu derece ile geride bıraktığı ülkeler arasında Fransa,
Almanya, İtayla, Güney Kore, Brezilya, İspanya, Kanada ve Polonya gibi ülkeler bulunuyor. Ülkemizi çok daha
iyi noktalarda temsil edebilme temennisiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Üniversitemiz tarafından düzenlenen, ‘Adalet Ombudsmanlık ve Üniversiteler’ konulu konferans Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç’un teşrifleriyle gerçekleşti. Sayın Malkoç idaresindeki Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yayılmasına, şeffaf bir idari yapıya
katkı sağladığı için son derece önemli bir görevi yürütüyor. Böylesine önemli bir konuda bizleri aydınlatan
Sayın Şeref Malkoç’a teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Ülkemizde 2019 yılına ismi verilen ve İslam dünyasına sunduğu katkılarla ‘Bilim Tarihinde Türklere Geçmişini Hatırlatan Adam’ olarak bilinen Prof. Dr. Fuat Sezgin’i Üniversitemizde düzenlediğimiz bir programla
andık. Prof. Dr. Fuat Sezgin, zamanın ruhunun dönüştüğü, güç dengelerinin değiştiği, ‘üçüncü dünya’ diye
tabir edilen coğrafyanın ve toplumların yeni dönemde söz sahibi olacağı bir manzarada, Türkiye başta olmak üzere bütün İslam toplumlarının silkelenip kendine gelmesini sağlamıştır.
Üniversitemiz 2019 yılını geride bırakırken 2020 yılına büyük umutlarla, büyük bir güçle ve moralle giriyor.
Üniversitemiz ülkemizin dünya medeniyet yarışında hak ettiği noktalara gelebilmesi için elinden gelenin
en iyisini yapmaya devam edecektir. 2020 yılının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diler hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlarım.
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör
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Üniversitemizde Kamu
Başdenetçisi Şeref Malkoç’u
ağırladık

Ü

niversitemiz
tarafından
düzenlenen,
‘Adalet Ombudsmanlık
ve Üniversiteler’
konulu konferans, 24
Aralık 2019 tarihinde
Atatürk Kongre
Merkezi Miletos
Salonu’nda gerçekleşti.
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Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in ev sahipliğinde Kamu Başdenetçisi Şeref
Malkoç’un teşrifleriyle gerçekleşen konferansa, Cumhuriyet
Başsavcısı Kasım Tüten, Adli
Yargı Adalet Komisyon Başkanı
Erhan Yıldırım, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Aydın,
ilçe kaymakamları ve belediye
başkanları, il müdürleri, personelimiz ve öğrencilerimiz
katıldı.
Kamu Denetçiliği Kurumunun

(KDK), birey ile devlet arasındaki bir takım ihtilaflı konuları
sonuçlandırmak üzere kurulmuş özel bir kurum olduğunu
ifade eden Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir, “Özellikle son yıllarda Kamu Başdenetçimiz Sayın Şeref Malkoç’un
göreve gelmesi ile Kurumun
vatandaşımız nezdindeki bilinirliği daha da arttı. Kurum,
idarenin hizmet kalitesinin
yükseltilmesine, iyi yönetim
ilkelerinin yerleşmesine, insan
haklarının gelişmesine, huku-

kun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün
yayılmasına, şeffaf bir idari yapıya katkı sağladığı için Kamu
Denetçiliği Kurumu son derece
önemli bir görevi yürütüyor.”
dedi.
Ombudsmanlık demokrasimiz
ve Ülkemiz için önem taşıyor
Üniversitelerde de hak arama
kültürünü yaygınlaştırmak için
Ombudsmanlık Toplulukları
kurulduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk

Aldemir, “Burada başlıca amaç,
hak arama kültürünün yaygın
olduğu bir toplum ve hizmet
standartlarının yüksek olduğu
bir kamu yönetimi oluşması.
Bu bilincin yaygınlaştırılması
hem demokrasimiz hem ülkemiz için önem taşıyor.” sözleriyle Kamu Denetçiliği Kurumunun işlevine dikkat çekti.
KDK tanıtım filminin izletilmesinin ardından Üniversitemizin
adını taşıdığı Merhum Başbakan Adnan Menderes’i anarak
konuşmasına başlayan Kamu
Başdenetçisi Şeref Malkoç,
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin şanslı olduklarına dikkat çekerek
üniversitelerin, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde oynadığı
önemli role işaret etti.
"Üniversiteler geleceğin ve
refahın köşe taşlarıdır"
Dünyada refah seviyesi yüksek
ülkelerin gelişiminin temelinde üniversitelerin olduğunu
belirten Şeref Malkoç, üniversitelerin toplumun yol göstericisi olduğunu vurgulayarak
“Üniversiteler ilim yuvalarıdır,
kalkınmanın öncüsü, geleceğin ve refahın köşe taşlarıdır.
Türkiye’de 207 tane üniversite
var. Ülkemizin geleceği, umudu
olarak bu üniversiteleri görüyoruz. Üniversiteler şehrin
tarımıyla birleşmeli, sanayisine güç vermeli, şehirde kültür,
sanat, edebiyat alanlarında öncülük yapmalı. Bunların Aydın
Adnan Menderes Üniversitesinde önemli ölçüde gerçekleştiğini biliyorum.” dedi.
"Ombudsmanlığın
temelinde adalet vardır"
İnsanın huzuru, refahı, mutluluğu için adaletin ana koşul olduğunu ifade eden Şeref Malkoç, dünyadaki tüm özgürlük
ve demokrasi hareketlerinin

temelinde adalet duygusunun
olduğunu vurguladı. Malkoç
“Ombudsmanlığın temelinde
de adalet vardır. Adaleti insan
temin edecektir. Ülkemiz son
15 yılda sağlık, ekonomik, ulaşım, bilim, sanat, spor, kültür,
siyasette, özelliklede eğitim
alanında önemli mesafeler kat
etti. Övünçle ifade ediyorum ki
150 bin akademisyen var üniversitelerimizde. Bu müthiş bir
zenginliktir. Şehirle, sanayiyle ve ticarette koordineli bir
şekilde ilerlememize devam
edeceğiz.” sözlerinin ardından
son yıllarda üniversite ve öğrenci sayılarındaki gelişmeleri
anlattı.
"Cumhuriyeti, dünyada ilk
10 ülke arasına girmekle
taçlandıracağız"
Ülkemizin 2023 hedeflerini
aktaran Şeref Malkoç, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni dünyada ilk on ülke
arasına girmekle taçlandıracağız. Bizim üniversitelerimiz
dünyadaki ilk 100 üniversite
arasında yer almalı. Valilerimiz, siyasetçilerimiz, akademisyenlerimiz ile dünyanın en

iyileri arasında yer almalıyız.”
diyerek öğrencilerle temasta
bulunan yöneticilere büyük
sorumluluklar düştüğünü ifade etti.
"Gençlerimiz 15 Temmuz’da
adalete sahip çıktı"
Türkiye’nin olağanüstü bir coğrafyada bulunduğunu belirten
Şeref Malkoç, “Bu sebeple güçlü olmak zorundayız. Yoksa bu
coğrafyada yaşatmazlar bizi.
FETÖ, PKK gibi illegal oluşumlar devleti ele geçirmek,
adaleti sekteye uğratmak için
ortaya çıktılar. Unuttular ki,
bizler 2500 yıllık bir mazisi
olan güçlü bir devletiz. Görüş
ayrılıkları olsa da milli mesele-

ler söz konusu olduğunda tek
vücut olarak Türkiye’den yana
olacağız. Gençlerimiz 15 Temmuz’da hukuka, adalete sahip
çıkarak bunu en iyi şekilde
gösterdi.” dedi.
İnsanın olduğu her yerde zorluklar olduğunu ifade eden
Malkoç, “Önemli olan uzlaşmaktır. Barışmasını bilmiyorsanız kavga etmeyin. Yolunuz ve
zihniniz açık olsun.” sözleriyle
öğrencilere seslenerek konuşmasına son verdi.
Program, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in,
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a hediye takdimi ile sona
erdi.
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Üniversitemizde İntihar
Sempozyumu gerçekleşti

Ü

niversitemiz
Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Ana
Bilim Dalı ile Çocuk
ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Ana
Bilim Dalı tarafından
düzenlenen “İntihar
Sempozyumu”
5 Aralık 2019
tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi
Miletos Salonu’nda
gerçekleşti.
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Sempozyuma, Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi kurucu Rektörü
Ethem Ruhi Fığlalı, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın,
Karacasu Belediye Başkanı
Zeki İnal, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Aydın
ve Prof. Dr. Ali Akyol, Rektör
Danışmanı Hüseyin Turgut,
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
“İntihar davranışının
önlenmesinde bireysel
katkılar önemlidir”
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, “İntihar davranışının önlenmesinde bireysel
katkılar önemlidir. Bu yolla

intihara bağlı kayıplar azaltılabilir ama intihar tek tek
bireylerin çalışabileceği bir
konu değildir. Bu alanda
yapılacak çalışmaların kapsamlı, sistematik olması ve
devlet eliyle yürütülmesi
gereklidir. Profesyonel bireylerin bu alandaki bilgi
birikiminin ve becerilerinin
artması, bu profesyonellerin
riskli olguları yakalamasına,
onlara yardım etmesine ve
insanları korumasına büyük katkı sağlar.” sözleri ile
devlet eliyle ve profesyonel
bireyler ile intiharı önleyecek çalışmaların önemini
vurguladı.
“Gençlik, geleceğimizdir!
Geleceğimize hep birlikte
sahip çıkalım”

Öğrencilerin negatif değişimlerinin gözlemlenerek,
kötü bir durum sezildiğinde
insiyatif alınması gerektiğini vurgulayan Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Ben, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü
olarak her türlü iş birliğine
açık olduğumuzu burada bir
kez daha ifade etmek isterim. Dahası, Valiliğimizi, Emniyet Müdürlüğümüzü, Büyükşehir Belediyemizi, ilçe
belediyelerimizi,
Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğümüzü,
Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğümüzü, İl Müftülüğümüzü ortak projelerde
çalışmaya davet ediyorum.
Gençlik, geleceğimizdir! Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.” dedi.

“İntihar davranış sorunu
sistematik verilerle
tanımlanmalıdır”
Dünya Sağlık Örgütünün
yayınladığı intihar haritası üzerinden ülkeleri değerlendirerek
sunumuna
başlayan Üniversitemiz Tıp
Fakültesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent
Sevinçok, intiharın tarihsel
süreci, günümüzde intihar
algısı, filozofların intihar
hakkındaki düşünceleri ve
intihar risk etmenlerini dinleyicilerle paylaştı. İntiharı;
biyolojik, sosyolojik, patolojik ve varoluşsal nedenlerin
bir araya geldiği karmaşık
bir insan davranışı olarak tanımlayan Prof. Dr. Sevinçok,
intihar davranış sorununun
sistematik verilerle tanımlanması gerektiğini belirtti.
Sevinçok, medyanın intiharlar üzerindeki etkisini ve
kurumların bu bağlamdaki
görevlerini anlatarak konuşmasına son verdi.
“Olumsuz tutumlar kişiyi
intihara yöneltebilir”
Sempozyumun ikinci konuşmacısı
Üniversitemiz
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Öykü Memiş, “İntihar
Düşüncesi ve Davranışında
Bilişsel Süreçler” başlıklı
sunumunda, intihar riskini
arttıran nedenler konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.
Sunumunda ruhsal bozukluklar, fiziksel rahatsızlıklar,
geçmişte intihar girişimi
öyküsünün olması gibi ana
nedenleri
derinlemesine
inceleyen Dr. Öğretim Üyesi
Memiş, özellikle umutsuzluk kavramını şekillendiren
gelecekle ilgili olumsuz düşünceler ve kaygıların sonu-

cunda intihar riskinin arttığına değindi. Memiş, kişinin
davranışlarına limit koyamaması durumunda ortaya
çıkan artmış dürtüsellik, aidiyet duygusunun incinmesi, stres kaynaklı problem
çözme becerisindeki eksiklik ve mükemmeliyetçi olma
noktasında kendini eleştirme yönündeki olumsuz tutumların da kişiyi intihara
yöneltebileceğini anlattı.
“Aydın’da intihar
vakalarında önceki yıllara
oranla %23’lük bir artış
oldu”
Üniversitemiz Tıp Fakültesi
Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa
Dirlik “İntiharın Adli Boyutu”
konu başlıklı sunumunda,
Türkiye ve Dünya genelinde gerçekleşen intihar
oranlarına değindi. 2018
yılı verilerini katılımcılarla
paylaşan Doç. Dr. Dirlik, en
fazla intihar vakasının İstanbul’da yaşandığını, Aydın ilinde ise gerçekleşen
73 intihar ile önceki yıllara oranla %23’lük bir artış
olduğunu aktardı. Dünya
genelinde yapılan araştırmada, intihar eden kişilerde
erkek oranının kadın oranından daha fazla olduğunu
belirten Dirlik, intihar vakalarını inceleyen Adli Tıp Ana
Bilim Dalı’nda şüpheli ölüm,
ölü bulunma durumlarının
da da adli vaka olarak adlandırıldığını belirtti.
“İntihara eğilimli kişiler,
kimi zaman çevresinden
yardım ister”
Üniversitemiz Tıp Fakültesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı Uzman Klinik
Psikoloğu Neslihan Turgut
“İntiharda Psikoterapi” adlı
konuşmasında
öncelikle

hasta gizliliğine açıklık getirerek hastanın izni olmadığı sürece hastalığı hakkında bilgi verilemeyeceğini
vurguladı. İntihar konusunu;
intihar düşüncesi, intihar girişimi, tamamlanmış intihar
olarak üç kısımda inceleyen
Turgut, “İntihara eğilimli
kişiler, düşüncelerini ifade
edip kimi zaman çevresinden yardım isteyip kimi zaman da olumsuz tepkisini
ortaya koyar. İlk müdahale
olarak sunduğumuz sorun
çözme terapisi, kapsamlı
olarak hastayı ele aldığımız
yedi seanslı terapi ile gerçekleşir. Bu süreçte intihar
riskinin ölçülmesi, intihar
riskinin değerlendirilmesi
ve sorunun çözümüne gidilmesi büyük önem taşımaktadır.” dedi.
“İntihar vakalarının 12 - 17
yaş arasında katlanarak
artığını gözlemliyoruz”
Ege Üniversitesi Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tezan
Bildik, “Ergenlik Döneminde
Özkıyım” adlı sunumunda
intiharın çocukluk döneminde rastlanılan bir durum
olmadığını belirtti ve “İntihar, 12 yaşından sonra daha
sık görünen bir olay. 12 - 17
yaş arasında katlanarak artığını gözlemliyoruz. İntihar,
ergenlik çağında dürtüseldir. Beklenmedik bir anda
gerçekleşebilir.
Örneğin,
ailesiyle sorunları vardır.
Sevgilisinden ayrılmıştır. Bu
dürtüyle intihar edebilir.”
diyerek konuyla ilgili politikalar düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ergenlikte
özkıyımın önlenebilir bir
eylem olduğunu ifade eden
Prof. Dr. Bildik, “İntihar eğilimi olan ergenler konuşmaları ya da davranışlarıyla

bunu belli ederler. Bu noktada hemen psikiyatrik müdahale gerekir. Çünkü bu süreçte ergen, yaşam ile ölüm
arasında gidip gelmektedir.
Geç kalınmadan gerekliyse
yatırılarak hasta tedavi altına alınmalıdır.” dedi.
“Dünyada her 40 saniyede
bir intihar girişimi
yaşanıyor”
Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen intihar
vakalarının artışına yönelik
gerçekleştirilen sempozyumun son konuşmacısı Üniversitemiz Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Hatice Aksu,
“Çocuk ve Ergenlerde İntihara Yaklaşım” konulu
sunumunda intiharın ana
kökeni, hangi durumlarla
tetiklendiği, nasıl bir süreç
izlendiği hakkında çeşitli
vaka örnekleri ve bilimsel
araştırmalarla desteklenen
bilgiler verdi. Kişinin hayatına bilerek son vermesi olarak bilinen intiharın,
kendini bulma sorunu ile
başladığını belirten Doç. Dr.
Aksu, “Bugün dünyada her
40 saniyede bir intihar girişimi yaşanıyor. Psikologlar,
hekimler ve danışmanlarla
bu durumun önüne geçilebilir, gençlerin hayata daha
olumlu ve umutlu bakabilmelerine yönelik çalışmalar
arttırılabilir.” diyerek intiharın bir çözüm ya da kurtuluş
olmadığını vurguladı.
Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen sempozyum, soru - cevap bölümünün ardından Rektör
Danışmanı Hüseyin Turgut’un katılımcılara teşekkür belgesi vermesi ile sona
erdi.
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‘Bilim Tarihinde Türklere
Geçmişini Hatırlatan Adam’
Üniversitemizde yâd edildi

Ü

niversitemiz tarafından düzenlenen ‘Bilim Tarihinde Türklere Geçmişini Hatırlatan Adam
Prof. Dr. Fuat Sezgin’ konulu söyleşi, 25 Aralık 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Miletos
Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinliğe Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Muğla Üniversitesi Kurucu
Rektörü Prof. Dr. Ethem Ruhi
Fığlalı, Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Mehmet Aydın, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, il müdürleri, akademik
birim yöneticileri ve öğrenciler katıldı.
Fuat Sezgin’in hayatının ve
sahip olduğu misyonun öne-
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mine dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir “Zamanın ruhunun
dönüştüğü, güç dengelerinin değiştiği, ‘üçüncü dünya’
diye tabir edilen coğrafyanın ve toplumların yeni
dönemde söz sahibi olacağı
bir manzarada, Türkiye başta olmak üzere bütün İslam
toplumlarının
silkelenip
kendine gelmesi gerekiyor.
Bunu sağlayacak bilinç de

burada toplanmamıza vesile olan Fuat Sezgin’in hayatındadır.” dedi.
Fuat Sezgin bilim tarihine
silinmez bir iz bırakmıştır.
Ömrünü İslam ilim ve medeniyetinin hatırlanmasına, tanınmasına ve yeniden
dirilişine vakfetmiş, eşsiz
eserleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle dünya bilim tarihinde silinmez iz bırakmış,

paha biçilmez kütüphanesini Türkiye’ye bağışlamış, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın kurulmasına
öncülük etmiş Prof. Dr. Fuat
Sezgin’i rahmet ve saygıyla
yâd eden Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
“30 Haziran 2018 tarihinde
vefatının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği
‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin

Yılı’ kapsamında, yıl boyunca ilimizdeki çeşitli kamu
kurumları ve sivil toplum
örgütleri ile iş birliği içerisinde bu büyük akademisyeni andık.” dedi. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, Fuat Sezgin Yılı’nın
son günlerine yaklaştığımız
bu zaman diliminde Üniversitemizde düzenlediğimiz
“Bilim Tarihinde Türklere
Geçmişini Öğreten Adam”
adlı programının verimli
geçmesini temenni etti.
Söyleyişinin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Tanju
Demir, Fuat Sezgin’in ömrünü bilime adamış olduğunu
ve kendisinin ‘İbnü’l Vakt’
olarak anıldığını belirterek
“Fuat Sezgin, 1978 yılında
yaptığı çalışmalarla ‘Kral
Faysal’ ödülünü aldı. Bu
ödülden elde ettiği parayı Almanya’da üniversiteye
devrederek, İslam Bilim ve
Teknoloji Enstitüsünün kurulmasını ve müze oluşturulmasını sağladı.” sözleriyle

Sezgin’in yaptığı çalışmaların, İslam dünyasına katkılarını aktardı. İslam dünyasının batı uygarlığı üzerindeki
etkisinin, bilim tarihi kitaplarında aktarılmadığını ifade eden Prof. Dr. Demir, Fuat
Sezgin’in ortaya koyduğu
eserlerle İslam dünyasının
hafızası olduğunu söyledi.
Fuat Sezgin’in, İslam medeniyeti bilimlerinin temelini
oluşturduğunu belirten Dr.
Öğretim Üyesi Kemal Haykıran, Müslümanların medeniyet tarihine sunduğu katkılardan söz etti. Haykıran
“Kâğıdın fabrikalarda seri
üretim halinde işlenerek
yazma kitap kültürünün ortaya çıkmasına hizmet eden
Müslümanlar, Bağdat’ta kurulan Beytü’l-Hikme (Bilgi
Evi) Kurumu ile bütün eski
dillerdeki eserlerin Arapçaya çevrilmesini sağlamışlardır. Böylelikle tıpta, astronomide ve birçok alanda
ilerleme kaydedilerek bilgi
sıçraması meydana gelmiş-

tir.” dedi.
Tarih Bölümü Dr. Öğretim
Üyesi Uğur Tatlısumak, İslam
dünyasının insanlığa yaptığı
katkıyı Batı’nın görmezden
gelmesinin en önemli sebebinin İslam dünyasının
yeniden ivme kazanıp medeniyet yarışında eski gücüne kavuşmasına engel
olmak istemesi olduğunu
ifade etti. Tatlısumak, “İslam
dünyasında pozitif bilimleri
üreten kişilerle, dini bilimler
üzerinde çalışan ulemanın
aynı zümreden olması sıkıntı kaynağı olmuştur. İktidar mücadelesinde ulemayı
kontrol etmek isteyen iktidar, aklı kontrol etti.” sözlerinin ardından 1450 - 1750
yıllarında sahn müderrislerinin geldiği sosyal taban
hakkında bilgi verdi.
Fuat Sezgin’in ruhunu şad
etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek konuşmasına başlayan Prof.
Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Fuat
Sezgin’in beşeri bilimler

alanında çalışanlar açısından önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Kalemin ve
yazının girdiği yerde medeniyetin de olduğunu belirten Prof. Dr. Fığlalı, Fuat
Sezgin’in İslam dünyasına
ait yazma eserleri değerlendirerek onlardan bir bütün
oluşturmak gibi bir misyonu olduğunun altını çizdi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in, Arap
Yazmaları Tarihi Kitabı’ndan
örneklendirme yapan Fığlalı, kitabın 11. yüzyıla kadar
İslam dünyasında Arapça
yazılmış eserlerin bir kataloğu olduğuna değindi. Fuat
Sezgin’in aykırı bir bilgin olduğunu dile getiren Prof. Dr.
Fığlalı, Sezgin’in gençlere
bıraktığı eserlerin gençler
için yol gösterici ve ufuk
açıcı nitelikte olduğunu
söyledi.
Etkinlik, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in
panelistlere Teşekkür Belgesi vermesinin ardından
sona erdi.
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Semih Yalçın ’dan Rektörümüze
ziyaret

M

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 17
Aralık 2019 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Parti İl Yönetim Kurulu üyeleriyle Üniversitemize gerçekleştirdiği ziyarette, Aydın
Adnan Menderes Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade
eden Semih Yalçın, ülkemizin dünyanın saygın ülkeleri
arasında yerini alabilmesi
için gençlerimizi çağın gereklerine göre yetiştirmemiz gerektiğinin altını çizdi.
Eğitimin sadece bilgi ak-

tarımı olmayıp, bütüncül
bir anlayışla insan yetiştirme sanatı olduğunu ifade
eden Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir, “Bu
eğitim metodunu benimseyen Aydın Adnan Menderes
Üniversitesinin kadroları;
devletçi, özgün ve yaratıcı,
özgür ve bağımsız, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı,
sorumluluk bilinci yüksek
insan yetiştirmeyi öncelik

olarak görür.
Üniversitelerin; bilim üreten, üst düzey
araştırmaların
yapıldığı kurumlar olduğu
bilinciyle, itici ve geliştirici güç olarak
topluma ışık tutma misyonumuzla
çalışmalarımıza
devam ediyoruz.” dedi.
Ziyaret karşılıklı iyi temen-

nilerin sunulmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’in
Semih Yalçın’a Üniversitemiz hediyelerini takdim etmesiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanından
Rektörümüze ziyaret

C

umhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Ordu
Milletvekili Metin Gündoğdu, 6 Aralık 2019 tarihinde
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında

ziyaret etti.

Üniversitemizin çalışmaları
hakkında Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’den bilgi alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, insani değerlerin
ışığında, bilimsel anlamda
nitelikli gençler yetişmesi
doğrultusunda üniversitelerin büyük sorumlulukları
olduğunu belirtti.
İnsanlığın geleceğinin eğitime doğrudan bağlı olduğuna inanarak ‘önce insan’
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prensibiyle liberal bir eğitim anlayışını benimsediklerini belirten Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemizin önceliği, öğrencilerinin değişen
ve belirsizleşen dünyada
her güçlüğe ve yeniliğe hızla uyum sağlayabilme yeteneğine sahip, açık görüşlü, etik, öğrenmesini bilen
ve seven, derinlikleri olan
bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamaktır.” diyerek bu amaç doğrultusunda

çalışmalarına
yön verdiklerini söyledi.
Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, Ülkemizin, İlimizin ve tüm
vatandaşlarımızın yararlanması doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik
kalkınmaya öncülük edecek
projeler üretip hayata geçirmek için çalışacaklarını
ifade etti.

Ziyaretin sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir,
Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Yalçın Topçu
ve Ordu Milletvekili Metin
Gündoğdu’ya Üniversitemiz
hediyelerini takdim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı danışmanlarından
Rektörümüze ziyaret

M

illi Eğitim Bakanlığı (MEB)
Danışmanı aynı zamanda Eğitim
Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adem Çilek
ile MEB Danışmanları Turgay Öntaş, Dr.
Okan Çoban Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’i 6 Aralık 2019 tarihinde
makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İl Milli Eğitim
Müdürü Seyfullah Okumuş,
Müdür Yardımcısı Sabri Acar,
Şube Müdürü Murat Demirci
de hazır bulundu.
Üniversitenin; bir şehrin
eğitimi, sosyal ve kültürel
yapısı noktasında lokomotif bir görevi olduğunu

belirten Bakanlık
Danışmanları, bu
anlamda
Üniversitemizin
kentle bütünleşmeye dayalı
çalışmalarını önemseyerek
yakından takip ettiklerini
ifade ettiler.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Üniversite

olarak öğrencilerimizi uluslararası mecralarda rekabet
edebilecek donanıma sahip bireyler olarak yetişkin
rollerine hazırlarken diğer
yandan da İlimize katma
değer üretmeyi amaçlıyoruz. Aydın Adnan Menderes
Üniversitesinin
kadroları

bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.”
diye konuştu.
Ziyaret, birlikte yürütülebilecek çalışmalar ve hayata
geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

ADÜ, kültür ve
spor merkezi
haline gelecek

Ü

niversitemizde Mayıs ayında gerçekleşecek olan Koçfest Üniversite Spor Oyunları öncesi yerinde
incelemelerde bulunan Koçfest heyeti, 25 Aralık 2019 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir’le bir araya geldi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Günay, Genel Sekreter Erdoğan Çelebi ve Koç
Topluluğundan yetkililerin
gerçekleştirdiği ziyarette,
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in yanı sıra,
Genel Sekreterimiz Baki Aslantaş, Rektör Danışmanımız

Doç. Dr. Hacı Murat Şahin,
Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat
Kartal yer aldı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak önemli bir
spor organizasyonuna ev
sahipliği yapacak olmanın
heyecanını yaşadıklarını ifade eden Rektörümüz Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir,
“Koçfest Spor Oyunları organizasyonuyla ADÜ, kültür
ve spor merkezi haline gelecek. Farklı branşlarda çok
sayıda sporcuyu Üniversitemizde ağırlayacağız. Bu
organizasyonu, gençler arasındaki birlik ve beraberliğin pekişmesi adına önemli
bir fırsat olarak görüyoruz.

Müsabakaların kardeşlik ve
barış içinde, huzurlu bir ortamda sportmence gerçekleşmesini temenni ediyoruz.” dedi.
Üniversitemizdeki tesislerin
incelemelerini gerçekleştiren heyet, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e
forma hediye etti.
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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Üniversitemizde kadınlara
seçme ve seçilme hakkı
tanınmasının 85. yılı konuşuldu

K

adınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85. yıldönümünde, Üniversitemiz Atatürk Kongre
Merkezi’nde düzenlenen “Düşten Düşünceye Zamansız Kadınlar” konu başlıklı etkinlik, 5 Aralık 2019
tarihinde gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen
Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın anlatımı ve
görsel sunumu ile gerçekleşen etkinliğe; Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan
Yıldırım, Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir, Aydın
eski Milletvekili Semiha Öğüş,
İl Jandarma Komutanı J. Kd.
Alb. Mesut İnan, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan,
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Üniversitemiz Genel Sekreteri
Baki Aslantaş, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ve davetliler
katıldı.
Atatürk döneminde milletimizin büyük kurtuluş mücadelesine destek olan kadınlarımızdan bahsedilen etkinlikte,
dönemin kıyafetleri ile birlikte
ilk kadın fotoğrafçımız Naciye
Suman, kadın özgürlüğünün ilk
temsilcilerinden Şükufe Nihal,
1932 yılında Belçika’da yapı-

lan Dünya Güzellik Yarışması’nda birinci olan Türkiye’nin
ilk Dünya Güzeli Keriman Halis
Ece, ilk pilot Sabiha Gökçen,
Türkiye’nin ilk heykeltıraşı Sabiha Bengütaş, ilk belediye
başkanı Müfide İlhan, Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Gürayman gibi döneme damga vurmuş zamansız
kadınlarımızın o dönemdeki
girişimlerinden söz edildi. Türk
kadınına verilen değerin büyük
bir önem arz etmesini Atatürk’e

borçlu olduklarını söyleyen kadınlarımız, dönemin izlerini
yaşatmak için sahnede olduklarını dile getirdiler.
Kadınlarımızın özgürlüğünü o
günlerde göstermiş oldukları
azim, çaba ve kahraman duruşlarıyla elde ettiklerinin vurgulandığı etkinlikte, döneme ait
kıyafetler eşliğinde sahnede
yer alan kişilerin hikâyeleri
anlatıldı.

Üniversitemiz dünyanın en iyi
üniversiteleri arasında yer aldı

O

rta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsüne bağlı URAP (University Ranking by
Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından dünyanın en iyi 2 bin 500
üniversitesi açıklandı. Türkiye’den 82 üniversitenin yer aldığı sıralamada, ADÜ bin 934'üncü
sıradan listeye girdi.
Makale, atıf, bilimsel doküman puanı, öğretim üyesi
başına düşen öğrenci sayısı
ve doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısı
içindeki yüzdesi göz önü-

ne alınarak devlet ve vakıf
üniversitelerinin sıralandığı
listede, 148.19 puana ulaşan ADÜ, 2 bin 500 üniversitenin arasında, bin 934’üncü
sırada yer aldı.

Türkiye; Çin, ABD, Japonya,
Hindistan ve İngiltere’nin
ardından 2 bin 500 üniversite içinde, en fazla üniversitesi bulunan altıncı
ülke olurken, Türkiye’nin bu

derece ile geride bıraktığı
ülkeler arasında Fransa, Almanya, İtayla, Güney Kore,
Brezilya, İspanya, Kanada ve
Polonya gibi ülkeler bulunuyor.

Tanıtım ve Tercih Günlerinde
Üniversitemize yoğun ilgi

Ü

niversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler personeli, 26
Aralık 2019 tarihinde Aydın’da açılışı gerçekleştirilen
Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih
Günleri’ne katılarak geleceğine yön vermek isteyen
gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor ve Kültür Salonu’nda organize edilen,
30 üniversitenin tanıtım
temsilcilerinin öğrencilerle
bir araya geldiği Tanıtım ve
Tercih Günleri etkinliğine,
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Genel Sekreterimiz Baki Aslantaş, Rektör Danışmanımız Hüseyin
Turgut, Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, lise öğrencileri ve velileri katıldı.

Aydın genelindeki tüm ortaöğretim kurumlarının 11.
ve 12. sınıf öğrencilerinin
ağırlandığı fuarda, Üniversitemiz tanıtım temsilcileri, öğrencilerin tercihlerini
etkileyecek birçok soruya
yanıt verdi. Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi standına yoğun ilginin gözlemlendiği etkinlikte, öğrenciler
okumak istedikleri bölümler
ve ADÜ’de üniversite hayatı
hakkında merak ettiklerini
en yetkili ağızlardan öğren-

me fırsatı buldular.
Bu tür etkinliklerin üniversite tercihine karar verme
aşamasındaki öğrenci için
çok önemli olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak böyle bir
etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Aydın Adnan Menderes
Üniversitesinin her geçen

gün artan bir başarı grafiği
var. Öğrencilerimize sağlanan olanakların yanı sıra, yol
gösterici, yönlendirici misyonumuzla, Üniversite tercih aşamasında olan birçok
gencimize doğru ve bilinçli
bir eğitim tercihi sunmayı
amaçlıyoruz. Bu tür etkinlikler bu açıdan önem taşıyor.
Fuara katılım ve Üniversitemize gösterilen ilgi bizi çok
mutlu etti.” diyerek organizasyonda emeği geçenlere
teşekkür etti.
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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Rektörümüz Türk Hava Yolları
Uçuş Akademisi Mezuniyet
Törenine katıldı

R

ektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 27 Aralık 2019 tarihinde Aydın Çıldır Havaalanı’nda gerçekleşen Türk
Hava Yolları Uçuş Akademisi Mezuniyet Törenine katıldı.

Mezuniyet törenine, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Türk
Hava Yolları Uçuş Akademisi Genel Müdürü Dr. İbrahim
Zeki Akyurt, öğrenciler ve
aileleri katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
2023 - 2053 ve 2071 hedeflerine güçlenerek ulaşabilmesi için sizler gibi pırıl pırıl gençlere ihtiyacımız var.
Küreselleşen dünyamızda
başarılı ve mutlu bir gelecek
için gençlerimizin ihtiyaç
duyacağı bilgiyi, donanımı,
liderlik ve medeniyet bilincini sizlere kazandırmak zorundayız. Uluslararası standartlara sahip eğitiminizi
tamamlayarak, bayrağımızı
gururla gökyüzünde dalgalandıracak olan Türk Hava
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Yolları Uçuş Akademisi 78.
Filo öğrencilerini yürekten
kutluyorum.”
ifadelerine
yer verdiği konuşmasında,
önümüzdeki süreçte Üniversitemizde sivil havacılık
alanında bir akademik birim
açılabileceğini, bu konuda
çalışmalar yapmayı düşündüklerini belirtti.
Sektörün ihtiyaç duyduğu
personel yetiştirme noktasında mezun istihdamı yüksek bölümlere önem verdiklerini belirten Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Çıldır Havaalanı’nda
verilen uçuş eğitimlerinin
teorik derslerinin Üniversitemizde
verilebilmesi
yönünde çalışmalar başlatabileceklerini, havacılığı
sektörel olarak önemsediklerini aktardı.

Törende, 25 öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Türk
Hava Yolları Uçuş Akademisi Genel Müdürü Dr. İbrahim
Zeki Akyurt, Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e samimi yaklaşımı için
teşekkür ederek önümüzdeki dönemde sivil havacılıkla

ilgili yürütülecek çalışmalar
için iş birliğine hazır olduklarını söyledi.
Mezuniyet töreninde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi 78. Filo
birincisine Teşekkür Belgesi
verdi.

‘Askıda Yemek’ ve ‘ADVAK Bursu ’
ile eğitime tam destek

Ü

niversitemizde Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’in talimatıyla 2
yeni uygulama başlatıldı. ihtiyaç sahibi
başarılı öğrencilerimiz, ‘Askıda Yemek’ ve
‘ADVAK Öğrenci Destek Bursu’ uygulamalarıyla
yemekhanelerimizde hem ücretsiz yemek yiyecek
hem de öğrencilikleri boyunca burs ile öğrenim
hayatlarını sürdürebilecek.

İhtiyaç sahibi
öğrencilerimiz yemeklerini
ücretsiz yiyecek
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir öncülüğünde başlatılan “Askıda Yemek” uygulamasıyla maddi
güçlük çeken öğrencilerimiz
hayırseverlerin bağışlarıyla
öğle yemeklerini Üniversitemiz yemekhanelerinden
ücretsiz olarak yiyebilecek.
16 Aralık 2019 tarihinden
itibaren başlatılan uygulamayla her gün ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ücretsiz
yemek verilecek. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir yaptığı açıklamada,
kültürümüzde en önemli
unsurlardan biri olan yardımlaşmanın önemini vurgulayarak “Kültürümüzde
bizler millet olarak açları
doyurmuş, düşkünleri giydirmiş, çeyizsiz kızlarımızı
evlendirmiş,
konuklarını dinlendirmiş ecdadın
torunlarıyız.
Peygamber

Efendimiz ‘Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona
zulmetmez, onu tehlikede
yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse
Allah da onun ihtiyacını
görür’ buyurmuştur. Nüfusun çoğaldığı, şehirlerin büyüdüğü bu iklimde; imkân
sahiplerinin ihtiyaç sahiplerini bulması ne yazık ki
zorlaştı. Bu dönemde bireysel olarak hayırlı hizmetleri
ifa etmek oldukça güç. Biz
bu konuda üzerimize düşeni yapıp ilk adımı atıyoruz.
Hayırseverleri ihtiyaç sahibi
öğrencilerimize destek olmaya davet ediyorum. Hepimiz öğrencilik dönemlerimizde ekonomik sıkıntıları
yaşadık. Şimdi o sıkıntıları
biraz hafifletmek adına öğrenci kardeşlerimize destek
olmak zamanı. Yoksullarla, mazlumlarla, gariplerle
dayanışmasını artıran, ihtiyaç sahiplerine el uzatan, kimsesizlerin kimsesi,

mazlumların hamisi olan
asil milletimizin tüm fertlerine şimdiden bu konuda
teşekkürlerimi iletiyorum.
Şükürler olsun ki muazzam
bir ruh ve gönül zenginliğine sahip necip bir milletin
evlatlarıyız” dedi.
ADVAK bursuyla
öğrencilerimizin eğitimine
tam destek
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz
için ADVAK üzerinden bir
burs kampanyası başlattıklarını da belirterek mezunlarımızı ve hayırseverleri
kampanyaya destek olmaya
davet etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, yurdun dört
bir tarafından Aydın’a gelen
öğrencilerin aynı zamanda

birer gönüllü kültür elçimiz
olduğunu da belirterek öğrencilerimizin aynı zamanda anne babaların Aydın’a
emaneti olduğunu söyledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Anadolu’nun çeşitli illerinden ilim
tahsili için şehrimize gelmiş,
bir taraftan ders takibi yaparken diğer taraftan çeşitli
işletmelerde part time çalışarak yetişkin rollerine hazırlanan binlerce evladımıza gelin bu destekle nefes
aldıralım. Üzerimize düşeni
yapıp, onlara el uzatalım.
Aydınlı işinsanlarımızın ve
hayırseverlerin
cömertliğini biliyoruz, bu konuda
katkılarını bekliyoruz. Yurt
genelinde başlattığımız bu
hayırlı kampanyalar için
duyarlı
vatandaşlarımıza
şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Bağışlarınız için İBAN numaraları ise şöyle:
ASKIDA YEMEK UYGULAMASI İÇİN BANKA HESAP NUMARASI

TR530001200953300016000421

ADVAK BURS UYGULAMASI İÇİN BANKA HESAP NUMARASI

TR590001500158007309590147
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Rektörümüz TÜBİTAK ve TÜBA
Bilim Ödülleri Törenine katıldı

R

ektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, 30 Aralık 2019 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

gerçekleşen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim
Ödülleri Törenine katıldı.

“Türkiye bu başarılarla
2023 hedeflerine
doğru emin adımlarla
ilerleyecektir”
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin bilimsel araştırmalar
bakımından öncüleri olan
TÜBİTAK(Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve TÜBA’nın (Türkiye
Bilimler Akademisi) 2019
ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarını tebrik ediyorum. Türkiye bu
tür başarılarla 2023 he-

deflerine doğru
emin adımlarla
ilerleyecektir. Bu
gayretler
yeni
nesillere emanet
edeceğimiz 2053
ve 2071 vizyonlarına temel oluşturacaktır. Bugün
burada bilim insanlarımıza tevdi
edeceğimiz ödüller bu yöndeki gayretlerin
takdiridir. Geçen yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin
adına oluşturduğumuz ödül
vasıtasıyla bu değerli hoca-

mızı bir kez daha yad etme
olanağı bulduk. Bu sene 57
bilim insanımız ödüle layık
görüldü. TÜBA Uluslararası
Akademi Ödüllerini ABD ve

Kanada’dan iki bilim insanı
kazandı. Merhum Fuat Sezgin hocamız adına 5 ödül
sahibini bulacak. Ödül alan
tüm akademisyenlerimizin
çok çarpıcı çalışmaları olduğunu görüyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi kapsamında, TÜBA Şeref Üyesi
Merhum Fuat Sezgin anısına Akademi tarafından,
“2019 TÜBA Fuat Sezgin
Özel Ödülleri” ihdas edildi.
Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde bulunan TÜBA
Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA - GEBİP (Üstün
Başarılı Genç Bilim İnsanı)
ve TÜBA - TESEP’ten (Bilimsel Telif Eser) oluşan “TÜBA
Ödülleri” Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi
edildi.
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Radyoloji Ana Bilim Dalı “Türk
Radyoloji Yeterlik Kurulu”
tarafından akredite edildi

T

ürk Radyoloji Yeterlik Kurulu (TRYK) tarafından 19 Haziran 2018 tarihinde yapılan kurum
ziyareti ve değerlendirme sonrasında “Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanan
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı’na, 27 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen
tören ile yeterlik belgesi resmen teslim edildi.

Radyoloji Toplantı Salon’unda gerçekleşen Akreditasyon Belgesi Takdim Törenine, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık,
Başhekim Yardımcısı Doç.
Dr. Tolga Ünüvar, Radyoloji
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri, asistanlar ve personel
katıldı.
Radyoloji Ana Bilim Dalı
Kurucu Başkanı Prof.Dr. Can
Zafer Karaman, ana bilim
dalının 1996 yılındaki kuruluşundan, 2000’li yıllarda
uzmanlık eğitiminin şekillendiği döneme, yeni hastaneye taşınılan günlerden de

akreditasyon sürecine kadar
yaşananları özetleyerek kat
edilen mesafeyi katılımcılara aktardı.
Türk Radyoloji Yeterlilik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Utku
Şenol, aynı zamanda 84 ayrı
branştan oluşan Tıpta Uzmanlık Dernekleri Eğitim
Yeterlik Komisyonunun da
Başkanı olduğunu, dünyada ve ülkemizde özellikle
2000’li yıllardan bu yana
tıp eğitimi akreditasyon çalışmalarının giderek artan
biçimde önem kazandığını,
kurumsal yeterlik belgelerinin önümüzdeki yıllarda
YÖK ve Bakanlıklar düzeyin-

de de aranan özellikler arasında yer alacağını belirtti.
Türk Radyoloji Ziyaret Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süreyya Özbek yaptığı sunumda,
Radyoloji Ana Bilim Dalı
için hazırlanan raporu özetledi. Eğitimde olumlu raporun oluşmasında rol oynayan yönleri vurgulayan Prof.
Özbek, akreditasyonun bir
son nokta değil bir süreç olduğunu ve evrensel eğitim
hedeflerine ulaşmak için
gerekli önerilerin de raporda yer aldığını belirtti.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Erdem Ali Özkısacık ise,

kurumsal olarak akreditasyon süreçlerine önem verdiklerini ve Tıp Fakültesi
için de mezuniyet öncesi tıp
eğitiminin
akreditasyonu
çalışmalarına başladıklarını
söyleyerek, yeterlik belgesi alan Radyoloji Ana Bilim
Dalı’na ve ziyareti gerçekleştiren TRYK üyelerine teşekkür etti.
Törende TRYK Başkanı Prof.
Dr. Utku Şenol “Uzmanlık
Eğitimi Yeterlik Belgesini” Radyoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Alparslan
Ünsal’a takdim etti. Ardından yapılan müzik dinletisi
ile tören sona erdi.
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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Rektör - Öğrenci Danışman Kurulu
ilk toplantısını gerçekleştirdi

Y

aklaşık 60 bin öğrencisiyle büyük bir aile olan
Üniversitemizde, öğrencilerimizi korumak ve
sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in
talimatlarıyla oluşturulan Rektör - Öğrenci Danışman
Kurulu’nun ilk toplantısı, 2 Aralık 2019 tarihinde
Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreter Baki
Aslantaş, akademik ve idari
birim yöneticileri ile öğrenciler katıldı.
Öğrencilerin
düşüncelerinin, isteklerinin ve huzurlu olmalarının kendisi
için büyük önem taşıdığını belirterek konuşmasına
başlayan Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
“Öğrencilerimiz bizim varlık
sebebimiz. Çok iyi biliyoruz
ki siz varsınız diye biz varız.
Bu yüzden sizin dertleriniz,
bizim de derdimiz. Aşamadığınız bir sorununuzda
bilmenizi isterim ki, 7/24
kapımız sizlere açık. Devlet
nasıl birey için baba ise, biz
de öğrencilerin Üniversitedeki babasıyız, bize güvenin.” diye konuştu.
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Sizler bu Üniversitenin
gerçek sahiplerisiniz
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üzerinde hiçbir kuvveti kabul etmediğinin altını çizen Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
“Devletinize, bayrağınıza,
milletinize sıkı sıkı sarılmanızı istiyoruz. Biz öğrencilerimizden “Üniversitemiz
için neler yapabiliriz?” sorusunu sormalarını istiyoruz.” sözleriyle öğrencilerden beklentilerini açıkladı.
PKK, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı öğrencilerimizi
koruma görevleri olduğunu
söyleyen Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
hiç bir yasa dışı örgütün
öğrencilerimize yaklaşmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek “Sizler bize
ailelerinizin emanetisiniz.
Sizler bizim yarınımız, gele-

ceğimizsiniz. Burada öğrencilerimize verdiğimiz değeri
kanıtlayan güzel bir başlangıç yapıyoruz. Okullarınızda
saptadığınız her türlü aksaklığı, doğru bilginin temelinde saygı çerçevesinde
bizimle paylaşmaya özen
gösterin. Aldığımız kararları temsilcisi olduğunuz
birimlerde paylaşın. Bu ilk
toplantımız. Bundan böyle
her ay toplanacağız. Projelerimizi paylaşacağız. Genelden özele indirgeyerek
Üniversitemizin sorunlarını
belirleyeceğiz. Çünkü sizler
bu Üniversitenin gerçek sahiplerisiniz.” dedi.
Öyle bir network
oluşturalım ki Türkiye
ADÜ’yü konuşsun

Üniversite olarak görünürlüğümüzün artması noktasında sosyal medya mecralarını önemsediğini ifade
eden Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir “Ses
getirecek çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Sosyal
medya hesaplarımızı takip
edin. Bu mecralarda yapılan paylaşımları sizler de
paylaşarak daha çok kişinin
paylaşmasını sağlayın. Öyle
bir network oluşturalım ki
Türkiye ADÜ’yü konuşsun.”
dedi. Son olarak hiçbir şeyin
hayatın kendisinden daha
değerli olmadığını vurgulayan Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
öğrencilerin sorularını cevaplayarak toplantıya son
verdi.

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na
anlamlı bağış

Ü

niversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalına, Jantsa
Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Çerçioğlu
tarafından 17 Aralık 2019 tarihinde prematüre
bebeklerin ameliyatlarında kullanılmak üzere lazer
cihazı bağışı yapıldı.

Göz Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema
Dündar, alınan cihazın prematüre bebekleri körlükten
kurtaran bir cihaz olduğunu
ve bunun yanında çocukların lazer ameliyatlarını da
bu cihazla yapacaklarından
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Prematüre bebeklerin takibi ve tedavisinde bu cihazın
çok önemli bir yeri olduğunu belirten Göz Hastalıkları
Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim
Üyesi Ayşe İpek Ünsal, “Lazer cihazı sayesinde artık
bebeklerin tedavisini çevre
illere göndermeden hastanemizde yapacağımızdan
dolayı çok mutluyuz. Yapılan bağış, hastanemiz ve
prematüre bebekler için
çok önemli bir hizmet, Şefik
Bey’e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”
dedi.
Neonatoloji
(Yenidoğan)
Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.
Münevver Kaynak Türkmen
ise, “Prematüre bebekleri bu cihaz olmadan önce
başka illere sevk edip göndermemiz riskler taşıyordu.
Artık hastanemizde tedavi
ve takibinin yapılacağından
dolayı çok mutluyum.” dedi.
Hastanelerin bağış konu-

larında desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Şefik
Çerçioğlu; “Hastaneye muayeneye geldiğimde prematüre bebekler için ihtiyaç
olan bu cihazın olmadığını
duyunca hemen yardımcı
olmak istedim. Bebeklerin
tedavilerine bir nebze de
olsa katkım olacak ise bu
benim için büyük mutluktur.
İmkanı olan hemşerilerime
seslenmek istiyorum: Bilim
insanlarına ve hastanemize
sahip çıkalım.” dedi.
Konuşmaların
ardından
hastanemize yaptığı değerli katkılardan dolayı Şefik
Çerçioğlu’na plaket takdim
edildi. Çerçioğlu, hastaneye

elinden gelen desteği vermeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Hastanedeki programın ardından Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i
makamında ziyaret eden
Şefik Çerçioğlu, Üniversite
Hastanesinde tedavi gördüğü her bölümde, kendisine
gösterilen ilgiden son derece memnun kaldığını ifade ederek Üniversitenin ve
Hastanemizin gelişimi için
elinden geleni yapacağını

belirtti.
Üniversite sanayi iş birliğiyle yürütülen çalışmaları
önemsediklerini,
Aydınlı
iş adamlarıyla kentin gelişimi ve marka değerinin
artması için projeler yürüttüklerini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, duyarlı ve örnek
davranışından dolayı Şefik
Çerçioğlu’nu tebrik ederek,
Hastanemize sunduğu katkılardan dolayı kendisine
teşekkür etti.
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Tasarımdan Üretime Semineri
düzenlendi

Ü

niversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜSEM) iş birliğinde Bioxin Teknoloji
ve Armada Yazılım firmaları tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Miletos
Salonu’nda ‘Tasarımdan Üretime Entegre Çözümler’ konulu eğitim semineri düzenlendi.

Akademik personel, öğrenciler ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı seminer,
bilgisayar destekli tasarım
programlarının
makine,
elektrik, tasarım mühendisliği gibi birçok alanda ne
düzeyde kullanıldığı hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Düzenlenen

seminerde, öğrenciler 3D
baskı teknolojileri ile baskı
alma ve sanal gerçeklik (VR)
gözlükleri ile uygulamalarda bulunma fırsatını deneyimlediler. Türkiye’deki tek
karbon fiber malzeme basma özelliğine sahip 3D baskı makinası ve genişletilmiş
gerçeklik (XR) uygulamaları

öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. SolidWorks
2020 yeniliklerinin tanıtımıyla başlayan seminer;
sanal gerçeklik uygulamaları, müşteri deneyimleri
ve marka temsilcilerinin
sunumları ile devam etti.
Seminer sonunda düzenlenen yarışmada Makine Mü-

hendisliği Bölümü 4. sınıf
öğrencisi İrfan Yavuzbaş, iş
istasyonu kazandı.
SolidWorks Türkiye Ülke
Teknik Müdürü Refik Demirci’nin de katıldığı seminerde
Demirci; eğitim sektöründe
yakın gelecekte herkesi
bekleyen teknolojik rönesanslar olacağını ifade etti.
Gelecek CAD teknolojilerinin masaüstü platformlardan uzaklaşıp yerini bulut
sistemine (internet üzerinde çalışan) entegre yazılımlara bırakacağını belirten
Demirci, Dassault System
SolidWorks Türkiye ekibi
olarak öncelikli hedeflerinin
bu sistemin ülkemizde eğitim ayağının tamamlanması
olduğunu vurguladı.
Seminere katkıda bulunan
Bioxin Teknoloji ve Armada Yazılım yöneticilerine
ADÜSEM Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Nermin Koruklu’nun
teşekkür belgelerini vermesinin ardından eğitim semineri sona erdi.
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Milli Eğitim Bakanımızın Eşi
Rana Selçuk’un teşrifleriyle
Türk Müziği gençlere anlatıldı

Ü

niversitemiz ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde Türk Müziğini Tanıtma ve
Destekleme Projesi kapsamında gerçekleşen ‘Örneklemeli Türk Müziği Tarihi’ semineri, 20 Aralık 2019
tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.

Ülkemizde özellikle gençlerimizde Türk Müziği’ne
farkındalık
oluşturmak
amacıyla düzenlenen ve
geleneksel sazlar eşliğinde gerçekleşen seminere;
Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk’un eşi Rana Selçuk,
Bakan Yardımcısı Mahmut
Özer’in eşi Nebahat Özer,
Valimiz Yavuz Selim Köşger’in eşi Fatma Köşger, Milli Eğitim Müdürü Seyfullah
Okumuş, Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Sanatın gerçekçi ve yararlı
olabilmesi için milli, dini,
ahlaki özellikler taşıması
gerektiğini belirten Milli
Eğitim Müdürü Seyfullah
Okumuş, “Musiki mimarlarımız şarkılarımızı, türkülerimizi, ilahilerimizi ve
marşlarımızı kültür ve medeniyet makamının değerleriyle beslemişlerdir. Bedenimizi, ruhumuzu, beynimizi
olumlu etkileyecek sesleri
ve sözleri tutmuşlar, olumsuz yönde etkileyecekleri de
çıkarmışlardır. Son yıllarda
olduğu gibi müzikte de kişisel, kurumsal ve toplumsal
olarak geniş ve kapsamlı bir
şekilde ayıklama işine başlamış bulunmaktayız.” dedi.
İstanbul Devlet Türk Müziği
Topluluğu Sanatçısı Aylin
Şengün Taşçı, ‘Örneklemeli Türk Müziği Tarihi’ konu

başlıklı sunumunda, 1000
yılı aşkın bir hikayeyi, Türk
Müziği icrasıyla birleştirerek salondakilere keyifli anlar yaşattı.
Türk müziğini, konuyla ilgili çalışmalar yapan bilim
adamlarından, eski dönem
Türk Müziği icracılarına kadar geniş bir yelpazede sunan Aylin Şengün Taşçı’nın
günümüze kadar uzanan
birçok eseri icra etmesiyle
salonda bir Türk Müziği resitali yaşandı.
Ezanı, musikiyle birleştiren
bir toplum olduğumuzu ve
bunun son derece kıymetli

olduğunu vurgulayan Taşçı,
toplumumuzda her ezanın
farklı makamlarda okunduğunu belirterek müezzin
Tugay Özcan’ı sahneye davet edip farklı makamlarda
ezan okumasını örneklendirdi.
Osmanlı’da özellikle Fatih
Sultan Mehmet zamanında
kurulan Mehterhane ve Enderun mektepleriyle Türk
Müziği’ndeki
gelişimden
bahseden Taşçı, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle birlikte Mehter Marşı’nı
okudu.
Cumhuriyet

döneminde

sergilenen kumpanyalarda,
kanto müzik türü ve operetlerin ön plana çıktığını
aktaran Aylin Şengün Taşçı
“ Müzik bir kimlik, müzik bir
varlık, toplumun var olma
araçlarından bir tanesi. Kendi kültürümüze ait değerleri
bilmeli, onlara sahip çıkmalı, gençlerimize aktarmalıyız.” sözleriyle seminerini
sonlandırdı.
Etkinlik, Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un,
İstanbul Devlet Türk Müziği
Topluluğu Sanatçısı Aylin
Şengün Taşçı’ya çiçek vermesi ile sona erdi.
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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ADÜ ve Aydın birleşti miniklerin
yüzü güldü

Ü

niversitemiz
Uygulama
ve Araştırma
Hastanesi Çocuk Onkoloji
Servisi’nde tedavi gören
Gürsel Nur Dağ’ın
onkoloji hastalarına
destek çağrısı üzerine
Sanatçı Murat Kekilli,
4 Aralık 2019 tarihinde
Hastanemiz Onkoloji
Servisi’ni ziyaret etti.

Üniversitemiz, İnsani Yardım Vakfı (iHH), Uluslararası
Öğrenci Topluluğu iş birliği
ile düzenlenen organizasyonda, Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut, hastane yönetimi, İHH Aydın
Şube Başkanı Muhammet
Akkuş, İHH Gençlik Kolları
Aydın Başkanı Halil İbrahim
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Akbaş, dernek temsilcileri,
öğrenciler ve halkımız bulundu.
Onkoloji hastalarına destek
ve moral vermek amacıyla başlattığı projeyi sosyal
medya hesabı üzerinden
duyuran ve projenin oluşmasını sağlayan Gürsel
Nur Dağ, “Kendim de kanser tedavisi gördüğüm için
bu süreci çok iyi biliyorum,
bu kampanyayı başlatırken
amacım tedavi gören çocukların hastanede iyi vakit
geçirmelerini
sağlayacak
hediyelerin toplanmasıydı.
Ben bu kampanyanın bu
kadar büyüyeceğini tahmin
etmedim. Allah izin verirse
bu kampanyayı ömür boyu
devam ettireceğim. Kampanyaya destek olan başta
Murat Kekilli ve İnsanı Yar-

dım Vakfı olmak üzere herkese çok teşekkür ederim.
Bizleri çok mutlu ettiniz.”
dedi.
İyi ki tedavimizi ADÜ’de
olduk
Hastanemizden memnuniyetini dile getiren Gürsel
Nur Dağ’ın halası Alev Dağ,
“Biz aslında Denizliliyiz fakat Gürsel Nur’un tedavisini Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi Uygulama ve
Araştırma
Hastanesinde

gerçekleştirdik. İyi ki de
ADÜ’yü seçmişiz. Çünkü
tüm hekimlerimiz ve personel ilgi ve fedakârlıklarıyla
asla bizi yalnız hissettirmedi. Tedavi sürecinde emek
veren tüm hekimlerimize
ve personelimize teşekkür
ederim.” dedi.
Üniversitemiz
Hastanesi
Onkoloji Servisi’nde yatan
evlatlarımıza hastalıkla ilgili verdikleri mücadele
sürecinde moral vermek
motivasyon
oluşturmak

amacıyla bir arada olduklarını belirten Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, “Bu
etkinliğin oluşmasını sağlayan sevgili kızımız Gürsel Nur Dağ’ı tebrik etmek
istiyorum. Bu güzel etkinlikte gösterdiği duyarlılık
ve hassasiyetten dolayı bizlerle beraber olan kıymetli
sanatçımız Murat Kekilli’ye
de Üniversitemiz ve Hastanemiz adına teşekkürlerimi
sunuyorum. Buradaki amacımız evlatlarımızın moral
motivasyonunu yükseltirken, bu hastalığın erken
tanı ve teşhis süreçleri ile
ilgili kamuoyu oluşturmak.”
diyerek kampanya hakkında
bilgi verdi.

“Bir sosyal medya paylaşımı ile başlayıp çığ gibi büyüyen bir etkinliğin içindeyiz. Burada olamayan fakat
kampanyaya destek olmak
isteyen yüzlerce dostumuz
var. Sadece hediyeler değil,
sevgi ve yardımlaşma dolu
yürekleriyle de burada olan
herkese teşekkür ediyorum.
Dilerim ki Aydın Adnan
Menderes Üniversitesinde
başlayan bu etkinlik, hastalarımız üzerinde pozitif etki
yaratır. İnşallah bu etkinlik
Türkiye’de bir kamuoyu yaratarak diğer hastanelerde
de gerçekleşir.” dedi.

Çocuklar için hediyeni al
gel

Hastane ziyaretinin ardından Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’i
makamında ziyaret eden
Murat Kekilli ve İHH temsilcileri, projeyi sahiplendikleri için Rektörümüze ve Üniversite yönetimine teşekkür
etti. Murat Kekilli, ADÜ’de

Çocuk Onkoloji Servisi’nde
tedavi gören Gürsel Nur
Dağ’ın paylaştığı video üzerine harekete geçtiklerini
söyleyen İHH (İnsani Yardım Vakfı) Gençlik Kolları
İl Başkanı Halil İbrahim
Akbaş, Murat Kekilli’nin
kampanyaya verdiği desteğin kendilerini son derece
memnun ettiğini ifade etti.
Videoda Üniversite Hastanesinde tedavi gören çocuklar için ‘Hediyeni al gel’
sloganıyla kampanya başlatıldığını ifade eden Akbaş,
Aydınlılara seslendi ve “Hediyelerinizi alıp buraya gelin. Bu kampanyaya destek
olun. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüme şahit olun.”
sözleriyle herkesi kampanyaya katılmaya davet etti.

karşılaştıkları ilgiden son
derece memnun kaldıklarını ifade ederek, kampanya
süresince kendilerini yalnız
bırakmadıkları ve kampanyaya ön ayak oldukları için
Rektörümüz nezdinde tüm
üniversite camiasını tebrik
etti.
Üniversite kent bütünleşmesini öncelik olarak
gördüklerini ve bu amaçla
birçok sosyal sorumluluk
projesine imza attıklarını
belirten Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
“Biz insani değerlerimizin

ışığında yol alan bir yönetim anlayışına sahibiz.
Çocuklarımızın yüzündeki
gülücükler bizim için her
şeyden kıymetli. Allah hepsine sağlık ve sıhhat versin.”
dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, önümüzdeki günlerde Murat Kekilli’yi hayranlarıyla bir araya
getirecek bir konser planladıklarını belirttiği konuşmasına, kampanyaya destek
olan Murat Kekilli ve emeği
geçen herkese teşekkürlerini ileterek son verdi.

Murat Kekilli’den
Rektörümüze ziyaret

Kampanyaya destek veren
herkese teşekkür ederim
İyi niyetin hâkim olduğu bir
proje içinde yer almaktan
mutluluk duyduğunu ifade
eden sanatçı Murat Kekilli,
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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Devlet Konservatuarı öğrencilerinden
Rektörümüze ziyaret

Ü

niversitemiz Devlet Konservatuarı öğretim
üyeleri ve öğrencileri, 5 Aralık 2019
tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Müdür Yardımcısı Doç. Dr.
Mustafa Oner Uzun, Müzik
ve Bale Ortaokulu Müdürü
Türk Halk Müziği Anasanat
Dalı Başkanı Öğr. Gör. Ceren
Demirok ve Öğr. Gör. Aleksandr Mekaev’in bulunduğu ziyarette, öğrencilerin
sanatsal ve akademik başarıları hakkında Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e bilgi verildi.
Devlet Konservatuarı
öğrencileri akademik
başarıları ile
gururlandırıyor
Öğrencilerin başarılarıyla
gururlandıklarını, çalışmalarına her zaman destek
olduklarını belirten Doç. Dr.
Mustafa Oner Uzun, ziyarette bulunan Muhammed

Güzel, Dilay Ra Oygür, Yasemin Perşembe’nin sanatsal
başarıları hakkında bilgi
verdi. Doç. Dr. Uzun, lisans
düzeyinde piyano öğrencisi
olan Muhammed Güzel’in,
yaşamı boyunca karşılaşmış olduğu güç koşullara
rağmen Güzel Sanatlar Lisesi Müzik alanını bitirip
Devlet Konservatuarı lisans
öğrencisi olmayı başardığını ayrıca yüzme alanında
çeşitli madalyalar aldığını
ifade etti.
Doç. Dr. Mustafa Oner
Uzun, “Ortaokul düzeyinde
viyolonsel öğrencisi Dilay Ra Oygür, Macaristan
Budapeşte’de yapılan 4.
Danubia Uluslararası Müzik Yetenek Yarışması Jüri
Onur Ödülü’nü almıştır.

Lisans düzeyinde piyano
öğrencisi Yasemin Perşembe ise Haziran 2019 tarihinde Mozart Akademi’nin
gerçekleştirmiş olduğu 5.
Uluslararası Piyano Yarışması’nda diploma almaya
hak kazanmıştır. Öğrencilerimizin başarıları bizlerin
gurur kaynağı.” dedi.

tif görevi görüyor ve kent
ile bütünleştikçe daha da
genişliyor. İlimizle kenetlenerek insana ve insani
değerlere dayalı projeler
geliştiriyoruz.” dedi.

Üniversitemiz Kent ile
bütünleşerek genişliyor

Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik eden
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Uluslararası ve ulusal düzeyde başarı
öyküsü yazan Devlet Konservatuarı öğrencilerimizi
tebrik ederim. Kazandıkları
başarılar hem Üniversitemize hem Aydınımıza armağanlarıdır. Sanata verdiğimiz değerle her zaman
yanlarımdayım ve başarılarıyla gururlanıyorum.” sözlerinin ardından öğrencilerimizin eğitiminde emeği
olan öğretim üyelerimizi
tebrik etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “İnsan
odaklı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Üniversitemiz Aydın’da bir lokomo-

Öğrencilerimizin başarıları
hem Üniversitemize hem
İlimize armağanlarıdır

Öğrencilerimiz yaptıkları
çalışmalar ile Üniversitemizi temsil ediyor olmaktan
dolayı gurur duyduklarını
ifade ederek, Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkürlerini iletti.
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Üniversitemiz etkinlik
sayılarındaki artış dikkat çekiyor

Ü

niversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki
Atatürk Kongre Merkezi’nde öğrenci topluluklarımız, akademik birimlerimiz, il müdürlükleri ve sivil toplum
kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlik sayılarında ulaşılan rakamlar göz doldurdu.

21 Ocak 2019 tarihi itibariyle Üniversitemizde Rektörlük görevine başlayan
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in göreve atandığı günden itibaren Atatürk Kongre
Merkezi’nde toplamda 457
etkinliğin düzenlendiği bildirildi. 10 aylık süreçte, 138
konferans, 119 prova, 59
konser, 33 seminer, 32 film
gösterimi, 27 panel, 17 sergi, 13 tiyatro, 8 mezuniyet,
7 sempozyum, 3 festival, 1

çalıştay olmak üzere toplam
457 etkinliğe imza atıldı.
‘ADÜ Şehirde’ etkinlikleri,
Aydın halkı ve
Üniversitemizi bir araya
getirmeye devam edecek
Üniversitelerin, öğrencilerin akademik gelişimlerinin
yanı sıra kültürel ve sosyal
gelişimleri için de önemli rol oynadığını belirten
Rektörümüz Prof. Dr. Osman

Selçuk Aldemir, öğrencilerin kendilerini mutlu hissedecekleri ve ilerlemelerini
sağlayacak her türlü proje
ve etkinliğe destek verdiklerini söyledi. “Üniversitemiz
öğrencilerinin düzenlenen
kongre, panel, konferans
ve sempozyumlarla akademik anlamda kendilerini
geliştirirken konser, tiyatro
gösterimi, festival ve bahar
şenlikleri gibi sosyal faaliyetlerle sosyalleşmeleri

bizim için sevindirici bir durum. Özellikle ADÜ Şehirde
kapsamında
düzenlenen
etkinliklerimiz Aydın halkı
ve Üniversitemizin bir araya
gelmesini sağlarken birlik
beraberlik duygularıyla ortak kalkınmayı amaçlıyoruz.
Bu etkinliklere öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.”
diye konuştu.

ARALIK 2019 ADÜ HABER
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Bilginin ve tecrübenin ürüne
dönüştüğü okul:

Ziraat Fakültesi
Haber - Foto :Mahmut Karakelle

T

ürkiye’deki ziraat fakülteleri arasında en çok tercih edilen fakültelerden biri olan Üniversitemiz
Ziraat Fakültesi, verdiği eğitimle mesleki gelişimlerini tamamlamış ve sahaya hizmet eden donanımlı
öğrenciler yetiştirirken uygulama alanlarının zenginliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) projeleri ve uluslararası işbirlikleriyle de göz dolduruyor.

Dokuz Eylül Üniversitesine
bağlı bir Fakülte olarak 1987
yılında kurulan ve 1992 yılında Üniversitemize bağlanan Ziraat Fakültesi, 1993
– 1994 Eğitim - Öğretim
Döneminde ilk öğrencilerini
alarak eğitim hayatına başladı. İlk öğrencilerine Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
derslik ve laboratuvarlarında eğitim – öğretim veren
Ziraat Fakültesi, daha sonra Tarım Bakanlığına bağlı
Koçarlı Pamuk Üretme İstasyonu’nun Üniversitemize
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tahsis edilmesiyle bugünkü yerleşkesine kavuşarak
1994 – 1995 Eğitim – Öğretim Dönemi’nden itibaren
eğitim – öğretim hayatına
Aydın’da devam ediyor. Altyapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayan Ziraat Fakültesi, tarımla ilgili çağdaş
eğitim – öğretim metotlarıyla nitelikli öğrenci yetiştirmeyi ve bu alanda ulusal
ve uluslararası araştırmalar
yapmayı amaç edinirken
uluslararası paydaşlıklar ve
yapılan araştırmalar sonucu

elde edilen bilgi ve tecrübe,
Fakülte bünyesinde ürüne
dönüşüyor.

Ziraat Fakültesi kendi
evlatlarına emanet
Ziraat Fakültesi, öğrencilik
ve asistanlık döneminden
beri Ziraat Fakültesinin hamuruyla yoğrulmuş öğretim
üyelerimizin yönetime gelmesiyle büyük bir gelişme
ivmesi yakaladı. Fakültenin
kendi evlatlarının güleryüzlü, çalışkan ve samimi yöne-

tim anlayışını Ziraat Fakültesi Yerleşkesine girdiğimiz
anda hissetmeye başladık.
Küçükbaş – büyükbaş hayvan çiftliklerinden kanatlı
hayvan ve yumurta üretimine, çiftlikteki mısır üretiminden, çiftlik hayvanları
için yem bitkisi üretimine,
süt ve süt ürünleri üretiminden laboratuvarlara, Bilimsel Araştırma Projelerinden
TÜBİTAK projelerine… ADÜ
Haber Dergisi olarak kendimizi, kendi olanaklarını
en iyi şekilde değerlendiren

devasa bir üretim zincirinin
içerisinde bulduk. Bu üretim
zincirinin tepe noktasında,
doktorasını Ziraat Fakültesi’nde tamamlayan ve asistanlık döneminden itibaren
Fakülteye hizmet eden Prof.
Dr. İbrahim Gençsoylu bulunuyor. Dekan Yardımcıları
Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan ve
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa
Ali Kaptan, Ziraat Fakültesi
öğrencisi olarak yetişmiş ve
asistanlık dönemlerini Fakültede geçirmiş, Fakülteye
hâkim iki yöneticimiz olarak
dikkat çekiyor. Çekirdekten
yetişme bu yönetim kadrosunun önümüzdeki dönemler için hedefleri büyük…
Ziraat Fakültesini tanıyalım.

Ziraat Fakültesi 11
bölümde 1.800 öğrenciye
eğitim veriyor
Üniversitemiz Ziraat Fakültesinde her biri alanında
donanımlı çağdaş öğretim
metotlarını
benimsemiş

akademisyenlerin ışığında
13 bölümde bin 800 öğrenciye eğitim veriliyor. Ziraat
Fakültesi; Bahçe Bitkileri,
Bitki Koruma, Biyosistem
Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Tarım
Ekonomisi, Biyosistem Mühendisliği, Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji ve
Zootekni Bölümlerinde eğitim – öğretim faaliyetlerini
sürdürüyor. Bu bölümlerde
43 Profesör, 15 Doçent, 27
Dr. Öğretim Üyesi, 24 Araştırma Görevlisi, 4 Öğretim
Görevlisi ve 1 Okutman olmak üzere toplam 114 öğretim elemanı bulunuyor.
Yaklaşık 15 öğrenciye 1 öğretim elemanının düştüğü
Ziraat Fakültesi, dinamik bir
akademik kadroyla öğrencileriyle bire bir ilgilenme fırsatı yakalıyor. Teorik bilginin
pratiğe döküldüğü, eğitimle
uygulama alanlarının bir
arada olduğu Ülkemizdeki
ender okullardan biri olan

Ziraat Fakültesinin tam donanımla mezun ettiği öğrenciler gerek kamu gerek
özel sektörde çok çabuk iş
bulabiliyor.

Ziraat Fakültesi
altyapısının zenginliğiyle
dikkat çekiyor
Ziraat Fakültesi, eğitim ile
üretimi bünyesinde gerçekleştirebilen, üretimi gerçekleştirirken öğrencisine de
saha tecrübesi kazandıran
ve eğitim verdiği her alanla
ilgili uygulama alanına sahip bir Fakülte olarak dikkat
çekiyor. Bağımsız yerleşkesinde çağdaş eğitim metotlarıyla öğrenci yetiştirirken
sahadan gelen talepleri de
karşılayan Ziraat Fakültesi,
adeta bir tarım üniversitesi
gibi işlev görüyor. Altyapı
bakımından da oldukça iddialı olan Ziraat Fakültesi,
11 bloktan oluşan 21 bin
856 metrekarelik kapalı
alanda, 39 derslik, 46 labo-

ratuvar, 3 PC laboratuvarı,
130 kişi kapasiteli kütüphane, 1 konferans salonu, 2
amfi, 500 kişi kapasiteli öğrenci yemekhanesi ve 250
kişilik kafeterya bulunuyor.
Bununla beraber Fakültede,
tarımsal eğitim, araştırma
ve üretim amacıyla kullanılan 1.800 dekar sulanabilir
uygulama çiftliği, 2 bin metrekare sera, 18 traktör, 1 iş
makinesi, 50 adet muhtelif
tarım alet ve donanımı bulunuyor. Ayrıca 1 adet kantin,
öğrencilerin sosyal aktiviteleri için futbol, basketbol ve
fitnes solonu olmak üzere
3 adet spor tesisi mevcut.
Personelimiz için 1 adet
yemekhane, 2 adet toplantı
salonu, 106 adet akademik
personel için çalışma odası,
5 adet servis ve 18 çalışma
odası olmak üzere idari personelin kullanımına yönelik
23 oda, 5 adet ambar, 1 adet
arşiv ve adet atölye, değişik
kullanım amaçlarına yönelik 8 adet araç bulunuyor.
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“Öğrencilerimiz
pratik eğitimlerini
Kampüsümüzde alıyor”
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. İbrahim Gençsoylu, uygulama alanlarından elde
ettiği bilgi ve tecrübeyi öğrencisine ve sahaya aktarabilen ülkemizdeki ender
Ziraat Fakültelerinden biri
olduklarını ifade ederek
“Kampüsümüzle çiftliğimiz
iç içedir. Öğrencilerimizin
derste öğrendiklerini pekiştirecek uygulama alanları
yanı başımızdadır. Teorik
eğitimle pratik eğitim bir
birini tamamlayarak öğrencinin mesleki deneyimini
arttırıyor.
Fakültemizden
mezun öğrenci, saha deneyimini öğrencilik yıllarında
edindiği için sektöre adım
attığında mesleğine, tecrübe kazanmış olarak başlıyor.
Diğer ziraat fakülteleriyle
karşılaştırıldığımızda birkaç istisna hariç kampüsü
ile uygulama alanı arasında
kilometrelerce mesafe olan
ziraat fakülteleri var. Uygu-
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lama alanı 30 dönüm 50 dönüm olan ziraat fakülteleri
var. Bu ziraat fakültelerinde
öğrenim gören öğrencilerin,
her zaman uygulama sahasını görebilmeleri mümkün
değil. Bizim en büyük avantajımız üretimle eğitimi
bir arada yapabilmemizdir.
Öğrenci her an uygulama
alanlarını görebilmektedir.
Ununu eleyip eleğini asmış
ziraat fakülteleri var. Biz
genç ve dinamik bir Fakülteyiz. Akademisyenlerimizin
birçoğu yurtdışı deneyimlidir. Tüm bu bileşenleri bir
araya getirdiğinizde bizi
Türkiye’nin en önemli ziraat
fakültelerinden biri yapıyor.”
dedi.

“Yurtiçi ve yurtdışı
paydaşlıklarımızla
öğrencilerimiz ve
akademisyenlerimiz farklı
kültür ve coğrafyaları
tanıma fırsatı bulabiliyor”
Ziraat Fakültesi, yurt içi ve
yurtdışı işbirlikleri ile ülke
içi ve ülke dışında öğrenci

ve akademisyen değişimi
yapabiliyor. Mevlana, Farabi,
Erasmus gibi programlarla öğrenci ve akademisyen
değişimi gerçekleştirilerek
öğrenci ve akademisyenlerin farklı kültürleri, farklı
eğitim kurumlarını ve farklı
coğrafyaları tanıma fırsatı
bulmalarını, kültür transferi ve kültür etkileşiminin
birer gönüllü elçisi olmalarını sağlıyor. Dekan Prof. Dr.
İbrahim Gençsoylu, Farabi
Programıyla ülke içerisinde 26 üniversitedeki ziraat
fakülteleriyle karşılıklı öğrenci ve akademisyen değişimi gerçekleştirdiklerini
ifade ederek “ Bu değişimler

öğrenci ve akademisyenlerimiz aracılığıyla kurumlar
arası diyaloğu arttırıyor.
Bununla beraber değişimden yararlanan bireyler kurumlar arası farkları, artıları – eksileri değerlendirme
şansına sahip oluyor. Mevlana ve Erasmus Programları
daha çok yurtdışı değişim
programları olup Mevlana
Programında
Kazakistan,
Pakistan, Cezayir, Uruguay,
Bosna Hersek ve Namibya
olmak üzere 6 ülke ile mutabakatımız var. Erasmus
Programı Avrupa ülkelerini
kapsayan bir değişim programı olup İtalya, Almanya,
İspanya, Macaristan, Bulga-

ristan, Romanya, Polonya,
Letonya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Portekiz,
Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya, Slovakya olmak üzere 17 ülkeyle öğrenci ve akademisyen
değişimlerimiz bulunuyor.”
diye konuştu.

“Ziraat Fakültesi ile Berlin
Humboldt Üniversitesi
Yaşam Bilimleri Fakültesi
2003 yılından bu yana
işbirliğini sürdürmektedir”
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Osman Erekul, 2003
yılından bu yana Berlin
Humboldt Üniversitesi Ya-

şam Bilimleri Fakültesi ile
yürütülen çalışmalar neticesinde Ziraat Fakültesinden 40 öğrencinin iki aylık
stajlarını Berlin Humboldt
Üniversitesinde tamamladığını ifade etti. Prof. Dr. Erekul, Staj faaliyetleri dışında özellikle yüksek lisans,
doktora ve doktora sonrası
25 öğrenci, asistan ve öğretim üyesinin Humboldt
Üniversitesine çalışma ziyaretlerinde bulunduğunu
ifade etti. Prof. Dr. Erekul,
“Erasmus ve proje bütçeleri
dışında öğrenci ve öğretim
elamanları değişimi için
Alman Akademik Mübadele Servisi ve Uluslararası
Teknik Stajyer Öğrenci De-

ğişimi Birliği, bugüne kadar
yaklaşık 70.000 Euro’luk bir
fon sağladı. Berlin Humboldt Üniversitesinden bu süre
zarfında toplamda 25 öğrenci ve öğretim üyesi Fakültemizi ziyaret etti. TÜBİTAK tarafından desteklenen
ve Üniversitemiz ile Berlin
Humboldt Üniversitesi’nin
yanı sıra uluslararası birçok
üniversite bulunuyor. Japonya’dan Tokyo ve Niigata Üniversitesi, Fransa’dan
French National Institute
for Agriculture Research
(INRA), Almanya’dan Dresden University of Applied
Sciences (HTWD) ile Leibniz Centre for Agriculture
Landscape Research (ZALF)
Üniversiteleri ve Araştırma
Enstitülerinin birlikte çalıştığı uluslararası proje yürütülmektedir. Bu projelerle
uluslararası paydaşlıklarımız artmakta ve bilgi paylaşımlarımız gerçekleşmektedir.” diye konuştu.

“Şeffaf bir yönetim
anlayışımız var”
Ziraat Fakültesinin şeffaf
bir yönetim anlayışına sahip

olduğunu ifade eden Dekan
Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu,
herkesin her şeyi isteği gibi
sorup öğrenebileceğini söyleyerek, “Bölüm başkanlarımızla toplanarak Fakültemize neler kazandırabiliriz?
Fakültemize bir taş daha
nasıl koyabiliriz bunu konuşuyoruz. Yönetim olarak
kendi fikirlerimizi dayatmıyoruz. Fikir jimnastiği yaparak Fakültemize nasıl bakış
açısı kazandırabiliriz, nasıl
mesafe kat ettiririz bunları
konuşuyoruz. Önümüzdeki
süreçte bölüm başkanlarımızı yönetime daha çok
dâhil edeceğiz. Bizim en
önemli
özelliklerimizden
biri şeffaf yönetim anlayışımızdır. Akademik kurulumuzda her şey sorulabilir,
konuşulabilir, Fakültemizle
ilgili kim ne öğrenmek isterse öğrenebilir.” dedi.

“Ziraat Fakültesi Kamu
- Sanayi işbirliğinin
nabzının attığı yerdir”
Kamu – Sanayi işbirliği denilince ilk akla gelen fakültelerden biri olduklarını
dile getiren Dekan Prof. Dr.
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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DOSYA
İbrahim Gençsoylu, bu işbirlikleri çerçevesinde sanayi
sektörünün işleyişi hızlandırılırken Ziraat Fakültesinin kazanımlarına dikkat
çekti. Prof. Dr. Gençsoylu,
Ziraat Fakültesi Biyosistem
Mühendisliği Bölümü’nün
Ülkemizde bulunan Tarım
Makinaları İmalatçılarının
ürettikleri ve satışını yaptıkları ekipmanların kredili satışına yönelik olarak Tarım
ve Orman Bakanlığı Bitkisel
Üretim Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan görevlendirmeler neticesinde birçok tarım alet ve makinasına deney raporu verdiklerini
söyledi. Bununla birlikte Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Kılıçkan, özellikle Menderes
Havza’sında yoğun olarak
bulunan tarım makinaları imalatçıları başta olmak
üzere tüm Türkiye’de faaliyet gösteren Tarım Makinası imalatçıları ile teknik ve
akademik bilgi paylaşımlarının yapılarak ortak projeler geliştirilmesi konusunda
bölüm olarak çalışmalarını
sürdürdüklerini ifade etti.
Prof. Dr. Gençsoylu “Bizim
sanayiye verdiğimiz des-
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tekleri sadece Aydın İli kapsamında düşünmeyin. Ülkemizin neresinden olursa
olsun bizden yardım talep
edildiği anda Fakülte olarak
elimizi taşın altına koyuyoruz. Firmalara danışmanlık
yapan akademisyenlerimiz
var. İlaç ruhsatlandırılmasından gübre analizine, su
ürünlerinden, gıda sektörüne kadar birçok alanda firmalara danışmanlık yapan
akademisyenlerimiz var. Bu
işbirliklerinden hem sanayi hem Fakültemiz hem de
akademisyenlerimizin kazanımları söz konusu oluyor.”
diye konuştu. Su Ürünleri
Mühendisliği Bölüm Başkanı Deniz Çoban, Üniversite
- Sanayi işbirliği kapsamında Su ürünleri Mühendisliği
alanında Ziraat Fakültesine
kazandırılan tesisler hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr.
Çoban, “Üniversite - Sanayi
İşbirliği çerçevesinde Üniversitemiz ile Kılıç Holding
arasında, 2014 yılında, “Alternatif İç Su Balıkları Yetiştiriciliği” isimli proje başlığı
altında imzalanan sözleşme
ile bölümümüze 750 m2 si
kapalı olmak üzere 1000
m2 alana sahip yaklaşık de-

ğeri 300.000 $ olan bir tesis
kazandırılmıştır. Kazandırılan bu tesis, Ziraat Fakültesi,
Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesinde, “Su Ürünleri
Araştırma ve Uygulama Birimi” olarak görevine devam
etmekte olup, özel sektörün
Ar - Ge için yapmış olduğu
ilk ve en büyük yatırım olarak Üniversitemiz tarihine
geçmiştir. Yine Kamu - Sanayi işbirliği çerçevesinde ana
binamızda bulunan 2 laboratuvarımız mevcuttur. Bu
laboratuvarlarda özel sektörün ihtiyacı olan analizler
(su ve sediment analizleri,
histolojik analizler, balık

yemi analizleri, morfometrik
analizler vb.) yapılmaktadır.
Bu alt yapı gerek öğrenci
uygulamalarında gerekse
bilimsel araştırmaları sürdürebilecek yeterliliktedir.”
diye konuştu.

“Kamu – özel ayrımı
yapmaksızın bilgi
ve tecrübelerimizi
paylaşıyoruz”
Ziraat Fakültesinin, bağlı
bulunduğu Menderes Havzasından talep gelmesi
durumunda Ülkemizin en
uç noktasına kadar kamu –
özel fark etmeksizin hizmet
üreten bir kurum olduğuna
dikkat çeken Dekan Prof. Dr.
Gençsoylu, “ Sanayi raporlarımız, danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra kamu
kurumlarımızdan
gelen
taleplere de hizmet üretiyoruz. Bununla beraber köy
köy kahvehane kahvehane
dolaşarak üreticilerimize;
modern tarım teknikleri, gübreleme, zararlılarla
mücadele ve daha birçok
konuda eğitimler veriyoruz.
Kurulma aşamasında olan
Adnan Menderes Müzesi’nin
peyzaj çalışmaları Fakültemiz nezaretinde yürütülüyor. Kamu kurumlarımızdan ve belediyelerimizden

gelen peyzaj taleplerine
yardımcı oluyoruz. Özellikle son dönemlerde dünya
ölçeğinde kestane üretimi
yapan tüm ülkelerin başı
kestane kanseriyle derttedir.
Ziraat Fakültesi olarak yine
taşın altına elimizi koyduk.
Ülkemizin en fazla kestane üretimini gerçekleştiren
Aydın’ın ve İzmir’in Ödemiş,
Beydağ gibi ilçelerinin kestane varlığını tehdit eden
kestane kanseriyle mücadelemiz ilgili akademisyenlerimiz nezdinde devam etmektedir.” dedi.

“Kestane Kanseriyle
Mücadele Merkezi kurmak
için çalışma yürütüyoruz”
Türkiye, dünya kestane üretiminde söz sahibi ülkelerin başında geliyor. Her ne
kadar kestane ve kestane
mamulleri konusunda Bursa akla gelse de Ülkemiz
kestane üretiminin büyük
bir çoğunluğu Aydın’da gerçekleştiriliyor. Son dönemlerde tüm dünyada olduğu
gibi ülkemiz kestane bah-

çelerini tehdit eden kestane kanseri, yetişmesi uzun
yıllar alan bu ağaçların
kurumasına yol açıyor. Bu
amansız hastalıkla mücadele eden kurumların başında
gelen Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nin yürüttüğü
çalışmaları Dekan Prof. Dr.
İbrahim Gençsoylu’dan dinledik. Prof. Dr. Gençsoylu,
“Kestane İlimizin en önemli
tarım ürünlerinden biridir.
Kestane bahçelerini tehdit
eden kestane kanserinin
bir an önce çözüme kavuşturulması
gerekmektedir.
Kestane ağacı veya meyve
ağaçları tek yıllık ürünler
gibi düşünülmemelidir. Bu
ağaçların ürün vermeye
başlaması uzun yıllar alabiliyor. Dolayısıyla meyve
veren bir ağacın hastalığa
yakalanması ve bunun yerine yeni fidanların yetiştirilmesi uzun yıllar alacaktır.
Bu yüzden kestane ağaçlarımızı bir an önce tedavi
altına almamız gerekmektedir. Kestane kanseriyle ilgili
bölgeden gelen talepler var.
Bu talepler doğrultusunda
akademisyenlerimizin çalış-

maları var. Kestane kanseri
normal yöntemlerle mücadele edilecek bir hastalık
değil. Hocalarımız geliştirdikleri bir yöntemle kestane
ağaçlarını tedavi edebiliyor.
Bu konuda Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’in ve Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın
(GEKA) destekleriyle tüm
bölgeye hizmet edecek ‘Kestane Kanseriyle Mücadele
Merkezi” kurmayı düşünüyoruz. 2020 yılı içerisinde
bu merkezi açmayı planlıyoruz. Sıkıntılı olan her alanda
Fakültemizin Aydın halkının
yanında olmasını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

Projeler yerleşke içinde
hayata geçiyor
Uygulama alanlarının büyüklüğü ve projelerin zenginliğiyle dikkat çeken Ziraat Fakültesi’nde tarımsal
üretim ve tarımsal üretimin
geliştirilmesine
yönelik
projelerin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları
kullanılarak insan yaşamını
kolaylaştıracak projelere de

imza atılıyor. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Biyosistem Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan’ın Ziraat Fakültesi
Yerleşkesinde
Lisansüstü
çalışmalar ve projeler ile
Fakülte Çiftliğinde bulunan
Tarım İşçisi Dinlenme Evinin tüm elektrik ihtiyacını
güneş panelleri kullanarak
yenilenebilir enerji kaynağı
ile karşılıyor. Bununla birlikte Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan’ın
danışmanlığında yapılan bir
çalışmada güneş enerjisi ile
çalışan kendi yürür yem karma makinası prototipi üretildi. Bununla beraber Prof.
Dr. Ahmet Kılıçkan danışmanlığında Ziraat Fakültesi
öğrencilerince hazırlanan
ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) tarafından 2209
A kapsamında desteklenen
güneş enerjili cep telefonu
şarj istasyonu öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Bu
projeyle öğrenciler, ders
aralarında veya kantini kullanırken şarj istasyonunda
telefonlarını şarj edebiliyor.
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SAĞLIK

Doç. Dr. Aylin Eryılmaz

KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Aylin Eryılmaz
Baş ve Boyun
Kanserlerine dikkat çekti
Haber - Foto : Zeynep Şule Yüksel

Ü

niversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Eryılmaz ‘Baş ve Boyun Kanserleri’ hakkında merak edilen soruları
yanıtlayarak Baş ve Boyun Kanserlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Baş boyun kanserleri
nelerdir?
Baş ve boyun kanserleri;
ağız boşluğu, dudak, yanakların iç kısmı, diş eti, damak,
dil, dilkökü, bademcikler,
ağız tabanı, burun boşlukları, boğazın en üst kısmında
bulunan geniz (nazofarinks),
yüz kemikleri içinde bulunan sinüsler, boğazın alt
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kesiminde yer alan yemek
borusunun giriş kısmı (hipofarinks), ses tellerinin yer
aldığı gırtlak (larinks), tiroid
ve tükrük bezleri kanserlerini kapsar.

Baş boyun kanserlerinin
nedenleri nelerdir?
Sigara ve benzeri ürünlerle
nikotin kullanımı, alkolizm

ve kötü beslenme baş ve
boyun kanserlerinin başlıca
nedenleridir. Sigara kullanımının yaygın olduğu ülkemizde ağız içi ve gırtlak
kanserlerini sıkça görmekteyiz. Korunmasız uzun süre
güneş ışığına maruz kalma
dudak kanseri ile ilişkili olabilir. Bazı baş boyun kanserleri; Epstein-Barr Virüs, Human Papilloma Virüs (HPV)

ile ilişkili olabilmektedir.
Radyasyon bir etken olabilmektedir. Yine birçok genetik neden de kanser oluşumuna neden olabilmektedir.

Baş ve boyun kanserleri
nasıl belirti verir?
Baş ve boyunda şişlik, ağız
içinde, dilde veya dudakta
iyileşmeyen yaralar (küçük

kabuklanmalar
şeklinde
başlayabilir), ağızda uyuşukluk hissi, diş protezinin
rahatsızlık vermesi, çiğneme ve yutma güçlüğü, ses
kısıklığı, seste kabalaşma,
nefes alma güçlüğü, boğazda bir şey takılıyormuş gibi
hissetme, burun tıkanıklığı
veya burun kanaması, göz
çevresinde şişlik veya çift
görme olabilir. Son aylarda
hızlı kilo verme eşlik edebilir. Özellikle ileri yaşta olan
hastalarda boyunda şişlik
varsa mutlaka tetkik edilmelidir.

Baş ve boyun
kanserlerine nasıl tanı
konur?
Hastanın ağız içi, burnu,
boynu, tükürük bezleri ayrıntılı muayene edilir. Burun,
gırtlak, yutak endoskop ile
detaylı incelenir. Şüpheli
bölgelerden patolojik inceleme için biyopsi ile parça
alınır Biyopsi esnasında
lokal veya genel anestezi
gerekebilir. Radyolojik incelemeler olarak ultrasonog-

rafi, bilgisayarlı tomografi,
manyetik rezonans, PET gibi
görüntülemelerden yararlanılabilir.

Baş ve boyun
kanserlerinin tedavisi
nasıl planlanır?
Baş ve boyun kanserlerinin
tedavisinde
multidisipliner yaklaşım gereklidir. Baş
boyun kanserleri ile ilişkili;
kulak burun boğaz, onkoloji, plastik cerrahi, radyoloji,
radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, patoloji doktoru ortak
bir toplantı ile hastalar ile
ilgili kararlar alınmaktadır.
Bu toplantı yıllardır her Çarşamba saat 12.45 de Radyoloji Toplantı salonunda yapılmaktadır. Bazı hastalara
tek ana yöntemle (cerrahi,
ışın tedavisi veya ilaçla tedavi) yeterliyken, bazı hastalara bileşik tedaviler gerekir.
Bazı ileri evre hastalara ise
cerrahi yapılıp sonrasında
ışın ve kemoterapi tedavisi
verilebilmektedir. Kanserin
evresi, tipi, hastanın yaşı,
mesleği tedavinin planlan-

masında önemlidir.
Erken tanı tedavide çok
önemlidir. Erkenden bize
başvuran hastalarda çok
daha sınırlı cerrahiler veya
sadece radyoterapi ile çok
iyi yanıtlar alınabilmektedir.
Baş boyun kanserleri; nefes
alma, yutma, konuşma gibi
fonksiyonların olduğu bir
bölgede olduğu için erken
dönemde başvurulduğunda
bu fonksiyonları bozmadan
ameliyatlar yapılabilmektedir. Örneğin erken bir gırtlak kanserinde havayoluna
geçici bir delik açılıp sonrasında kapatılabilmekte iken,
ileri evrede kalıcı bir delik
oluşturulmaktadır.

Yaptığınız baş boyun
kanseri ameliyatları
nelerdir?
Kliniğimizde her tür gırtlak
(larinks) kanseri cerrahisi
yapılmaktadır. Açık cerrahiler, endoskop ile yapılan
cerrahiler,boyun
diseksiyonları yapılmaktadır. Boyun kitlelerinin cerrahisi

yapılmaktadır. Tükrük bezi
tümörlerinin cerrahisi yüz
siniri özel bir alet ile kontrol edilerek en hassas şekilde yapılmaktadır. Ağız
içi kanserlerinde gereklilik
halinde çene kemiği tutulumda kemik çıkarılacak
şekilde cerrahiler yapılıp
plastik cerrahi de ameliyata
girip kemik veya doku onarımını yapmaktadır. Yüzümüzde yer alan sinüslerin
kemikleriyle beraber, gerekirse damağı veya gözü de
içerecek şekilde cerrahileri yapılıp diş hekimliği ile
beraber protezler ile onarım yapılmaktadır. Yine her
tür boyunda yer alan kistik
kitlelerin cerrahisi yapılmaktadır. Kliniğimizde Baş
Boyun Kanseri hastalarının
takibi kliniğimizde düzenli
olarak yapılmaktadır. Hastalar ameliyattan sonra ilk yıl
her ay takibe çağrılmaktadır.
Belli aralıklarla bazı tahliller ve görüntülemeler istenip tekrar Baş Boyun Konseyinde görüşülüp takipleri
yapılmaktadır.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Öğrenciler Ağaç Dikme Şenliğinde buluştu
Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi,
Eğitim Fakültesi ve Aydın
Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından ortak yürütülen
etkinlik kapsamında düzenlenen ‘Ağaç Dikme Şenliği’
4 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.
Hastane Yönetimi,
ADÜ
Genç TEMA Topluluğu üyeleri, öğrenciler ve personelin katılımı ile gerçekleşen
etkinlikte, yaklaşık 250 ağaç
ve yer örtücü toprakla buluştu.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi alan öğrencileriyle
her yıl gerçekleştirilen fidan
dikme etkinliği bu yıl “Daha
Yeşil Bir Kampüs İçin El
Ele”sloganı ile Hastanemiz
bahçesinde gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Dilek Karışan
Korucu’nun rehberliğinde

Etkinlik kapsamında dikilecek olan fidanların temini
Aydın Orman İşletme Mü-

dürlüğü tarafından sağlanmış olup şenlik kapsamında
Çınar, Sığla, Fıstık Çamı türlerinde ağaçlar ve yer örtücüler Hastanemiz bahçesine
dikildi. Dikilen fidanların
yeşerebilecekleri uygun yer
tespiti, Hastanemiz Çevre
Mühendisi Barbaros Yıldız
ve Orman Genel Müdürlüğü personeli Şef Emre Bar-

lak’ın uzmanlık bilgileriyle
belirlenirken yerlerin ön
hazırlığı fakülte öğrencileri
Aleyna Yıldırımhan ve Kadircan Göral’ın çalışmaları
ile gerçekleşti.
Etkinlik ağaç dikimi sonrasında toplu fotoğraf çekimi
ile sona erdi.

Pedasa Çalışmaları Arkeoloji Bölümü öğrencileriyle
buluştu
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen
‘Pedasa ve Leleg Yarımadasında Ölü İnançları’ isimli
konferans, 10 Aralık 2019
tarihinde Atatürk Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan
Diler’in konuşmacı olarak
katıldığı konferans öncesinde Üniversitemiz Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
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Dr. Murat Çekilmez, konferansla ilgili bilgi verdi.
Sunumunda Pedasa antik
kenti hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Adnan Güler,
“Pedasa Bodrum Yarımadasında, bizim Leleg Yarımadası dediğimiz yerde önemli
bir antik kent. M.Ö 13. yüzyıla uzanan bir tarihi var.
Pedasa`nın Bodrum Yarımadası için başka bir önemi
de çevresi çok iyi korunmuş
ve çevresi ormanlık bir alan
olduğundan hiç yapılanma

gerçekleşmemiş. Böylece
eski kent hiç bozulmadan 3
bin yıl önceki haliyle okuyabiliyorsunuz. Bunun ben çok
önemli bir değer olduğunu
düşünüyorum.” dedi.
Yapılan çalışmalarla bölge
tarihi ve arkeolojisi adına
önemli bilgiler edindik
Gerçekleştirdikleri kazı çalışmalarıyla 14. yüzyılın
izlerini sürdüklerini ifade
eden Prof. Dr. Güler, “Çalışmalarımızda bölge tarihi
ve arkeolojisi için çok
önemli bilgiler elde
ettik. Antik
kentin yerli halkı ve
tümülüsleri
(oda mezarlar) ile ölü
gömme ge-

lenekleri hakkında edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağım.” dedi. Leleglerin
ölü gömme gelenekleri,
tanrı inançları ile Anadolu`nun yerli halkı gibi bir yaşam tarzına sahip olduğunu
belirten Güler, Bodrum Yarımadasındaki yapılanmanın,
Pedasa antik kenti için çok
büyük bir risk oluşturduğunun altını çizdi. Güler “Pedasa`nın altından bir tünel
ve diğer yarımadanın yapılanmamış alanından da bir
viyadük ve köprülerle geçen
bir çevreyolu projesi var.
Esasında bu projeler antik
kente çok ciddi zararlar verebilir. Bizim bütün çabalarımız arkeolojik anlamda olduğu kadar, doğal anlamda
da yarımadaya sahip çıkmak
ve korumaktır. Çünkü bunun
gelecekte kültür turizmine
de çok faydası olacağını düşünüyorum.” dedi.

ADÜ bilimin ışığında geleceğin üniversitesi olmayı hedefliyor

Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
tarafından düzenlenen ‘Bilim
ve Geleceğin Üniversiteleri’ konu başlıklı seminer, 13
Aralık 2019 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Seminerin
konuşmacısı
Türkiye Bilimler Akademisi

(TÜBA) Asli Üyesi Hacettepe
Üniversitesi Kimya Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil
Denizli, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülük etmiş olduğu
modern üniversite kuruluşlarının, bilim ve araştırma çalışmalarını arttırmaya yönelik
neler yapabileceği, ne gibi
faaliyetler yürütülmesi ge-

rektiği konusunda çeşitli bilgiler aktardı. Prof. Dr. Denizli,
bilimin ancak yüksek bütçelerle ilerleyebileceğini ‘para
olmazsa bilim de araştırma
da olmaz’ sözleriyle ifade etti.
İyi bir üniversite olabilmek
için sadece bilgi vermek değil, öğrencilere yeni düşünme
becerilerinin de kazandırıl-

masına yönelik eğitimlerin
verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Adil Denizli, ancak bu şekilde gelişmiş bir
ülke olabileceğimizi belirtti.
Etkinlik, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay
Metin’in, Prof. Dr. Adil Denizli’ye teşekkür belgesi takdim
etmesiyle sona erdi.

Bilimsel Makale Yazım Kuralları ve Yayımlama Süreci
Panelleri devam ediyor
Üniversitemiz Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 12 Aralık 2019
tarihinde “Bilimsel Makale
Yazım Kuralları ve Yayımlama Süreci” konulu panel
düzenlendi.
Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Ali Akyol koordinasyonunda
eğitim birimlerinde bir dizi

halinde yapılması planlanan panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Sacit Hadi Akdede yaparken Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Pınar Okyay ve Prof. Dr. Filiz
Abacıgil konuşmacı olarak
yer aldı.
Panele, Fakülte Dekanı Prof.

Mehmet Erdemir Gündoğmuş, öğretim üyeleri ve öğrenciler olmak üzere 41 kişi
katıldı.
Katılımcılar, panel sonrası
gerçekleştirilen geri bildirim anketi ile Sosyal Bi-

limlerde makale yazma becerisinin ve bununla ilgili
detaylı eğitimlerin verilmesinin yararlı olacağını, gerçekleşen panelin motivasyon için önemli olduğunu
ifade etti.

Bozdoğan MYO’da AIDS Bilgilendirme Semineri verildi
Bozdoğan Meslek Yüksekokulunda (MYO) Dünya
AIDS Günü kapsamında HIV
virüsü ve AIDS hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak
amacıyla 5 Aralık 2019 tarihinde AIDS bilgilendirme
semineri düzenlendi.

Dr. Pınar Seçkin ve Hemşire
Hatice Dalar’ın konuşmacı
olarak katıldığı seminerde,
AIDS’in ilk teşhis edildiği tarihten günümüze kadar geldiği yayılış durumu, hastalığın bulaşma şekli, belirtileri,
tedavi ve korunma yöntem-

leri anlatıldı.
Öğrencilerin HIV ve AIDS
konusunda sorularının yanıtlanmasının
ardından
öğrencilere ve Meslek Yüksekokulu akademik personeline tanıtıcı broşürler dağıtıldı.
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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Buharkent MYO’da Ermeni Meselesi konuşuldu
Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından
düzenlenen “Ermeni Meselesi Gerçeği” adlı konferans,
4 Aralık 2019 tarihinde Buharkent Meslek Yüksekokulu Mehmet Parmaksızoğlu
Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
‘Haydi Buharkent Üniversiteye’ projesi kapsamında
düzenlenen konferanslarla
sağlanan Üniversite ve halk
buluşması, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana

Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan,
“Ermeni Meselesi Gerçeği”
başlığıyla konferans verdi.
Buharkent İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent
Belediye Başkanı Mehmet
Erol, Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Mesut Kırmacı, Buharkent
Meslek Yüksekokulu idari ve
akademik personeli, Buharkent halkı ve öğrencilerin
de katılımıyla gerçekleşen
konferansta tarihi belgelere
dayanarak anlatılanlar ka-

tılımcılar tarafından büyük
ilgi gördü.
Konferans sonunda yapılan
soru cevap bölümünde ise
katılımcıların soruları alınarak Prof. Dr. Dilşen İnce

Erdoğan tarafından tüm sorular yanıtlandı.
Katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan konferans, plaket ve çiçek takdimi
ile son buldu.

Çocuk İstismarına Bütüncül Bakış Paneli gerçekleşti
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Her Çocuk Bir Gelecek Topluluğu
tarafından organize edilen
Çocuk İstismarına Bütüncül
Bakış Paneli, 17 Aralık 2019
tarihinde Atatürk Kongre
Merkezi Miletos Salonu’nda
gerçekleşti.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan
Büyüköztürk Karul, Dünya
Sağlık Örgütüne göre çocuk
istismarı tanımını dinleyicilerle paylaşarak başladığı
konuşmasında, çocuk istis-
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marını önlemeye yönelik
yapılan çalışmaları anlattı.
Çocuk Gelişimi Bölümü 2.
sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği ritim oyununun
ardından Aydın İli Çocuk
Komitesi Yetişkin Temsilcisi
Sosyal Hizmet Uzmanı Cana
Dede, ülkemizdeki çocuk
hakları, sosyal hizmetlerin
çocuk alanındaki çalışmaları ve her ilde bulunan çocuk
hakları komitelerinin çalışma prensipleri hakkında
bilgi verdi.
İl Çocuk Komitesi Başkanı
Toygun Önal, Komite Üyeleri Alper Türker, Beyza Dilşat

Sarı ve Melis Günay ilimizde
Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesinin faaliyetlerini katılımcılarla paylaştılar.
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selvinaz Saçan
moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumda Aydın
Çocuk Şube Müdürlüğünde
görev yapan Sosyal Hizmet
Uzmanı Dicle Demirpençe,
Çocuk İzlem Merkezinde Çocuk Gelişimci olarak görev
yapmakta olan Hilal Gökgedik, Çocuk Hakları Komisyonunda görev yapmakta olan

Av. Ceyda Boğa sunumlarıyla bilgi verdi. Oturumda;
çocuk ihmal ve istismarında
vakıfların işlevi, çocuk izlem
merkezinin yürüttüğü görevler, cinsel istismar konusunda baronun faaliyetleri
ve istismar tipleri katılımcılara aktarıldı.
Oturum sonunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Güler Ünal
panelistlere teşekkür belgesi verdi.
Çocuk Ergen Psikiyatri Ana
Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr.
Hatice Aksu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci
oturumda Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nda görev yapan
Dr. Kaan Cem Özcan, Aydın
Çocuk Mahkemesinde görev
yapan Psikolog Danışman
İsmail Çekin, Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğünde görev yapan
Uzm. Çocuk Gelişimci Özlem
Demiröz Aksoy sunumlarıyla katılımcılara bilgi verdi.

Lise Öğrencileri Davutlar MYO Bölümlerini Tanıdı
Üniversitemiz Davutlar Meslek Yüksekokuluna
(MYO) gerçekleşen meslek
lisesi ziyaretleri ile öğrencilere alanları ile ilgili bilgi
verilerek okudukları bölümleri ayrıntılarıyla tanımaları
sağlandı.
Davutlar MYO’ya Zübeyde
Hanım Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nden Ziyaret
Üniversitemiz
Davutlar
MYO ile Aydın Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi arasında imzalanan iş birliği protokolü
kapsamında lise öğrencileri
ve öğretmenleri, 16 Aralık
2019 tarihinde Yüksekokulumuzu ziyaret etti. MYO
Müdürü Dr. Öğ. Üyesi Aziz
Bostan, , Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Dr. Erhan Coşkun
ve Öğr. Gör. Bilge Sevim
Okuyan, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilere, Yüksekokul
Turizm ve Otel İşletmeciliği,
İkram Hizmetleri ve Aşçılık
Programları ve içerikleri
hakkında bilgi verdi.

Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleşen tanışma
toplantısında, Aşçılık Programı Öğr. Gör. Ozan Güngör
ve İkram Hizmetleri Programı Öğr. Gör. Betül Yeşiltepe
Erkayıran, öğrencilere alanları hakkında bilgi vererek
sorularını yanıtladılar.

Gör. Ozan Güngör, öğrencilere uygulama mutfaklarını
gezdirerek mesleki bilgiler
verdiler.

Toplantının ardından Aşçılık
Programı Dr. Öğ. Üyesi Emrah Köksal Sezgin ve Öğr.

Üniversiteleri ve bölümleri
tanıma kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğren-

Davutlar MYO’yu Muğla-Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ziyaret
etti.

cilere, MYO Müdürü Dr. Öğ.
Üyesi Aziz Bostan ve Müdür
Yardımcıları Öğr. Gör. Dr.
Erhan Coşkun ve Öğr. Gör.
Bilge Sevim Okuyan Yüksekokul bölümleri hakkında
bilgi verdi.
Bilgilendirme toplantısının
ardından öğrenciler, Yüksekokul dersliklerini, kütüphanesini ve uygulama mutfaklarını gezdi.

Davutlar MYO öğrencilerinden ‘Her Can Bizim İçin
Önemlidir’ projesi
Üniversitemiz Davutlar
Meslek Yüksekokulu (MYO)
öğrencileri, 16 Aralık 2019
tarihinde Kuşadası Hayvan
Barınağı ve Rehabilitasyon
Merkezini ziyaret etti.
Öğr. Gör. Bilge Sevim Okuyan
öncülüğünde sosyal sorumluluk projeleri dersi kapsamında gerçekleşen ziyarette, Öğr.
Gör. Nurcan Yılmaz ve Nurgil
Gürcan da bulundu.
Barınak yetkilileri tarafından,
Yüksekokul öğrencilerine ba-

rınağın işleyişi ve hayvan sahiplenmenin önemi hakkında
bilgilendirme yapılırken, öğrenciler hayvanların yaşam
alanlarının temizlenmesine
yardım etti. Ders kapsamında
öğrenciler arasında toplanan
mama bağışları barınağa teslim edildi.
Öğrencilerimizin “Her Can Bizim İçin Önemlidir” sloganıyla gerçekleştirdikleri projeye,
Kuşadası Belediyesi araç tahsisi ile destek verdi.
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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Öğretim üyelerimizin kitabı yayımlandı
Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Öğretim Üyelerinden Doç.
Dr. Aysun Sarıbey Haykıran
ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet
Başaran’ın “19. Yüzyılın İlk
Yarısında Aydın Merkez Köylerinin Sosyo - Ekonomik Yapısı” adlı kitabı yayımlandı.
Üniversitemizin 82. yayını
olarak basılan kitap, Aydın’a
ilişkin Osmanlı Arşivinden
elde edilen 1844 - 1845
yıllarındaki Temettuat def-

terleri incelenerek oluşturuldu. Doç. Dr. Haykıran ve
Dr. Öğretim Üyesi Başaran,
meslek, menkul ve gayr-i
menkul, hayvan ve vergi
kaynaklarını
değerlendirerek köylerin sosyo - ekonomik durumlarını kaleme
aldıklarını ifade ederken
daha önce Kuyucak, Sultanhisar, Yenipazar ve İncirliova’yla ilgili de sosyo - ekonomik tarih çalışmalarında
bulunduklarını aktardılar.

Üniversite
gençlik
buluşmasında
gençlik ve
bağımlılık
anlatıldı

Koçarlı MYO öğrencileri özel gereksinimli
çocuklarla fide dikti
Üniversitemiz Koçarlı
Meslek Yüksekokulu (MYO)
öğrencileri, 3 Aralık Dünya
Engeliler Günü kapsamında Hacı Hüseyin Aslan Özel
Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu’nu ziyaret ederek
hobi bahçesinde fide dikimi
gerçekleştirdi.
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör.
Ayfer Ergezen, Organik Tarım Programı Öğr. Gör. Nuri
Kilimci eşliğinde, Organik
Tarım Programı öğrencilerinin eşliğinde okulda bulunan hobi bahçesinde çeşitli
kış sebzelerinden oluşan
fide dikimi etkinliğine katılan özel gereksinimli ço-
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cuklar keyifli vakit geçirdi.
Özel gereksinimli gençlerin tarımla uğraşarak doğayı tanıma konusunda
deneyim kazanacaklarını

söyleyip toprağın iyileştirici gücünden söz eden Öğr.
Gör. Ayfer Ergezen, “ ‘3 Aralık
Dünya Engeliler Günü’ tüm
dünyada engelli haklarına
dikkat çekildiği, sivil toplum kuruluşlarının çeşitli
etkinlikler düzenlediği bir
gündür.
Engelli çocuklar için en
büyük sorunlardan biri
olan sosyalleşme adına
benzer projelerle üniversite gençliğinin özel çocuklarla bir araya gelmesi
hem özel çocuklarımıza
katkı sağlayacak hem de
gençlerimizin farkındalığını arttıracaktır.” dedi.

Üniversitemiz Germencik
Yamantürk Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Germencik
Müftülüğü tarafından düzenlenen Üniversite Gençlik Buluşması kapsamında
‘Gençlik ve Bağımlılık’ temalı konferans, 18 Aralık 2019
tarihinde Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Kuşadası Müftüsü Vehbi
Akşit’in konuşmacı olarak
katıldığı etkinliğe, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık,
Germencik Belediye Başkan
Yardımcısı Aydın Bircan, İlçe
Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Nacar,
Germencik Yamantürk MYO
Müdürü Doç. Dr. Mustafa
Sürmen, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Erdinç Vural,
Öğr. Gör. Nergiz Yüksel, akademik ve idari personel ile
öğrenciler katıldı.
Konferans sonrasında, Germencik Müftülüğü personelince okul bahçesinde verilen yemek ikramı sonrası
etkinlik sona erdi.

Öğretim üyemiz en iyi yayın ödülüne layık görüldü
Göz Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyemiz Doç.
Dr. Tolga Kocatürk ve arkadaşlarının kuru göz hastalığı ve tedavisi ile ilgili
yaptığı çalışma, Türk Oftalmoloji Dergisi tarafından en
başarılı yayın ödülüne layık
görüldü.
Türk Oftalmoloji Derneğinin 53. Ulusal Kongresi’nde yapılan ödül töreninde
Doç. Dr. Tolga Kocatürk’e
plaket takdim edildi. Kuru
göz hastalığı ile ilgili bilgi
veren Doç. Dr. Kocatürk, hastalığın özellikle son yıllarda
artış gösterdiğini, hastanın
yaşının ve çevresel faktörlerin yanı sıra, özellikle romatolojik hastalıklar gibi
bazı hastalıkların, kullanılan çeşitli ilaçların, menopoz döneminde olduğu gibi
hormonal
değişikliklerin,
vitamin eksikliklerinin kuru
göze neden olabileceğini
belirtti. Özellikle bilgisayar
ve tabletlerin uzun süreli
kullanıldığı, uzun süreli okumaların yapıldığı dönemler-

de azalan göz kırpma sayısı
nedeniyle kuru göz semptomları ortaya çıkabildiğine
değinen Kocatürk, havanın
sıcak - kuru olması, klimalı,
sigara dumanının olduğu
ortamlarda
bulunulması,
kontakt lenslerin uzun süre
kullanılması ve göz alerjilerinin de kuru göz hastalı-

ğında görülen yanma, batma, kızarıklık, yabancı cisim
hissi ve bunlara bağlı olarak
ortaya çıkan göz yaşarması
şikayetlerinin belirgin hale
gelmesine yol açabildiğini
söyledi.
İleri kuru göz olgularında
korneada oluşan inflama-

tuar sürecin korneaya hasar
verebildiğini ve bu durumun görmeyi ciddi biçimde etkileyebileceğini ifade
eden Doç. Dr. Kocatürk, görme kaybının önlenmesi için
kuru göz hastalığının takip
ve tedavisinin uygun biçimde yapılmasının çok önemli
olduğunu belirtti.

Öğretim üyemizin kitabı yayımlandı
Üniversitemiz Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Aslı Yenipazarlı’nın editörlüğünü yaptığı “21. Yüzyılda Dünya
Ekonomisi” başlıklı kitabı
yayımlandı.
Tarihsel boyutuyla oldukça
geniş dönemler ile incelemenin mümkün olduğu
dünya ekonomisi, bu kitapta, “yirmi birinci yüzyıl” sınırlandırması ile seçilmiş
temel başlıklar altında ele
alındı. Bu amaçla kitapta,

20. yüzyılın önemli sayılabilecek ekonomik ve küresel
dönüm noktalarının 21. yüzyıla yansımaları, gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler
perspektifinde incelenerek
küresel ekonomik değişimlerin, temel ekonomik göstergeler ışığında ayrı ayrı
fotoğrafı çekildi.
Kitabın içeriğinde yer alan
çalışmalar farklı üniversitelerde iktisat, maliye, ekonometri gibi farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerin
katkılarıyla oluşturuldu.
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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‘Yaratıcı Beyin ve Teknoparklar’ etkinliği gerçekleşti
Üniversitemiz İnovatif
Düşünme Topluluğu tarafından düzenlenen “Yaratıcı
Beyin ve Teknoparklar” konulu etkinlik, 11 Aralık 2019
tarihinde Nazilli İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi
(İİBF) Konferans Salonu’nda
gerçekleşti.
Etkinliğe; Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir
Gündoğmuş, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz,
Topluluk Danışmanı Doç.
Dr. Hüseyin Şenkayas, akademisyenler ve öğrenciler
katıldı.
İnovatif Düşünme Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Hüseyin Şenkayas’ın motive edici
konuşmasıyla başlayan etkinlikte; neden topluluklara üye olunması gerektiği,
toplulukta yer almanın öğrencilere sağladığı faydalar,
topluluğun hedefleri, planlanan etkinlikler Şenkayas
tarafından anlatıldı.
Eğitmen, Profesyonel Men-

tor Koçu ve NLP Uzmanı
olan Dilara Altınkan konuşmasında, eğitimin önemi, beynin öğrenme süreci,
nöronların ve bilgi alışverişi
sağlayan sinaps bağlantılarının çalışma sistemi, kişisel
strateji belirleyerek hayatın
nasıl başarıya yöneltilebileceği, inovasyonun önemi,
her yeniliğin bir inovasyon
olmadığı ve inovasyon çeşitleri konularına yer verdi.
Altınkan, başarılı ve mutlu
bir yaşam için motive edici
sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Yaratıcı Düşünme Teknikleri
Uzmanı, Fotografik Hafıza
Eğitmeni ve İnovatif Düşünme Topluluğu Başkan
Yardımcısı Kenan Menteşe
konuşmasına, yaratıcı düşünerek üretilen bir ürünün
tasarımındaki ufak bir değişimin satışları nasıl %100
arttırabileceğini gösteren
çarpıcı bir örnek vererek
başladı. Kalıcı hafızaya bir
bilgiyi kaydetmenin nasıl

kontrollü ve bilinçli yapılabileceğini anlatan Menteşe,
eğitimli bir hafızanın hızlı
öğrenmeye etkisini gösteren interaktif bir gösteri
yaptı.
ADÜ Teknokent A.Ş. Genel
Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem,
mevcut firmalara ve girişimcilere projelerinde ve iş
fikirlerinde finans, teknik ve
pazara giriş destekleri sağlayan teknoparkların kuruluşundan bu yana gelişim
ve yaygınlaşma sürecini

katılımcılara aktardı. Hali
hazırda 57 öğrenci projesinin Teknokent’te kuluçka
aşamasında bulunduğunu
ve destek aldığını belirten
Doç. Dr. İyem, Teknokent ile
iş birliği yaparak pazarda
kendine yer bulan öğrenci
girişimcilerinim başarı hikâyelerini anlattı.
Etkinlik sonunda, Nazilli
İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş,
konuşmacılara tebriklerini
sunarak, plaketlerini verdi.

İletişim Fakültesi bünyesinde ‘Reklam Ustaları Portreler
Sergisi’ düzenlendi
Üniversitemiz İletişim Fakültesi Reklam ve PR Atölyesi tarafından düzenlenen
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey’in ‘Reklam Ustaları Portreler Sergisi’, 19 Aralık 2019
tarihinde ADÜ Park’ta bulunan İletişim Fakültesi Uygulama Merkezi’nde açıldı.
Ayrıca sergide İlancılık Reklam Ajansı Eş Başkanı Ender
Merter, öğrencilerle kısa bir
söyleşi gerçekleştirdi.
Sergi açılışına Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra
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Atabey ve İlancılık Reklam
Ajansı Eş Başkanı Ender
Merter’in yanı sıra İletişim
Fakültesi Dekanı Halim
Esen, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener,
İletişim Fakültesi öğretim
elemanları ve öğrencileri de
katıldı.
Sergi açılışında konuşan
Ender Merter; “Burada göreceğimiz portreler basit portreler gibi görünse de çok
değerli portrelerdir. Portrelerdekiler, yüz - yüz elli yıllık
reklam ajansı kurucuları-

dır. Reklamcılık sektörünün
gelişmesinde büyük önem
sahibi olan isimlerin portreleridir.” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasından sonra katılımcılarla sergi gezilirken Dr. Öğr. Üyesi Zehra
Atabey konukları portreler

hakkında bilgilendirdi. Sergi
sonunda konuklara plaketleri takdim edildi. İletişim
Fakültesi Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü öğrencisi Gökhan Dolapçı tarafından kısa bir gitar dinletisiyle etkinlik son buldu.

Aydın İli ADÜ’lü öğrencilerle kalkınmayı hedefliyor

Üniversitemiz İnovatif
Düşünme Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ‘Yaratıcı Beyin ve Teknoparklar’ konu başlıklı seminer,
23 Aralık 2019 tarihinde
Atatürk Kongre Merkezi
Magnesia Salonu’nda gerçekleşti.
Seminere,
Üniversitemiz
Rektör Danışmanı Hüseyin
Turgut, İnovatif Düşünme
Topluluğu Danışmanı Doç.
Dr. Hüseyin Şenkayas, ADÜ
Teknokent AŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Eğitmen NPL Uzmanı Dilara Altınkan ve Yaratıcı Düşünme
Teknikleri Uzmanı Fotografik Hafıza Eğitmeni Kenan
Menteşe katıldı.
Üniversitemiz toplulukları
çatısı altına yeni katılmış
olan İnovatif Düşünme Topluluğu üyelerini bir araya
getiren seminerde, ekip çalışması, yaratıcı düşünme,
yenilikçi bir sistemi öğretme ve iş hayatına atılmadan iş deneyimi kazandırma amaçlandı.

Bir fikrim var!
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu
Üniversitemiz bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren Teknokent AŞ Genel Müdürü
Doç. Dr. Cemal İyem “Üniversitemiz stratejik planı
kapsamında yer alan tarım, enerji, sağlık ve turizm
alanlarında ihtisaslaşmak
istiyoruz ve bunun için yaratıcı gençlerimize ihtiyacımız var. Çözüm odaklı bir
fikirle kapımızı çalmaya
geldiğinizde adres bellidir
ve her türlü yardımı sizlere
sunarız.” sözleriyle öğrencilere çağrıda bulundu.
Fikri, ürüne ve katma
değere dönüştürmek
gayretinde olmalıyız
Aydın ilinin yaratıcı gençlerle kalkınacağına vurgulayan Rektör Danışmanı
Hüseyin Turgut, İnovatif Düşünme Topluluğu’nun ilin
kalkınması bağlamında lo-

komotif bir görevi olduğuna dikkat çekti. Aydın’ın 800
milyon olan ihracat rakamlarının, çevre illeri Denizli,
Manisa, Muğla ile kıyaslandığında mevcut potansiyeline göre oldukça düşük
olduğunu belirten Hüseyin
Turgut, Teknokent’in bu düşük rakama 150 bin dolarlık katkıyla destek verdiğini
söyledi. İnovatif Düşünme
Topluluğu’nun kısa bir süre
önce kurulmasına rağmen
1000’e yakın üyeye sahip
olduğunu ifade eden Turgut, “Nicelikteki başarının
niteliğe ve kaliteye de çevrilmesini bekliyoruz. Çünkü
Aydın ihracatı için yaratıcı
düşünme becerisine sahip
insanlar kıymetli. Fikri, ürüne ve katma değere dönüştürmek gayretinde olmalıyız. Hiç ummadığınız bir
zamanda, ummadığınız bir
fikrin ekonomik değeri çok
yüksek bir ürün haline gelip
Aydın ihracatının komşu illerle olan farkını kapatması
ihtimali her zaman mevcut.
Toplumu ileriye götürecek

fikirlerin Teknokent üzerinden ürüne ve katma değere
dönüşme sürecini yönetim
olarak takip edeceğiz.” dedi.
Öğrencilerimizi
toplum
içindeki yetişkin rollerine
hazırlamada aktif rol oynayan öğrenci topluluklarını
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in de son
derece önemsediğini belirten Turgut, multidisipliner
bir anlayışla birbirleriyle
etkileşim içinde ve aktif çalışmalar yürüten toplulukların çalışmalarına destek
olmaya devam edeceklerini
söyledi. Turgut ayrıca, ADVAK tarafından yürütülen
Üniversitemizde yeni bir
uygulama olan ‘Askıda Yemek’ kampanyasına destek
veren ve bağışta bulunan
Topluluk Danışmanı Doç. Dr.
Hüseyin Şenkayas’a teşekkürlerini sundu.
Etkinlik, Rektör Danışmanı
Hüseyin Turgut’un katılımcılara teşekkür belgesi ve
hediye takdimiyle sona erdi.
ARALIK 2019 ADÜ HABER

39

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

ADÜ farkındalık eğitimleri ile afete hazırlanıyor
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in talimatları ile Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
bünyesinde merkez kampüste başlatılan ADÜ Kurtarma Ekibi eğitim programı kapsamında, Nazilli
Sümer Kampüste ve Söke
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunda
(MYO)
‘Üniversite Afete Hazırlanıyor’ konulu farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.
Nazilli’de ‘Üniversite
Afete Hazırlanıyor’ eğitimi
gerçekleşti
Eğitim, Nazilli Sümer Kampüsü Sağlık Hizmetleri
MYO Konferans Salonunda
Arama Kurtarma Dernekleri
Federasyonu (AKDF) Genel
Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki, Umut Arama Kurtarma
Eğitmenleri Ramazan Yılmaz, Dilek Tolanlar, Hatice
Şahan, Zeynep Tunç, Refik
Sazan ve Gençlik Birimi
Sorumlusu Mustafa Değirmenci’nin katılımıyla gerçekleşti. Eğitimde, deprem
gerçeği, afet bilinci, afet
yönetimi, AFAD ve Tamp
Planı, yapı bilgisi ve arama
kurtarmaya giriş eğitimleri verildi. Eğitim sonunda
gönüllü olarak ekipte yer
almak isteyen öğrenci ve
akademik personelin bir
sonraki eğitim planlaması
için çalışmalar yapıldı.
AKDF Genel Başkan Yardımcısı Veli Tiryaki “Doğal
afetlerin tekrarlanma sürelerinin uzun, ortaya çıkma
sıklığının az ve birbirinden
bağımsız olmaları nedeniyle bir süre geçtikten sonra
etkileri
unutulmaktadır.
Türkiye’de doğal afet tarihinde milenyum olarak ta-
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rihe geçen 1999 Marmara
Depremi, Türkiye’deki tüm
sistemlerin böyle bir afete hangi boyutta hazırlıklı
olduğunu ortaya koyarak
afet riski ve finansal kayıplarının azalması yönünde
önemli reformların başlatılmasını sağlamıştır. İvedi
gereksinimlerimiz olan yaşam çevrelerimizin sağlıklı
ve güvenli hale getirilmesini, yapı ve stoklarımızın
iyileştirilmesinde yerel ve
kamu yönetimlerinin afet
olgusunu bütünsel olarak
görmesini ve bu doğrultuda ele alınması gerektiğini
önemle vurguluyoruz.” dedi.
Aydın’ın büyük ilçelerinden
biri olan Nazilli’de Üniversite bünyesinde oluşturulacak ekiplerin, olası afetlerde profesyonel ekipler
gelene kadar önemli görevler icra edeceklerinin belirtildiği eğitim sonrasında,
eğitmenlere çiçek takdim
edildi.
Söke MYO’da ‘Temel Afet
Bilinci Eğitimi’ gerçekleşti
Üniversitemiz Söke Sağlık

Hizmetleri MYO ile Afet ve
Acil Durum Uygulama ve
Araştırma Merkezi iş birliği
ile 12 Aralık 2019 tarihinde
“Temel Afet Bilinci” konusunda eğitim düzenlendi.
İlk ve Acil Yardım Programı
birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine, Arama ve Kurtarma
Dernekleri
Federasyonu
Genel Başkan Yardımcısı
Veli Tiryaki tarafından verilen eğitimde, bireylerin
çevrelerindeki tehlikelerin
ve risklerin farkına varmaları sağlanarak afet hazırlık
planı, deprem öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve

afet anında doğru davranış
modelleri hakkında bilgi
verildi.
Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlerin öncesinde ve
sonrasında yapılacak olan
doğru davranışları öğrencilere kazandırmak amacıyla
düzenlenen eğitimde, afet
sonrası ilk anlar ve tahliye
konuları işlendi.
Eğitim, soru - cevap bölümünün ardından öğrencilere katılım belgesi verilmesi
ile sona erdi.

Koçarlı MYO öğrencileri miniklere neşe oldu
Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Öğr.
Gör. Ayfer Ergezen öncülüğünde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 11 Aralık 2019 tarihinde
Üniversitemiz Uygulama ve
Araştırma Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Çocuk
Bölümü’nde yatmakta olan
çocukları ziyaret etti.
Kendileri küçük, kalpleri
büyük olan miniklerimize
çeşitli hediyeler verildikten
sonra gitar eşliğinde ailelerin ve çocukların katılımıyla
şarkılar söylenerek keyifli
zaman geçirildi.
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında

eğitimin yanı sıra toplumsal
olarak farkındalığın önemini vurgulayan Öğr. Gör. Ayfer
Ergezen, ziyaretlerinin en
kısa zamanda tekrar gerçek-

leşeceğini belirterek öğrencilerle birlikte geçmiş olsun
dileklerinde bulundu. Toplu
fotoğraf çekimi ile ziyaret
sona erdi.

Köşk MYO’dan bir ilk daha
Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu’nda (MYO)
faaliyet gösteren Gıda Topluluğu, Köşk MYO Gıda İşleme Bölümü Öğr. Gör. İsmail
Bölük öncülüğünde Gençlik
ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı 2019 - I Özel Çağrısı
kapsamında yaptıkları 40
bin 989 numaralı proje
teklifi, Bakanlıkça desteklenmeye uygun görüldü.

ADÜ Gıda Topluluğunun
Çevre - Gıda Konulu Projesi
kabul edildi
ADÜ Gıda Topluluğu üyesi
öğrenciler ile yürütülecek
olan ‘İncir Pekmezi Üretim
Atıklarının Bileşiminin ve
Kullanılabilirliğinin Araştırılması’ adıyla sözleşmesi
imzalanan proje, Gençlik
ve Spor Bakanlığı Gençlik
Projeleri Destek Programı

kapsamında gıda alanında
desteklenen ilk proje olup
2019 yılında da Üniversitemizde desteklenen tek
proje ve öğrenci topluluğu
adına alınan tek araştırma
projesi olma özelliklerini
taşıyor.
Projenin 15 Şubat 2020’de
başlayarak 3 ay içerisinde
tamamlanmasının
planlandığını belirten Öğr. Gör.
İsmail Bölük, “Proje kapsamında atıklardan üretilecek
olan ürünler, huzur evi sakinlerine öğrencilerin gerçekleştireceği canlı müzik
eşliğinde ikram edilecek.
Ayrıca, doğa yürüyüşleri,
gönüllü çevre temizlikleri,
kahvaltı organizasyonları
ile keyifli ve faydalı vakit
geçirmeleri
sağlanacak.”
sözleriyle proje kapsamında yapılacak etkinlikler
hakkında bilgi verdi.

Trenle ilk
seyahat
Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) Dr.
Öğretim Üyesi Hüseyin
Nail Akgül, Sosyal Sorumluluk Dersi kapsamında Atça
Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi Öğretmeni Hasan
Erdem ve Kudret Öz sorumluluğunda, Atça Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezinin
öğrencileri ile Yüksekokul
öğrencilerini bir araya getirerek 19 Aralık 2019 tarihinde bir dizi etkinlik düzenledi.
Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yapılan ziyaretler esnasında edinilen
sohbetlerden Merkezde kalan öğrencilerin daha önce
hiç tren seyahati yapmamaları üzerine toplam 23 kişiden oluşan öğrenci grubu
ile Aydın’dan Denizli’ye tren
seyahati
gerçekleştirildi.
Pekdemir Çiftliği Büyük Mağazacılık San. ve TAŞ Genel
Merkezini ziyaret eden ekip,
daha sonra Denizli Gençlik Merkezine geçti. Burada
öğrencilere önce çizgi film
izletildi, ardından boyama
etkinliği yapılarak müzik eşliğinde oyunlar oynandı.
Etkinlik sonunda Köşk MYO,
etkinliğin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı
Aydın Tren Garı Müdürlüğüne, TCDD Taşımacılık AŞ’ye,
Denizli’deki ulaşım ve öğle
yemeklerini karşılayan Pekdemir Çiftliği Büyük Mağazacılık San. ve TAŞ Genel
Merkezine, Denizli Gençlik
Merkezi Müdürleri Mustafa
Yılmaz, Hasan Sarı ve gençlik liderlerine teşekkürlerini
iletti.
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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Köşk MYO’da Kariyer Planlama Semineri verildi
‘Hayat Boyu Öğrenme’ etkinlikleri kapsamında Aralık
ayının konusu olan “Kariyer Planlama” semineri, 11
Aralık 2019 tarihinde Köşk
Meslek
Yüksekokulunda
(MYO) düzenlendi.
Efeler Sosyal Hizmet Merkezi tarafından verilen eğitimde, AEP Eğiticisi/Sosyal
Çalışmacı Esengül Bulut,
AEP Eğiticisi/Sosyolog Şerife Sibel Özen ve AEP Eğiticisi/ Emine Ebru Bozçelik (Kuruluş Müdürü) tarafından
kariyer planlama anlatıldı.

Gençlerin CV hazırlamada
yaptıkları yanlışlıklar ve
doğru CV nasıl hazırlanacağı aktarılırken, iş görüşmeleri sırasında tuzak sorulara
nasıl cevap vermeleri konu-

larında öğrencilere ipuçları
verildi.
Köşk MYO Müdür Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin
Nail Akgül’ün, Efeler Sosyal

Hizmet Merkezi AEP Eğiticimleri Emine Ebru Bozçelik,
Esengül Bulut ve Şerife Sibel Özen’e teşekkür etmesi
ve toplu fotoğraf çekimi ile
etkinlik sona erdi.

Online Oyun ve Medya Bağımlılığı Semineri düzenlendi
Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından, 10 Aralık 2019
tarihinde ‘Online Oyun ve
Medya Bağımlılığı Semineri’
düzenlendi.
Uzman Dr. İsmail Yasir Kırtıl’ın sunumuyla gerçekleşen seminere, akademik ve
idari personel ile öğrenciler

katıldı.
Online oyun ve medya bağımlılığı üzerine farkındalık
yaratmak amacıyla düzenlenen seminerde Uzman
Dr. İsmail Yasir Kırtıl, online
oyun ve medya bağımlılığının yol açabileceği olumsuzluklar hakkında bilgi
verdi.

Kütüphanede ders çalışan öğrencilerimiz için sıcak
çorba hizmeti veriliyor
Haftanın 7 günü 24 saat
açık çalışma salonları ile
yaklaşık 80.000 basılı kitabı, 250.000 elektronik kitabı
bulunan, 38.000 bilimsel ve
aktüel dergiye erişimin sağlandığı, ulusal ve uluslararası yüksek lisans ve doktora tezlerini araştırmacılara
ulaştıran kütüphanemizde
öğrencilerimiz için “sıcacık”
bir hizmet “Sıcak Çorba” servisi başladı.
7/24 çalışma salonlarında
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ders çalışan, uykusuz kalan
ve emek harcayan öğrencilerimize zorlu dönemlerinde destek olma amacıyla
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in talimatı
ile bu uygulama başlatılmış olup öğrencilerimizin
içlerini ısıtacak çorba servisi her akşam saat 21:00’de
yapılacak. Aynı zamanda
öğrencilerden gelen talep
üzerine yine 7/24 çalışma
salonlarında sürekli sıcak
su bulunacak.

Kütüphanemizde uluslararası akademik dergilerde nasıl
yayın yapılacağı anlatıldı
Üniversitemiz Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı tarafından Merkez Kütüphane Konferans
Salonu’nda 19 Aralık 2019
tarihinde “Wiley Yazar Seminerleri Uluslararası Akademik Dergilerde Yayın Yapmak: Adım Adım Bir Rehber”
semineri verildi.
Wiley Yayınevi Eğitim Sorumlusu Duygu Paçalı tarafından verilen seminere
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bilimsel dergilerde makale yazma konusunun tartışıldığı seminerde,
Eğitim Sorumlusu Paçalı,
katılımcılara; ‘Neden yayın
yapılır? Makale yazma, sunum ve hakem değerlendirmesi, basım aşaması ve
telif hakları’ gibi konularda
bilgiler verdi.
Paçalı, seminerde Üniversitemizin oldukça iyi bir Wi-

ley kullanıcı kitlesine sahip
olduğunu belirtti. Wiley ile
1997’den beri 160’ tan fazla dergiye tam metin olarak
erişilebiliyor.
Makale yazmaya yeni başlayanlar ve kendini geliştir-

mek isteyenlere hitap eden
etkinlikte iyi bir makale
nasıl olur, bir makalenin yayınlanma sürecinde dikkat
edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verildi.
Seminer sonunda öğretim

üyeleri makale yayını ile ilgili kendi deneyim ve sorunlarını paylaştı. Katılımcıların
sorularının cevaplanmasıyla
biten etkinliğe öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı.

Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık yaratıyor
Üniversitemiz Maskesiz Gülücükler Topluluğu, yürüttükleri çalışmalar ile kanser
hastaları için farkındalık yaratmaya devam
ediyor. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık amacıyla ‘Gözündeki Maskeyi Çıkar Lösemiyi Fark Et’ ve ‘Lösemi Değil
İyilik Bulaşıcıdır’ diyerek maske etkinliğini
gerçekleştiren topluluk, 7 Aralık 2019 tarihinde lösemili çocuklar için onların kullanabildiği özel iplerden atkılar, bereler, oyuncaklar ördü.
Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık
çalışmaları kapsamında, kanser hastalığını
ve iki kanser hastası bireyin yapmak istediklerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolculuğu anlatan The Bucket List adlı filmi
izlediler.
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Nazilli MYO’dan ‘Şehitlerimize Vefa’ projesi
Nazilli Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Evren Koç Kırdaş’ın koordinatörlüğünü üstlendiği, Dış Ticaret programı öğrencilerinden oluşan Gençlik Grubu’nun dahil olduğu “Şehitlerimize Vefa” isimli
proje, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek
Programı 2019-I Özel Çağrı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.
Proje kapsamında, Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS)
bünyesinde, Kulüp Başkanı Antrenör Özgür Özkan ve yarışmalara katılan
lisanslı bisiklet sporcuları ekibi ile birlikte amatör bisikletçi ve yürüyüş
grupları oluşturulacak. Proje süresince periyodik aralıklarla şehitlikler
ziyaret edilerek çevresindeki bölgenin bakım ve temizliği yapılacak.
Proje ile gençlerin bisiklet kullanımı alışkanlığı kazanmaları, şehitliklerin ve doğal çevrenin temizliği konusunda duyarlılıklarını geliştirmeleri
sağlanmak istenirken bunun yanında yaşadıkları şehirlerdeki şehitliklerin farkına varmaları, tarihi olaylar ve milli mücadele dönemine ilişkin
bilgilerini arttırmaları hedefleniyor.

Lisans eğitimini aldığı fakülteye dekan oldu

Prof. Dr. Yusuf Kaderli, Nazilli İktisadi İdari Bilimler
Fakültesine (İİBF) dekan
olarak atandı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Mehmet Aydın, devir teslim
töreninin ardından Prof. Dr.
Yusuf Kaderli’yi ziyaret ede-

rek yeni görevinin hayırlı
olmasını diledi. Ziyarette
ayrıca Prof. Dr. Kaderli’nin
İşletme Bölümünü lisans

eğitimi sırasındaki hocaları
Doç. Dr. Ece Aksu Armağan
ve Doç. Dr. Hüseyin Şenkayas da bulundu.
Nazilli İİBF’de 1994 - 1998
yılları arasında lisans eğitimini tamamlayan İşletme
Bölümü ilk mezunlarından
olan Prof. Dr. Yusuf Kaderli,
son 4 - 5 yıl içinde öğrencilerine kazandırdığı borsa yarışmalarıyla, finans alanında
üniversitemizin ulusal bazda ön planda ve bu alanda
marka olmasını sağlıyor.

Çocuklar kitaplarına kavuştu
Üniversitemiz Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) personeli
Müzehher Günyol öncülüğünde İsabeyli İlk Okulu
öğrencileri için toplanan kitaplar, Meslek Yüksekokulu
öğrencileri ve Öğr. Gör. Gülnur Saraç tarafından okula
teslim edildi.
Nazilli Belediyesinden tahsis edilen araçla gerçekleştirilen etkinliğe, Ankaralı İş
İnsanı Eren Erdal Çapar ve
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Nazilli Menderes Anadolu
Lisesi Müdürü Oktay Doğanlı da katkıda bulundu.
İsabeyli İlköğretim Okulu

müdürünün karşıladığı öğrencilerimiz, okulda öğrenim gören çocuklarla beraber kitapları yerleştirirken

çocuklar okul kitaplığının
dolmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Engelliler
Günü etkinliğine katıldı
Nazilli Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu (MYO)
öğrencileri, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü kapsamında Nazilli Belediyesi Kent
Konseyi Engelliler Meclisi’nin hazırladığı etkinliğe
katıldı.
Etkinliğe; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli
Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, devlet rehabilitasyon kuruluşları, STK
temsilcileri, öğrenciler ve
engelli bireylerin yakınları
katıldı.
En büyük engel sevgisizlik
Nazilli Sağlık Hizmetleri
MYO Öğr. Gör Gülnur Saraç,
Müzehher Günyol ve öğrencilerimizin katıldığı etkinlikte, İstasyon Meydanı’ndan
başlayan yürüyüş Hürriyet
Caddesi ve Belediye Meydanı’na kadar devam etti.

Yürüyüş sonrasında Ahmet
Şensan Kültür Merkezi’nde
Nazilli Sağlık Hizmetleri
MYO öğrencilerinin ve Nazilli Özel Eğitim Mesleki
Eğitim Merkezinin hazırla-

dığı program gerçekleşti.
Etkinlikler, Nazilli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
Okul Müdürü Hakan Bay’ın
konuşması ve Nazilli Özel
Eğitim Mesleki Eğitim Mer-

kezi öğrencilerinin hazırladığı pandomim gösterisi,
Buğdayın Öyküsü, Aşuk Maşuk oyunlarının gösterimi
ve halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.

Sağlıkta Kalite Değerlendirmesinden başarıyla geçtik
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
Kalite Değerlendirme Ekibi
tarafından
Üniversitemiz

Uygulama ve Araştırma
Hastanesinde, 27 - 29 Kasım
2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite

Standartları (SKS) değerlendirmesi sonucunda, Hastanemiz 89 puan aldı.
Hastanemizin aldığı puanı-

nın ilk kez 85 üzeri olması
nedeniyle Sağlıkta Kalite
Standartlarına göre sağlık
turizmi yapılabilmesinin ve
hastanemize yurtdışından
hasta kabul edilmesinin de
önü açılmış oldu.
Hastane Yönetimi, “Kalite birim çalışanları ve tüm
personelimizin
özverili
çalışmalarının
yansıması
olarak hastanemizin aldığı
bu puan hepimizi memnun
etmiştir. Bundan sonraki hedefimiz daha kaliteli sağlık
hizmeti vererek çalışmalarımıza devam etmektir.” açıklamasında bulundu.

ARALIK 2019 ADÜ HABER

45

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günlerinin ikincisi
düzenlendi
Üniversitemiz öğrenci toplulukları tarafından
ikincisi düzenlenen “Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve
Üye Kabul Günleri” 10 Aralık 2019 tarihinde Merkez
Kampüs Tralleis Meydanı’nda gerçekleşti.
Düzenlenen etkinlikte, aktif
olarak çalışmalarını yürüten 52 öğrenci topluluğuna,
2019 - 2020 Akademik Yılı’nda dahil olarak kurulum
aşamasını tamamlayan Türk
Savaş Sanatları Bagatur
Topluluğu, Gönüllü Gençler
Topluluğu, Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Topluluğu,
İktisadi Düşünceler Topluluğu, ADÜ İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu, Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu,
Kariyer Günleri Topluluğu,
Lojistik Tanıtım Topluluğu,
ADÜ Model Birleşmiş Milletler Topluluğu ve ADÜ
Ahbap Topluluğu üye kabul
işlemlerini gerçekleştirdi.
Öğrenci toplulukları stantlarını gezen Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-

mir’e yapacakları çalışmalar
hakkında bilgi veren öğrenciler, topluluklarını tanıttı.
“Topluluklar Üniversitelerin
temel taşlarıdır”
Öğrencilerimizin
düşüncelerini özgürce aktararak
hayata geçirebilmelerinin
topluluklarla mümkün olacağını söyleyen Rektörümüz

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Gençlerimizi yarınlara
hazırlamak ve onların bireysel gelişimlerine en iyi katkıyı sağlayacak olanakları
sunmak bizim en başta gelen sorumluluklarımızdan
biridir. Üniversitelerin gerçek sahiplerinin öğrenciler
olduğu bilinciyle hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz
tüm faaliyetlerimizde öğ-

renci odaklı yaklaşımı esas
almaktayız. Öğrencilerimizin serbest zamanlarını en
iyi şekilde değerlendirmek,
ortak amaç etrafında birleşerek aktiviteler yapmak
için oluşturdukları Topluluklar, Üniversitelerin temel
taşlarıdır.” diyerek topluluk
faaliyetlerini önemsediklerini ve desteklerinin devam
edeceğini belirtti.

‘Çalışma Belleğinin Etkisi ve Nörobilişsel Mekanizmaları
Semineri’ gerçekleşti
Üniversitemiz Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Anlık İstemsiz Tanıma:
Çalışma Belleğinin Etkisi ve
Nörobilişsel Mekanizmaları” konulu seminer 13 Aralık 2019 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi Magnesia
Salonu’nda gerçekleşti.
Seminere, Psikoloji Bölüm
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Başkanı Prof. Dr. Hacer Harlak, Psikiyatri Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Dereboy, Dr. Öğretim
Üyesi Cennet Şafak Öztürk,
Arş. Görevlileri Dr. Gün Pakyürek, Dr. Tolga Köskün ve
Dr. Pınar Elmas ile öğrenciler katıldı.
Anlık istemsiz tanıma çalışma belleğinin etkisi ve

nörobilişsel mekanizmaları
konulu doktora tezi hakkında bilgi veren Dr. Fatma
Köse, çalışma belleği ile ilgili iki farklı teknik olduğunu belirterek bu konudaki
çalışmalarından bahsetti.
Seminer, Prof. Dr. Hacer Harlak’ın Dr. Fatma Ebru Köse’ye çiçek takdimiyle sona
erdi.

Öğrencilerimiz minikleri sevindirdi

Üniversitemiz Eğitim
Fakültesi Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri, Umurlu - Ortaköy
İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Öztürk’ün rehberliğinde, topluma hizmet uygulamaları
dersi kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarette öğretmen adayları, sergiledikleri

tiyatro oyunu ve palyaço
gösterisi ile minikleri eğlendirdi.
Ziyarette, öğrencilerimiz ile
Fakülte akademik ve idari

personeli tarafından toplanan kitaplar ve kırtasiye
malzemelerinin verilmesiyle minik öğrenciler sevindirildi.

Sigortacılıkta Acentecilik Konferansı gerçekleşti
Üniversitemiz Yenipazar
Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Sigortacılıkta
Acentecilik”
konferansı, 23 Aralık 2019
tarihinde Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen
konferans, kendisi sigorta

şirketlerinde bölge müdürlüğü düzeyinde görevler
yapmış aynı zamanda oto
kaza branşında sigorta eksperi ve sigorta tahkim hakemi olan Mustafa Meriç’in
sunumuyla gerçekleşti.
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta Meriç,
öğrencilere sigortacılıkta
acentecilik ve şube acenteciliği, kimlerin sigorta acen-

tesi kurucusu olabileceği,
sigorta acentesi için fiziki
ve sermaye yeterliliğinin
ne anlama geldiği, teknik
personel olma, deneyim süreleri ve Türkiye’de sigortacılığın geleceği konularında
bilgi verdi.
Soru cevap bölümünün
ardından Mustafa Meriç’e
katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verilmesiyle
program sona erdi.

Temel İlk Yardım Eğitimi gerçekleşti
Üniversitemiz Sultanhisar
Meslek Yüksekokulu (MYO)
tarafından düzenlenen Temel İlk Yardım Eğitimi, 17
Aralık 2019 tarihinde Ahmet Hakkı Balcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

dın İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Uzay Tok tarafından verilen eğitimde, ilk
yardımdaki teorik bilgiler
maketler üzerinde yapılan
pratik uygulamalarla anlatıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği dersi
kapsamında Türk Kızılay Ay-

Eğitimde, ilk yardım eğitimi
ile temel sağlık bilgisinin

arttırılması, ilk yardım bilgi
ve becerisinin öğretilmesi,
ilk yardımcı bulundurarak
kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması,
kaza durumlarına göre yapılacak uygulamalar teorik
ve uygulamalı bir şekilde
öğrencilere aktarıldı.
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Paramedikler Üniversitemizde bir araya geldi

Üniversitemiz Söke Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil
Tıp Derneğinin (PARHAD)
iş birliğiyle 17 Aralık 2019
tarihinde Atatürk Kongre
Merkezi’nde
düzenlenen
“Hastane Öncesi Acil Tıp
Alanındaki Yenilikler” panelinde paramedikler bir araya geldi.
PARHAD Yönetim Kurulu
Üyesi İbrahim Çatak, paramediklerin, karşılaşılan zorlukları bilerek mesleklerini

seçmelerini tavsiye etti. Çatak, mesleki eğitim ve kalitenin değerli olduğunu, bu
noktada üniversitelere ve
sivil toplum kuruluşlarına
önemli görevler düştüğünü
vurguladı.
Öğrencilerin meslek hayatlarına atılmadan önce mesleki donanımlarını en üst
seviyeye taşımak için gayret
gösterdiklerini ifade eden
Söke Sağlık Hizmetleri MYO
Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek, düzenlenen panel sayesinde farklı platformlarda

çalışan meslek üyeleriyle
öğrencilerimizi tanıştırma
fırsatı buldukları için mutlu
olduğunu söyledi.

paramedikler
sayesinde
koyabiliyor.” sözleriyle paramediklerin önemine işaret
etti.

Paramediklerin
çalışma
koşullarının günden güne
iyileştiğini ve bu alanda
yapılan
düzenlemelerle
gelecek dönemlerde koşulların daha da iyileşeceğini
belirten Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Ali Akyol, “Mesleğiniz hayati önem taşıyan bir
meslek. Ambulansta yapılan müdahale hayat kurtarabiliyor. İlk tanıyı hekimler,

Açılış konuşmalarının ardından gösterilen 112 Acil
Tanıtım Filmi ‘Yaşama Yol
Ver’ adlı mini belgesel izleyicilerin beğenisini toplarken, yaz stajında bulundukları kurumlarda başarılı
çalışmalar gerçekleştiren
öğrencilere Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek
tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Şan Konseri büyük beğeni topladı
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Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Ana Bilim Dalı tarafından
düzenlenen ‘Şan Konseri’,
11 Aralık 2019 tarihinde
Atatürk Kongre Merkezinde
gerçekleşti.

Sanatları Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Berna Özkut
ve Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Kıvanç Aycan eşlik ederek dinleyenlere çeşitli eserlerle müzik ziyafeti sundular.

Konsere ev sahipliği yapan
Öğr. Gör. Aslı Güven ve Öğr.
Gör. Elena Yusupova’ya Afyon Kocatepe Üniversitesi
Devlet Konservatuarı Sahne

Etkinlik, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Ana Bilim Dalı öğrencileri
tarafından sanatçılara çiçek
takdimiyle sona erdi.
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Sultanhisar MYO Kariyer Günleri’19 Etkinliği Gerçekleşti

Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulunda
(MYO) 18 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Kariyer Günleri’19 kapsamında,
özel sektör öncüleri ve öğrenciler bir araya geldi.
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencilerine yönelik saç renklendirme teknikleri hakkındaki
sektörel tecrübelerini aktaran ve bununla ilgili uygulamalı eğitim veren Angel
Hair Design Renklendirme
Uzmanı Soner Kırmacı, öğrencilerin özel sektörde re-

kabet avantajı elde etmelerine katkı sağladı.
Bitki Koruma ve Tarımsal
İşletmecilik Programlarının
öğrencilerine yönelik bitki
besleme ve tarımsal pazarlama konusundaki sektörel
tecrübelerini aktaran Timac
AGRO Avrasya Bölge Sorumlusu Ziraat Mühendisi
Serhan Çelik, Sultanhisar
MYO’dan mezun bir öğrenci
olarak yıllar sonra okulunda
eğitim vermenin heyecanını
öğrenciler ile paylaştı. Çelik,
eğitim ve kariyer basamaklarını tırmanırken öğrencilerin karşılaşabilecekleri

engelleri, bu engelleri nasıl
aşacaklarını ve sektördeki
yetişmiş ara elaman açığını
anlatarak öğrencilere kendilerini geliştirecekleri alanlar
konusunda ışık tuttu.
İnsan Kaynakları Yönetimi,
İşletme Yönetimi ve Pazarlama Programlarının öğrencilerine yönelik turizm
sektöründe konaklama işletmelerinin hizmet anlayışını, çalışan ihtiyacını nasıl
karşıladıklarını, çalışan seçiminde karşılaştıkları durumları paylaşan Sheraton Çeşme Otel İnsan Kaynakları
Direktörü Ümit Kahraman’a,

özellikle İnsan Kaynakları
Yönetimi Programı öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.
Stajyer seçiminde işveren
beklentilerini ve mülakatta dikkat edilmesi gereken
hususları dikkatle dinleyen
öğrenciler, iş başvuru formu
doldurarak ilk başvurularını
gerçekleştirdi.
Etkinliğe öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten MYO yönetimi ilerleyen
günlerde bu tür etkinliklerin, öğrenci istek ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesinin planlandığını
ifade etti.

Yaşam Kurtarma Zinciri ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi
gerçekleşti
Üniversitemiz Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) Sosyal
Sorumluluk Projeleri kapsamında Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimi Dr.
Mustafa Yorgancı, 18 Aralık
2019 tarihinde iki aşamalı
eğitim gerçekleştirdi.
Söke Sağlık Hizmetleri MYO
Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek konuşmasında, her eğitim - öğretim döneminde
ilk ve acil yardım programı
öğrencilerine yönelik olarak
kurs, panel, sempozyum ve

interaktif simülasyon uygulamalarının yer aldığı
eğitimleri düzenlemeye
devam ederek, öğrencilerin daha nitelikli birer
sağlık profesyoneli olabilmeleri için destek olacaklarını vurguladı.
Dr. Mustafa Yorgancı ‘Yaşam Kurtarma Zinciri’ eğitiminde, kalbi ve solunumu
duran bir kişiye olay anında
doğru adımlarla yaklaşımda bulunulmasının hayatta
kalma sürecinin devamlılığını sağlamada çok önemli

olduğunun altını çizdi. Yorgancı’nın yaşam kurtarma
zincirinin aslında yaşamda
kalma zinciri olduğunu, ilk
dakikaların öncelikle beyin
ve hayati organların oksijenlenmesinde önemini ak-

tarmasının ardından, güncel
yaşamda karşılaşılan doğru
ve yanlış olan yaklaşımlar
tiyatro ekibinde yer alan öğrencilerin gösterisiyle izleyicilere sunuldu.
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Türkçe öğretimi ile Üniversitemizi ve Ülkemizi tanıtıyoruz
Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama
Merkezi (TÖMER) Müdürü,
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Bilge Bağcı
Ayrancı öncülüğünde, Türkçe
Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri ile TÖMER öğrencileri,
Türkçeyi etkili bir şekilde kullanabilmek amacıyla etkinlikler gerçekleştirdi.
Düzenlenen tiyatro ve drama
uygulamaları ile etkileşimli
bir şekilde Türkçe öğrenimine
hizmet ettiklerini vurgulayan
Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı,
her iki taraf için de kazanımın
yüksek olduğu bu etkinliklerin önemine dikkat çekti.
Etkinlikte, yabancılara Türkçe
öğretiminin Türkçe eğitimi

- öğretimi gören öğrenciler
için bir uzmanlık alanı olduğundan lisans düzeyinde
öğrenim gören öğrencilerin
yabancı uyruklu öğrenciler
ile bir araya gelmesinin onların mesleki geleceği için
öneminden söz edildi. Uzun
zamandır ortak dersliklerde
bulunan TÖMER sınıflarının

ayrılarak yaklaşık bir aylık
bir çalışmanın sonucunda
yenilendiğini ve yeni öğretim yılına bu dersliklerde
başlandığını belirten Doç. Dr.
Bilge Bağcı Ayrancı, “Yabancı
uyruklu öğrencilere üniversitemizi ve ülkemizi Türkçe
öğretimi vesilesi ile tanıtmak
uluslararası boyutta önemli.

Düzenlediğimiz etkinliklerle
TÖMER bünyesindeki öğrenci
sayımızı ve Türkçe öğretimi
kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalar
için Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, TÖMER
Yönetim Kurulu üyelerine,
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
teşekkür ederiz.” dedi.

Aydın Beşiktaşlılar Derneğinden çocuklara yeni yıl
sürprizi
Aydın Beşiktaşlılar Derneği
üyeleri, 30 Aralık 2019 tarihinde Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Onkoloji Servisi’nde tedavi
gören çocuklara, hayalini kurdukları hediyeleri armağan
etti.
Hastanemizde tedavi gören
çocuklar yeni yılda hediye
olarak istediklerini yazdıkları
mektupları Aydın Beşiktaşlar
Derneği Kadın Kolları Başkanlığı’na ulaştırdı. Dernek üyeleri, yeni yıl öncesinde bisiklet,
tablet, kıyafet, oyuncaktan
oluşan hediye paketleriyle
Çocuk Servisine gelerek hediyeleri dağıttı.
Aydın Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Taşkın Cerit, farklı takım taraftarı gruplarından da
destek aldıklarını belirterek,
“Çocukların gözündeki o mutluluğu görmek bize de ayrı bir
keyif kattı. Çocuklarımız çok
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zor bir süreçten geçiyor, ağır
tedavi görüyor. Amacımız onları mutlu etmekti. Yeni yılda,
tedavi gören tüm yavrularımızın sağlığına kavuşmasını
temenni ediyoruz.” dedi.
Derneğin Kadın Kolları Başkanı Beyhan İpek, “Yeni yılda
çocuklarımızın
hayallerine

dokunmak istedik. Hayallerini
öğrendik ve kendi ölçümüzde
gerçekleştirdik. Onlar da biz
de çok mutlu olduk.” diye konuştu.
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Dr. Öğr.
Üyesi Özgür Cartı ise bu ziyaretlerden çocukların çok

mutlu olduğunu belirterek,
“Çocuklarımızın
hastanede
yatış süreleri çok uzun oluyor.
Dolayısıyla böyle moral motivasyonu yüksek etkinlikler
çok önemli oluyor. Bu ziyareti
destekliyor, emeği geçenlere
teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Aydın Şubesi Kadın Kollarından çocuklara
ziyaret
Türk Kızılayı Aydın Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı,
31 Aralık 2019 tarihinde
Hastanemiz Çocuk Servisinde yatan çocuklara yeni
yıl öncesi moral ziyaretinde
bulundu.
Türk Kızılayı Aydın Şubesi
Kadın Kolları Başkanı Gönül
Şahin Mezkit, “Gönüllülerimizle birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret
ettik. Çocuklarımızı bir gün
değil her gün hatırlamalı
ve onların yanlarında olma-

lıyız. İhtiyaç olan talepler
üzerine getirdiğimiz hediyelerimizi bugün tedavi gören yavrularımıza armağan
ettik. Hepsine Allah’tan şifa
diliyoruz. Tüm bağışçılarımıza bize verdiği destekler
için teşekkür ederiz.” dedi.
Türk Kızılayı Aydın Şubesi
Kadın Kolları Gönüllüleri,
Çocuk Servisinden sonra,
Hastanemizin Tıbbi Sosyal
Hizmet Birimini ziyaret ederek hastanede ihtiyaç sahibi
olan hastalara ellerinden
gelen desteği vereceklerini
belirtti.

Öğretim elemanımız Avrupa temsilcisi oldu
Üniversitemiz Çine Meslek Yüksekokulu Öğretim
Elemanı Öğr. Gör. Ali Göncü,
Tahıl/Hububat Bilimi alanında dünyanın önde gelen

kurumlarından olan AACC
International (Amerika Hububat Kimyacıları Birliği)
bünyesindeki, alanında doktora eğitimine devam eden

kişilerden oluşan Cereals
& Grains Student Association’ın Yönetim Kurulu’na
davet edilerek Avrupa Temsilcisi olarak atandı.

Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimi tamamlandı
Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) tarafından 21 - 29 Aralık 2019
tarihleri arasında düzenlenen Temel Borsa ve Türev
Piyasalar Eğitimi tamamlandı.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF)
düzenlenen eğitime, daha
önceki borsa eğitimlerine
benzer şekilde diğer illerden
katılım ve ilgi büyük oldu.
Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr.

Yusuf Kaderli tarafından verilen eğitimin sonunda, katılımcılara belgeleri takdim
edildi. Katılımcılar, eğitime
yönelik memnuniyetlerini
dile getirerek Üniversitemize teşekkürlerini sundu.

ADÜ’ de Batı Müziği esintisi
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Piyano Konseri, 30
Aralık 2019 tarihinde Atatürk
Kültür Merkezi Maendros Salonu’nda gerçekleşti.
Konserde, Prof. Dr. İrade Ab-

basova, Dr. Öğr. Üyesi Vasfi
Çilingir, Okt. Devrim Yeşilpınar lise öğrencilerinin katkılarıyla dinleyicilere batı klasik müziği ziyafeti yaşattılar.
Yeni yıl nedeniyle düzenlenen konser, 2020’nin güzel
geçmesi, huzur, mutluluk,
sağlık getirmesi dilekleriyle
sona erdi.
ARALIK 2019 ADÜ HABER

51

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Sağlıkta Kalite Standartları Bilgilendirme Toplantısı
gerçekleşti
Üniversitemiz Uygulama
ve Araştırma Hastanesi’nde
düzenlenen Sağlıkta Kalite
Standartları Versiyon 5 ile
ilgili bilgilendirme toplantısı, 11 Kasım 2019 tarihinde
Ek Bina Seminer Salonu’nda
gerçekleşti.
Hastane Müdür Yardımcısı
ve Kalite Direktörü Atilla
Karadaş ve Kalite Birim Sorumlusu Ferda Tuna’nın sunumlarıyla gerçekleşen toplantıya, Kaliteden Sorumlu
Başhekim Yardımcısı Doç.
Dr. Tolga Ünüvar, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü,
kaliteden sorumlu öğretim
üyeleri ve birim sorumluları

katıldı.
Hastane Müdür Yardımcısı Atilla Karadaş’ın Hastane’nin misyon ve vizyonunu
tanımlamasının ardından
kaliteli bir hastane için yapılması gerekenlere dikkat
çekti. Karadaş, Hastanenin
kalite politikasının kalite odaklı, hasta ve çalışan
memnuniyetini en iyi seviyeye getirmeye odaklanan,
çalışmalarında adil, güvenilir, liyakate önem veren,
planlama yaparak, ölçerek
yönetmeyi hedef alan bölgenin tercih edilen Üniversite Hastanesi olmak
olduğunu belirtti. Karadaş,
kalitenin bir ekip çalışma-

sı olduğunu vurgulayarak
kalite çalışmalarında, kalite
sorumlularının
desteğini
beklediğini sözlerine ekledi.
Kalite Birim Sorumlusu
Ferda Tuna, Sağlıkta kalite
standartlarında olması gereken hususlarda neler ya-

pılabileceği ve nelere dikkat
edilmesi gerektiği, eksikliklerimiz, bunların nasıl
düzeltilebileceği ve birim
sorumlularına büyük iş düştüğünü belirterek konuyla
ilgili ayrıntılı bilgilendirme
yaptı.

Davutlar MYO öğrencilerine çikolata eğitimi verildi
Üniversitemiz Davutlar
Meslek Yüksekokulu (MYO)
Öğretim Görevlisi Ahu Sezgin’in yürüttüğü Temel
Pastacılık Teknikleri dersi
kapsamında, 27 Aralık 2019
tarihinde Aşçılık ve İkram
Hizmetleri Programı öğrencilerine ‘Çikolata ve Çikolatalı Ekmek Yapımı’ eğitimi

verildi.
Davutlar MYO Uygulama
Mutfağı’nda, Söke Un Danışman Şefi Bayram Umut
tarafından verilen eğitimde,
öğrencilerimiz çikolata yapımının her aşamasını uygulayarak öğrendi. Öğrenciler eğitici ve zevkli geçen
eğitim sırasında çikolata

Yenipazar MYO’da Dış Ticaret
Konferansı gerçekleşti
Üniversitemiz Yenipazar
Meslek Yüksekokulunda Dış
Ticaret dersi alan öğrencilere yönelik düzenlenen “Dış
Ticaret Deneyimi” konferansı 26 Aralık 2019 tarihinde
Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Konferansa konuşmacı ola-
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rak Uğur Soğutma A.Ş. Yurtdışı Satış Müdürü Özgür Erkek ile Bölge Satış Müdürü
Burak Türk katıldı.

işlemleri ve gerçekleşme
süreçleri, dış ticarette istihdam olanakları konularını
örneklerle anlattı.

Öğrencilerin büyük ilgi
gösterdiği konferansta konuşmacılar, Türkiye’nin dış
ticareti içinde soğutma
sektörünün yeri, dış ticaret

Soru yanıt bölümünün ardından konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkür
belgesi verildi.

hakkında merak ettikleri
tüm detayları öğrenme fırsatı buldu.
Eğitim sonunda, Davutlar
MYO Müdürü Dr. Öğretim
Üyesi Aziz Bostan, katkılarından dolayı Şef Bayram
Umut’a Teşekkür Belgesi
takdim etti.

ADÜ kan bağışları ile farkındalık yaratıyor
Üniversitemiz Fakülte ve
Meslek Yüksekokulları yaptıkları kan bağışı kampanyaları
ile farkındalık oluşturmaya
devam ediyor. Aydın Türk Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle
yürütülen çalışmalarla Söke
İşletme Fakültesi, Bozdoğan
Meslek Yüksekokulu (MYO) ve
Köşk MYO’da kan bağışı gerçekleşti.

Söke İşletme Fakültesi’nde kan bağışı etkinliği düzenlendi
Üniversitemiz Söke İşletme Fakültesinde Kızılay
Söke Şubesi ile işbirliği ile
2 günlük kan bağışı etkinliği düzenlendi. Fakülte öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilerin yoğun
katılım gösterdiği etkinlikte
Fakülte Dekanı Prof. Dr. F.
Neval GENÇ, kan bağışına
ve özellikle öğrencilerin bu
konuda farkındalığa sahip
olmasının önemine dikkat
çekti.

Türk Kızılayı’ndan Bozdoğan Meslek Yüksekokuluna
Teşekkür Belgesi
Bozdoğan Meslek Yüksekokulunda ekim ayı içinde
gerçekleştirilen kan bağışı
kampanyası
kapsamında
Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik ve idari
personelin duyarlı davranışlarından dolayı Meslek
Yüksekokulu adına, Türk
Kızılayı tarafından Teşekkür

Belgesi verildi.
Aydın Kan Bağışı Merkezi
Müdürü Dr. Rıdvan Şenol’un
sunduğu Teşekkür Belgesi,
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak
adına, Meslek Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör.
Tayfun Şahin tarafından kabul edildi.
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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Davutlar MYO sektörün tecrübeli ismini öğrencilerle
buluşturdu
Kıbrıs Merit Park Casino
F&B Müdürü İsmail Danacı, 23 Aralık 2019 tarihinde Üniversitemiz Davutlar Meslek Yüksekokulunu
(MYO) ziyaret etti.
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Bostan ve
akademik personeli ile bir
araya gelen İsmail Danacı,
ihtiyaç duydukları personel
özelliklerini ve otel şartlarını anlattı. Ayrıca Dr. Öğretim
Üyesi Aziz Bostan ile İsmail
Danacı arasında geleceğe
yönelik planlamalar ve kar-

şılıklı yardımlaşma konuları görüşüldü.
İsmail
Danacı,
Merit
Oteller
zincirinde
istihdam edilmek
üzere öğrencilere, istihdam süreci ve işletmeye
başvuru şartları
hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Danacı, Yüksekokul Konfe-

rans Salonu’nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında, Merit Otellerinin
personeline sunduğu im-

kanlar, ihtiyaç duyulan personel yapısı, otelin çalışma
koşulları ve şartları hakkında açıklamalarda bulundu.

Öğretim üyemizin kitabı yayımlandı
Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi
Mesut Günenç’in, Aralık 2019’da ‘David Hare’in Oyunlarında Post-Truth Söylem’ adlı
kitabı yayımlandı.
Post truth söylem çerçevesinde İngiliz politik tiyatrosunun en önemli oyun yazarlarından David Hare’in oyunlarına odaklanılan kitapta, akıl yürütme ve sorgulama yerine,
duygular, yalan haberler ve propagandalar ile hareket eden bireylerin yaşadığı çağı
anlatan David Hare’in oyunları analiz ediliyor.

Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Davutlar
MYO’ya ziyaret
Didim Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri,
öğretmenleri eşliğinde Üniversitemiz Davutlar Meslek
Yüksekokulunu (MYO) 24
Aralık 2019 tarihinde ziyaret etti.
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğ.
Üyesi Aziz Bostan ve Müdür
Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Erhan Coşkun, Üniversiteleri
ve bölümleri tanıma kapsamında gerçekleştirdikleri
ziyarette öğrencilere, Yüksekokul hakkında genel bil-
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giler vererek Turizm ve Otel
işletmeciliği, İkram Hizmetleri ve Aşçılık programlarının içeriklerini tanıttı.
Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleşen bilgilendirme sonrasında öğrenciler, derslikleri, kütüphaneyi
ve uygulama mutfaklarını
gezdi.
Gezi sonrası uygulama mutfağında hocalarımız tarafından hazırlanmış olan ikramlar öğrencilere sunuldu.

Nazilli kuru inciri slogan ve logo yarışması tamamlandı
Üniversitemiz Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Nazilli Ticaret
Borsası tarafından Nazilli
kuru incirinin tanınması
amacıyla düzenlenen slogan ve logo yarışmasında
kazananlar belli oldu.
‘Sen tasarla, sloganı sen
belirle’ söylemiyle gerçekleştiren Logo ve Slogan
Yarışması’nda,
birinciliği
‘Sağlık Sizin Elinizde’ sloganıyla yarışan Nazilli İİBF
öğrencileri Zeki Can Sümer,
Eray Karaçam ve Orçun Erköknar’dan oluşan “Borsincir” takımı birinci oldu. Logo
yarışmasında ise “Yalan
Dünya” takımıyla Remzi Çetin, Büşra Çetin ve Cihangir
Kıryaman birinciliği elde
ettiler.
Ödül töreninde dereceye
giren öğrencilerimize ödüllerini, Nazilli Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu
Başkanı Nurettin Kırlıoğlu
ve Meclis Başkan Yardımcı-

sı Mehmet Eminoğlu verdi.
3’er kişilik gruplar halinde
yarışmaya başvuran toplamda 26 grubun kıyasıya
mücadele ettiği yarışma
sonucunda birinci olan slogan ve logo tasarımı sahibi
gruplara ve katılımda bulunan grup temsilcilerine
ödüller verildi.
“Genç fikirlere güvendik”
İncirin ismini duyurmak
istediklerini dile getiren

Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nuretttin Kırlıoğlu, “Bu
yarışmayı açma sebebimiz
ilçemizin markası olan inciri dünyaya duyurmak. Bu
amaçla ilk önce şirketimizi
kurduk, daha sonra sloganımızla logomuzu belirledik. Nazilli İnciri adıyla web
sitemiz de kuruldu. Burada
logo yarışmasını açarken
genç fikirlere güvendik ve
öğrencilere de bir nebze
destek vermek istedik. Yarışmaya katılan 26 grubu-

muzu burada ödüllendirdik.” dedi.
Birinci seçilen logo tasarımı ve slogan, Nazilli Kuru
İncirinin tanıtımına yönelik
etkinliklerde, Nazilli Ticaret
Borsasında, fuar ve toplantılarda, Nazilli Kuru İncirine
ait her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda ve tüm kurumsal
faaliyetlerde kullanılacak.

Didim MYO Kişisel Gelişim Semineri gerçekleşti
Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Kişisel
Gelişim Eğitimleri’ semineri, 27 Aralık 2019 tarihinde
Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Yazar ve Yüz Okuma Uzmanı
Halim Altınışık, yüz okuma,
ikili ilişkiler, iş hayatı, farklı
karakterlerin yüz işaretleri
ve yüzdeki olumsuz özellikler başlıklı konularda öğrencilere sunum gerçekleştirip uygulamalı olarak bilgi

verdi.
Yüz Okuma Eğitiminin ardından, İnsan Kaynakları
(İK) Uzmanı ve Klinik Psikolog Deniz Uludogan tarafından, insan kaynakları, cv hazırlama, mülakat teknikleri,
kariyer planlama, zaman ve
stres yönetimi hakkında sunum gerçekleştirildi.
İş mülakatlarında özgeçmişin önemine vurgu yapan
Deniz Uludogan, “Özgeçmişin yarısını elektronik posta adresi (e-posta) oluştu-

rur. Birçok aday
yanlış e-posta
adresi yüzünden
eleniyor. İyi bir
e-posta adresi
sizi bir adım öne
çıkartır.” dedi.
Seminer sonunda Yazar ve Yüz
Okuma Uzmanı
Halim Altınışık
ile İK Uzmanı Klinik Psikolog
Deniz Uludogan’a Didim
Meslek Yüksekokulu Müdür
Yardımcısı Öğr. Gör. Metin

Polat tarafından teşekkür
belgesi verildi.
Seminer toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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Sultanhisar MYO’da Girişimcilik ve İnovasyon Konferansı
gerçekleşti
Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulu tarafından “1 Konu 1 Konuk”
etkinlikleri
kapsamında
düzenlenen “Girişimcilik ve
İnovasyon” konferansı, 25
Aralık 2019 tarihinde Ahmet Hakkı Balcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Son sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen
konferansa, Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı) Aydın Müdürü Sadullah
Dülger katıldı.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr.
Nuh Kılıç açılış konuşmasını yaptığı konferansta, Şeyh
Edebali’nin “İnsanı yaşat ki

devlet yaşasın.” sözleri ile
geleceğimiz olan genç nüfusun, devletin sürdürülebilir kalkınması için önemine
dikkat çekti. Ayrıca Kılıç,
sağlık ve zamanın insan için
kıymetini vurgulayan sözleri ile öğrencilere ellerindeki
iki hazinenin değerini bilmelerini tavsiye etti.
Aydın Milletvekili Metin
Yavuz, öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutluluk
duyduğunu ve Aydın adına
önemli bir paydaş olduklarını belirterek gençlerin
her konuda destekçisi olacaklarını, diledikleri zaman
kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti. Aydın ilinin
jeopolitik açıdan önemli bir
konumda olduğuna dikkat

çeken Yavuz, genç
girişimcilerin Aydın’da
ülke ekonomisine katma değer sağlayacak
girişimcilik ve inovasyon fikirlerini hayata
geçirme
konusunda
daha cesur olmalarını
öğütledi.
KOSGEB Aydın Müdürü
Sadullah Dülger, “Girişimcilik ve İnovasyon”
adlı sunumunu gerçekleştirerek meslek yüksekokulları
kapsamında ilk kez düzenlenen bu etkinlikte özellikle
son sınıf öğrencilerimiz için
hazırlanan girişimci örnekleri ile Aydın ili için hayata
geçirilebilecek girişim konularına değindi. Dülger, Aydın için geliştirilecek fikirlerin ve icraatların her zaman

destekçisi olacaklarını belirtti ve KOSGEB desteklemeleri hakkında bilgi vererek sunumunu tamamladı.
Öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferans, soru cevap bölümünün
ardından KOSGEB Aydın
Müdürü Sadullah Dülger’e
katılımlarından dolayı Teşekkür Belgesi verilmesiyle
sona erdi.

‘Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’ projesi ekibi
mentorlarla buluştu
Sarpkaya, Arş. Gör. Tahir Yılmaz ve Arş. Gör. Burcu Altun,
proje ortaklarından Aydın
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
adına Müdür Yardımcısı
Gülfidan Kendirlioğlu, proje
kapsamında eğitim verilen
ve alanda mentorluk sürecine devam eden mentorlar
katıldı.

Üniversitemiz Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya tarafından yürütülen Kadın
Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor Projesi (2017-1-TR01KA204-045966) paylaşım
ve sürdürülebilirlik etkinliği
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kapsamında, proje ekibi ve
yetiştirilen mentorlar 26
Aralık 2019 tarihinde bir
araya geldi.
Tüm gün süren etkinliğe,
Proje Yürütücüsü Prof. Dr.
Ruhi Sarpkaya, Proje Ekibinden Doç. Dr. Pınar Yengin

Etkinlikte öncelikle Gülfidan Kendirlioğlu, Prof. Dr.
Ruhi Sarpkaya ve Doç. Dr.
Pınar Yengin Sarpkaya konuşmalar gerçekleştirerek,
mentorlara süreçteki çabaları dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler. Daha sonra mentorlar gruplara ayrılarak
sorumlu öğretim elemanları ile proje kapsamında

gerçekleştirilen mentorluk
sürecine ilişkin genel değerlendirmeleri kapsayan
grup etkinliği gerçekleştirdi.
Etkinlikte, gruplar cam tavan engellerinin aşılmasına
yönelik olarak bireysel, örgütsel ve toplumsal olarak
ne gibi çalışmalar yapılabileceğine ilişkin önerilerini
yazılı ve sözlü olarak sundu.
Bundan sonraki süreçte, yetiştirilen mentorların Aydın
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından ileride atanacak olan kadın yöneticilere
mentorluk yapmak üzere
görevlendirilmesi ve bu şekilde projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması planlanıyor.

TRT Akademi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu
TRT Akademi tarafından
Üniversitemiz İletişim Fakültesi öğrencilerimize yönelik düzenlenen atölye
çalışmaları, 24 - 26 Aralık
2019 tarihleri arasında İletişim Fakültesinde gerçekleşti.
Atölye çalışmalarının açılışında konuşan İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Halim Esen, atölye çalışmalarına öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade ederken TRT’nin
aynı zamanda bir eğitim
kurumu olduğunu, bu eğitimlerden öğrencilerin azami ölçüde faydalanacağına
inandığını söyledi.
TRT Eğitim Dairesi Başkanı Kudret Doğandemir ise
TRT’nin “okul” olma görevini sürdürdüğünü, teknolojik
imkânları, bilgi birikimi ve

tecrübesiyle özel televizyonları beslerken, bünyesindeki elemanları yetiştirmeye devam ettiğini söyledi.
Kamu kurumları ve üniversitelere de eğitim verdiklerini belirten Doğandemir,
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki (ADÜ) atölye
çalışmasında da bir programın yayına hazır hale geti-

rilmesi konusunda teorik ve
pratik bilgilerin aktarılacağını dile getirdi.
TRT Akademinin ADÜ’deki
programında, TRT’den Başkameraman Murat Orhan,
Haber Editörü Fatih Şahingöz, yapımcılar Hatice Gürler Yazıcı ve Erhan Taşdemir,
stüdyo, aktüel prodüksiyon

teknikleri, kamera çekim
yöntemleri gibi konularda
öğrencilere uygulamalı eğitim verirken aynı zamanda
tecrübelerini
öğrencilere
aktardı.
Eğitimde ayrıca, “Geleceğin İletişimcileri Yarışması”
ve “TRT Belgesel Ödülleri”
hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Gençlerimiz, inovasyon ve girişimciliğe ilk adımlarını attılar
Üniversitemiz Köşk Meslek
Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen “Gençlerimizin İnovasyon ve Girişimciliğe İlk Adımları” etkinliği,
27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşti. Proje yönetimi dersi
kapsamında Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Nail Akgül tarafından organize edilen etkinlikte, KOSGEB (Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı) Aydın İl Müdürü
Sadullah Dülger tarafından
bilgilendirme yapıldı. Dülger,

Aydın’da marka olması gereken ürünler, neden marka
yaratmalıyız, gençler neler
yapabilir, gençlere yönelik
olarak nasıl desteklemeler
verildiği ve ne tür eğitimler
almaları gerektiği konularında bilgi verdi.

Köşk Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin
Nail Akgül’ün, KOSGEB Aydın
İl Müdürü Sadullah Dülger’e,
Teşekkür Belgesi vermesinin
ardından etkinlik sona erdi.

Leyla’dan Sonra Topluluğundan çocuklara yılbaşı sürprizi
Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerden oluşan
Leyla’dan Sonra Topluluğu,
Uygulama ve Araştırma Hastanemiz Pediatri Servisi’nde
yatmakta olan çocuklar için
25 Aralık 2019 tarihinde yılbaşı etkinliği düzenledi.
Hasta odalarını tek tek ge-

zen öğrencilerimiz, bütün
çocuklara hediye oyuncaklar dağıtıp hasta yakınları
ile sohbet etti. Noel baba
kostümü ve birçok eğlenceli kostümle, tedavi gören
çocukları eğlendiren öğrenciler, müzik eşliğinde çocuklarla dans ederek keyifli
zaman geçirdiler.

Leyla’dan Sonra Topluluğu
Fakülte Sorumlusu Ertuğrul
Yülek, “Topluluk olarak yeni
yıl dolayısıyla geldik, miniklerimizle eğlendik, onlara
hediyeler verdik ve beraber
şarkı söyleyip dans ettik.
Amacımız çocukların yeni
yıla mutlu girmesidir.” dedi.
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Söke İşletme Fakültesinde ilk yardım eğitimi verildi

Üniversitemiz Söke İşletme Fakültesi tarafından
düzenlenen ilk yardım semineri, 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşti.
Seminere, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Fakülte
personel ve öğrencileri katıldı.

Türk Kızılayı Aydın İlk Yardım Merkezi Mesul Müdürü
Uzay Tok’un gerçekleştirdiği
seminerde, ilk yardımla alakalı temel uygulamalar, olay
yeri, hasta kavramları hakkında bilgi verildi. Uzay Tok,
solunum yolu tıkanıklıkları,
havale, sara, kan şekeri düşmesi, kanama, yanık, donma,

sıcak çarpması, yaralanma,
zehirlenme durumlarında
ilk yardıma ilişkin temel
bilgiler, doğru ve yanlış bilinenler aktarıldı.

yapan İşletme Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Türk Kızılayı İlk
Yardım Merkezi Uzay Tok’a
teşekkür belgesi verdi.

Seminerde ilk yardım bilgisinin gündelik yaşamda ve
afet durumlarında önemine
dikkat çeken bir konuşma

Seminer sonunda katılımcılara, Kızılay İlk Yardım Cep
Kitabı dağıtıldı.

Söke İşletme Fakültesi’nde Kariyer Planlaması ve Bilişim
Zirvesi düzenlendi
Üniversitemiz UNİAK Topluluğu’nun organizasyonuyla Söke İşletme Fakültesinde düzenlenen
“Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Planlaması Yönetişim ve Bilişim Zirvesi Etkinliği”, 31 Aralık 2019
tarihinde gerçekleşti.
Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma
Neval Genç’in moderatörlüğünü yaptığı panelde,
Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu,
ADÜ Teknopark Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları
Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cemal İyem, INSOFTPRO AŞ Genel Müdürü Aydın Gökyiğit konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, kendi kariyer
öz geçmişlerinin yanında, kamu ve özel sektörde
kariyer imkânları, girişimcilik, kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında
bilgiler verdi. Etkinliğe akademik personel, lisans
ve yüksek lisans öğrencileri ile misafirler katılıdı.
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Söke Sağlık Hizmetleri MYO’da sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında eğitim verildi
Üniversitemiz Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından
düzenlenen ‘Kişisel Hijyen,
Genel Temizlik Kurallarının
Önemi ve Organ Bağışının
Önemi’ konu başlıklı eğitim,
23 Aralık 2019 tarihinde
Söke Öğretmen Nebahat
Alpan İlkokulu ve Söke Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.
Sosyal Sorumluluk Projeleri
dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Söke Sağlık
Hizmetleri MYO Öğretim
Görevlisi Gökçe Sibel Turan
koordinatörlüğünde, okul
öğrencilerinden Derya Uludağ, Esra Atlı, Mustafa Tu,
Melisa Karluk ve Ebru Kol-

cu, kişisel hijyen ve genel
temizlik kurallarının önemi
konulu sunumu gerçekleştirdi. Hijyen eğitimi kapsamında sağlığı korumak
amacı ile ilkokul öğrencilerine el temizliğinin gerekli olduğu durumlar, nasıl
yapılması gerektiği, vücudumuzun mikroplara karşı
nasıl korunması gerektiği
konularında bilgi verilerek,
konu ile ilgili animasyon
gösterimi yapıldı.
MYO öğrencileri Büşra Nur
Akar, Hafize Ekren, Bahar
Bakan, Yunus Emre Aytaç ve
Mustafa Çınar, organ bağışı
konulu sunumlarında, Ülke-

mizde ve dünyada yetersiz
organ bağışı nedeni ile organ bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını
ve bu nedenle organ nakli
için organ bağışını arttırma-

nın gerekli olduğunu vurguladılar.
Öğrencilerin, konu ile ilgili soruları ve soruların cevaplandırılması ile etkinlik
sona erdi.

Üniversitemizde Doğu Türkistan zulmüne dur denildi
Üniversitemiz Türk Dünyası ve Kültürü Araştırma
Topluluğu ile Aydın Ülkü
Ocakları Eğitim ve Kültür
Vakfı Üniversite Birimi, 26
Aralık 2019 tarihinde Tralleis Meydanı’nda Doğu Türkistan’la ilgili basın açıklaması
gerçekleştirdi.
Doğu Türkistan’da yaşananlarla ilgili Aydın Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
Üniversite Birimi Başkanı
Oğuzhan Sönmez, “Dünyanın hiçbir yerinde insanların
temel haklardan mahrum
bırakılarak, sistematik baskılarla asimile edilmeye çalışılması kabul edilebilir değildir. Çin, Müslüman Doğu
Türkistan halkının ve Çin
Müslümanlarının, haklı taleplerini susturmak, örtbas
etmek ve bu hakların dış
dünyayla irtibatlarını kes-

mek yerine farklı kimliklerin
temel hak ve özgürlüklerini
yaşayabilecekleri bir zemin
oluşturmanın
gereklerini
acilen yerine getirmelidir.
Başta Türkiye olmak üzere
İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan’ın haklı talepleri doğrultusunda
Çin’e karşı birlikte hareket
etmeleri ve her platformda
bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses
katacaktır.” dedi. Sönmez,
açıklamalarında Üniversitemiz yönetimine, öğrenci
topluluklarına ve öğrencilere desteklerinden dolayı
teşekkür etti.
Açıklamaların ardından Kuran tilaveti yapıldı. Dualarla,
Türk ülkelerinin zulme karşı
bir bütün olması temenni
edildi.
ARALIK 2019 ADÜ HABER
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ATANAN AYRILANLAR

Ekim
2019

Atananlar

ATANANLAR
AYŞE ÇİĞEL
MÜGEHAN GAYE KARA

BİRİMİ

ANA BİLİM DALI

TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ

FİZYOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Ekim
2019

Ayrılanlar

AYRILANLAR
İSA KAPLAN
ERÇİN ÖZGÖREN
TUĞÇE BALOĞLU GÖNCÜ
EMİNE NİLÜFER ÖZEL
ALİ YILMAZ
BURCU BAŞAK COŞKUN
MUSTAFA SELİM ÖZKÖK
ERDAL BEŞER

BİRİMİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ

Ekim
2019
UNVANI YÜKSELENLER
FERİT ÇOBANOĞLU
AHMET BİLDİREN
ALİ YILMAZ
TUNCAY SAYGIN
ÖZLEM KOCATÜRK
METİN ARMAĞAN
TÜLAY ÇELİK
ÖZNUR ÖZDAMAR GIOVANIS
AKAN YANIK
ELÇİN ÜNAL
ARZU GÜLER
YILDIZ DENAT
ÜLKER ÇOLAKOĞLU
CENGİZ ÜNSAL
SAFİYE ÖZVURMAZ
HEVAL SELMAN ÖZKAN
MEHMET REŞAT SÜMER
EBRU ERSOY TONYALOĞLU
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ
GÜLTEN EMEK TUNA
ONUR TATLI
NİYAZİ KÜÇÜK

UNVANI
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.

UNVANI
ARŞ. GÖR.
ARŞ. GÖR.
ARŞ. GÖR.
ARŞ. GÖR.
DOÇENT
ÖĞR.GÖR.
PROFESÖR
PROFESÖR

NEDENİ
NAKİL
NAKİL
UZM. EĞİTİMİNİN TAMAMLANMASI
İSTİFA
İSTİFA
NAKİL
EMEKLİ
EMEKLİ

Unvanı Yükselenler
BİRİMİ

ANA BİLİM DALI

ESKİ
UNVANI

YEN
UNVANI

ZİRAAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
BUHARKENT MYO
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ
ATÇA MYO
EĞİTİM FAKÜLTESİ
NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER F.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ
ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ
AĞIZ DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ
TIBBI VE AROMATİK BİTKİLER
GENEL BİYOLOJİ
İSTATİSTİK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
RESİM-İŞ EĞİTİMİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
HEMŞİRELİK ESASLARI
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
VETERİNERLİK FİZYOLOJİSİ
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
TOPRAK BİLİMİ
PEYZAJ PLANLAMA
YEMLER VE HAYVAN BESLEME
VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI
"HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI"
DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA

DOÇENT
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
ARŞ.GÖR
ARŞ.GÖR
ARŞ.GÖR
ARŞ.GÖR
ARŞ.GÖR
ARŞ.GÖR

PROFESÖR
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DOÇENT
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ

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

