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Kıymetli ADÜ HABER Dergisi okurları, 

Üniversitemiz, 2020 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Asli 
görev ve sorumluluklarımızın başında, yarınlarımıza ışık 
tutacak gençlerimizi yetişkin rollerine en iyi şekilde ha-
zırlamak geliyor. Gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde ha-
zırlayabilmek için kaliteli öğretimin yanı sıra uygulama 
alanlarına ağırlık vererek onların kaliteli eğitimden geç-
melerini sağlayacağız. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
olarak 2020 yılını geçtiğimiz yılların üstünde bir başarıyla 
geçirmeyi hedefl iyoruz. 

Üniversitemiz 2020 yılının ilk ayını da dolu dolu geçir-
di. Ülkemizin en kritik anlarında yanında bulunan dost 
ve kardeş ülke Katar ile dostluk maçında bir araya gel-
dik. Otizmli ve down sendromlu çocuklar yararına TBMM 
Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı ve Katar Büyü-
kelçiliği Futbol Takımı arasında düzenlenen dostluk maçı, 
Üniversitemiz Binali Yıldırım Stadyumu’nda gerçekleşti. 
Dostluk maçında Valimiz Yavuz Selim Selim Köşger, Aydın 
Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, Adli Yargı Komisyon Başkanı Erhan Yıldırım, il 
müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları bizleri yalnız bırakmadı. 

Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi geliştirebilmelerine ve teorik bilgilerini pratiğe dökebilmelerine 
olanak sağlamak adına uygulama alanlarımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nde İletişim Fakültesi İletişim Uygulama Merkezi ve ADÜTV açılışlarını gerçekleştirdik. ADÜTV, öğren-
cilerimizin kendilerini geliştirmelerine imkân sağlarken Üniversitede yapılanları halka aktarmak adına da 
katalizör görevi görecek. Böylelikle Aydın halkı ADÜ’yü daha yakından takip etme fırsatı bulacak. ADÜTV ile 
sınırlı kalmayıp zaman içinde ADÜ Radyo, ADÜ Gazete ile de halkımıza ulaşmayı hedefl iyoruz

Gençlerimizin daha nitelikli yetişmelerini sağlamak için Valimiz Yavuz Selim Köşger başkanlığında Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü ile Üniversitemiz içerisinde ADÜ Genç Ofi s kurulmasına yönelik protokolün imza 
törenini gerçekleştik. Günümüz X, Y, Z kuşağı gençlerinin birbirleriyle iletişim kurmalarını kolaylaştıracak 
ve multidisiplener anlayışla kaynaşmalarını sağlayacak projeleri önemsiyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceği 
olarak gördüğümüz evlatlarımızın; kaliteli, nitelikli, yetişmesi küresel rekabette akranlarıyla rekabet edebi-
lecek avantajı sağlaması adına bir rektör olarak, bir akademisyen olarak kurumlarımızla her türlü iş birliği 
ve diyaloğa hazırız. 

Bilginin güç anlamına geldiği günümüz dünyasında daha güçlü bir üniversite, daha güçlü bir ülke olmak 
için gerek birey gerek akademisyen gerekse yönetici olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. 
Ülkemizin gelişmesi, ilerlemesi, güçlü bir ülke olması yolunda atılan her adımın arkasında varız. 

Yarınlarımız için yorulmaksızın çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.  

Sevgi ve saygılarımla.

 Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

REKTÖRÜMÜZDEN
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Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesinin, Katar Dev-
leti’nin protokol imzaladığı 
tek devlet üniversitesi oldu-
ğunu belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Türkiye Cumhuriye-
ti’nin, Katar Devleti’ne olan 
bakış açısı bir kardeş ülke-
dir. Üst düzeyde bu sağlanı-
yorsa bizler de eğitim nok-
tasında elimizden geleni 
yapmak zorundayız.” diyerek 
büyükelçiyi ağırlamaktan 
dolayı duyduğu memnuni-

yeti ifade etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, otizmli ve 
down sendromlu çocuklar 
için TBMM Parlamenterler 
Spor Kulübü Futbol Takı-
mı ve Katar Büyükelçili-
ği Futbol Takımı arasında 
gerçekleşecek olan dostluk 
maçıyla otizme dikkat çe-
kileceğini vurguladı. Üni-
versitemiz Uygulama ve 
Araştırma Hastanesinde 
faaliyete başlayacak Otizm 
ve Down Sendromu Erken 
Tanı Merkezi ile bu alanda-
ki tanı ve tedavi konusun-
da çalışmaların artacağını 
belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir,  
çocukların toplumda aktif 
rol alması için yapılan çalış-
maları önemsediğini, kendi-

sinin de bu konuda otizmli 
çocukların rehabilitasyonu 
ve topluma kazandırılması 
başlıklı Hipnoterapi Merkezi 
kurulmasına yönelik projesi 
olduğunu söyledi.

Üniversitemiz Aydın’da 
lokomotif bir görev 
üstlenecek 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Üniversi-
telerin kendine özgü yapısı 
vardır. Üniversite sosyal-
leşirse bilimsel açıdan da 
ilerler. Biz de bu bağlamda 
Üniversitemizin ne kadar 
bilinçli bir üniversite oldu-
ğunu tüm Türkiye’ye göste-
receğiz. 1992 yılında kuru-
lan Üniversitemiz Aydın’da 
lokomotif bir görev üstlene-
cek.” dedi. 

Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesinin çok güçlü bir 
üniversite olduğunu ifa-
de eden Katar Büyükelçisi     
Salem Mubarak Al-Shafi , 
otizm ve down sendromu 
çocuklar için farkındalık 
oluşturmak adına gerçekle-
şecek alan dostluk maçını 
oldukça önemsediğini vur-
guladı. Üniversitemiz bi-
limsel faaliyetleri hakkında 
bilgi alan Katar Büyükelçisi 
Salem Mubarak Al-Shafi , iş 
birliği çalışmalarının devam 
etmesi temennisinde bu-
lundu.

Ziyaret, Katar Büyükelçisi 
Salem Mubarak Al-Shafi  ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in hediye 
takdimi ve iyi dilek temen-
nileriyle sona erdi.

Katar Büyükelçisinden 
Rektörümüze ziyaret

Katar Büyükelçisi 
Salem Mubarak Al-
Shafi, Rektörümüz 

Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’i 9 Ocak 2020 
tarihinde makamında 
ziyaret etti.
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Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ev sahip-
liğinde gerçekleşen maça, 
Valimiz Yavuz Selim Selim 
Köşger, Aydın Milletvekilleri 
Mustafa Savaş, Metin Yavuz 
ve Rıza Posacı, Adli Yargı 
Komisyon Başkanı Erhan 
Yıldırım, il müdürleri, kay-
makamlar, belediye başkan-
ları katıldı.

Çocuklar için oynandı, 
dostluk kazandı

Türkiye ve Katar milli mar-
şlarının okunmasının ar-
dından Valimiz Yavuz Selim 
Köşger’in başlattığı dostluk 
maçı, 2 - 2 beraberlik ile 
sona erdi.

Maç sonunda Aydın Mil-
letvekili Rıza Posacı, Katar 
Büyükelçiliği Futbol Takı-
mı’na kupa ve madalyaları-
nı; Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, TBMM 

Parlamenterler Futbol Takı-
mı’na kupa ve madalyalarını 
takdim etti.
Müsabakanın ardından, 10 
Ocak Dünya Çalışan Ga-
zeteciler Günü dolayısıyla 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, kamuoyu-
nun doğru bilgi almasını 
sağlayan basın mensupla-
rının gününü kutlayarak he-
diyelerini verdi.

Üniversitemiz dostluk 
maçına ev sahipliği yaptı

Otizmli ve down sendromlu çocuklar için TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı ve 
Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı arasında düzenlenen dostluk maçı, 10 Ocak 2020 tarihinde 
ADÜ Binali Yıldırım Stadyumu’nda gerçekleşti.
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Milletvekilleri ve sporcular-
dan oluşan Cahit Özkan; Ali 
Sarıkaya, Osman Ören, Ziver 
Özdemir, Hüsnü Ordu, Ahmet 
Kaya, Harun Tüfekçi, Sadet-
tin Aydın, Halil İbrahim Yıl-

dız, Cengiz Demirkaya, Yaşar 
Mermer, Fahrettin İrkin, Ka-
zım Kırcı, Adnan Gündoğan, 
Mesut Ataseven, Abdurrah-
man Öz, Tahir Ağdere, Bekir 
Aslan ve Suat Özkayhan’ın 

aralarından bulunduğu ka-
fi leye, Üniversitemiz Genel 
Sekreter Yardımcısı Erdal 
Meşe ve Rektör Danışmanı 
Hüseyin Turgut eşlik etti. 
Kafi le ilk olarak Sultanhi-
sar’da bulunan NYSA Antik 
Kentine ziyarette bulundu. 
Fen Edebiyat Fakültesi Sa-
nat Tarihi Bölümü Öğretim 
Elemanı Araştırma Görev-
lisi Mükerrem Kürüm’ün 
rehberlik ettiği kafi le daha 
sonra Yenipazar’da bulu-
nan ve Milli Mücadelenin 
önemli isimlerinden Yörük 
Ali Efe Müzesine ziyarette 
bulundu. Aydın’ın doğal ve 

zenginlikler bakımından ol-
dukça şanslı bir il olduğunu 
dile getiren kafi le, Aydın’ın 
zengin doğal güzellikleri, 
verimli toprakları ve tarihi 
değerlerine hayran kaldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Parlamenterler Spor Kulübü 
Meclis Spor Futbol Takımı, 
10 Ocak 2020 Cuma günü 
Spor Bilimleri Fakültesi Bi-
nali Yıldırım Stadyumunda 
Katar Büyükelçiliği futbol 
takımı ile otistik ve down 
sendromlu çocuklar yararı-
na bir dostluk maçına çıka-
cak. 

Dostluk maçı için gelen vekiller 
Aydın’a hayran kaldı 

T ürkiye Büyük Millet Meclisi Parlamenterler 
Spor Kulübü Meclis Spor Futbol Takımı, Otistik 
ve Down Sendromlu çocuklar yararına Katar 

Büyükelçiliği Futbol Takımı ile gerçekleştireceği 
dostluk karşılaşması için 9 Ocak 2020 Perşembe 
günü Aydın’a geldi. Gün boyunca Aydın’da bulunan 
milletvekilleri ve sporculardan oluşan kafile, Nysa 
Antik Kenti ve Yörük Ali Efe Müzesinde incelemelerde 
bulundu. 
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İletişim Uygulama Mer-
kezi’nin açılışından önce 
Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Parlamenterler Futbol 
Takımı, Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 
ziyaret ederek gün içinde 
gerçekleşecek etkinlikler 
hakkında bilgi aldı. Sena-
to Odası’nda gerçekleşen 
ziyarette Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
heyeti temsilen TBMM Par-
lamenterler Futbol Takımı 
Başkanı Erzurum Millet-
vekili Dr. Saadettin Aydın’a 
Üniversitemiz hediyelerin-
den takdim etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir ve Mil-
letvekillerimiz tarafından 
gerçekleştirilen açılışın ar-
dından İletişim Uygulama 
Merkezi’nin içinde bulunan 
İleri Teknolojiler Labora-
tuvarı,  Tasarım Atölyesi ve 
Elektronik Sporlar Merkezi 
gezilerek yetkililerden bilgi 
alındı.

ADÜTV’nin Aydın’a ve üni-
versiteye çok büyük katkı-
larının olacağını söyleyen 
İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Halim Esen, ADÜTV 
hayalinin gerçek olmasın-
da en önemli katkıyı sunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e teşekkür-

lerini sundu.

E-Spor alanında yatırım 
yapan ilk devlet 
üniversitesiyiz

Ülkemizde E-Spor alanın-
da devlet üniversiteleri 
içinde bu yatırımın yapıl-
dığı ilk üniversite oldu-
ğumuzu aktaran Radyo 

Sinema Topluluğu 4. sınıf 
öğrencisi Emre Can Şa-
hin, dünyada ve Türkiye’de 
e-spor izlenme oranları, 
e-sporda lig sistemi ve üni-
versite takımları, uluslara-
rası alanda ve ülkemizde 
katıldığımız turnuvalar 
hakkında bilgi verdi. Ulus-
lararası ilk turnuvamızı 128 
takım içerisinde 10. sırada 
tamamladığımızı belirten 
Şahin, desteklerinden do-
layı Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’e te-
şekkür ederek açıklamaları-
na son verdi.

Medya - teknoloji alanında 
gelişmiş bir alt yapıya 
sahibiz

İleri Teknolojiler Laboratu-
varı ve Tasarım Atölyesi hak-
kında bilgiler veren İletişim 
Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi 
Behiç Alp Aytekin, medya - 
teknoloji alanında gelişmiş 
bir alt yapıya sahip olduğu-
muzu belirterek, laboratu-
varda var olan teknolojiyle 
otizmli ve down sendromlu 
çocukların rahatsızlıklarına 
erken tanı konulabileceğini 
de sözlerine ekledi. Aytekin, 
bu teknolojinin Teknopark 
düzeyindeki çalışmalarla 
birleştiğinde güzel sonuç-
ları olabileceğini ifade etti.

ADÜTV kendi stüdyosunda 
ilk canlı yayınını 
gerçekleştirdi

İletişim Uygulama Merke-
zi’nin açılışının ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir ve be-
raberindeki heyet, teknik 
açıdan ülkemizdeki en iyi 
stüdyolardan biri haline ge-
len ADÜ İletişim Fakültesi 
Stüdyoları’nda ADÜTV’nin 
ilk canlı yayınını öğrenci-
lerle birlikte gerçekleştirdi. 
ADÜTV’nin kendi stüdyo-
sunda gerçekleştirdiği ilk 
canlı yayının konuğu Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir oldu.

ADÜTV, üniversitede 
yapılanları halkla 
paylaşmak adına önemli bir 
proje

ADÜTV’nin öğrencilerin 
kendilerini geliştirebilme-
leri için önemli bir proje 
olduğunun altını çizen Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “İletişim Fa-
kültesine verdiğimiz eme-

ğin karşılığını fazlasıyla 
aldığımızı görmek bizleri 
gururlandırırken doğru ya-
tırımlar yaptığımızı da gös-
terdi. ADÜTV, Üniversitede 
yapılanları halka aktarmak 
adına katalizör görevi gö-
recek, böylelikle Aydın halkı 
ADÜ’yü daha yakından ta-
kip etme fırsatı bulacak. 

ADÜTV ile sınırlı kalmayıp 
zaman içinde ADÜ Radyo, 
ADÜ Gazete’yle de halkımı-
za ulaşmayı hedefl iyoruz.” 
dedi ve birlikteyken çok 
daha büyük işlere imza atı-
lacağını söyleyerek ADÜ’lü 
olmanın bir ayrıcalık oldu-
ğunu vurguladı.

Mac Laboratuvarları, reji 
odası ve canlı yayın stüd-
yosu’nu, Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
Umut Tuncer tarafından 
bilgilendirilerek gezen Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir başkanlı-
ğındaki ekip, öğrencilerle 
yapılan röportajların ardın-
dan Fakülteden ayrıldı.

Çalışan Gazeteciler Günü’nde 
ADÜTV Yayın Hayatına Başladı

Üniversitemiz 
İletişim Fakültesi 
İletişim Uygulama 

Merkezi ve ADÜTV 
Açılışları, 10 Ocak 2020 
tarihinde gerçekleşti.
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Uluslararası öğrencilerimiz 
sorun ve dileklerini anlattı

Uluslararası öğrencilerin yöneticilerimize sorunlarını ve dileklerini aktarabilmesi amacıyla düzenlenen 
kahvaltı 11 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşti.

Kahvaltıya; Rektör Danış-
manı Hüseyin Turgut, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Erdem Ali Özkısacık, Fakülte 
Dekan Yardımcıları, İl Sağlık 
Müdürlüğü ve Göç İdaresi 
İl Müdürlüğü yetkilileri ile 
öğrenciler katıldı. Etkinlikte, 
Ülkemizde ve Üniversite-
mizde öğrenim gören ulus-
lararası öğrencilerin sorun-
larına değinildi.

Öğrencilerin, sosyal, ekono-
mik ve bürokratik işleyiş-
lerle ilgili görüş, öneri ve 
şikâyetlerini dile getirdiği 
buluşmada, en önde gelen 
sorunların, barınma ve otur-

ma izinleri ile ilgili olduğu 
belirlendi. Öğrencileri tek 
tek dinleyen Üniversite yö-
netimi, öğrencilere bu konu-
ların çözüm yolları ile ilgili 
bilgiler verdi.

“Uluslararası 
öğrencilerimizi FETÖ 
gibi terör unsurlarının 
istismarından koruyacağız”

Üniversitemizde Asya’dan, 
Afrika’dan, Ortadoğu’dan, 
Balkanlar’dan Avrupa ülke-
lerinden 1000’in üzerinde 
uluslararası öğrencinin öğ-
renim gördüğünü söyleyen 
Rektör Danışmanı Hüseyin 

Turgut, “Bugün Tıp Fakültesi 
öğrencilerimizle bir arada-
yız. Her bir öğrencimizi, Türk 
Dili’nin ve kültürünün ulus-
lararası aktarımı için gönül-
lü kültür elçisi olarak görü-
yoruz.  Bu bağlamda onların 
akademik hayatlarında ba-
şarılı olmalarını sağlayacak 
iletişim ortamını oluştur-
mak çok kıymetli. Gurbet 
duygusu içindeki evlatları-
mızı sahiplenip onların bir 
takım ezoterik grupların 
istismarına uğramalarını 
engellemek, FETÖ gibi terör 
örgütlerinin tufanlarından 
korumak bizim sorumlulu-
ğumuz. Öğrencilerimizin 

konaklama, beslenme, ula-
şım gibi ihtiyaçlarının ya-
nında sağlık hizmetlerinden 
yararlanma konusundaki 
eksikliklerine ve oturma, 
çalışma izinlerine varıncaya 
kadar yaşadıkları problem-
lerle ilgilenmek boynumu-
zun borcudur. Bu sebeple 
kurumlar arası iş birliği içe-
risinde İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Göç İdaresi İl Müdürlü-
ğü yetkililerini de buraya 
çağırdık. Öğrencilerimizin 
talep ve beklentilerini, ilgili 
fakülte dekanımız ve dekan 
yardımcılarımız nezaretin-
de dinleyerek sahiplik ve 
aidiyet duyguları içerisinde 
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çözüm bulmak istedik.” dedi.
Öğrencilerin barınma ve 
yurt sorunları ile ilgili ko-
nuşan Rektör Danışmanı 
Hüseyin Turgut, Üniversite 
yönetimi olarak bu sorun-
ların farkında olduklarını 
ve öğrencilerin talepleri 
doğrultusunda bu sorunları 
gidermek için projeler ger-
çekleştirdiklerini söyledi.

Rektör Danışmanı Hüseyin 
Turgut, Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’in 
talimatlarıyla,  öğrencilerin 
barınma sorununun çözü-
müyle ilgili yurt binalarının 
inşasına başlandığını ifade 
etti. Turgut “Yeni yurt bina-
larıyla ilgili projelerimizi fa-
aliyete geçirmeye başladık. 
Rektörümüz konu ile ilgili 
olarak, arazi tahsisi ve an-
laşmalar ile ilgili izinleri ve 
protokolleri tamamladı. Şu 
anda Kütüphanemizin arka 
tarafında bulunan araziye, 

kız ve erkek öğrenciler için 
2 bin kişi kapasiteli bir yurt 
yapılmakta ve önümüzdeki 
süreçte 2 bin kişilik üç yurt 
daha yapılması planlanıyor. 
Devlet yurtlarındaki kapa-
sitenin artışı; uluslarara-
sı öğrenci kontenjanın da 
artışına vesile olacak. Bu 
konuda ADÜ Kampüs Ala-
nı içerisinde Gençlik Spor 
Bakanlığımıza tahsis edi-
len arazilere yapılacak olan 
yeni yurt binaları ile birlikte 
devlet yurdu kontenjanımızı 
da arttırmayı hedefl iyoruz. 
Bunun yanında özel yurt-
larda ve konutlarda kalan 
uluslararası öğrencilerimizi 
de oluşturduğumuz Ulus-
lararası Öğrenci Topluluğu 
mekanizması üzerinden ih-
tiyaç envanterleri oluştura-
rak yakinen takip ediyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Aydın İl Göç İdaresini temsi-
len etkinliğe katılan Düzen-

li Göç Çalışma Grup Başkanı 
Soner Kurtulan, uluslararası 
öğrencilere izinlerle ilgili 
prosedürlerde yapmaları 
gereken önemli noktaları 
anlattı. Öğrencilerin en çok 
sorun yaşadığı ikamet soru-
nu ile ilgili bilgiler paylaşan 
Kurtulan, “Kanuna göre no-
terden ev sahibiniz ile bir-
likte imzalı belge ile ikamet 
değişikliği başvurunuzu 
yapmanız gerekiyor. Adınıza 
kayıtlı bir fatura ile gelir-
seniz de ikamet değişikliği 
yapılabilir.” açıklamasında 
bulundu.

Tıp Fakültesi öğrencileri 
için akreditasyon müjdesi 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Erdem Ali Özkısacık 
“Yakında Üniversitemiz Tıp 
Fakültesinin akreditasyon 
süreci tamamlanacak ve 
mezun olan tüm öğrencile-
rin diplomaları uluslarara-

sı geçerliliğe sahip olacak. 
Böylece ADÜ Tıp Fakültesi 
mezunları dünyanın her ye-
rinde doktor olarak görev 
yapabilecek.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in talima-
tıyla diğer fakültelerimizde 
öğrenim gören uluslararası 
öğrencilerimizle de önü-
müzdeki günlerde bir ara-
ya geleceklerini ifade eden 
Rektör Danışmanı Hüseyin 
Turgut, ilgili fakülte yetkili-
lerini aynı şekilde bir araya 
getirerek toplantıları sürdü-
receklerini belirtti.
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“Şehircilik konusunda en 
önde olmamız gerekiyor”
 
Şehirleri ‘medeniyetlerin doğ-
duğu, geliştiği ve tüm ihtişa-
mıyla tarihe mal olduğu yerler’ 
olarak niteleyen Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Şanlıurfa’daki Göbeklitepe 
Ören Yeri, insanların yerleşim 
ihtiyacı konusunda bugüne 
kadar ortaya konan tüm tezleri 
değiştirecek bir keşiftir. İnsan-
lığın kadim tarihinin en önem-
li yerleşim merkezleri üzerin-
de yaşıyor olmak, bize sadece 

gurur vermekle kalmıyor aynı 
zamanda ciddi bir sorumlu-
luk da yüklüyor. Tarih boyunca 
Semerkant’tan Saraybosna’ya 
kadar nice kadim şehirlere 
mührünü vurmuş bir ecdadın 
torunları olarak bugün de şe-
hircilik konusunda en önde ol-
mamız gerekiyor.” diye konuştu.
Toplantının, geleceğin şehirle-
ri konusunda kendilerine yol 
göstermesi bakımından önem-
li olduğunu vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, akıllı şehir kavramının 
1990’lı yıllarda ortaya çıktığını 

belirterek en sade şekilde tek-
nolojinin şehirlere uyarlanma-
sı olarak ifade edilebilecek bu 
yaklaşımın giderek yaygınlaş-
tığına dikkat çekti. Erdoğan, 
“Her ne kadar benzer bilişim 
teknolojileri kullanılıyor olsa 
da akıllı şehir uygulamaları, 
her ülkenin her şehrin kendi 
ihtiyaçlarına, kendi imkânları-
na, kendi alt yapısına göre de-
ğişebilmektedir.” dedi.

Türkiye olarak, kendi akıllı şe-
hir stratejilerini geliştirmek 
için çalışmalara başladıklarını 

belirten Erdoğan, “İlk olarak 
2003 - 2023 Milli İlim ve Tek-
noloji Politikaları Strateji Bel-
gesi’nde yer bulan akıllı şehir 
çalışmalarını bugün artık ol-
dukça ileri bir düzeye getirdik. 
Mesela 11’inci Kalkınma Pla-
nımızda bu konuda kapsamlı 
bir yol haritasına yer verildi. 
Aynı şekilde Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığımız 2020 - 2023 
Milli Akıllı Şehirler Strateji ve 
eylem planını hazırlayarak, ilçe 
ve il bazlı bir planlama yaptı.” 
sözleri ile yapılan çalışmaları 
aktardı.

Rektörümüz Akıllı Şehirler ve 
Belediyeler Kongre ve Sergisi Açılış 
Törenine katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler 
Birliği iş birliğinde 15 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve 

Sergisi” Açılış Töreni’ne katıldı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in başkanlı-
ğında gerçekleşen toplan-
tıya, Rektör Danışmanı Doç. 
Dr. Hacı Murat Şahin, Genel 
Sekreter Yardımcısı Erdal 
Meşe, akademik ve idari bi-
rim yöneticileri ile öğrenci-
ler katıldı.

Öğrencilerin düşünceleri-
nin, isteklerinin ve huzurlu 
olmalarının kendisi için bü-
yük önem taşıdığını belirte-
rek konuşmasına başlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Sizler bizim 
evlatlarımızsınız. Bizim asli 
görevimiz sizlere sahip çık-
maktır. Sizleri geleceğimiz 
olarak görüyoruz. 

Sizlerden ricamız lütfen 
provokasyonlara gelmeyin. 
Sizler burada doğru yetişir-
seniz gelecekte de bulun-
duğunuz ortamlarda doğru 
mesajlar verirsiniz.” şeklinde 
konuştu.

“Size bir telefon kadar 
yakınım”

Öğrencilerle bire bir temasa 
geçerek bir ilki gerçekleş-
tirdiklerini söyleyen Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, oluşturacakları 
WhatsApp grubuyla bu ile-
tişimin daha da sağlıklı 
hale geleceğine inandıkları 
söyledi. Prof. Dr. Aldemir 
“WhatsApp grubuna gelen 
mesajlar çok kıymetli. Bu 
mesajları bizzat takip ede-
ceğim. Size bir telefon kadar 
yakınım.” mesajını verdi.

“Üniversitenin işlerliğiyle 
ilgili her noktada sizler 
olacaksınız”

Rektör - Öğrenci Danışman 
Kurulu üyesi olarak diğer 
öğrencilerden bir adım 
önde olduklarını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Biz, sizin 
samimiyetinize güvenerek 
yola çıktık. Birimlerinizde ya 

da arkadaş çevrenizde sap-
tadığınız sorunlu durumları 
bizlerle paylaşın. Sizler di-
ğer öğrenci arkadaşlarınız-
dan bir adım önde olmak 
durumundasınız, çünkü on-
ları siz koordine ediyorsu-
nuz.  Üniversitenin işlerliği 
ile ilgili her noktada sizler 
olacaksınız.” dedi.

Üniversite olarak görünür-
lüğümüzün artması nokta-
sında sosyal medya mec-
ralarını önemsediğini ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir “Sos-
yal medya hesaplarımızı ta-
kip edin. Bu mecralarda ya-
pılan paylaşımları sizler de 
paylaşarak daha çok kişiye 
ulaşılmasını sağlayın.” şek-
linde konuştu. Rektör Da-
nışmanı Doç. Dr. Hacı Murat 
Şahin tüm birimlerden bir 
temsilci belirlemelerini is-
teyerek Rektör Öğrenci Da-
nışma Kurulu üyelerine özel 
bir kimlik kartı basılacağını 
söyledi. 

Öğrencilerden Sorumlu Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Yelda 
Özsunar Dayanır, “Sizlerle 
empati yaparak sorunları 
aşacağımıza inanıyorum. 
Gençlerimize bu anlamda 
güvenimiz tam. Beraber akıl 
yürüterek vatanımız için bir-
likte çalışacağız.” dedi.

Bilgi İşlem Daire Başkanı 
Ayhan Atıgan, yeni kimlik 
kartlarının sağladığı avan-
tajlardan bahsederek öğ-
rencilere her türlü bilişim 
sorununda kendisine ulaşa-
bileceklerini belirtti.
Öğrencilerin birimlerinde 
saptadıkları sorunları ve ya-
şadıkları zorlukları tek tek 
dinleyen Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
büyümeden önce, mevcutla-
rımızın niteliğini arttırmak 
gayretiyle çalışmalarını yü-
rüteceklerini ifade etti. Her 
ay gerçekleşmesi planlanan 
toplantıların, bir sonrakinin 
10 Şubat 2020 tarihinde ya-
pılması kararlaştırıldı.

Rektör-Öğrenci Danışman Kurulu toplandı

Üniversitemizde eğitim gören öğrencileri korumak ve sorunlarını çözüme kavuşturmak 
amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in talimatlarıyla oluşturulan Rektör 
- Öğrenci Danışman Kurulu’nun ikinci toplantısı, 2 Ocak 2020 tarihinde Atatürk Kongre 

Merkezi’nde gerçekleşti.
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Fark et, düşün, hisset, yaşa 
 
‘Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa’ 
konulu konferans, 10 Ocak 
2020 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi Miletos Sa-
lonu’nda gerçekleşti.

Türkiye’ nin önde gelen bi-
lişsel davranışçı terapist-
lerinden Ankara Sosyal Bi-
limler Üniversitesi Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 
Psikoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. M. Hakan 

Türkçapar gerçekleştirdiği 
konferansta, tecrübeleri ve 
akademik birikimini bir ara-
ya getirerek ‘Kendi Kendine 
Yardım’ niteliğinde klinik 
rahatsızlık düzeyinde olma-
yan kimi sorunları kişinin 
kendi aşmasına yardımcı 
olacak, insan psikolojisine 
dair bilgileri, yaşamdaki kar-
şılıklarıyla birlikte anlattı.

İyi yaşamın ancak bireyin 
istek ve ideallerine uygun 
şekilde hareket etmesiyle 

mümkün olabileceğine dik-
kat çeken Prof. Dr. Türkçapar, 
duygu ve düşüncelerimizin 
asıl anlamlarını belirterek 
yaşamımızda karşılaştığımız 
ruhsal problemleri aşmamı-
za yardımcı olacak bir yol 
haritası çıkardı. 

Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar; 
duygu, düşünce, davranış, 
çevre, olaylar, fi zyolojik be-
den üzerinde etkili olanları 
anlatıp yapılması gereken-
ler ve yapılmaması gere-

ADÜ - GENÇ konferansları ile 
farkındalık yaratıyor

Üniversitemiz 
Gençlik 
Sorunları 

Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (ADÜ-GENÇ)  
öğrencilerimize yönelik 
olarak düzenlenen 
konferanslar ile 
farkındalık yaratılıyor.



   
OCAK 2020   ADÜ HABER 11

kenleri araştırma sonuçla-
rıyla destekleyerek açıkladı.

‘İntihara Meyilli Öğrenciler 
İçin Ne Yapabiliriz’ konulu 
konferans, 13 Ocak 2020 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi Miletos Salonu’nda 
gerçekleşti.

Koç Üniversitesi, İnsani Bi-
limler ve Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Es-
kin gerçekleştirdiği konfe-
ransta, intihar davranışları-
na açıklık getirerek, intihar 
düşünceleri, intihar planları, 
intihar girişimleri, intihar 
ölümleri üzerine açıklayıcı 
bilgiler verdi.

İnsanların intihar etme ne-
denlerinin, psikolojik rahat-
sızlıklar olduğunu belirten 
Prof. Dr. Eskin bu psikolojik 
durumları başlarına gelen 
kötü olaylar, farklı olma, dış-
lanma, maddi yetersizlikler, 
ilişki sorunları, haksızlığa 
uğrama, akademik başarı-
sızlık, yardım isteyememe, 
sevgisizlik, ilgisizlik, yal-
nızlık, hoşgörüsüzlük, alkol 
ve madde kötüye kullanımı 
olarak aktardı.

İntihara meyilli öğrenciyi 
tanımamıza yardımcı olacak 
açıklamalarda bulunan Prof. 
Dr. Eskin “İntihar meylinin 
olup olmadığını anlayabile-
ceğimiz dört özellik var.  Bu 
özellikler: Durumsal stresli 
veya travmatik olaylar, dep-
resif duygulanım, duygular-
da (ani) değişim, odaklanma 
sorunu, içe kapanma, kolay 
ajite olma, ağlama, üzgün 
görünme, değersizlik duy-
guları, madde kötüye kulla-
nımı, sözel sinyaller doğru-
dan veya dolaylı, sözel veya 
yazılı olarak (örneğin sınav 
veya ödev kağıtlarına yaza-

rak), davranışlar, kişisel eş-
yalarını başkalarına verme, 
intihar notu yazma, intihar 
için malzeme edinme, üyesi 
olduğu yerlerden aniden ay-
rılma.” dedi ve çoğu insanın 
bazı zamanlarda kendini üz-
gün, sinirli ve kederli hisset-
mesinin normal olduğunu 
fakat bunların uzun bir süre 
devam etmesi durumunun 
sorun veya sıkıntının var ol-
duğunun belirtisi olduğunu 
söyledi.

İntihara yönelik net uyarı 
sinyallerinin olması duru-
munda ise sakin olunarak, 
kampüste isek güvenliğe 
haber verilmesini, kampüste 
değilsek polisin aranması 
gerektiğini ve bu durumdan 
bölüm başkanının haberdar 
edilmesi gerektiğini belir-
ten Prof. Dr. Eskin yapılması 
ve yapılmaması gerekenleri 
ayrıntılı olarak dinleyiciler-
le paylaştı.

Neler yapılması ve neler 

yapılmaması gerektiği ko-
nularına değinen Prof. Dr. 
Mehmet Eskin, öğrenci-
nin duygularının ciddiye 
alındığının gösterilmesi-
ni, amacımızın gerçekten 
yardım etmek olduğunun 
anlatılmasını, dikkatlice 
dinlenilmesini ve empa-
ti yapılmasını, yardımla iyi 
olacağı belirtilerek moral 
verilmesini, yardım gelene 
kadar veya tehlike geçene 
kadar öğrencinin yanında 

kalınması gerektiğini ifade 
etti. Eskin yapılmaması ge-
rekenlerin ise: “Öğrenciyle 
konu hakkında tartışmaya 
girilmemeli, intihar etme 
konusundaki öğrencinin 
nedenleri anlamaya çalı-
şılmalı, tartışmaya girmek, 
öğrencinin düşünce ve duy-
gularını hafi fe alan tepkiler 
vermek, öğrencinin üzüntü-
sünü azımsamak olacaktır.” 
diye konuştu.
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YÖK Konferans Salonu’n-
da YÖK Başkanı Prof. Dr. 
M. Yekta Saraç ve Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli’nin katılımla-
rıyla gerçekleşen Protokol 
Töreni’nde,  Üniversitemiz 
Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, 
Veteriner Fakültesi Dekanı 

Cavit Kum, Ziraat Fakültesi 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. 
Ahmet Kılıçkan ile Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Ali Kaptan ve 
Veteriner Fakültesi Dekan 
Yardımcıları Prof. Dr. Bülent 
Ulutaş ile Doç. Dr. Göksel Er-
baş yer aldı.
Protokol; altyapı, personel, 
eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğ-

renci/çiftçi eğitimi ve ta-
rımsal yayım hizmetleri gibi 
konulara ilişkin süreçlerin 

iş birliği içerisinde yürütül-
mesini sağlamak amacını 
taşıyor.

Rektörümüz YÖK ile Tarım ve 
Orman Bakanlığı  Protokol 
Törenine katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile 
Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, 15 Ocak 

2020 tarihinde gerçekleşen Protokol Töreni’ne 
katıldı.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, 2019 
yılında geçirdiği ilk kalite denetiminden 
90.5 puan alarak 30 Aralık 2019 tarihi 

itibariyle Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 
Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak 
kazandı.

Diş Hekimliği Fakültesinden Aydın’da 
ve Türkiye’de bir ilk 

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü, 
Sağlık Turizmi Daire Başkan-
lığı verilerine göre Diş He-
kimliği alanında ülkemizde 
bu yetki belgesine sahip tek 
kamu kurumu olan Fakül-
temiz Aydın ili bünyesinde 
tüm kamu sağlık tesisleri 
arasında bu yetki belgesini 
almış ilk kurum olma özelli-

ğini taşıyor. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 
13 Temmuz 2017 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girmiş olan 
Uluslararası Sağlık Turizmi 
ve Turistin Sağlığı Hakkın-
da Yönetmelik kapsamında 
ülkemizde Sağlık Turizmi 
hizmeti, yalnızca Uluslara-

rası Sağlık Turizmi Yetki Bel-
gesine sahip kurumlar tara-
fından verilebiliyor. Bu yetki 
belgesinin alınabilmesi için 
bahsi geçen yönetmelikte 

ilgili kurumun Sağlıkta Kali-
te Standartları Değerlendir-
mesi kapsamında en az 85 
puana sahip olması öngörü-
lüyor.
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Üniversitemiz Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığının 2019 
yılı Şubat ayından itibaren 
sürdürdüğü çalışmalar so-
nucunda, uluslararası akre-
ditasyonlu ve onaylı göze-
tim - denetim fi rması olan 
KIWA tarafından yapılan 
denetimlerde, yürüttüğü iş 
akış süreçlerinin ISO/IEC 
27001 Bilgi Güvenliği Yöne-
tim Sistemi Kalite Standar-
dına uygunluğu belirlendi. 
Bu uygunluk kapsamında, 

Üniversitemiz Türk Akredi-
tasyon Kurumu (TÜRKAK) 
onaylı ISO/IEC 27001:2013 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sis-
temi Sertifi kasını almaya 
hak kazandı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir konuyla ilgi-
li yaptığı açıklamada, “Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığımı-
zın sürdürdüğü çalışmalar 
sonucunda Üniversitemiz 
uluslararası kalite standar-

dı olan ISO/IEC 
27001:2013 Bilgi 
Güvenliği Yönetim 
Sistemi Sertifi ka-
sını almıştır. Gü-
nümüzde bilgi gü-
venliği; bir varlık 
türü olarak bilgiye 
izinsiz veya yet-
kisiz bir biçimde 
erişim, kullanım, 
değiştirilme, payla-
şım, ortadan kaldı-
rılma, el değiştirme 

ve hasar verilmesini ön-
lemek olarak tanımlana-
bilir. Gizlilik, bütünlük ve 
erişebilirlik unsurların-
dan oluşan bilgi güvenli-
ği, bilişim teknolojilerinin 
gün geçtikçe yaygınlaşan 
kullanımı ve kurumların 
tüm iş süreçlerine en-
tegre olması nedeniyle, 
kurumsal bilgi varlıkları-
nın risk değerlerine bağlı 
olarak, güvenliğinin sağ-
lanmasını zorunlu hale 
gelmiştir. Üniversitemizin 
Bilgi Güvenliği Politikası 
doğrultusunda; sahip ol-
duğumuz tüm bilgi var-
lıklarını korumayı, bilgi 
güvenliği şartlarını ulus-
lararası standartlar, yasa 
ve mevzuatlar çerçeve-
sinde sağlamayı, mevcut 
ve oluşabilecek riskleri 
yöneterek bilgi güvenli-
ğini sürekli olarak iyileş-
tirmeyi, geliştirmeyi ve 
gözden geçirmeyi hedef-
liyoruz.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Os-

man Selçuk Aldemir “Ku-
rumsal bilgi güvenliğinin 
sağlanmasında insanları, 
süreçleri ve bilgi sistemle-
rini kapsamına alan ve ku-
rumların bilgi varlıklarının 
korunarak gizlilik, bütünlük 
ve erişilebilirliklerini sağla-
mak amacıyla kurulan ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yö-
netim Sistemi ile, Üniversi-
temizin iş akış süreçlerinin 
ve bu süreçlerde kullanılan 
bilgi teknolojisi hizmetleri-
nin yasal gerekliliklere uy-
gunluğu, risk yönetimi ile 
depolanan bilgi varlıkları-
nın güvenliği, paydaşların 
bilgi varlıklarına güvenli bir 
şekilde erişimi, gizliliğinin 
korunması, kurulan kontrol 
altyapısı ile bilgi güvenliği 
seviyesinin sürekli iyileş-
tirilmesi, iş sürekliliği, iş 
akışlarında yaşanan zaman 
kaybının azaltılması, bil-
gi güvenliği alanında ku-
rumun güvenilirliğinin ve 
itibarının korunması sağla-
nacaktır.” sözleriyle bilgi yö-
netim sisteminin avantajla-
rını anlattı.

Üniversitemiz bilgi güvenliği 
konusundaki yetkinliğini belgelendirdi

Ü niversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgi güvenliği alanında 
uluslararası kalite standardı olan ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını aldı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in başkanlı-
ğında gerçekleşen toplantı-
ya; akademik ve idari birim 
yöneticileri, Üniversitemiz 
İç Kontrol İzleme ve Yönlen-
dirme Kurulu Üyeleri, Kalite 
Komisyonu Üyeleri, Strateji 
Geliştirme Kurulu üyeleri ve 
personelimiz katıldı.

“Birlikte daha güçlüyüz”

Rektörümüz Prof. Dr. Os-

man Selçuk Aldemir, açılış 
konuşmasında, kalitenin bir 
ürün veya hizmetle ilgili 
özelliklerin, belirlenen veya 
olabilecek ihtiyaçları kar-
şılama derecesi olduğunu, 
kalitenin, subjektif değerleri 
içerdiğini, kalitenin mutlak 
anlamda “en iyi” demek ol-
madığını, kaliteyi bir bileşim 
olarak sunduğunu ifade etti. 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir,   “Yapmak 
istediğimiz şey, göreve gel-

diğimiz günden bu yana 
elimizdeki imkânları ve 
kaynakları doğru kullanarak 
maksimum verimliliği sağ-
lamaktır. İnanıyorum ki siz-
ler de bizler gibi bu tutum 
doğrultusunda çalışmaları-
mıza katkı sunarak birlikte 
kurumumuzu daha iyiye 
taşımak için var gücünüzle 
çalışıyorsunuz.  Biz birlikte 
daha güçlüyüz.” dedi.

Üniversitelerin, özellikle 

20. yüzyılın son çeyreğinde 
küreselleşmenin meydana 
getirdiği sosyo - ekonomik 
değişim ve artan rekabet 
karşısında misyonlarının, 
hitap ettiği kitle ve fon kay-
nakları açısından önemli bir 
gelişim gösterdiğini aktaran 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Üniversite-
lerde kalitenin sorgulanma-
sı ve belirli kalite güvence 
sistemleri ile belgelenmesi 
kaçınılmazdır. Öğrencile-

ADÜ için 2020 bilimsel 
seferberlik yılı olacak

Üniversitemiz tarafından düzenlenen ‘Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sisteminin 
Geliştirilmesine Yönelik Yeni Yaklaşımlar’ konulu toplantı, 7 Ocak 2020 tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.
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rimizi hem mesleklerine 
hem de rekabete hazırlıyo-
ruz.  Yükseköğretim kurum-
ları mezunlarına ilgili alan 
bilgisi ve becerisinin yanı 
sıra, onlara dijital yetkinlik, 
karmaşık problem çözme, 
iletişim becerileri, anali-
tik düşünme ve etik gibi 
konularda da yetkinlik ka-
zandırmalı ve bilgi tabanlı 
yönetim sistemleri kurarak 
hızlı gelişen karmaşık dün-
yaya ayak uydurabilmeleri 
için teşvik etmelidir.” sözleri 
ile Yükseköğretim kurum-
larının öğrencilere vermesi 
gereken özellikler hakkında 
konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Son yıllarda 
Türk yükseköğretim siste-
mindeki en önemli yapısal 
değişikliklerden birisi ida-
ri ve mali açıdan bağımsız 
Yükseköğretim Kalite Kuru-
lu’nun (YÖKAK) kurulması-
dır. 2015 yılından itibaren 
YÖKAK tarafından yürütü-

len Kurumsal Dış Değerlen-
dirme Programı, bağımsız 
kurumsal dış değerlendirme 
ve akreditasyon kuruluşları-
nın yetkilendirilmesi ve ta-
nınması süreçleri ve kalite 
güvencesi kültürünün yay-
gınlaştırılmasına yönelik fa-
aliyetler, ülkemizde 2000’li 
yıllardan itibaren olgunlaş-
maya başlamış olan yükse-
köğretimde kalite güvencesi 
ekosistemine önemli kat-
kılar sağlamıştır. Yükseköğ-
retim kurumlarının misyon 
ve hedefl eri doğrultusunda 
sürekli gelişimine rehberlik 
edilmesi, Türk yükseköğre-
tim sisteminin uluslararası 
itibarı ve rekabet gücünü 
arttırması, kalite güvence 
sistemi çalışmalarının en 
önemli kazanımlarıdır.” dedi.

“2020 yılını ADÜ için 
bilimsel seferberlik yılı ilan 
ediyorum”

Rektörümüz Prof. Dr. Os-

man Selçuk Aldemir, “Ben 
2020 yılını Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi için 
bilimsel seferberlik yılı ilan 
ediyorum. Üniversitemde 
huzur ve güven olması için 
kendimi adayacağım. Tam 
1 yıl önce dünyada 1328. 
sıradaydık geçen ayki veri-
lere göre 928. sıraya geldik. 
Bu gelişmelerin devamı için 
çalışacağız. Gelecek, gençle-
rimizde. Onlara bugün sahip 
çıkamazsak geleceğimize 
sahip çıkamayız. Bu konuda 
duyarlı olacağınıza inanıyor, 
bu konuda desteklerinizi 
bekliyoruz.” dedi.

Yükseköğretim Kalite Ku-
rulunun 2015 yılında bir 
yönetmelikte Yükseköğre-
tim Kurulu tarafından kabul 
edildiğini belirten Üniver-
sitemiz Kalite Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Tarık Totan, “Kalite 
Birimi üniversitelerde ol-
ması gereken bir kurumdur. 
Bu kurumda 5 ölçü vardır ve 

bu ölçüler tarafından değer-
lendirmeler yapılmaktadır.” 
dedi.

Doç. Dr. Tarık Totan, YÖ-
KAK’ın izleme, kurumsal 
akreditasyon ve kurumsal 
değerlendirme görevleri ol-
duğunu söyleyerek Üniver-
sitemizi, izleme ve kurumsal 
değerlendirme görevlerinin 
özellikle etkilediğini belirt-
ti. 2015 yılından itibaren 
değerlendirmesi yapılan 
üniversitelerin,  YÖK’ün 
akreditasyon Pilot Üniver-
siteleri arasına girdiğini, 
Üniversitemizin ise izleme 
ve kurumsal değerlendirme 
sürecine dâhil olan üniver-
siteler içerisinde olduğunu 
belirten Doç. Dr. Tarık Totan, 
değerlendirme sürecinde 
incelenecek sistemleri ak-
tardı ve kalite güvencesinde 
Üniversitemizin misyonunu 
paylaştı.
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Üniversitemiz Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Ahmet Can Bakkalcı, Maliye 
ve Vergi Uygulamaları Ana 
Bilim Dalı Başkanı ve Aydın 
Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası üyelerinin 
katılımıyla imzalanan proto-

kolde, iki taraf arasında karşı-
lıklı iyi niyetler ifade edilerek 
iş birliklerinin arttırılması 
hususunda fi kir birliğine va-
rıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, protokol 
kapsamında oda üyelerinin 
gereksinimleri doğrultusun-

da yüksek lisans eğitimi veri-
lebileceğini ve tezsiz yüksek 
lisans derecesine sahip olan 
stajyer mali müşavirlerin üç 

yıl olan stajlarını iki yılda ta-
mamlayabileceklerini ifade 
ederek protokolün tarafl ar 
için hayırlı olmasını diledi.

Üniversitemiz ile Aydın SMMMO 
arasında protokol imzalandı

Rektörümüz Çine MYO Akademik Genel 
Kuruluna katıldı

Rektörümüz Osman Selçuk Aldemir ile 
Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Rıza Yörüyen arasında, oda 

mensuplarının tezsiz yüksek lisans yapabilmesine 
ilişkin protokol, 8 Ocak 2020 tarihinde Rektörlük 
Makamında imzalandı. 

Kampüste öğrenciler ile de 
bir araya gelen Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, eğitim - öğretim ve uy-

gulama üretimleri hakkında 
bilgi aldığı ziyarette, devam 
eden dersliklerin inşaatını 
inceledi, uygulama birimleri-

ni gezdi ve kız öğrenci misa-
fi rhanesine konuk oldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 

Selçuk Aldemir’e, Yüksekokul 
Müdürü Doç. Dr. Serkan Ba-
kırcı tarafından okul faaliyet-
leri hakkında bilgi verildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 16 Ocak 2020 tarihinde Çine Meslek Yüksekokulunun (MYO) 
Akademik Genel Kurulu’na katılarak, kampüste incelemelerde bulundu.



   
OCAK 2020   ADÜ HABER 17

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, yeni görevinde Ha-
luk Alıcık’a başarılar dilerken, 
Üniversite olarak Ülkemizin, 
İlimizin ve tüm vatandaşla-
rımızın yararlanması doğrul-

tusunda bilimsel, 
teknolojik ve eko-
nomik kalkınmaya 
öncülük edecek 
projeler üretip ha-
yata geçirmek için çalıştıkla-
rını ifade etti.
Aydın’ın tek üniversitesi 

ADÜ’yü yakından takip ettik-
lerini belirten Alıcık, İlimizin 
ve Ülkemizin kalkınması için 
Üniversitemize ellerinden 

gelen tüm desteği vermek 
için hazır olduklarını söyledi.
Ziyaret toplu fotoğraf çekimi 
ile sona erdi.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti belirten Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, vatanı ve milleti 
için canlarını feda eden 
şehitlerimizin gençlerimiz 
tarafından her daim min-

netle anılacağını belirte-
rek, “Minnet, şükran ve du-
alar onlaradır. Ruhları şad 
olsun.” dedi.

Türkiye’nin her zaman-
kinden daha çok birlik ve 
beraberliğe ihtiyaç duydu-
ğunu belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti büyük bir 
devlettir. Allah devletimize 
ve milletimize zeval ver-
mesin.” sözlerinin ardın-
dan vatandaş ve eğitimci 
olarak vatanını ve mille-
tini gönülden seven, milli 
ve manevi değerlere bağlı 
bireyler yetiştirmenin öne-
mini vurguladı.

Haluk Alıcık’tan Rektörümüze 
Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
İl Başkanı Haluk Alıcık ve 
beraberindeki heyet, 8 Ocak 2020 

tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler 
Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin, 
16 Ocak 2020 tarihinde Rektörümüz 

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında 
ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler 
Yardımlaşma Derneği’nden 
Rektörümüze ziyaret 
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Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç, gönderdiği teşekkür 
mesajında “Nazik daveti-
niz üzerine 24 Aralık 2019 
tarihinde ‘Adalet, Ombu-
dsmanlık ve Üniversiteler’ 
başlığı altında verdiğimiz 
konferansta, şahsıma ve 
Kamu Denetçiliği Kurumu 
heyetine göstermiş oldu-
ğunuz yakın ilgi ve samimi 

misafi rperverliğinizden do-
layı teşekkür eder, çalışma-
larınızda başarılar dilerim.” 
ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç’u Üniversitemiz-
de ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getire-
rek nezaketi için teşekkür 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 

Osman Selçuk Aldemir, 
“Üniversitemizde Ada-
let, Ombudsanlık ve 
Üniversiteler konulu 
konferans aracılığıyla 
öğrencilerimizle sizler 
gibi önemli şahsiyetleri bu-
luşturmak bizim için ayrı bir 
onurdur. Örnek kişiliğinizle 
öğrencilerimiz için bir rol 
model olarak sizleri Üniver-

sitemizde ağırlamak bizim 
için her zaman bir kıvanç 
vesilesi olacaktır. Nezaketi-
nize teşekkür eder, başarılı 
çalışmalarınızın devamını 
dilerim.” dedi.

Şeref Malkoç Üniversitemize 
teşekkürlerini iletti

T ürkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 
Kamu Başdenetçisi  Şeref Malkoç, geçtiğimiz Aralık ayında 
Üniversitemizde verdiği konferans esnasında görmüş olduğu ilgiden  

dolayı, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkürlerini iletti.

Nazilli İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi (İİBF) De-
kanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli 
ve Aydın İktisat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali 
Sarılı eşliğinde ziyareti ger-
çekleştiren, Aydın İktisat Fa-
kültesi öğrencileri Furkan 
Aldemir ve Ahmet Hayırlı 
birinci, Nazilli İİBF öğrencisi 
Kerem Önal yarışmada ikin-
ci oldu.
Ödül töreni sonrası Üniver-
sitemiz adına aldıkları ku-
payla Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’i zi-
yaret eden öğrenciler, daha 

önce Boğaziçi,  Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
ve İş Yatırım A.Ş. tarafından 
düzenlenen borsa yarışma-
larında toplamda 8 kez ba-
şarılı olurken yine İş Yatırım 
A.Ş. tarafından düzenlenen 
Trade Master Sanal Borsa 
Yarışması’nda şampiyonluk 
da dâhil olmak üzere ilk 4’te 
üç derece aldı.  
Öğrencilerin eğitmeni Prof. 
Dr. Yusuf Kaderli, Üniversite-
mizin 9. kez borsa yarışması 
kazanarak, kırılması çok zor 
bir rekora imza attığını, ser-
maye piyasası - borsa ve fi -

nans alanlarında Türkiye’nin 
marka üniversitelerinden 
biri haline geldiğini dile ge-
tirdi.
Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, rekor 
şampiyonluğun öğrencile-
rimizi, hocalarımızı ve yö-
neticileri mutlu ettiğini ve 

gururlandığını belirterek bu 
yarışmalar yoluyla çocukla-
rın özgeçmişlerine oldukça 
önemli katkılar yaptığını 
vurguladı.
Ziyaret, Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’in 
öğrencileri tebrik etmesi ile 
sona erdi.

Öğrencilerimiz 9. kez borsa yarışması 
şampiyonu olarak bir rekora imza attı

Borsa yarışması şampiyonu olarak 
Üniversitemize gurur yaşatan öğrencilerimiz, 
21 Ocak 2020 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. 

Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
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ADÜ için 2020 'Bilim Yılı' 
olacak

Tüm basın mensuplarının 
Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nü kutlayarak sözlerine 
başlayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
ADÜ’lü olmanın bir ayrıca-
lık olduğunu vurgulayarak 
göreve geldikleri andan iti-
baren çizmiş oldukları yol 
haritasında güzel ilerleme-
ler kaydettiklerini açıkladı. 
Dünya sıralamasında, 400 
üniversite birden yükse-
lerek 928. Üniversite ola-
rak sıralamaya girdiklerini 
belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, 2020 yılını ADÜ için 
bilim seferberliği yılı ilan 
ettiklerini söyledi. Huzur 
ve güven ortamı içinde 
çalışmalarına hız verecek-
lerini ifade eden Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Huzurun olduğu 
yerde bereket de olur. Bizim 
bereketimiz, yayınlarımız, 
ürettiğimiz projelerimiz ve 
bunun halkla yansımasıdır. 
En güçlü olduğumuz yan-
larımızdan hareket ederek 
projelerimize hız kazan-
dıracağız. 2020 yılı içinde 
tüm birimlerimizde proje 
ofi slerini arttırarak bilim-
sel çalışmalara öncelik 

vereceğiz.” diyerek Üniver-
sitenin akademik perfor-
mansını değerlendirdi.

ADÜTV açılıyor

Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nde ADÜTV’nin açılışı-
nın gerçekleşeceğini açık-
layan Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, “Üniversitenin halkla 
kaynaşması noktasında 
Üniversiteye ait yayınlar 
yapan bir televizyon kana-
lının faaliyetlerinin önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
ADÜTV ile de sınırlı kal-
mayıp zaman içinde ADÜ 
Radyo ADÜ Gazete’yle de 
halkımıza ulaşmayı hedef-

liyoruz. Kuracağımız sosyo-
parkla da vatandaşlarımız-
la birebir temasa girerek 
halkla üniversite arasında 
bir köprü kuracağız.” dedi.

Tüm vatandaşlarımızı 
üniversitemizde 
gerçekleştireceğimiz 
dostluk maçına davet 
ediyoruz

Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Parlamenterler Futbol 
Takımı ile Katar Büyükelçi-
liği Futbol Takımı arasında 
otizmli ve down sendrom-
lu çocuklar için farkında-
lık oluşturmak amacıyla 
düzenlenecek dostluk ma-
çına Aydın halkını da da-

vet eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Farkındalık oluşturmak 
için projenin ilk ayağı ola-
rak bu dostluk maçını dü-
zenlemeyi uygun gördük. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza 
bize önderlik ettiği için 
şükranlarımı sunuyorum. 
Futbol takımlarımıza da 
teşekkür ediyorum. Bu tür 
etkinlikler üniversitemizin 
sosyalleşme noktasında 
ne kadar iddialı olduğu-
nu gösteriyor. Tüm vatan-
daşlarımızı 10 Ocak 2020 
Cuma günü saat 14.30’daki 
futbol müsabakamıza da-
vet ediyoruz.” diye konuştu.

Rektörümüz TvDen’e 
Üniversitemizle ilgili 
açıklamalarda bulundu

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 9 Ocak 2020 tarihinde Ayşegül Koç’un sunumlarıyla 
gerçekleşen TvDen Ana Haber Bülteni’ne katılarak Üniversitemizle ve düzenlenecek etkinliklerle 
ilgili açıklamalarda bulundu.
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Üniversitemizin 
yürütücülüğünde, 
Tarım ve Orman 

Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü (TAGEM) 
Ar - Ge Destek Programı 
kapsamında desteklenen 
"Aydın Beşparmak 
Dağlarında Geleneksel Sığır 
Yetiştiriciliğinin Alternatif 
Üretim Sistemi Olarak 
Akreditasyonu Araştırmaları 
- 1" adlı projenin başlangıç 
toplantısı, 23 Ocak 2020 
tarihinde Senato Salonu'nda 
gerçekleşti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı 
Ömer Faruk Günay, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Meh-
met Aydın, Ziraat Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. İbrahim 
Gençsoylu ile kurum ve ku-
ruluş temsilcileri katıldı.

Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Proje Yürütücüsü Prof. 
Dr. Orhan Karaca, projenin 
önemi ve amacı hakkında 
bilgi verdiği sunumunda, 
“Projede amaçlanan, Beş-
parmak Dağları’nda gele-
neksel olarak sürdürülen 
sığır yetiştiriciliğinin alter-
natif üretim sistemi olarak 
akreditasyonu için gerekli 
ön araştırmaların yapılma-
sıdır. Bu yetiştirme sistemi-
ne, hayvan materyali üretim 
potansiyeline ve elde edi-
len ürünlere yönelik bilim-
sel veri mevcut değildir.” 

sözleri ile projenin amacı 
hakkında bilgiler verdi.

Projenin Beşparmak Dağla-
rı’nda, Aydın ilinin Koçarlı, 
Söke, Karpuzlu ve Çine İl-
çeleri ile Muğla’nın Milas ve 
Yatağan İlçelerinde yürü-
tüleceğini belirten Prof. Dr. 
Orhan Karaca, proje yöntem 
ve uygulamaları ile proje 
çıktıları ve yaygın etkileri 
hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Orhan Karaca, “Pro-
je ile şimdiye kadar yok sa-
yılarak atıl bırakılan milli 
bir üretim potansiyeli ha-
rekete geçirilerek hem yöre 
insanı hem de ülkemiz eko-
nomisine çok önemli katkı-
lar sunabilecek bir alanın 

önü açılmış olacaktır.” dedi.

Göçebe bir toplum oldu-
ğumuzu bu bakımdan ana 
materyalimizin hayvan ol-
duğunu vurgulayan Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Meh-
met Aydın, projenin bitkisel 
üretim ve hayvansal üretim 
dengesi ve toprakların ko-
runması açısından önemli 
olduğunu vurguladı. Proje 
sonuçlarının, Beşparmak 
Dağları’ndaki sığır yetiş-
tiricilerini etkilemesinin 
beklendiğini belirten Prof. 
Dr. Aydın, “Projenin tamam-
lanmasıyla Beşparmak Dağ-
ları’nda geleneksel sığır 
yetiştiriciliği, mevcut po-
tansiyelinden sürdürülebilir 
çağdaş bir sisteme dönüş-

me imkânı bulacaktır. Proje 
ekibini tebrik ediyorum, ba-
şarılar diliyorum.” dedi.

Yapılan projeyi oldukça 
önemli bulduğunu belirten 
ve bu bağlamda Üniversi-
temizi tebrik eden Vali Yar-
dımcısı Ömer Faruk Günay, 
“Bilim insanları, gelecek bin 
yılı yüz yılı düşünebilir. Beş-
parmak Dağları’ndaki sığır 
yetiştiricilerini etkilemesi 
beklenen proje bilim insan-
larının gelecek öngörüsü ile 
oldukça önem teşkil etmek-
tedir.” dedi.

Toplantı, katılımcıların soru 
ve katkılarını sunması ile 
sona erdi.

TAGEM tarafından desteklenen 
projenin ilk toplantısı 
gerçekleşti
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Gençlerin yükseköğre-
nimleri sürecinde almış 
oldukları eğitimle birlik-
te kapasite gelişimlerine 
katkı sağlanması yönünde 
iş birliğinin arttırılması ve 
desteklenmesi amacıyla 
Üniversitemiz içerisinde 
‘ADÜ Genç Ofi s’ kurulması-
na yönelik protokolün imza 
törenini gerçekleşti. Törene, 
İlimiz Valisi Yavuz Selim 
Köşger, Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Cenap Fillikçioğlu ile Rektör 
Danışmanımız Hüseyin Tur-
gut katıldı.

Birincil önceliğimiz insan

Valimiz Yavuz Selim Köşger, 
“Bizim birincil öncelimiz her 
zaman için insan. İnsan her 
zaman bizim için en kıymet-
li unsurumuzdur. Her zaman 
söylediğimiz bir şey var, ül-
kemizin en büyük zenginliği 
insan sermayesidir. İnsan 
sermayesini en nitelikli 
hale getirmek ve onu zarar-
lı alışkanlıklardan uzak-
laştırıp sportif ve kültürel 
faaliyetlere yönlendirerek 
daha donanımlı hale ge-
tirmek için devletin bütün 
kurumları gayret içindeyiz. 
İnsan sermayesi konusun-
da en önemli etkenlerden, 
birleşenlerden biri de Üni-
versitemiz. Üniversitemizin 
akademik katkılarını alarak 
insan sermayesini daha ni-
telikli hale getirmek; kültür-
lü, vatanını, milletini seven 
kötü alışkanlıklardan uzak 

bir gençlik yetiştirmek için 
hep birlikte gayret edeceğiz. 
Protokol, Aydın ve Üniver-
site gençliği adına hayırlı 
uğurlu olsun.”  dedi.

Ülkemizin aydınlık geleceği 
gençlerimiz için her türlü 
projeye açığız

Gençlik merkezi ile birlikte 
gençlerimizin sosyalleşme, 
iletişim kurma ve sürdürme 
becerilerinin gelişmesini 
hedefl ediklerini belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Özellikle 
öğrenci topluluklarımızın 
multidisipliner ve inter-
disipliner bir anlayışla bir 
arada sosyalleşip kültür-
lenme ortamı oluşturmasını 
hedefl emekteyiz. Biz, bu tip 
projeleri çok önemsiyoruz. 

Ülkemizin aydınlık geleceği 
olarak gördüğümüz evlat-
larımızın, kaliteli, nitelikli, 
yetişmesi küresel düzende 
akranlarıyla rekabet ede-
bilecek avantajı sağlaması 
adına bir rektör olarak, bir 
akademisyen olarak kurum-
larımızla her türlü iş birliği 
ve diyaloğa hazır olduğu-
muzu belirtmek isterim.” 
sözlerinin ardından projede 
emeği geçen kurumlar ile 
akademik ve idari persone-
limize teşekkürlerini iletti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Cenap Fillikçioğlu, “Orta-
öğretim ve yükseköğretim 
kurumlarında öğrenim gö-
ren gençlerimizin eğitsel, 
sosyal, kültürel, sportif fa-
aliyetlerinin geliştirilmesi, 
bağımlılıkla, mücadele, sos-

yal sorumluluk ve gönüllük 
algılarının güçlendirilme-
sine katkı sağlayacak ADÜ 
Genç Ofi s, gençlik merkezi 
konseptinde ofi simiz olacak. 
Protokol için Valimiz Yavuz 
Selim Köşger’e ve Aydın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir’e teşekkür ede-
rim.” dedi.

'ADÜ Genç Ofis' kuruluyor

V alimiz Yavuz Selim Köşger başkanlığında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
ile Üniversitemiz Rektörlüğü arasında, 30 Ocak 2020 tarihinde protokol 
imzalandı.
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Ziyarette, Rektör Vekili Prof. 
Dr. Ali Akyol ve Bangladeş 
İstanbul Başkonsolosu Mo-
hammed Monirul Islam’ın 
yanı sıra,  Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Erdal Meşe ile Uluslararası 
İlişkiler Koordinatörlüğü Di-
rektörü Öğr. Gör. Öncel Sen-
cerman yer aldı. 

Ziyaretin iki ülke arasında 
kardeşliğe dayanan ilişkileri 
güçlendirmek ve Türkiye’de-
ki üniversiteler ile Bangla-
deşli öğrencilerin arasındaki 

iletişimi tesis ederek daha 
fazla Bangladeşli öğrenci-
nin yükseköğrenimleri için 
Türk Üniversitelerini tercih 
etmelerine katkıda bulun-
mak açısından önem taşıdı-
ğını ifade eden Rektör Vekili 
Prof. Dr. Ali Akyol, Bangla-
deş’in Kurtuluş Savaşımız 
sırasındaki yardım ve des-
teklerinden ötürü Türkiye’de 
tıpkı Azerbaycan ve Pakistan 
gibi kardeş bir ülke olarak 
görüldüğünün altını çizdi.

İstanbul’daki bir vakıf üni-
versitesinde de Güney Asya 

Çalışmaları alanında ders 
veren Dr. Mohammad Moni-
rul Islam, 55 üniversitemizi 
ziyaret ederek özellikle İs-
tanbul’da İstanbul Teknik ve 
Yıldız Teknik Üniversiteleri 
ile Bangladeş’teki üniversi-
teler arasında ikili iş birliği 
amaçlı Mutabakat Zaptları 
imza edildiğinin altını çize-
rek kaliteli bir eğitim sunan 
diğer Türk üniversiteleri ile 

ilişkilerin güçlendirilmesi 
gerektiğini ve daha fazla 
Bangladeşli öğrencinin eği-
tim için Türkiye’ye gelebile-
ceğini dile getirdi. Islam, 2,5 
yıl önce 100 olan Türkiye’de 
eğitim gören Bangladeşli 
öğrenci sayısının, şu anda 
600’e yükseldiğini söyleye-
rek bunun iki ülke arasında-
ki ilişkilere olumlu etkileri 
olduğunu sözlerine ekledi.

Bangladeş İstanbul Başkonsolosundan 
Üniversitemize ziyaret

Bangladeş İstanbul Başkonsolosu 
Mohammed Monirul Islam, 31 Ocak 
2020 tarihinde Rektör Vekili Prof. Dr. Ali 

Akyol’u makamında ziyaret etti.

Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 20 

Ocak 2020 tarihinde 
makamında sendika 
temsilcileri ile bir araya 
geldi.

Rektörümüz sendika temsilcileri 
ile bir araya geldi

Ziyarette,  Türkiye Sağlık - 
Sen Aydın İl Başkanı Semih 
Durmuş, Türkiye Kamu - Sen 
Aydın İl Başkanı Ahmet Boz-
kurt, Türk Eğitim - Sen Aydın 
İl Başkanı Veli Yıldırım, Türk 
Büro-Sen Aydın İl Başkanı 
Mehmet Kamil Taşkır ve Türk 
Diyanet - Sen Aydın İl Başka-

nı Nadir Baylar bulundu.
Sendika temsilcilerinin her 
birinin şehrin dinamiği olan 
alanları temsil ettiğini belir-
ten Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, kent Üniversite bü-

tünleşmesi adına, akademik 
ve toplumsal alanda gelişim 
için yürütülecek projeleri 
önemsediklerini ve söz ko-
nusu projelere destek ver-
meye hazır olduklarını be-

lirtti.
Ülke gündemindeki konula-
rın ve sendikal faaliyetlerin 
görüşüldüğü ziyaret, karşı-
lıklı iyi dileklerin iletilmesi 
ile sona erdi.
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Temel Borsa ve Türev Piyasalar 
Eğitimleri devam ediyor

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi 
(ADÜSEM) bünyesinde il dışında 
da düzenlenmeye başlayan Temel 

Borsa ve Türev Piyasalar eğitimlerinden 
İstanbul eğitimi 16 - 19 Ocak, İzmir eğitimi 
23 - 26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti.

Üniversitemiz Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan V. 
Prof. Dr. Yusuf Kaderli tarafından verilen eğitimlerin, İstanbul ayağına 
100, İzmir ayağına 60 kişi katıldı.

Eğitim sonrası sosyal medyanın her platformunda memnuniyetlerini 
dile getiren katılımcılara, borsada temel ve teknik analiz uygulamalı 
olarak anlatıldı. Önümüzdeki üç ay boyunca Türkiye’nin değişik illerin-
de bu eğitimin verilmesine devam edilmesi planlanırken Üniversitemi-
zin merkezi eğitim kurumu ADÜSEM’in, Türkiye çapında bilinirliğinin 
arttırılarak marka olması amaçlanıyor.  



ADÜ HABER    OCAK 202024

DOSYA

Haber - Foto :Mahmut Karakelle

ADÜ Haber Dergimizin 147. sayısında ele aldığımız Ziraat Fakültesini, Dergimizin 148. sayısında da 
incelemeye devam edeceğiz. Bağımsız yerleşkesi, genç ve dinamik akademik kadrosu, yurt dışı yüksek 
lisans ve doktoralı akademisyen sayısının çokluğu ve uygulama alanlarının zenginliği ile Ülkemizin 

alanında seçkin fakültelerinden biri olan Ziraat Fakültesi, verdiği eğitimin kalitesiyle de adından söz ettiriyor. 
Kaliteli eğitimi büyük bir üretim potansiyeline çeviren Ziraat Fakültesi, bölgenin tarımsal kalkınmasının 
lokomotifi  olurken ülke geneline yayılan hizmetleri ile sektörün ülke sathında gelişmesine öncülük ediyor. 
Bununla beraber hayvancılık alanında yaptığı çalışmalarla da Çine Çaparı ve Karya cinsi koyunların ıslah 
çalışmaları yürütülürken bu ırkların geliştirilmesi ve üretilmesini sağlayarak kültür mirasının aktarılmasını 
sağlıyor. 

Teoriden pratiğe, eğitimden 
üretime…

Ziraat Fakültesi
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Mezunlarının iş bulma 
kaygısı taşımadığı okul

Ziraat Fakültesi öğrencileri, 
teorik eğitimlerini Fakül-
te’nin sahip olduğu uygula-
ma alanlarının zenginliğiyle 
pratik eğitime dönüştürerek 
alanından tam donanımla 
mezun oluyor. Mesleki bil-
gi ve becerilerini uygulama 
alanlarında deneyimleyen 
ve bireysel gelişimlerini ta-
mamlamış ziraat mühendisi 
olarak mezun olan öğren-
cilerimiz,  gerek kamu ge-
rek özel sektörde iş imkânı 
bulabiliyor. Tarım ve tarıma 
dayalı entegre tesislerini 
tamamlayan ve dünya ölçe-
ğinde verdiği eğitimle ülke 
tarımının gelişmesine öncü-
lük edecek geleceğin ziraat 
mühendislerini rasyonel 
eğitim metotlarını sahada 
uygulayarak yetiştiren Fa-

külte, mezunlarının diplo-
masıyla gurur duyduğu bir 
okul olarak dikkat çekiyor. 

Ziraat Fakültesi emin 
ellerde oldukça iddialı

Ziraat Fakültesi, öğrencilik 
ve asistanlık dönemlerini Zi-
raat Fakültesinde geçirmiş 
ve Fakültenin hamuruyla 
yoğrulmuş öğretim üyeleri-
mizin yönetime gelmesiyle 
büyük bir gelişme ivmesi ya-
kaladı. Ziraat Fakültesi ola-
naklarını en iyi şekilde de-
ğerlendiren Dekan Prof. Dr. 
İbrahim Gençsoylu, Dekan 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet 
Kılıçkan ve Dr. Öğretim Üye-
si Mustafa Ali Kaptan’dan 
oluşan yönetim, Ziraat Fa-
kültesini her yıl yaklaşık 1 
milyon lira kâra ulaştırma-
yı hedefl iyor. Konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada Dekan 

Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, 
“Önümüzdeki süreçte hem 
bitkisel üretim bakımından 
hem hayvancılık bakımın-
dan hem de gıda üretimi 
bakımından Ziraat Fakülte-
sini uzun vadede çok daha 
iyi noktalara getireceğiz. 
Kazandığımızın bir kısmı-
nı yatırıma ayıracağız. Dört 
yılın sonunda Fakülteyi 
hangi noktaya getirebilece-
ğimizi tahmin edebiliyoruz. 
Bu dört yıllık süre zarfında 
Ziraat Fakültesinin eskiyen 
ekipmanlarını da yenileye-
ceğiz. Ziraat Fakültesinin 
gelirlerini iyi yöneterek, eği-
timi ve üretimi iyi yöneterek 
Fakültemizi her yıl 1 milyon 
lira kâr ettirecek planlama-
larımızı yaptık. Hedefi miz 
Fakültemizi her yıl 1 milyon 
lira kâra geçirmek.” diye ko-
nuştu.

“Ziraat Fakültesi 
ürünlerinden oluşan satış 
noktalarını arttırmayı 
düşünüyoruz”

Ziraat Fakültesi hayvan çift-
liğinin üretimle birlikte öğ-
rencilerin uygulama alan-
ları olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, 
Fakülte bünyesinde üretilen 
hayvanlardan elde edilen 
ürünlerin Ziraat Fakültesi 
satış noktasından vatandaş-
larla buluşturularak Fakül-

teye gelir sağlandığını vur-
guladı. Prof. Dr. Gençsoylu. 
“Bilgiyi uygulamaya, uygu-
lamayı üretime, üretimi ürü-
ne dönüştürerek üründen 
pazarlamaya giden zincirin 
halkalarını oluşturduk. Hay-
vanlarımızın yem ihtiyacı-
nın büyük bir kısmını Çiftli-
ğimizde üretiyoruz. Yumurta 
üretimini arttırmak için bin 
adet tavuk getirttik. Önü-
müzdeki günlerde günlük 
yaklaşık bin yumurtaya ula-
şacağız. Hayvan çiftliğinden 
elde ettiğimiz sütleri yine 
kendi tesislerimizde işleye-
rek ürüne dönüştürüyoruz.  
Bu ürünleri de Ziraat Fakül-
tesi Yerleşkesinde ve Mer-
kez Yerleşkede Uygulama 
ve Araştırma Hastanemizin 
poliklinik girişinde bulunan 
satış noktalarımızda vatan-
daşlarımızla buluşturuyo-
ruz. İleriki dönemlerde üre-
tim kapasitemizi arttırarak 
kent merkezine de bir satış 
noktası açmayı planlıyoruz.  
Ne kadar üretim yaparsanız 
yapın ürünlerinizi piyasaya 
sunmadığınız ve halka ta-
nıtmadığınız sürece yaptığı-
nız çalışmaların bir anlamı 
olmuyor. Bu yüzden satış 
noktalarımızı canlandırma-
mız gerektiğini düşünüyo-
ruz. Kısa bir zaman sonra 
kaşar peyniri üretimine de 
geçerek ürün miktarını ve 
çeşitliliğini arttırmayı he-
defl iyoruz. Ziraat Fakülte-

Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu 
Dekan 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ali Kaptan 
Dekan Yardımcısı 

Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan
Dekan Yardımcısı
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si’nin tanınırlığını arttırarak 
marka değerinin yükselmesi 
için çalışmalarımızı sürdü-
receğiz.” diye konuştu. 

Bölgenin dinamiklerini 
harekete geçiren okul

Menderes Havzası’nın ta-
rım ve hayvancılık alanın-
da kalkınmasını sağlamak 
amacıyla elini taşın altına 
koyan Ziraat Fakültesi, ça-
lışmalarıyla göz dolduruyor. 
Fakülte,  tarım sanayisi için 
deney raporları hazırlamak-
tan kamu ve özel sektörün 
peyzaj çalışmalarına, Ziraat 
Fakültesi akademisyenle-
rinin fi rmalara verdikleri 
danışmanlık hizmetinden 
çiftçilerin bilinçlendiril-
mesine, yaygınlık gösteren 
bitki hastalıklarıyla müca-
deleden yerli hayvan ırkla-
rının geliştirilmesine kadar 
birçok alanda Bölgede tarı-
mın nabzını tutuyor. Ağırlıklı 
olarak Menderes Havzası’n-
da çalışmalar yürüttükleri-

ni belirten Dekan Prof. Dr. 
İbrahim Gençsoylu, ülke-
nin herhangi bir yerinden 
kendilerinden yardım talep 
edilmesi halinde coğrafya 
fark etmeksizin hizmet sun-
duklarını ifade etti. Bununla 
beraber Aydın’a özgü yerli 

ırklardan olan Çine Çaparı 
ve Karya cinsi koyunların 
melezlenmesi ve geliştiril-
mesi yönünde çalışmaları 
Zootekni Bölümü akademis-
yenleri sürdürüyor. Fakül-
tede yapılan çalışmalarla 
yerli ırkların diğer ırklarla 

rekabet edebilmesi ve üre-
ticiler tarafından benimsen-
mesi sağlanıyor. Böylelikle 
yerli ırklarda gen aktarımı 
sağlanarak kültür mirasının 
korunmasına da katkı sağ-
lanıyor. 
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Ziraat Fakültesi Hayvan 
Çiftliği uzman veterinerler 
kontrolünde

Ziraat Fakültesinde yetişti-
rilen hayvanlar uzman vete-
riner hekimlerin kontrolün-
de yetiştiriliyor. Hayvanların 
doğumdan, aşılanmasına 
kadar hayvan sağlığıyla il-
gili tüm süreçler Ziraat Fa-
kültesinde kadrolu alanında 
uzman iki veteriner hekim 
tarafından sağlanıyor. Fa-
külte bünyesindeki çiftlikte 
bulunan 176 adet koyun, 89 
adet keçi, 31 adet sağmal 
inek, 15 adet düve, 23 adet 
buzağı, 10 adet besi danası 
bulunuyor. Kanatlı hayvan 
yetiştiriciliğinde ise yumur-
ta üretimi için kafeste 1170 
adet, gezen tavuk 183 adet 
ve etlik piliç üretimi için bin 
adet kapasiteli kümes bulu-
nuyor. Süt sığırcılığı işletme-
sinden elde edilen yıllık 200 
ton süt yine Ziraat Fakültesi 
Süt İşletmesinde işlenerek 

satış noktaları üzerinden 
vatandaşlarla buluşturulu-
yor. Keçilerden elde edilen 
süt daha çok dondurma ya-
pımında kullanılıyor. Tüm 
üretim aşamaları Ziraat Fa-
kültesi akademisyenlerince 
kontrol edilen süt, süzme 
yoğurt, kefi r, tereyağı,  be-
yaz ve tulum peyniri, kesik, 
lor, bıldırcın yumurtası, bal, 
dondurma, yumurta, pey-
nir ve ilerleyen zamanlarda 
kaşar peynirine Ziraat Fa-

kültesi satış noktalarından 
ulaşılabilir. 

Öğrencilerin Ziraat 
Fakültesini Tercih 
etmelerini sağlayacak 
birçok imkân mevcut

Altyapı bakımından da ol-
dukça zengin olan Ziraat 
Fakültesi verdiği dünya 
standartlarındaki eğitimin 
yanı sıra öğrenciler için ca-
zibe merkezi olacak tesis-

lere de ev sahipliği yapıyor. 
130 kişi kapasiteli kütüpha-
nesi, 500 kişi kapasiteli hij-
yenik öğrenci yemekhanesi 
ve 250 kişilik kafeteryası 
bulunuyor. Bununla bera-
ber Fakültede öğrencilerin 
sosyal aktiviteleri ve boş 
zamanlarını değerlendirme-
leri için futbol, basketbol ve 
fi tnes solonu olmak üzere 3 
adet spor tesisi mevcut.
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DOSYA

Bahçe Bitkileri Bölümü:

Bahçe Bitkileri Bölümü’nün 
amacı 4 yıllık bir program 
çerçevesinde; örtü altı ve 
açıkta yetiştiricilik, ıslah, ha-
sat sonrası konularında zi-
raat mühendisi yetiştirmek-
tedir. Programın ilk iki yılı, 
tarım biliminin temel zorun-
lu derslerinden oluşmak-
tadır. Üçüncü ve dördüncü 
yıllar ise ağırlıklı olarak 
bahçecilik ile ilgili konula-
ra ayrılmıştır. Program kap-
samında teorik ile arazi ve 
laboratuvar çalışmaları gibi 
pratik konular yer almakta-
dır. Ancak bunların haricin-
de, dönemlerde birkaç seç-
meli ders, öğrencilerin farklı 
ürünlere ve ilgi duydukları 
konulara odaklanmalarına 
izin vermektedir.

Bitki Koruma Bölümü:

 Bitki Koruma Bölümünün 
faaliyet alanı bitkileri has-
talık ve zararlılardan koru-
mak ve arındırmaktır. Bitki 
Koruma Bölümünde verilen 
lisans ve lisansüstü eğitim 

ile ihtiyaç duyulan teknik 
eleman ve uzmanlar yetiş-
tirilmektedir. Bölümde yü-
rütülen araştırmalarla, En-
tomoloji Anabilim Dalında 
bitkilere zararlı böcek, akar 
ve nematodların, Fitopato-
loji Anabilim Dalında ise 
bitkilerde hastalık ve za-
rar oluşturan fungus, virüs, 
bakteri ve yabancı otların 
teşhislerinin yanı sıra, bi-
yolojileri ve kontrol yön-
temlerinin geliştirilmesi ve 
uygulamada ihtiyaç duyu-
lan eksiklikleri gidermeye 
yönelik araştırmalar yürü-
tülmektedir. 

Biyosistem Mühendisliği 
Bölümü 

Tarımsal ve doğal ekosis-
temlerde arazi ve su kay-
naklarının sürdürülebilir 
kullanımı; tarımda yenile-
nebilir enerji kaynakları ve 
enerji korunumu; farklı 
ekosistemlere uygun kırsal 
yapılar ve tarım makina-
larının tasarımı ve üretimi, 
teknolojiye dayalı hassas 
tarım gibi uygulamalar; kır-

sal alanda yer alan seralar, 
tüneller, sulama sistemleri 
ve benzeri yapılar; tarımda 
teknolojilerinin geliştiril-
mesi konularında araştırma, 
eğitim ve yayım çalışma-
larını sistem yaklaşımı ve 
mühendislik temelli olarak 
yürütmektedir.  Biyosistem 
mühendisliği lisans prog-
ramında eğitimini tamam-
lamış bir mühendis, tarım 
ve gıda ürünlerinin üreti-
minden tüketimine kadar 
olan süreçler için gerekli 
makine ve tesislerin tasarı-
mı, projelenmesi, yapımı ve 
işletilmesi, biyosistemlerde 
üretim amacıyla kullanılan 

her türlü yapı, barınak ve 
tesisin projelenmesi, yapımı 
ve işletilmesi, Biyosistem-
lerle ilgili enerji kaynakla-
rının kullanımı ve korun-
ması, biyolojik kaynakların 
korunması ve geliştirilmesi 
prensiplerini göz ardı etme-
den, sürdürülebilir tarım ve 
gıda üretiminin gerçekleş-
tirilmesi konularında yetki 
sahibidir. 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Sürdürülebilir ve görsel ka-
litesi yüksek yaşam mekan-
ları yaratmayı amaçlayarak 
doğa, planlama ve tasarım 
kavramlarını sistematik bir 
yapı içinde incelemektedir. 
Peyzaj mimarlığı sanat, bi-
lim, mühendislik ve tekno-
lojiyi bir araya getirerek ye-
rel ölçekten bölgesel ölçeğe 
kadar tasarım, planlama, 
onarım ve yönetim konula-
rında çalışmalarda bulunan 
bir meslek disiplinidir. Bu 
özelliği ile bu disiplin bir 
tasarım ürünü oluşturmayı 
hedefl er ve bu nedenle mi-
marlık ve kent bölge planla-
ma gibi disiplinlerle yakın 
ilişki içerisindedir.

Su Ürünleri Mühendisliği

Su ürünleri yetiştiriciliği ve 

Ziraat Fakültesi Bölümlerini Tanıyalım
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balıkçılık alanlarında tekno-
lojik bilgilere sahip teknik 
eleman yetiştirmek, öğren-
cilere bu konularda gerek-
li uygulamaları yaptırmak, 
ülkemiz balıkçılığının ve 
su ürünleri yetiştiriciliğinin 
sorunlarına çözüm üretmek 
amacıyla çağdaş ve bilimsel 
bir çerçevede öğrenci yetiş-
tirmeyi ilke edinmiştir.

Süt Teknolojisi Bölümü 

Ülkemiz süt endüstrisi için, 
süt üretiminin artırılması, 
süt ve ürünlerinin üretimi 
ve kalitesinin korunması, 
süt işletmelerinin kurul-
ması ve organize edilmesi, 
süt yan ürünlerinin değer-
lendirilmesi gibi konularda 
yeterli teknik bilgiye sahip 
mühendis düzeyinde teknik 
eleman yetiştirmektedir.

Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü, 
Tarımsal İşletmecilik ve Ta-
rım Politikası ve yayım Ana-
bilim Dalları’ndan oluşmak-
tadır.  Tarımsal işletmecilik, 
tarımsal işletmelerin plan-
lanması ve analizi, tarımsal 
ürünlerin pazarlanması, ko-
operatifçilik, fi nansman gibi 
konuları inceler. Tarım poli-
tikası ve yayım ise, tarımda 
uygulanan politikaların iç 
ve dış etkilerini, tarımsal ya-

yım çalışmalarını ve kırsal 
kesimin sosyo - ekonomik 
yanını inceler. Bölüm yüksek 
lisans programına sahiptir. 
Bölümdeki güncel araştır-
malar tarımsal pazarlama, 
sözleşmeli çiftçilik ve ulus-
lararası ticaret konularını 
içermektedir. 

Tarımsal Biyoteknoloji 
Bölümü

Tarımsal Biyoteknoloi ala-
nında bilimsel araştırmalar 
yapmak, tarım sektörünün 
ihtiyaçlarına cevap verebi-
lecek bilgi ve üretim ma-
teryallerini üretmek ve bu 
alanda yüksek donanımlı 
öğrenciler ve elemanlar 
yetiştirmektir. Tarımsal Bi-
yoteknoloji Bölümü, son 
yıllarda büyük bir hızla ge-
lişen ve tarım uygulamala-
rında büyük bir potansiyele 
sahip olan biyoteknolojinin 
tarımsal üretimde kullanıl-
masını sağlayacak bilgili 
ve bilinçli işgücünü yetiş-
tirmektir. Tarımsal Biyotek-
noloji Bölümü, moleküler 
biyoloji ve genetik, geno-
mik ve proteomik, molekü-
ler ıslah, bitkilerde genetik 
transformasyon teknikleri 
ve genetik değişimlerin 
tespiti, doku kültürü teknik-
leri konusunda uygulamalı 
eğitimler gerçekleştirerek, 
hem ülkemiz hem de dünya 

genelinde tarımsal biyotek-
nolojinin gelişimine katkıda 
bulunmayı hedefl emektedir. 

Tarla Bitkileri Bölümü

ADÜ. Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü, tarla bitki-
leri yetiştiriciliği ve ıslahını 
yönlendirebilecek ve son 
gelişmeleri izleyebilecek 
temel bilgiye sahip elema-
nın eğitim ve öğretimini 
gerçekleştirme ve öncelikli 
olarak bulunduğumuz bölge 
sorunlarını ilgili sektör iş-
birliği ile çözmek için temel 
çalışmaları yapmaktadır. 
Tarla bitkileri eğitimindeki 
uygulamalar Adnan Men-
deres Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinin kendi bünye-
sinde bulunan Araştırma ve 
Uygulama Çiftliği içerisinde 
gerçekleşmektedir. 2400 da 
toplam alana sahip uygula-
ma çiftliğinin 1600 da bölü-
münde tarla bitkileri tarımı 
yapılmaktadır ve tarla bitki-
leri yetiştiriciliği sürecinde-
ki tüm işlemler için teknik 
donanıma sahiptir.

Toprak Bilimi ve Besleme 
Bölümü

Toprak Bilimi ve Bitki Besle-
me Ana Bilim Dalı mezunla-
rı Ziraat Yüksek Mühendisi 
olarak kamu ve özel sektör-

de görev yapabilmektedir. 
Gerekli sınavları verdikleri 
takdirde Tarım ve Orman 
Bakanlığı, DSİ, Tarım İl ve 
İlçe Müdürlüklerinde, Bele-
diyeler ile Dış Ticaret Müs-
teşarlığı gibi değişik ku-
rumlarda yüksek mühendis 
olarak çalışabilecekleri gibi, 
özel sektörde gübre, ilaç, to-
hum, organik tarım, toprak 
– su - gübre laboratuvarla-
rında ve sertifi kasyon gibi 
konularda çalışabilme im-
kânına sahiptir. Ayrıca, zirai 
danışmanlık yapabilme ve 
gıda kontrolü (fırın pastane 
vs. denetleme) olarak çalış-
ma haklarına sahiptir. 

Zootekni Bölümü

Zootekni programının ama-
cı ürünlerinden yararlanılan 
hayvanların üretimi, ekono-
mik verimlerinin geliştiril-
mesi, bakımları, beslenme-
leri ve değerlendirilmeleri 
konusunda çalışacak insan 
gücünü yetiştirmek ve araş-
tırma yapmaktır. 

Bölüm Hayvan Yetiştirme 
ve Islahı, Yemler ve Hayvan 
Islahı ve Biyometri ve Ge-
netik Anabilim Dallarından 
oluşmakta, Ziraat Fakültesi 
çatısı altında dört yıllık eği-
tim vermekte ve mezunları 
Ziraat Mühendisi diploması 
almaktadır.

Ziraat Fakültesi Bölümlerini Tanıyalım
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SAĞLIKSAĞLIK

Çocuklarda 
hidronefroza 

dikkat çekti

Son yıllarda bebeklerde 
sıklıkla duyduğumuz bir 
tanı olan hidronefroz 
nedir?
  
Genelde ailelerin böbrek 
büyümesi, böbrek genişle-
mesi ya da böbreklerin su 
toplaması, kist gibi tanım-
lamalarla bildikleri hidro-
nefroz, aslında böbreğin 
kendisinin değil,  böbreğin 
içinde ve dışında yer alan 
idrarı taşıyan oluşumların 
genişlemesidir. 

Bebeğin böbreklerinde olu-

şan idrar (anne karnındaki 
bir bebekte de 9. - 12. haf-
tadan sonra idrar oluşmaya 
başlar) önce böbrek içindeki 
bir havuzcukta (pelvis) biri-
kir ve sonra böbrek ve idrar 
kesesi arasındaki bir yol-
la (üreter) mesaneye atılır.  
Hidronefroz, daha ayrıntılı 
bir deyişle, böbrek içindeki 
havuzcuk ve veya böbrek dı-
şındaki idrar yollarının nor-
malin üstünde genişleme-
sidir. Sadece sağ ya da sol 
böbrekte veya her ikisinde 
birden görülebilir.
                              

Böbrek yollarındaki 
doğumsal olan bu 
genişlemenin nedeni 
nedir?

Doğumsal hidronefrozun 
birçok nedeni olabilir. Sıklık-
la gördüklerimizden söz et-
mek istiyorum. Bu bebekle-
rin çoğunda anne karnında 
başlayan bu genişlemenin 
altında patolojik bir durum 
bulunmamakta ve çocuk bir 
yaşına gelene kadar ken-
diliğinden kaybolmaktadır.  
Bizim kliniğimizde şimdiye 
dek izlediğimiz hastaların 

da % 70’inde bir yaşına ka-
dar kendiliğinden düzelme 
görülmüştür. İkinci ve üçün-
cü sıklıkta gördüğümüz ne-
denler  böbrek yollarında 
darlık ve idrarın böbreklere 
geri kaçması( vezikoüreteral 
refl ü) dır. Böbrek yolların-
da darlık genelikle böbrek 
içindeki havuzcuk ile idrar 
yolu arasında veya idrar 
yolunun idrar kesesi (me-
sane)ye girdiği yerde do-
ğuştan vardır. Ender olarak 
erkek çocuklarda penisin 
başlangıç kısmında oluşan 
kapakçık (posterior üretral 

Böbrek büyümesi ya da tıptaki adıyla hidronefroz, yaygın olarak görülen bir rahatsızlık olup 
çocuklarda ciddi sorunlara yol açabiliyor.  Hidronefroz nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri 
nelerdir? Çocuk Nefroloji Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ferah Sönmez, Hidronefroz hakkında merak 

edilen sorulara açıklık getirdi.

Haber-Foto : Zeynep Şule Yüksel / Bahar Gümüş Kirsiz

Prof. Dr. Ferah Sönmez
 Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Başkanı
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valv) da hidronefroza neden 
olabilir.  İdrarın böbreklere 
geri kaçması (vezikoürete-
ral refl ü) ise idrar yolunun 
mesaneye girdiği yerdeki 
doğuştan olan bir bozukluk 
nedeni ile normalde idrar 
kesesinden dışarıya boşala-
cak olan idrarın böbreklere 
geri kaçmasıdır. Tek veya iki 
böbrekte birden olabilir. En 
ağırı beşinci derece olmak 
üzere 5 derecesi vardır. 

Doğumsal hidronefroz 
tanısı en erken ne zaman 
ve nasıl konulur?

Günümüzde hidronefroz ta-
nısı en erken gebelikte ya-
pılan ultrasonlar ile konulur. 
Gebeliğin ilerleyen ayla-
rında, bebekte yeterli idrar 
çıkışı yoksa bazen rahim 
içi suyun (amnion sıvısının) 
azalması da kadın doğum 
ve veya radyoloji uzmanınca 
ultrasonla saptanabilir.  

Anne karnında 
hidronefroz tanısı alan 
bebeklere, gebelikte 
tedavi uygulanır mı?

Bu bebeklerin,  erken do-
ğum yapılmasını gerekti-
recek ya da anne karnında 
cerrahi bir müdahale gerek-
tirecek bir durumları yoktur. 
Gebeliğin sonuna doğru 
eğer rahim suyu (amnion 
sıvısı) çok azalmışsa, kadın 
doğum uzmanlarının uygun 
gördüğü şekilde doğum öne 
alınabilir. Eğer doğuma çok 
az varsa ve her iki böbrek-
te tıkanıklık nedeni ile idrar 
akımı yoksa anne karnında 
yapılacak bir işlemle be-
bekteki atılamayan idrar 
boşaltılabilir. Ama bunlar 
çok çok ender gerekebilen 
durumlardır Doğduklarında 
diğer bebeklerden farkları 
yoktur. Çok ender olarak her 

iki böbrekte çok ağır ge-
nişleme ve anne karnında 
böbrek yetmezliği gelişmiş 
olan bebeklerde yenidoğan 
yoğun bakımı gerektirecek, 
gerekirse hemen diyalize 
başlayacak durumlarla kar-
şılaşabiliyoruz.

Hidronefrozu olan 
bebeklerde ne gibi 
yakınmalar ve belirtiler 
olur?

Çoğunlukla bu bebeklerin 
diğer yenidoğanlardan bir 
farkları yoktur. Gerek anne-
lerin fark ettikleri, gerekse 
bizlerin muayene ile sapta-
dığı bir belirti yoktur. Penis 
başında kapakçık (posterior 
üretral valv) olan bebek-
ler idrarlarını fışkırtmazlar, 
yani kesik kesik işerler.  Bu 
önemli ve erken tanı koy-
durucu bir belirtidir. Hidro-
nefrozu olan bebekler, idrar 
yolu enfeksiyonu olmaya 
diğer bebeklerden çok daha 
fazla yatkındırlar. Doğum-
dan sonra idrar yolu enfek-
siyonu ile ilgili belirtileri 
sıklıkla görmekteyiz.

Tedavi süreci ve izlem 
nasıldır? Ameliyat hangi 
aşamada gereklidir?

Yeni doğan bebeklerde 
hidronefroz saptandığında 
derecesi yüksek (yani ge-
nişlik fazla ise) idrar yolu 
enfeksiyonundan korumak 
için koruyucu antibiyotik 
vermekteyiz. Genelikle bi-
rinci aydan sonra görün-
tüleme tekiklerini (sondalı 
fi lm, sintigrafi  gibi) isteyip 
genişliğin nedenini öğren-
mekteyiz. Hidronefrozun 
hafi f olduğu durumlarda ise 
bebeklerin sadece idrar kül-
türü ve ultrason ile izlemle-
ri yeterlidir.  Bir yaşında dü-
zelme olmayanlar yeniden 

değerlendirilir. 
 Darlık veya geri kaçma olan 
çocuklar, koruyucu antibiyo-
tikle bir yaşa kadar ultrason 
ve idrar kültürü yapılarak 
izlenebilirler. Gerekli du-
rumlarda yenidoğandan iti-
baren de erken cerrahi mü-
dahele de yapılabilir.

Aileler nelere dikkat 
etmelidir?

Aileler çocukları idrar yolu 
enfeksiyonundan koruyucu 
önlemlere uymalıdır. Bunlar 
kız bebeklerde ve çocuk-
larda önden arkaya doğru 
tuvalet temizliğine, ıslak 
mendille tuvalet temizli-
ği yapılmamasına, genital 
bölgeyi zeytinyağlı sabunla 
yıkamaya, çocuğu küvette 
banyo yaptırmamaya, havu-
za sokmama, bol su içirme-
ye, çocuğun sık tuvalete git-
mesini sağlamaya (özellikle 
okullarda idrar tutma alış-
kanlığı olan çocuklar için) 
ve erkek çocuklarını erken 
sünnet yaptırmaya dikkat 
etmelidir.

İdrar yolu enfeksiyonu be-
lirtileri başlayınca hemen 
tedaviye başlanması, iyi dö-
nemlerde de idrar ve kültür 
kontrolleri ve hekimin uy-
gun gördüğü tetkiklerin za-
manında yapılması, verilen 
ilaçları düzgün kullanması 
ve gerekirse ameliyat kara-
rına uyulması önemlidir.

İdrar yolu 
enfeksiyonunun 
yinelemesi ve 
hidronefrozun tedavi 
edilmemesi hangi 
tehlikelere neden 
oluyor?
 
En önemli tehlike gerek 
enfeksiyon gerekse hidro-
nefroza neden olan anoma-

lilerin böbrekte kalıcı hasar 
oluşturmasıdır. Çocuk ne 
kadar küçükse hasar olma 
olasılığı o kadar yüksektir. 
Bu hasarlar bir süre son-
ra çocuklukta ya da erişkin 
dönemde kronik böbrek 
yetmezliği ve diyaliz ya da 
böbrek naklini gerektirecek 
düzeylere çıkabilir. Ülkemiz-
de, maalesef halen, kronik 
böbrek yetmezliği olan ve 
diyalize giren ya da böbrek 
nakli olanların beşte birinde 
bu tip anomaliler ve idrar 
yolu enfeksiyonları böbrek 
yetmezliğine neden olmak-
tadır.

Hidronefroz hastaları 
tamamen iyleşir mi? 
Yoksa ömür boyu süren 
bir rahatsızlık mı?  Ne 
zamana kadar takip 
gereklidir?

Hafi f hidronefrozların çoğu 
kendiliğinden iyileşebilir. 
Bir kısmında da zaman için-
de genişleme artabilir.  Ha-
fi f tıkanıklıklar ve geri kaçış 
durumları da bazı hastalar-
da bir yaşa kadar ameliyat-
sız tedavilerle düzelebilir. 
Ağır hidronefrozlar ve bir 
yaşa kadar düzelmeyenler,  
anomalinin tipi ve dere-
cesine göre kapalı ve açık 
cerrahi müdahalelerle % 
60 - 99 oranında başarı ile 
tamamen düzeltilir. Fakat 
ameliyatsız ve ameliyatlı 
düzelenlerde de ultrasonla 
yakın takip gerekir. Çünkü 
yeniden darlıklar oluşabilir. 
Bu durumlar böbrekte hasa-
ra neden olmuşsa çocuğun 
çocuk nefroloğu tarafından 
18 yaşına kadar yakından 
takibi gerekir. Hasarlı böb-
reği olanlar hipertansiyon , 
idrarla aşırı protein atılımı 
ve böbrek hasarının iler-
leyerek  böbrek yetmezliği 
gelişme riski taşırlar.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

ADÜSEM eğitimleriyle Ülkemizin her köşesinde
 Üniversitemiz Sürekli Eği-

tim Merkezi (ADÜSEM) bün-
yesinde Ankara’da düzenle-
nen Nazilli İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi (İİBF) De-
kan V.  Prof. Dr. Yusuf Kaderli 
tarafından verilen “Temel 
Düzey Borsa ve Türev Piya-
salar“  Eğitimi, 9 - 12 Ocak 
2020 tarihleri arasında ger-
çekleşti. 

Ankara’dan katılımcıların 
yanı sıra, Gaziantep, Kasta-

monu, Antalya, Hatay’dan  
toplam 52 katılımcının yer 
aldığı eğitimde, borsada te-
mel ve teknik analiz uygu-
lamalı olarak anlatıldı. Tüm 
katılımcıların memnuniyet-
lerini dile getirdiği eğitim 
sonrası ADÜSEM’in sadece 
Aydın’a değil tüm Türkiye’ye 
eğitim hizmeti veren bir 
kurum olabilmesi ve mar-
ka bilinirliğinin arttırılması 
yönünde önemli bir adım 
atıldı. 

Buharkent MYO’da kültürel miras anlatıldı
 Üniversitemiz Buharkent 

Meslek Yüksekokulunda 
(MYO) ‘Haydi Buharkent 
Üniversiteye’ Projesi kap-
samında, 3 Ocak 2020 tari-
hinde ‘Aydın’da Arkeoloji ve 
Kültürel Miras’ konulu se-
miner gerçekleşti. 

Seminere, Buharkent Bele-
diye Başkanı Mehmet Erol, 
Buharkent MYO Müdürü 
Prof. Dr. Mesut Kırmacı, siya-
si partilerin ilçe başkanları, 

kamu kurumlarının müdür-
leri, öğretmenler, muhtarlar, 
akademik ve idari personel, 
öğrenciler ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.
Üniversitemiz Fen Edebiyat 
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mu-
rat Çekilmez’in gerçekleş-
tirdiği seminerde,  Aydın’ın 
antik çağdan günümüze ka-
dar değişen yerleşimleri, Ay-
dın’da bulunan antik kentler 
ve bu antik kentlerin tarihe 

damga vurmuş kişi ve olay-
ları konuşuldu. 
Üniversitemiz adına Üniver-
site - Halk kaynaşmasının 
en güzel örneklerinden biri 
olan ‘Haydi Buharkent Üni-
versiteye’ projesine halkın 
ilgisi her geçen gün artıyor. 
Buharkent Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP) İlçe Başka-
nı Mustafa Çakır tarafından 
ikram edilen tavuklu pilav 
etkinlik öncesinde ikram 
edildi.

Davutlar MYO öğrencilerinden sosyal sorumluluk projeleri
 Üniversitemiz Davutlar 

Meslek Yüksekokulu (MYO) 
öğrencileri, Öğretim Görev-
lisi Bilge Sevim Okuyan’ın 
yürüttüğü Sosyal Sorumlu-
luk Projeleri Dersi kapsa-
mında, 30 Aralık 2019 tari-
hinde Kuşadası Huzurevi’ni 
ve Özel Pamuk Bakım Mer-
kezi’ni ziyaret etti.

Zihinsel, ruhsal, bedensel 
engelli bakım hizmetlerini 
gerçekleştiren Bakım Mer-
kezi’nin kütüphane oluştur-
ma projesine katkıda bulu-

nan öğrencilerimizin gayret 
ve teşvikleriyle toplanan 
kitaplar, bakım merkezi so-
rumlularına teslim edildi. 
Öğrenciler, yetkililerden Ba-
kım Merkezi’nin işleyişi ve 
faaliyetleri hakkında bilgi 
aldı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri 
Dersi kapsamında, Huzurevi 
sakinlerini de ziyaret eden 
öğrencilerimiz, getirdikle-
ri ikramları sunarak çiçek 
takdim etti. Huzurevi sakin-
lerinden Necdet Ceylan yaz-

mış olduğu şiir kitabını im-
zalayarak öğrencilerimize 

ve Öğretim Görevlisi Bilge 
Sevim Okuyan’a hediye etti.



   
OCAK 2020   ADÜ HABER 33  

ADÜ

Şehit Polis Demet Sezen Anaokulundan Hastanemize 
anlamlı bağış

 Şehit Polis Demet Sezen 
Anaokulu öğrencileri ve öğ-
retmenleri, 3 Ocak 2020 ta-
rihinde Hastanemiz Çocuk 
Servisi’nde tedavi gören ço-
cukları ziyaret etti.

Şehit Polis Demet Sezen 
Anaokulu görevlileri, elde et-
tikleri bağışla aldıkları tıbbi 
malzemeleri Çocuk Servisine 
teslim ederken, minik öğren-
ciler, çocuklara ziyaret sıra-
sında balon dağıtarak onların 

yüzlerinin gülmesini sağladı.
Okul Müdürü Derya Çetin 
“Aydın Milli Eğitim Müdür-
lüğünün yürüttüğü ‘Gönüller 
Bir Olsun’ projesi kapsamın-
da, okul bahçesinde kurulan 
stantlarda okul velilerine ve 

bağışçı olmak isteyen gönül-
lü insanlara hazırladığımız 
tebrik kartlarını satarak bağış 
topladık. Satışlar sonucunda 
elde ettiğimiz bağış ile Ço-
cuk Servisi’nin ihtiyacı olan 
nebuzilatör cihazı, dijital ateş 
ölçerleri temin ettik. Okulu-
muzda eğitim gören 4 - 5 yaş 
grubu öğrencilerimizle servis-
te tedavi gören çocuklarımızı, 
hazırladığımız kitap kolimiz 
ve balonlarımızla ziyaret ede-
rek tıbbi cihazlarımızı teslim 
ettik. Tedavi gören çocukların 
yüzlerindeki tebessüm ve ai-
lelerin mutluluğu bize bir kez 
daha ne kadar hayırlı bir iş 
yaptığımızı gösterdi. Tüm has-
talara şifa diliyor ve destek 
veren herkese minnetlerimizi 
iletiyoruz.” açıklamalarında 
bulundu.

 Üniversitemiz Karacasu 
Memnune İnci Meslek Yükse-
kokulu öğrencileri, Öğr. Gör. Dr. 
Hüseyin Önlem Ersöz’ün so-
rumlu öğretim elemanı oldu-
ğu sosyal sorumluluk projeleri 
dersi kapsamında geçtiğimiz 
güz döneminde, 9 farklı grup-
la Karacasu’da birbirinden an-
lamlı projelere imza attı. 

Ders kapsamında kendi pro-
jelerini yazan ve yürüten öğ-
renciler, farklı gruplar olarak 
gerçekleştirdikleri yaratıcı ve 
faydalı projelerle hem kendi-
lerinin hem toplumun sosyal 
sorumluluk bilincinin gelişi-
mine katkı sağladı. 
Berceste Grubu, Kır Papatyası 
Grubu, Göktürk Grubu, Yıldız 
Savaşçıları ve Umut Işığı, Al-
batros Grubu, Sakin Grubu ve 
Bir Yenilik Grubu, Ala Grubu, 
Grup Titanik grupları olarak 
çalışmalarını yürüten öğren-
ciler projeleri ile sağladıkları 
katkılardan memnuniyet duy-
duklarını ifade etti.

Berceste Grubu, Payidar adı-
nı verdikleri projelerinde 
Geyre Mahallesi’ndeki Geyre 
Anaokulu ve İlkokulunda öğ-
rencilerle çeşitli etkinlikler 
yaptı.  Projeyi Aydın Gençlik 
Merkezi, Karacasu Belediyesi 
ve Karacasu Milli Eğitim Mü-
dürlüğü de destekledi. Etkinlik 
gününde anasınıfı ve ilkokul 
öğrencileri Berceste Grubu ile 
birlikte müzikli çocuk oyunla-
rı, matrak oyunu, yer satrancı, 
yüz boyama ve fasulye atma 
oyunu gibi faaliyetler gerçek-
leştirdi. 

Kır Papatyası Grubu, Sev-
gi Kelebeği adını verdikleri 
projelerinde Karacasu’da zor 
durumda olan insanlar için 
kıyafet yardımı toplama işini 
üstlendi. Kıyafetler Karacasu 
Belediyesine ait bir markete 
teslim edildi.
Göktürk Grubu ise Su Tasarru-
fu adlı projeyi yürüttüler. Grup, 
Karacasu Pazarı’nda dolaşarak 
halka su tasarrufu, kuraklık ve 

kaynakların kullanımı konu-
sunda bilinçlendirme amaçlı 
bildiriler dağıttı ve onlarla 
kısa görüşmeler gerçekleştir-
di.

Yıldız Savaşçıları ve Umut Işı-
ğı grupları da Karacasu Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Mer-
kezinde özel çocuklarla bir 
gün boyunca eğlenceli vakit 
geçirdi. 
Albatros Grubu, Sakin Grubu 
ve Bir Yenilik Grubu, Karacasu 
sokak hayvanlarının korunma-

sı adına yerli halkı bilinçlen-
dirmeye çalıştı. Karacasu hal-
kıyla birlikte dolaşarak mama 
dağıttı. 
Ala Grubu, Kitap Boşlukları 
Doldurur adlı projeyi hayata 
geçirdi. Karacasu’da özel bir 
kafede çevreden topladıkları 
kitaplardan herkese açık kü-
çük bir kütüphane oluşturdu. 
Grup Titanik, Karacasu Kahve-
deresi’ne giden yol boyunca 
diğer yüksekokul öğrencileri 
ile çevre temizliği yaptı.

Karacasu Memnune İnci MYO öğrencileri sosyal sorumluluk 
projeleri ile Karacasu halkıyla buluştu
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Öğretim üyemizin 13. kitabı yayımlandı
 Üniversitemiz Fen Edebi-

yat Fakültesi Tarih Bölümü 
Dr. Öğretim Üyesi Günver 
Güneş’in 13. kitabı olan 
“İzmir Spor Tarihi; Oyunlar, 
Spor Kulüpleri ve Sporcular” 
isimli kitabı, Ütopya Yayın-
ları’ndan çıktı. 

Geçmişte iyi bir sporcu olan 
ve Göztepe’de futbol oyna-
yan Dr. Öğretim Üyesi Gün-
ver Güneş,  daha önce bu 
alanda yayımlanmış “Mo-
dern Sporların İzmir’e Girişi” 
kitabının serisi olarak çıkan 
kitap hakkında bilgiler ver-
di. Kitap, Osmanlı İmpara-
torluğu’ndan Cumhuriyet’e 
geçiş döneminde İzmir’in 
bir liman kenti olarak yük-

selişi ve ekonomik zenginli-
ğine paralel olarak modern 
sporların bu şehirde öne çı-
kışını anlatıyor.   

Levanten aileler eliyle ku-
ralları ilk kez Batı’da or-
taya çıkan spor oyunlarını 
Osmanlı İmparatorluğu’na 
taşıyan şehir olan İzmir’de 
düzenlenen spor müsaba-
kalarının, spor kulüplerinin 
ve efsane sporcuların, ki-
tabın konuları arasında yer 
aldığını belirten Dr. Öğretim 
Üyesi Günver Güneş, “Eser; 
İzmir’i, İzmir’in farkındalık 
yaratan spor kültürünü bi-
limsel zeminde ortaya çı-
karmayı amaçlıyor. Farklı 
disiplinleri bir araya getiren 

çalışma, İzmir spor tarihini 
araştırmak isteyen meraklı-
lara rehberlik edecek bir re-
ferans olacaktır. Söz konusu 
alanda yapılacak çalışmala-

ra yol gösterecek öncü bir 
rolü olduğu gibi spor tarihi 
araştırmalarına yeni bir so-
luk, farklı bakış açıları ka-
zandıracaktır”. dedi.

Öğretmen adaylarından örnek proje 

 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi Sınıf Eğitimi Bölü-
mü öğretmen adayları, Dr. 
Öğretim Üyesi Berker Bulut 
danışmanlığında gönüllü 
olarak düzenledikleri “Ki-

taplar Umut Olsun Projesi” 
kapsamında, Aydın’ın Koçar-
lı ilçesinde bulunan Esente-
pe İlkokulu - Ortaokulu için 
kitap ve kırtasiye malzemesi 
temin etti.

Öğretmen adayları; Uğur 
Ateş, Mehmetcan Erşahin, 
Taner Karadeniz, Emrullah 
Pala ve Ramazan Uluyol, 
Eğitim Fakültesinde öğre-
nim gören öğretmen aday-

ları ve öğretim elemanla-
rımız yardımıyla toplanan 
malzemeleri, birçok öğren-
ciye ulaştırdı.



   
OCAK 2020   ADÜ HABER 35

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Halk Sağlığı ve Ürolo-
ji Ana Bilim Dalları, Efeler 
Belediyesi ve Türk Kadınlar 
Konseyi tarafından düzenle-
nen “Kadınlarda İdrar Kaçır-
ma” konulu panel, 15 Ocak 
2020 tarihinde Milli Aydın 
Bankası’nda gerçekleşti.

Efeler Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürü Dr. Eralp Atay’ın 
moderatörlüğünü yaptığı, 
Türk Kadınlar Konseyi Ay-
dın Şubesi Başkanı Esen 
Serter’in açılış konuşmasını 
gerçekleştirdiği etkinlikte, 
Üniversitemiz Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Pınar Okyay ve Ürolo-
ji Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İzzet Koçak 
dinleyicileri bilgilendirdi.

Prof. Dr. İzzet Koçak, idrar 
kaçırmanın, utanıldığı için 
toplumda pek dillendirilme-
yen ancak kadınların kendi 
aralarında konuştukları bir 
konu olduğunu ifade ede-
rek, idrar kaçırmanın kişide 
sosyal ve sıhhi açıdan bir-
çok soruna sebep olduğunu 

söyledi. Prof. Dr. Koçak, idrar 
kaçırma sorununun sadece 
hastayı değil etrafındakileri 
de rahatsız ettiğine değine-
rek kişinin sosyal hayattan 
izole hale gelmesine neden 
olduğunu ve zamanla mad-
di açıdan da hastaya zorluk-
lar yüklediğini belirtti. Dün-
yada her 5 kadından 1’inde 
görüldüğü bildirilen idrar 
kaçırma sorununa Aydın’da 
her 4 kadından 1’inde rast-
landığına değinen Koçak, 
sorunun 18 yaşından itiba-
ren giderek arttığını fakat 
yaşlanmanın doğal bir so-
nucu olmadığı söyledi. 

Panelde, Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı tarafından ha-
zırlanmış pelvik taban kas 
egzersizlerinin yer aldığı 
broşürler dağıtıldı. Broşürde 
yer alan egzersizleri anlatan 
Prof. Dr. Pınar Okyay, erken 
yaşlardan itibaren pelvik ta-
ban kaslarının güçlendiril-
mesi gerektiğini söyleyerek, 
“Bunlar her zaman, kolaylık-
la yapılabilecek egzersizler. 
Ortalama 4 - 6 hafta sonun-
da sonuç veriyorlar. Bu süre 

sonunda güçlenmiş pelvik 
kasları, idrar kaçırmanın 
önüne geçiyor.” dedi. Prof. 
Dr. Okyay, daha ileri boyuta 
ulaşmış hastalıklarda ise 
ilaç ve cerrahi tedavilerin 
tercih edildiğini, Üniver-
sitemiz Hastanesi Üroloji 
Polikliniğinde her pazartesi 
Kadın Ürolojisi Polikliniği 
hizmeti verildiğini belirtti. 

Hastalığın nedenleri, tiple-
ri, çözüm yolları ve önleyici 
tedbirlerinin konuşulduğu 
ve katılımcıların sorularının 
yanıtlandığı panelde, konu 
ile ilgili bilgi edinmek is-
teyen kadınlar başta olmak 
üzere çok sayıda vatandaş, 
Prof. Dr. Pınar Okyay ve Prof. 
Dr. İzzet Koçak’ın sunumuna 
büyük ilgi gösterdi.

Öğretim üyelerimiz kadın hastalıklarına dikkat çekti

Öğretim üyelerimizin kitabı yayımlandı
 Üniversitemiz Nazilli İk-

tisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi (İİBF) Uluslararası 
Finansman Ana Bilim Dalı 
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 
Metin Dam’ın editörlüğünü 
yaptığı ‘Gündem Çevre Di-
siplinlerarası Bir Bakış’ adlı 
kitap yayımlandı.

Üniversitemiz öğretim üye-
leri Prof. Dr. Fatma Neval 
Genç, Prof. Dr. Emine Didem 
Evci Kiraz, Dr. Öğretim Üyesi 
Şaban Ertekin, Dr. Öğretim 
Üyesi Şahin Bulut, Dr. Öğ-

retim Üyesi Yelda Özlem 
Kölgelier ve Araş. Gör. Pelin 
Bilgin Kahveci’nin bölüm 
yazarlığı yaptığı kitapta, 
sürdürülebilir bir dünya için 
küresel iklim değişikliğiyle 
mücadele kapsamında çev-
renin korunması, çevre bi-
lincinin geliştirilmesi, çevre 
eğitiminin yaygınlaştırılma-
sı ve tüm disiplinlerde çev-
renin ortak bir gündem 
olması amaçlanıyor. Bu bağ-
lamda kitapta; alanların-
da uzman akademisyenler 
tarafından (Tarih, Ekonomi, 

Kamu Yönetimi, Maliye, Sağ-
lık, Finans, İletişim) uzman 
görüşlerle çevre konusu ele 
alınıyor.

Dokuz bölümden oluşan 
kitapta; çevre tarihi, küre-
selleşme, çevre kirliliğini 
azaltmaya yönelik araçlar 
ve politikalar, çevre mev-
zuatı, çevre vergileri, çevre 
sağlığı, çevre fi nansmanı, 
sosyal sorumluluk ve dünya 
medyasında çevre konuları 
işleniyor.
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Öğretim üyemizin kitabı yayımlandı
 Üniversitemiz Fen -  Ede-

biyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Berrin 
Güner’in, Gençlik ve Sosyal 
Kimlik adlı kitabı yayımlan-
dı.

Çalışmanın, Tunceli genç-
liği üzerinde kapsamlı bir 
sosyolojik araştırma yapıl-
mak suretiyle, gençlerimizin 
daha derinlikli bir bakışla 
tanınmasını sağlayabilme, 
önde gelen gençlik sorunla-
rının çözümüne yönelik pro-
je ve politikaların oluşumu-
na katkı sağlama amacıyla 
hazırlandığını belirten Dr. 
Öğr. Üyesi Berrin Güner, “Bir 
bütün olarak bakıldığında 
devlet toplum ilişkilerinin 
sağlıklı ve demokratik bir 

bünyeye kavuşturulması, 
dinamik bir toplumsal grup 
olan gençliğin bilimsel 
araştırmalarla tanınması, 
sorunlarının anlaşılması, 
beklentilerinin öngörülmesi 
ve buradan hareketle onla-
ra yönelik yapılacak bütün-
lüklü ulusal politikalarla 
mümkün görünmektedir.” 
sözleriyle gençliğin bilimsel 
araştırmalardaki önemine 
dikkat çekti.

Tunceli gençliği üzerine 
sosyolojik bir inceleme yap-
tığı çalışması hakkında bilgi 
veren Dr. Öğr. Üyesi Ber-
rin Güner, “Tarihsel süreçte 
Tunceli, muhalif bir sosyal 
kimliğin mekânı olmuş ve 
muhalefetin taşıyıcı özne-

leri her daim gençler 
olmuştur. Çağlar boyu 
devam eden politik 
hareketlilik bugün de 
kentte çok canlı bir 
biçimde yaşam şansı 
bulabilmektedir. Bu 
muhalif kimlik ve aşı-
rı politizasyon, zaman 
zaman gerilimlerle 
başlayıp şiddete varan 
olaylarla da sonuç-
lanabilmektedir. Son 
tahlilde bu yapı Tun-
celi’de siyasal otorite 
olarak devlet, toplum, 
birey ilişkilerinin de-
mokratik bir çerçeveye 
ulaşmasını engellemiş 
ve gençlerin siyasal otorite 
olarak devletle olan ilişki-
lerinde güven duygusunun 

sorunlu seyrine neden ol-
muştur.” sözleri ile kitap içe-
riği hakkında bilgi verdi.

“Üniversitede 1 Gün” iş birliği protokolü imzalandı

 Üniversitemiz Çine Meslek 
Yüksekokulu (MYO) ile Çine 
İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü arasında düzenlenen 
‘’Üniversitede 1 Gün’’ isimli 
Eğitimde İş Birliği Protokolü 
21 Ocak 2020 tarihinde im-
zalandı.

Protokol törenine, Çine 

Kaymakamı Turan Erdoğan, 
Çine MYO Müdürü Doç. Dr. 
Serkan Bakırcı, Çine İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Şakir 
Sait Üstündağ ve Çine İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü 
Yıldıray Demir katıldı.

Protokol ile ortaöğretim 
düzeyindeki öğrencilerin 

üniversiteyi tanıyarak kari-
yer hedefi  belirlemelerine 
yardımcı olmayı hedefl e-
diklerini belirten Çine MYO 
Müdürü Doç. Dr. Serkan 
Bakırcı, “Eğitimde iş birliği 
yaparak resmi ortaöğretim 
kademelerindeki öğrenci-
lerin üniversite ortamında 
ders işlemelerine ve akade-

misyenlerle tanışmalarına 
olanak sağlamayı, meslek 
seçimleriyle ilgili sorunla-
rına çözüm bulmayı amaçlı-
yoruz. Akademisyenlerin ve 
öğretmenlerin karşılıklı bil-
gi ve tecrübe paylaşımında 
bulunması, öğretmenlerin 
mesleki ve akademik geli-
şimlerine katkı sağlanması, 
ortak aklın verilerinden ya-
rarlanılması iş birliği proto-
kolünün hedefl eri arasında 
yer alıyor.” dedi.

Eğitimde kaliteyi arttırmak 
için diğer kurumlarla da 
ortak çalışmalar yürütüle-
ceğini ifade eden Çine MYO 
yetkilileri, protokol kapsa-
mında problemlerin tespiti-
ne, öncelikli çalışma alanla-
rının belirlenerek muhtemel 
çözümlemelere yönelik 
planların yapılmasına önce-
lik verileceğini bildirdi.
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 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi ve Ziraat Mühen-
disleri Odası Aydın Şubesi 
iş birliğiyle düzenlenen Ta-
rımsal Öğretimin 174. Yılı 
Kutlamaları, 10 Ocak 2020 
tarihinde gerçekleşti.

Atatürk Kongre Merkezi’n-

de düzenlenen etkinliğe, 
Üniversitemiz Kurucu Rek-
törü Prof. Dr. Cezmi Öncüer, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim 
Gençsoylu, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında ger-
çekleştirilen “Tarım Şura-
sından İzlenimler” isimli 
panelin moderatörlüğünü 
Prof. Dr. Cezmi Öncüer üstle-
nirken, panelistler Üniversi-
temiz Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. Ferit Çobanoğlu, Doç. 
Dr. Mustafa Sürmen, Doç. 

Dr. Osman Orkan Özer ve 
Doç. Dr. Altuğ Özden kendi 
alanlarına ait izlenimlerini 
anlattılar. Panelin sonunda 
Ziraat Mühendisleri Odası 
Aydın Şubesi tarafından ha-
zırlanan teşekkür plaketleri 
panelistlere takdim edildi.

Üniversitemizde Tarımsal Öğretimin 174. Yılı Kutlamaları 
gerçekleşti

ADÜ Teknokent'ten bir TÜBİTAK başarısı daha
 Rektörümüz Prof. Dr. Os-

man Selçuk Aldemir’ in Yö-
netim Kurulu Başkanlığını 
yürüttüğü, Genel Müdürlü-
ğünü Doç. Dr. Cemal İyem’ 
in yaptığı ADÜ Teknokent 
başarılarına devam ediyor.

TÜBİTAK’ın (Türkiye Bilim-
sel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu) girişimcilere 200 
bin TL hibe desteği sağla-
dığı BİGG programı kapsa-
mında Ankara’da gerçek-
leşen son aşamada ADÜ 
Teknokent girişimcilerinden 
Dr. Öğretim Üyesi Nurdan 
Akçay Didişen’in proje yü-
rütücülüğü yaptığı ve eki-
binde Doç. Dr. Emine Gerçek, 
Prof. Dr. Mehmet Yalaz ve 
Endüstri Mühendisi Ergun 

Bakırcı’nın olduğu proje, 
200 bin TL’lik hibeyi almaya 
hak kazandı.

TÜBİTAK 1512 BİGG proje 
çağrısı kapsamında TÜBİ-
TAK’a gönderilen 11 proje-

den 6 tanesi destek almaya 
hak kazandı. Daha önce İz-
mir Yaşar Üniversitesinde 
2. ön eleme aşaması ger-
çekleştirilen, 25 girişimci 
arasından 9 girişimcinin se-
çildiği TÜBİTAK 1512 BİGG 

proje çağrısı kapsamındaki 
bu programda, Dr. Öğr. Üyesi 
Nurdan Akçay Didişen’in yü-
rütücülüğünü yaptığı proje, 
200 Bin TL hibe desteği al-
maya hak kazandı.
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Karacasu MYO Öğrencileri Tarihi Hacı Ali 
Ağa Cami Kalem İşi Uygulamalarına katıldı

 Karacasu Meslek Yük-
sekokulu (MYO) Mimari 
Restorasyon Programı öğ-
rencileri, 17 Aralık 2019 ta-
rihinde Karacasu ilçesinde 
bulunan tarihi Hacı Ali Ağa 
Cami (Çarşı Cami) kalem işi 

uygulamalarına katıldı.
Restorasyon uygulamasının 
son gününde Hattat Şahin 
Genç, öğretim elemanla-
rımıza ve öğrencilerimize 
caminin kalem işi süsle-
melerinde yapılan onarım 

çalışmaları hakkında bil-
gi verdi. Yoğun katılımla 
gerçekleştirilen workshop 
etkinliğinde Hattat Genç, 
tarihi caminin bezemele-
rinde kullanılan boyalar ve 
renk karışımlarının  elde 
edilişini  uygulamalı olarak 
gösterdi. 
Geleneksel Türk Süsle-
meleri Dersi kapsamında 
uygulamaya katılan öğ-
renciler, bilgi ve becerileri-
ni geliştirirken, Müteahhit 
Osman Şiroğlu’na, Hattat 
Şahin Genç’e ve ekibine 
Yüksekokul adına teşekkür-
lerini iletti.

Öğretim 
üyemizin 
kitabı 
yayımlandı

 Üniversitemiz Devlet Kon-
servatuarı Geleneksel Türk 
Müziği Bölümü Türk Sanat 
Müziği Anasanat Dalı Başka-
nı Dr. Öğretim Üyesi Hülya 
Uzun’un “Türk Müziği Solfej 
ve Nazariyat Eğitimi - II” adlı 
kitabı yayımlandı.

Kitap, Türk Müziği alanında 
mesleki eğitim veren kurum-
larda okutulmak üzere hazır-
lanmış olup kitabın içeriğin-
de Muhayyer, Muhayyer Kürdi, 
Neva, Tahir, Tahir Buselik, Hi-
caz Ailesi (Humayun, Hicaz, 
Uzzal, Zirgüle’li Hicaz), Şeh-
naz, Şehnaz Buselik, Karcığar, 
Basit Sûznak ve Zirgüleli Sûz-
nak olmak üzere 14 makam 
bilgisine ve solfej eğitimine 
yer verilmektedir.  Bu eğitim 
ile birlikte yürütülmesi gere-
ken usul konusunu öğrencile-
rin daha iyi kavrayabilmeleri 
için,  adı geçen makamlarda, 
2 zamanlı Nîm Sofyan usulü 
dahil olmak üzere 10, 11 ve 
12 zamanlı usulleri içeren 
toplam 166 adet etüt yazıl-
dığını belirten Dr. Öğretim 
Üyesi Hülya Uzun, 131 adet 
Türk Sanat Müziği ve Türk 
Halk Müziğine ait eser ve her 
makamdan seyir örnekleriyle, 
hem makamın hem de usulün 
pekiştirilmesinin hedefl endi-
ğini söyledi.

 Üniversitemiz Genç Lider-
ler Topluluğu ile Rehber Ko-
lejinin düzenlediği etkinlik 
kapsamında ortaokul öğren-
cileri, 12 Aralık 2019 tarihin-
de Merkez Kampüsü’müzü 
ziyaret etti.
Etkinlikte, beşinci ve altıncı 
sınıf öğrencilerinden oluşan 
47 kişilik grup; kampüsü, fa-
külteleri ve üniversite haya-
tını tanıma fırsatı buldu.
İlk olarak ADÜ - Park’ta bu-
lunan İletişim Uygulama 
Merkezi’ni ziyaret eden öğ-

renciler daha sonra İletişim 
Fakültesinin TV Atölyesi’nde 
keyifl i vakit geçirdi.
İletişim Fakültesi Araştırma 
Görevlisi Samet Akveran, 
Üniversiteyi öğrencilere ta-
nıtırken çeşitli meslek dal-
ları hakkında da bilgilendir-
melerde bulundu.
Rehber Koleji Türkçe Öğret-
meni Adem Körpe, “Çocukla-
rın ufukları açılsın istiyoruz, 
Üniversite hayatını görsün-
ler ve yetkili ağızlardan daha 
çok bilgi edinebilsinler diye 

onları buraya getirdik.” dedi.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
Rana Küncü ise, Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesinin bu 
etkinliğe destek olmasından 
oldukça memnun olduğu-
nu belirtirken çocukların da 
ziyaretten çok memnun kal-
dıklarını ifade etti.
Etkinlik, ortaokul öğrencile-
rinin İletişim Fakültesi De-
kanlığında hatıra fotoğrafı 
çektirmesinden sonra Mer-
kez Kampüs gezileriyle de-
vam etti.

Ortaokul öğrencilerinden İletişim 
Fakültemize ziyaret
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 Üniversitemiz meslek 
yüksekokulları öğretim ele-
manlarının akademik çalış-
malar içerisinde daha fazla 
yer almalarını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen 
Proje Eğitim Çalıştayı, 27 
Ocak 2020 tarihinde Buhar-
kent Meslek Yüksekokulun-
da (MYO) gerçekleşti.
 
Üniversitemiz öğretim üye-
leri içerisinde proje deneyi-
mi fazla olan eğitmenlerin 
yer aldığı çalıştaya, Üni-
versitemizin farklı meslek 
yüksekokullarından öğretim 
elemanları, yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri katıldı.
Çalıştayın teorik kısmın-
da öğretim elemanlarının 

doğrudan yürütücü ve araş-
tırmacı olarak yer alabile-
cekleri Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP), Türkiye Bi-
limsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu (TÜBİTAK), 
Avrupa Birliği, Tarımsal 
Araştırma Projeleri vb. pro-
jeler tanıtıldı. Daha önce 
başvurusu yapılan projeler 
içerisinde desteklenenler 
ve desteklenmeye uygun 
bulunmayan projeler tar-
tışılarak proje başvurusu 
esnasında dikkat edilmesi 
gereken hususlar anlatıldı. 
Projelerin ana omurgasını 
oluşturan özgün değer, yay-
gın etki, yöntem vb. konular-
da dikkat edilmesi gereken 
hususlar üzerinde duruldu. 

Bilimsel çalışmalarda uygu-
lanacak yayın etiği ve kural-
ları hakkında bilgi verildi.
Çalıştaya katılan öğretim 
elemanları içerisinde daha 
önce araştırmacı veya yü-
rütücü olarak herhangi bir 
projenin içerisinde bulun-
mayan öğretim elemanı 
sayısının fazla olması dik-
kati çekerken katılımcıların 
ortak fi kri, çalıştayın faydalı 
olduğu yönünde oldu. Ça-
lıştay sonucunda; Üniver-
sitemizde bir proje ofi si 
kurulması ve yapılabilecek 
projeler için araştırmacıla-
rın birbirlerini bulabileceği 
bir havuzun, ekip oluştur-
mada ve proje fi krinin ol-
gunlaştırılmasında faydalı 

olacağı önerisi ortaya çıktı. 
Karşılıklı soru cevaplar şek-
linde devam eden etkinliğin 
oldukça aktif olması, öğ-
leden sonraki uygulamalı 
proje yazımı için yeterli za-
manın kalmamasını sağladı. 
Bu nedenle katılımcıların 
oybirliği ile 4 Şubat 2020 
tarihinde Koçarlı MYO’da 
1 günlük aktif proje yazımı 
gerçekleştirilmesi yönünde 
karar alındı.
Etkinliği organize eden ekip, 
çalıştaya katılan akademis-
yenlerimiz başta olmak üze-
re; Buharkent Belediyesine, 
Yemen Kahvesine ve Barış 
Kırtasiyeye eğitime verdik-
leri destekten dolayı teşek-
kür etti.

Proje eğitim çalıştayı büyük ilgi gördü

 Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Dönem Sonu 
Konseri, 11 Ocak 2020 tarihinde Kuşadası Erkan Yücel Sahnesi’nde gerçekleşti.

Dönem boyunca öğrencilerin yaptıkları çalışmaların sergilendiği konsere,  
Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun, Devlet 
Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Öğr. Gör. Ceren Demirok,  öğ-
renciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Öğr. Gör. Ceren Demi-
rok, “ Her biri ayrı bir çiçek olan çocuklarımız, burayı güzel bir çiçek bahçesine 
çevirdiler. Cesaretlerinden dolayı çocuklarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Beğeniyle dinlenen konser, Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun’un, Devlet Konservatu-
varı öğretim elemanlarına çiçek takdimi ile sona erdi.

Müzik ve Bale Ortaokulu Dönem Sonu Konseri gerçekleşti
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Aşçılık öğrencilerimiz deprem bölgesinde
 Üniversitemiz Davutlar 

Meslek Yüksekokulu (MYO) 
ve Gastronomi Derneği eki-
bi, 25 Ocak 2020 tarihinde 
depremzedelerimiz için 
Elazığ’a gitti.

Elazığ’da 24 Ocak Cuma 
günü yaşanan ve çevre il-
lerde de hissedilen deprem 
sonrasında, Davutlar MYO 
Dr. Öğretim Üyesi Emrah 
Köksal Sezgin başkanlı-
ğında, öğrencilerimiz Kadir 
Erdönmez, Mert Berk Apak, 
Berkay Baygın, Serhat Kur-
tay, Zeki Birkan Uz’dan olu-

şan ekip, Gastronomi Der-
neği ile deprem bölgesine 
gitti.
5 bin kişilik mobil mutfağı 
Kızılay’dan devralacak ekip 
her gün 15 bin kişilik ye-
mekle depremzedelerimi-
zin yanında olacak.  Dr. Öğ-
retim Üyesi Emrah Köksal 
Sezgin “Üniversite olarak 
depremzede vatandaşları-
mızın ihtiyaçlarını karşıla-
mak için ne gerekiyorsa ya-
pacak vatandaşlarımıza ve 
devletimize destek olacağız. 
Allah bir daha böyle bir afet 
yaşatmasın.” dedi.

 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
ve Çine MYO, 23 - 26 Ocak 
2020 tarihleri arasında 
Efeler Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifi  Depolarında 
düzenlenen 8. Uluslararası 
Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Fuarı’na katıldı.
Koçarlı MYO’da öğrenci 
uygulamaları kapsamın-

da üretilen yumurta, arı ve 
arı ürünleri, zeytinyağı sa-
bunları, yerel bitkilerden 
hazırlanan kokular, tıbbi 
ve aromatik bitkiler, süs 
bitkileri vb. ürünler fuarda 
sergilenerek, yüksekokulda 
yapılan atölye çalışmaları 
hakkında gelen ziyaretçile-
re bilgi verildi.

Çine MYO’da öğrenci uygu-
lamaları kapsamında üreti-
len keçi peyniri, süzme yo-
ğurt, meyveli yoğurt, turunç 
ve ayva reçeli, turşu, zeytin-
yağı vb. ürünler fuarda ser-
gilenerek katılımcılara ta-
dım yaptırıldı.  Fuarda Çine 
MYO’da yapılan faaliyetler 
hakkında gelen ziyaretçile-
re bilgiler verilerek okul ve 

Üniversitemiz tanıtım vide-
osu gösterildi.
Fuarda, fi rmalara ve ka-
tılımcılara yapılan anket 
uygulamaları ile öğrencile-
rimizin staj ve iş istihdam 
olanakları için görüşmeler 
yapılarak Üniversite - Sana-
yi iş birliği ortak çalışmaları 
adına fi kir alışverişlerinde 
bulunuldu.

Meslek yüksekokullarımız Uluslararası Tarım, Gıda ve 
Hayvancılık Fuarı'na katıldı


