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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u
Üniversitemizde ağırladık

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizde hukuk, siyaset
ve sanat konuşuldu

Usta Üniversitemizde sahnelendi Aydın kestane üretiminde lider

REKTÖRÜMÜZDEN
Değerli okurlar,
Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Şubat ayını uğurladığımız şu günlerde Suriye’nin İdlip Bölgesinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit
olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yüreklerimize
düşen bu kor ateşin sorumlusu Esad Rejimine karşı her
zaman devletimizin ve milletimizin yanında olamaya devam edeceğiz. Vatanını seven, Türkiye’nin her zaman güçlü ve refah içinde yaşaması için elini taşın altına koyan,
bilim üreterek Türkiye’yi kalkındırma yolunda var gücü
ile çalışan bir akademisyen ve en önemlisi Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi gibi tarihi bir sorumluluğu olan bir
üniversitenin rektörü olarak her zaman vatanımın ve milletimin yanında olacağım. Vatan yolunda İdlip’te şahadet
şerbetini içen 33 askerimize Allah’tan rahmet kederli yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok
seven ona en çok hizmet edendir.” sözünden yola çıkıp bir
eğitim - öğretim kurumu olarak bizlere düşen en asil görev; gençlerimizi yarının ihtiyaçlarına göre donatmaktır. Bugün Ülkemizin düşürülmeye çalışıldığı durum bellidir. Üretmeyen toplumların başka milletlerin
kölesi olacağı bilinciyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesi olarak bilgi üretip, bilim üretip, teknoloji
üretip var gücümüzle vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.
Dolu dolu geçen Şubat ayını geride bıraktık. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk ve 19. 20. 21. Dönem Aydın Milletvekili ve 57. Hükûmet Devlet Bakanı Doç. Dr. Yüksel Yalova’yı Üniversitemizde ağırladık.
Akademik yönleri bulunan devlet adamlarımız için düzenlediğimiz ve oldukça verimli geçen etkinliklerde,
konuklarımız, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştı.
Üniversitemizin uluslararası standartlarda eğitim imkânları sunan, inovasyon yeteneği güçlü, akademik
çalışmalarıyla bilim ve teknolojiye katkı veren akademisyenleri var. Ülkemizin aydınlık geleceği olarak
gördüğümüz evlatlarımızın kaliteli ve nitelikli yetişmesi, küresel ölçekte akranlarıyla rekabet edebilecek
avantajı sağlaması, sağlıklı bir öğretim hayatı geçirmeleri ve ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Üniversitemizde başlattığımız ve tüm Ülkeye örnek olmasını temenni ettiğim “Askıda Yemek” uygulamasından 3 binin üzerinde öğrencimiz yararlandı. Maddi güçlük çeken öğrencilerimiz, hayırseverlerin bağışlarıyla
öğle yemeklerini Üniversitemiz yemekhanelerinden ücretsiz olarak yiyebiliyor. Kültürümüzde bizler millet
olarak açları doyurmuş, düşkünleri giydirmiş, konuklarını dinlendirmiş ecdadın torunlarıyız. Geleneğimizi
sürdürmenin ve öğrencilerimize sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u
Üniversitemizde ağırladık

Ü

niversitemiz ev
sahipliğinde
Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk’un
katılımlarıyla düzenlenen
“Ziya Öğretmen ile
Eğitim Buluşmaları”
programı, 16 Şubat 2020
tarihinde Atatürk Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti.
Törene Aydın Valisi Yavuz
Selim Köşger, TBMM Kamu
İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve Aydın
Milletvekili Mustafa Savaş,
AK Parti MKK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz,
Aydın Milletvekilleri Bekir
Kuvvet Erim ve Rıza Posacı,
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü
Seyfullah Okumuş, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz,
Rektör Danışmanı Hüseyin
Turgut, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, protokol
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üyeleri ve davetliler katıldı.
Program öncesinde Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a
Salavatlı İlkokulu öğretmenleri tarafından okul
bahçelerine diktikleri fidanları temsilen Fidan Sertifikası verildi.
Öğretmenlerle bir araya gelerek eğitimin genel
kapsamı ile ilgili sohbet
eden Bakan Selçuk, ziyaret ve temasların eğitimin
ilerlemesine büyük katkı
sağlayacağına
inancının
tam olduğunu kaydetti. Ziya
Selçuk, Aydın ilinin eğitimde daha ileriye taşınması
için gayret edeceklerini anlatarak ziyaretinde hayırseverler, iş insanları ve sivil
toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştuğunu anlattı.
Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın’a özgü
zeybek oyununu temsilen
hazırlanan tabloyu Bakan
Selçuk’a sunarken en tecrübeli ve en genç öğretmenler
Ziya Selçuk tarafından teb-

rik edilip ödüllendirildi.
Etkinlik sonrasında Rektörlük Makamında protokol
üyeleriyle bir araya gelen
Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, Üniversitemiz şeref
defterini imzalarken, eğitimin evrensel olması gerektiği konusunda mesajlar
verdi. Bakan Selçuk, “İstiyoruz ki bu ülkenin çocukları gururla, şerefle, onurla
dimdik ayakta dursunlar ve
bu topraklarda mutlu, müreffeh bir şekilde yaşasınlar.
Bu çağ, ezber temelli eğitimden hoşlanmıyor. Bu çağ
sorun çözme becerin var mı,
ekip çalışmasına yatkınlığın var mı, eleştirel, yaratıcı
düşünebiliyor musun, akıl
yürütebiliyor musun, yorum yapabiliyor musun, bu
noktalara odaklanıyor. Eğer
evrensel kodlarla hareket
edebilirsek o zaman dünyaya bir mesajımız olabilir.”
dedi.
Ülkemizin aydınlık geleceği
olarak gördüğümüz evlatlarımızın kaliteli, nitelikli

yetişmesi, küresel rekabette
akranlarıyla rekabet edebilecek avantajı sağlaması
adına kurumlarla her türlü
iş birliği ve diyaloğa hazır
olduklarını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Milli Eğitim
Müdürlüğü ile birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Aydın Adnan
Menderes Üniversitesinin
eğitim kalitesini arttırmak
adına güçlü potansiyellerinin olduğunun altını çizerek
“Üniversitemizin uluslararası standartlarda eğitim
imkânları sunan, inovasyon
yeteneği güçlü, akademik
çalışmalarıyla bilim ve teknolojiye katkı veren akademisyenleri var. Milli Eğitim
Müdürlüğüyle ses getiren,
yol gösterici projeleri birlikte yürütmek bizleri mutlu
ediyor.” dedi.
Ziyaret, Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’in
Üniversitemiz hediyelerini,
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a takdimiyle sona erdi.

Rektörümüz
Bakan Selçuk’la
bir araya geldi

V

an'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği
çığ felaketinde şehit olan Aydınlı Uzman
Çavuş Muammer Keskin’in cenazesi için
ilimize gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Aydın Valisi Yavuz
Selim Köşger, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş,
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve
protokol üyeleriyle Valilik makamında bir araya
geldi.

Çine’de gerçekleşen cenaze
töreni öncesi Aydın’da ziyaretlerde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, Üniversitemizdeki gelişmeler hakkında Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’den
bilgi aldı. Bakan Selçuk, Valilik tarafından Cuma günleri düzenlenen randevusuz

halk gününde, vatandaşların
sorunlarını yüz yüze dinledi.
Şehit Uzman Çavuş Keskin’in cenazesi için Çine ilçesine hareket eden Bakan
Selçuk’un törenin ardından
Muammer Keskin’in ailesi
ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından
belirlenen başka bir şehit
ailesini de ziyaret edeceği
bildirildi.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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Üniversitemizde hukuk,
siyaset ve sanat konuşuldu

Ü

niversitemiz
tarafından
Kariyer Günleri
kapsamında düzenlenen
‘Hukuk, Siyaset ve Sanat’
konulu konferans, 13
Şubat 2020 tarihinde
Atatürk Kongre Merkezi
Miletos Salonu’nda
gerçekleşti.
Konferans öncesi Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir’i makamında ziyaret eden Doç. Dr. Yüksel Yalova, Aydın’ın güzide eğitim
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kurumu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelecek
olmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek kendisine
gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu. Ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr.
Ali Akyol, İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Halim Esen,
Dekan Yardımcıları Prof. Dr.
Bilal Arık, Dr. Öğretim Üyesi
Umut Tuncer ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal yer
aldı.
19. 20. 21. Dönem Aydın Milletvekili, 21. Dönem TBMM
Başkan Vekili, 57. Hükümet

Devlet Bakanı Doç. Dr. Yüksel
Yalova’nın konuşmacı olarak
yer aldığı konferansa, Baro
Başkanı Av. Gökhan Bozkurt,
il müdürleri, Üniversitemiz
akademik ve idari personeli
ile öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan
Dr. Öğr. Üyesi Menderes Akdağ, “1980 öncesinde Aşık
Veysel vefat ettiğinde dediler ki ‘Sözlü kültürün, Aşık
Edebiyatının son temsilcisi
bu dünyadan göçtü.’ Sözleri
ile başladığı konuşmasında Aşık Veysel’den alıntılar
yaparak sevgi ile beslenen
bir kuşağın son temsilcileri olarak kendilerini şanslı
gördüklerini söyledi.

Hayatın bir heves değil
amaç ve gayeler olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi
Menderes Akdağ, tevazu ile
Üniversitemizde konferans
veren Doç. Dr. Yüksel Yalova’ya teşekkürlerini ileterek
konuşmasına son verdi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Devlete ve
millete en üst düzeyde hizmet etme imkanı bulmuş
değerli devlet adamı örnek
bir siyasetçi ve aynı zamanda bir akademisyen olan Sayın Bakanımız Doç. Dr. Yüksel Yalova’yı kariyer günleri
vesilesi ile Üniversitemizde
ağırlamaktan tüm üniversi-

tem adına mutluluk duyuyor
ve kendilerine hoş geldiniz
diyorum. Önümüzdeki günlerde kariyer günleri etkinliklerinde, siz varlık sebebimiz kıymetli öğrencilerimizi
sanat, spor, bilim, akademi
ve siyaset gibi alanlarda başarılı olmuş, rol model diyebileceğimiz örnek kişilikleri
sizlerle bir araya getirmeyi
planlıyoruz. Akademik eğitimin dört duvar arasına
sıkışıp kalmaması gerektiğini bir kültürlenme, yetişkin rollerine hazırlanma
süreci olduğunu her fırsatta
vurguluyorum. Bu tür kariyer sahibi örnek kişilerin,
öğrencilerimizle bir araya

gelmesinde öğrencilerimiz
açısından faydalar mülahaza ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz; başarılı insanları
ve onların davranışlarını takip edin. Göreceksiniz başarı
arkasından gelecek.” dedi.
Konferansın; bir konuyu
anlatmak, görüş bildirmek,
bir anlamda da danışmak
demek olduğunu belirten
Doç. Dr. Yüksel Yalova “Anlamaya, öğrenmeye çalıştığım
konuları değişik bölümlerde
okuyan arkadaşlarıma iletmeye geldim. Bu konular
üzerinde çalışıp yol alırsak
önümüzdeki yıllarda değişen paradigmalarda kendi

sözümüzün olması için bu
paylaşımları önemsiyorum.”
sözleri ile başladığı konuşmasında, inovasyonun insanların ihtiyaçları doğrultusunda gelişiminden söz
ederek kelimelerin köklerini
anlattı.
Düşünür, tarihçi ve bilim insanlarının sözlerinden alıntılar yapan Doç. Dr. Yüksel
Yalova, “Malatya’da bulunan
Aslanlı Tepe’nin, tarihin en
eski yeri olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Gılgamış Destanı’nın
ilkokullarda okutulmasının
çok önemli olduğunu vurgulamak isterim, okutulma-

dığı takdirde geçmişi çok
gerilere itiyorsunuz demektir. Örneğin Fransa’da birkaç
üniversitede profesörlere
neden Gılgamış Destanı
okutulmuyor diye tepki gösteriyorlar. Çocuklara okutulan Hint masallarının ayrı
bir yeri vardır.” sözlerinin
ardından destanların çocuklara aktarılmasının önemini
vurguladı.
Konferans, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in,
Doç. Dr. Yüksel Yalova’ya
plaket ve teşekkür belgesi
takdim etmesi ile sona erdi.
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Doç. Dr.
Yüksel Yalova
ADÜTV’ye konuk
oldu

A

ydın eski milletvekili ve 57. Hükûmette
Devlet Bakanı olarak görev yapan Doç. Dr.
Yüksel Yalova, Üniversitemiz Atatürk Kongre
Merkezi’nde ‘Hukuk, Siyaset ve Sanat’ konularında
gerçekleştirdiği konferansın ardından İletişim
Fakültesi stüdyolarında ADÜTV’ye konuk oldu.
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Doç. Dr. Yüksel Yalova’nın,
toplum ve sanat hakkındaki bilgilerini izleyicilerle
paylaştığı program çekimlerinde; İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Halim Esen,
Rektör Danışmanı Hüseyin
Turgut, Dekan Yardımcısı Dr.
Öğretim Üyesi Umut Tuncer,
Dr. Öğretim Üyesi Menderes
Akdağ, ADÜTV Koordinatörü
Dr. Öğretim Üyesi Nilgün

Benli ve Sosyoloji Bölümü
emekli Öğretim Üyesi Prof.
Gülsen Demir bulundu.
Programda, Aydın’ın geçmiş
yıllardan günümüze sanat
alanındaki çalışmalarını anlatan Doç. Dr. Yüksel Yalova,
Üniversitemizde bulunmaktan ve gençlerle bir araya
gelmekten
memnuniyet
duyduğunu ifade etti.

Şehidimiz son yolculuğuna
uğurlandı

V

an'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ afetinin ardından başlatılan arama kurtarma
çalışmaları sırasında düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer
Keskin, memleketi Çine’de 7 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen törenle ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Sayın Zehra Zümrüt
Selçuk, Aydın Valisi Yavuz
Selim Köşger, Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş,
Bekir Kuvvet Erim, Metin

Yavuz, Rıza Posacı, Bülent
Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Aydın Garnizon Komutanı Per. Albay
Durmuş İlhan Başer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Evrim Karakoz, Üniversite-

mizi temsilen Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Aydın,
Genel Sekreter Yardımcısı
Erdal Meşe ve Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, parti
il başkanları ve vatandaşlar
katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Muammer Keskin’in naaşı, cuma
namazına müteakip kılınan
cenaze namazının ardından
Karahayıt Mahallesi’nde dualarla toprağa verildi.
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Üniversitemiz 25.Spor Şenlikleri
başladı

Ü

niversitemiz 25. Spor Şenlikleri, 24 Şubat 2020
tarihinde Üniversitemiz Binali Yıldırım Spor
Tesisleri’nde başladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in açılışını
yaptığı ilk gün müsabakalarına Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Mehmet Aydın, Spor
Bilimleri Dekan Yardımcısı
ve Spor Koordinatörü Doç.
Dr. Reşat Kartal, dekanlarımız, öğretim üyelerimiz,
personelimiz ve öğrencilerimiz katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı’nın ardından Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir’in öğretim üyelerimiz ile gerçekleştirdiği personel 3x3 basketbol gösteri
maçı ile başlayan spor şenliği ilk gün müsabakaları,
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Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in, halı saha
futbol müsabakaları ve erkekler 3x3 basketbol müsabakalarının başlangıç atışını
yapması ile devam etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Burada hiç
kimsenin amacı skor değil
çok değerli bir sosyal aktivite adına bir aradayız. Bu
anlamda “Spor Şenliklerimizin” oldukça kıymetli
olduğunu
düşünüyorum.
Üniversitemizin spor alanında bizleri gururlandıran
başarıları var. Üniversitemiz
her geçen gün başarılarıyla gururlandırmaya devam

ediyor.” dedi.
Doç. Dr. Reşat Kartal, “Üniversitemiz Spor Şenlikleri,
spor alanında yapılan en
güzel şenlik diyebilirim. Biz
bu kapsamda branş sayısı ve
fikstür açısından spor ala-

nında en iyi organizasyon
yapan üniversiteyiz. Desteklerinden dolayı Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür ediyorum.
Öğrencilerimize başarılar
dilerim.” dedi.

Rektörümüz Ülke TV’ye konuk oldu

R

ektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir,
24 Şubat 2020 tarihinde
Ülke TV ekranlarında Ömer
Önder’in sunumuyla gerçekleşen
Spor&Spor programına canlı
bağlantıyla katıldı.
Üniversitemizde 25. Spor
Şenliği’nin başladığı gün
programa katılmalarını hoş
bir rastlantı olarak değerlendiren Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Üniversite olarak spora ve
sosyal imkânlara önem verdiklerini ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, “Öğrencilerimizin
zihnen ve bedenen sağlıklı
gelişimleri, kötü alışkanlıklardan korunmaları için
sporun son derece önem taşıdığını biliyoruz. Bu amaçla
ilk etapta ADÜ Spor Kulü-

bü’nü kurduk. Şimdi bunun
meyvelerini topluyoruz. Geleneklerine bağlı olan bir
toplumun fertleri olarak, Etnospor etkinliklerine ağırlık
vermek istiyoruz, Üniversitemizde, okçulukla başlatacağımız ve diğer branşlarla
da zenginleştirmeyi hedeflediğimiz bir organizasyon
düzenlemeyi düşünüyoruz.”
dedi.
1 Ocak 2020 tarihi itibariyle

Üniversitemizde uygulanmaya başlayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararlandığı
“Askıda Yemek” kampanyası
hakkında da bilgiler veren
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Hepimiz
öğrencilik dönemlerimizde
ekonomik sıkıntılar yaşadık,
şimdi o sıkıntıları biraz hafifletmek adına öğrenci kardeşlerimize destek olmak
zamanı. Bizler millet olarak

açları doyurmuş, düşkünleri
giydirmiş, konuklarını dinlendirmiş ecdadın torunlarıyız. Akademik ve idari
personelimiz ile hayırsever
hemşehrilerimizin katkılarıyla “Askıda Yemek” kampanyamızı büyüterek sürdüreceğiz. Kampanyaya destek
olan Aydın’daki sivil toplum
kuruluşlarına, Üniversitemiz
adına şükranlarımızı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

İmer ailesinden Rektörümüze teşekkür ziyareti

Ü

niversitemiz Hastanesinde tedavi olan Netice
İmer ile eşi Hüseyin İmer, Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, 17 Şubat 2020
tarihinde teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim kadar insanlığın da
önemli olduğunu belirten
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, İmer ailesinin yaşam mücadelesini
takdirle karşıladığını ve
Üniversitemizin tüm imkânlarını seferber ederek
Netice Hanım’ın sağlığına
kavuşmasının kendilerini
çok mutlu ettiğini söyledi.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle
Hastanemizde tedavi gören
Netice İmer’e geçmiş olsun
dileklerini ileten Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, “Üniversitemizin
imkanlarını ailemiz için se-

ferber ettik. Bu benim için
önemli bir konu. Hanımefendinin çalışma azmi ve
yaşam sevinci herkese örnek olmalı. “ diye konuştu.
Üniversitemiz Hastanesinde
tedavisi tamamlanan Netice İmer, “Haziran ayında
başarılı bir ameliyat oldum.
Bizi, Hastanemizdeki doktorlarımızla buluşturan ve
tüm tedavi masraflarımızı
karşılayan Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e
ve tedavimde emeği geçen
hekimlere teşekkür ederim.
Sağlığıma kavuştum, çok
mutluyum.” dedi.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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Sivil toplum kuruluşlarından
Rektörümüze tam destek

R

ektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), sendika ve dernek
temsilcileri, mahalle muhtarları, kurum temsilcileri ile 17 Şubat 2020 tarihinde Üniversitemiz
Senato Salonu’nda bir araya geldi.

Maksatlı haberlere karşı
tam destek
STK temsilcilerinin bu ziyareti,
son dönemde medyada yer
alan maksatlı haberlere ilişkin
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e desteklerini açıklamak
üzere gerçekleştirdikleri ifade
edildi.
Toplantıda Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir ““Biz
Sayın Cumhurbaşkanımızdan
aldığımız emaneti en üst düzeyde temsil sorumluluğuyla
yüceltmeye çalışıyoruz. Aydın
Adnan Menderes Üniversitesini
Ege’nin en prestijli üniversitesi
haline getireceğiz. Amacımız
fikrin değere dönüşmesi. Gecesini gündüzüne katan, öğrenciyi evladı gibi gören bilimsel
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projeler için kilometrelerce yol
gidip gelen insanların, akıl ve
alın terlerinin bu tür haberlerle kirlenmesi büyük bir emek
hırsızlığıdır. Bu durum akademi
olarak bizi çok üzüyor.” dedi ve
Üniversitenin gündeminin bu
tarz haberler olmaması gerektiğini vurguladı.
Devletin malı yetimin malı
Türk - İş Federasyonu, Kamu
- Sen Federasyonu ve 162
STK adına Aydın Sivil Toplum
Platformu (ASTO) yöneticileri
yaptıkları açıklamada, devletinin ve milletinin menfaati
için gayret ve özveri ile çalışan
liyakatli devlet adamlarının
kolay yetişmediklerini ifade
etti. Yöneticiler, farklı siyasi düşüncelere ve dünya görüşüne

sahip STK temsilcileri olarak
haksız linç girişimlerine ve algı
operasyonlarına karşı Rektörümüzün yanında olduklarını
belirtti. Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Veli Tiryaki,
“İyi niyetinizin, gayretlerinizin,
öğrencilerinizi evlatlarınız gibi
görerek onların üzerlerine titrediğinizin farkındayız. Üniversitemizin yeni yönetiminin
Üniversite - Halk bütünleşmesine önem veren anlayışla, insanı ilgilendiren her şey bizi de
ilgilendirir düsturuyla hareket
ettiğini görüyoruz. Akıl ve niyetleri sizin ideallerinizle denk
olmayan kişiler tarafından yöneltilen, habercilik ilkeleri ve
etik değerlerle bağdaşmayan
bu tür tezviratlara kendini bilen insanlar zaten itibar etmiyor. Atalarımız; ‘Meyve veren

ağaç taşlanır.’ demiş. Öğrenciler
ve personelle konuşulduğunda
sizden memnuniyetlerini duyuyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak bizler de Rektörümüzün yanındayız.” dedi.
Sivil toplum kuruluşlarının
desteğini arkalarında hissettiren bu ziyaretten gurur ve
şeref duyduğunu dile getiren
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Bu tür algı
operasyonlarının bizleri ideallerimizden koparamayacağını
bilmenizi isterim. Bunlar bizi
bu aziz devlete, bu asil millete
hizmet için daha çok kamçılıyor. Üniversitem adına tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”
dedi.

Usta Üniversitemizde
sahnelendi

Ü

niversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen
‘Usta’ adlı tiyatro oyunu, 26 Şubat 2020
tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde
sahnelendi.

Etkinliğe; Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir
ve eşi Demet Aldemir, Vali
Yardımcısı Cemal Şahin,
Spor Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
Reşat Kartal, il müdürleri,
akademik ve idari personel
ile öğrencilerimiz katıldı.
II. Abdülhamit’in sevdiği
türkülerin seslendirilerek
hayatından bölümlerin izleyicilere aktarıldığı tiyatro
oyununun bitiminde, oyununun yazarı ve yönetmeni

Ahmet Yenilmez, Üniversitemizde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu
belirterek, “2018 yılından
bu yana 81 vilayette tiyatromuzu canlandırmaktayız
ve gücümüz yettikçe de
oyunumuzu sahnelemeye
devam edeceğiz. Oyunumuz,
100 yıl önceyi anlatmaktadır. Bugün yaşananların aynısını bizler 100 yıl önce de
yaşadık. Bizleri Aydın Adnan
Menderes Üniversitesinde
ağırlayan Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e

teşekkür ederim.” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Biz nasıl bir
medeniyetin
torunlarıyız,
bunu çok iyi özümsemek
gerekli. Bizi yöneten ecdadımızdır. II. Abdülhamit’in
açtığı okullardan mezun
olanlar bugünkü Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurdu. Öyle
bir medeniyet ki gururla izledik, duygulandık. Herkesin
bir bildiği var ama Rabbimin bildiği en önemlisidir.”
dedi.

Etkinlik; Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in,
Ahmet Yenilmez’e hediye
takdimi ile sona erdi. Dönemin yapıları ve Abdülhamit
Han’ın fotoğraflarından oluşan sergi de katılımcıların
beğenisini topladı.
Etkinlik sonunda, Ahmet
Yenilmez’i
makamında
ağırlayan Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Yenilmez ile tiyatro sanatı
ve Osmanlı Tarihi hakkında
sohbet etti.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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Rektörümüz ÖSYM Sınav
Koordinatörleri Toplantısı’na katıldı

R

ektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Başkanlığı tarafından 7 - 9 Şubat
2020 tarihleri arasında düzenlenen
2020 ÖSYM Sınav Koordinatörleri
Toplantısı’na katıldı.
Antalya’da gerçekleşen toplantı sırasında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile
sohbet eden Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üniversitemizdeki gelişmeler hakkında Aygün’e
bilgiler verdi ve ADÜ’nün
tanınırlığının artarak her
alanda marka bir üniversite

olması için
çalışmalar
yürüttüklerini
ifade etti.
Şeffaf
bir
yönetim anlayışını ilke
edindiklerini
belirten ÖSYM Başkanı Prof.
Dr. Halis Aygün, sınavlarda

gösterilen hassasiyet ve kamuoyunun sınavlara yönelik
güvenini arttırıcı yaklaşım-

ları için Rektörümüze teşekkür etti.

Öğretim üyemiz Royal Academy
tarafından ödüllendirildi

Ü

niversitemiz Tıp Fakültesi Biyokimya Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Çevik,
İngiltere’ye bağlı Royal Academy of Engineering
tarafından gerçekleştirilen "Leaders in Innovation
Fellowships” programına üye olarak seçildi.

Programın bilim ve inovasyon için en büyük fonlardan
olan Kâtip Çelebi -Newton
Fonu tarafından desteklendiğini ve TÜBİTAK iş birliği
ile yürütüldüğünü belirten Doç. Dr. Özge Çevik, 18
- 31 Ocak tarihleri arasında
Londra’da düzenlenen eğitimde yer alarak geliştirdiği kanser diagnostik kitleri
konusundaki çalışmalarını
sundu. Çevik, projelerinin
uluslararası platformlarda
yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilmesi noktasında çeşitli
iş birlikleri gerçekleştirdi.
Royal Academy of Engineering’in davetlisi olarak programa katılan, kanser diagnostik testlerinin ve yüksek
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katma değere sahip biyoteknolojik ürünlerin Türkiye’de
yerli üretilmesi konusunda
prototipler geliştiren ve
araştırma tabanlı inovasyon
ekosisteminin yaygınlaştırılmasını sağlayan Doç. Dr.
Özge Çevik, ADÜ Teknokent
bünyesinde kurmuş olduğu
ODC Araştırma Geliştirme
AŞ ile İngiltere’deki yatırımcılarla önemli görüşmeler
gerçekleştirdi.
Doç. Dr. Özge Çevik, Türkiye’nin İngiltere Büyükelçisi
Ümit Yalçın tarafından verilen davette, Üniversitemizde
gerçekleştirdiği projelerini
ve araştırmalarını anlatarak
yeni ortaklıkların geliştirilmesini sağladı.

Üniversitemiz yükseköğrenim adaylarının
tercihi olmaya devam ediyor

Ü

niversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü, ortaöğretim kurumlarını kampüs
alanımızda ağırlamaya devam ediyor.
Yılda yaklaşık 400 liseyi ve binlerce öğrenciyi
ağırladığımız kampüs tanıtım etkinliklerimizin
bu haftaki konukları, Nazilli Fen Lisesi ile Nazilli
Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

“Hayalini Söyle ADÜ’ de
Gerçekleştirelim”
projesi
kapsamında Üniversitemiz
Merkez Kampüsü’ nü 11 12 Şubat 2020 tarihlerinde
ziyaret eden öğrenciler, fakülteleri ve üniversite hayatını yakından inceleme
imkânı buldu.
Nazilli Fen Lisesinden 55,
Nazilli Anadolu Lisesinden
160 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi,
Diş Hekimliği Fakültesi, Fen
Edebiyat Fakültesi, Eğitim
Fakültesini ziyaret etti. İki
gün boyunca kendi seçtikleri fakülte ve bölümlerde
Üniversitemiz öğretim elemanlarıyla bir araya gelen
öğrenciler, bölümler hakkında detaylı bilgi alarak ilgili bölümlerin laboratuvar

ve araştırma merkezlerinde
teknik gezi imkânı buldu.
Bölüm gezilerinin ardından
Atatürk Kongre Merkezi’nde Üniversitemiz tanıtım
filmini izleyen tercih aşamasındaki öğrencilere sunumlar eşliğinde fakülteler
hakkında bilgiler verildi.
Etkinliğin sonunda Rektör
Danışmanı Hüseyin Turgut,
Üniversitenin akademik ve
sosyal imkânlarını anlatarak kampüs hayatı ve öğrencilerin üniversitemizde
bulundukları süre zarfında
kendilerini nasıl geliştirebilecekleri hakkında bilgi
verdi. Turgut; Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in öğrencileri, kendi
evlatları olarak gördüğünü,
yaşadıkları her türlü sıkıntıda sonuç odaklı çözümler
üreterek öğrencilerin ya-

nında olduklarını vurguladığını belirtti.
Geleceği gençlerin inşa
edeceğini ifade eden Rektör
Danışmanı Hüseyin Turgut,
“Sizler ülkemizin değerlerisiniz. Son yıllarda artan
beyin göçünün aksine akıl
ve bilimin ışığında aldığınız
eğitimleri, ülkenize hizmet
için kullanın. Bizleri sizler
ileriye taşıyacaksınız. Beyin
göçü organizasyonunun bir
parçası olmayın. Akademik
eğitiminizin üstüne koymak
için yurt dışına gitseniz
dahi Ülkemizin kalkınmasına omuz ve destek vermek
için geri dönmeyi ihmal
etmeyin. Bilimin ışığında

aldığınız eğitim en büyük
gücünüz olacak.” şeklinde
konuştu.
Aydın Adnan Menderes
Üniversitesinin, Türkiye’nin
en büyük 10 üniversitesinden biri olduğunu ifade
eden Hüseyin Turgut, “ADÜ,
Ege’nin en prestijli üniversitesi olma hedefiyle ilerliyor. Sizlerin de gezip gördüğü gibi yabancı dilde eğitim
veren Mühendislik Fakültesi, uluslararası akreditasyona sahip Veteriner Fakültesi, Türkiye’nin alanında en
nitelikli akademisyenlerine
sahip Tıp, Eğitim, Fen Edebiyat Fakültesi ve diğer
fakültelerimizin üniversite
tercihi yapacak siz gençlerimizin tercihlerinde üst
sıralarda yer alması gayretimizdir. Bu vesileyle sizleri
üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu
belirtir; sizlere refakat eden
öğretmenlerinize, Üniversitemize ulaşım açısından
destek olan yerel yönetimlerimize teşekkür ederiz.
Sınav arifesinde sizlere başarılar ve zihin açıklığı diliyoruz.” dedi.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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Rektörümüz Millet Kütüphanesinin
açılışına katıldı

R

ektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20
Şubat 2020 tarihinde açılışı yapılan Millet Kütüphanesi
Açılış Töreni’ne katıldı.
Açılış törenindeki konuşmasında Millet Kütüphanesinin tam bir külliye olarak
hizmet vereceğini belirten
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan, “Burayı, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekân
değil, aynı zamanda ilim
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erbabını buluşturan bir
ilim merkezi ve bir kültür
merkezi olarak tasavvur ettik. Kitap kültürü etrafında
çalışmaların icra edileceği,
ilim meclislerinin toplanacağı bir mekân olarak inşa
ettik.” dedi.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
“Bugün açılışını yaptığımız
Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş
oluyoruz. Kütüphanemiz, 4
milyon basılı esere kavuşmuştur. Nadide eserlerden
oluşan kütüphanesi bulunan
tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, Millet Kütüphanesine bağışta bulunmaya davet
ediyorum. Bu kütüphane ile
tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında
kavşaklar inşa ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, araş-

tırmacılarımız,
milyonlarca kitabın bulunduğu
rafların arasında dolaşsın.”
ifadelerini kullandı.
Törene Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Öğr. Gör. Özden Faydalıgül
ile katılan Rektörümüz Prof.
Dr. Osman Selçuk Aldemir;
Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş
mimariden esintiler taşıyan Millet Kütüphanesinin
Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıdığını belirterek böyle bir
eserin medeniyetimize ve
milletimize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı
olan herkese teşekkürlerini
sundu.
134 farklı dilde kitabın yer

aldığı kütüphanede, 100
farklı ülkeden kitap bulunuyor. Kütüphane içindeki,
tarihteki 16 Türk devletini
temsilen 16 sütunun bulunduğu Cihannüma Salonu’nda ise tüm ülkelerden
getirilen kitaplar yer alıyor.
Kütüphaneden
faydalanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-devlet
üzerinden üye olarak yeni
kimlik kartlarıyla kütüphaneye giriş yapabilecek. Eski
kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda alacakları
geçici kart ile girebilecek.
Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında verilecek geçici giriş kartlarıyla
kütüphane hizmetlerinden
faydalanabilecek.

Kadın girişimcilerden öğrencilere
tam destek

R

ektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir’in başlattığı, Adnan
Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK)
üzerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere burs
verilmesine ilişkin kampanyaya, Aydın
Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimciler
Kurulu'ndan destek geldi.
Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut, ADVAK Başkanı
Veteriner Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan Eren,
Kadın Sorunları Araştırma
ve Uygulama Merkezi Müdürü Hemşirelik Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gerçek, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr.
Öğretim Üyesi Berrin Güner’den oluşan heyet, AYTO
Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı
Belgin Çetmen Altay’ı ziyaret etti. Toplantıya; İŞKAD
Kurulu Üyesi Neşem Menderes, AYTO Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi
Pelin Yardım, AYTO Meclis
Üyesi Bahire Şekerzade,
Mali Müşavir Özlem Erkul
katıldılar.
Toplumun aktif gücü olan
kadınların duyarlılığını göz
önüne alıp ADVAK Bursu
kampanyası
kapsamında
ihtiyaç sahibi öğrencilerle
ilgili projeler geliştirerek
iş birliği ve diyalogların
pekiştirilmesini amaçladıklarını belirten katılımcılar,
toplumsal ve ekonomik yaşamda doğru yerde konumlanmış ve değer üreten
kurumlarla öğrencileri buluşturma hedefinde olduklarını ifade etti.

ADVAK, şehirle üniversite
arasında bir köprü kuracak
Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in temel politikalarından biri
olarak belirlediği üniversite - şehir entegrasyonunu
sağlamak adına bu ziyareti
gerçekleştirdiklerini ifade
eden Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, “Eğitimin ön
planda olduğu bir kentte,
sivil toplum kuruluşlarıyla,
bürokratik, sivil ve doğal
alanla bir açılım gerçekleştirerek sahiplenme duygusu
içerisinde, devlet ve millet
menfaatine tahkim edilecek
her tür konuda iş birliği ve
diyalog geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda Adnan Menderes Üniversitesi
Vakfını, kent hafızasında
yeniden canlandırıp şehirle üniversite arasında bir
köprü kurma niyetindeyiz.
Batılı ülkeler oluşturdukları
vakıf organizasyonları üzerinden Oxford, Stanford gibi
dünya çapında üniversiteler
kurarken, bizim ADVAK olarak öğrencilere burs verme
konusunda bile yetersiz kaldığımız bir ortamda, küresel rekabette nasıl avantaj
sağlayabiliriz? Aydın Ticaret
Odası Kadın Girişimciler Kurulunun kısa ve orta vadede
ilgili konulara dair gerçek-

leştirilecek projeler için iyi
niyet, iş birliği ve diyaloğa
açık olduğunu görmek ADÜ
olarak bizleri çok memnun
etti.” dedi.
Burstan yararlanacak öğrencilerin seçimiyle ilgili
bilgiler veren ADVAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Eren,
“İhtiyaç sahibi öğrenciler,
tüm akademik birimlerde
oluşturduğumuz burs komisyonları üzerinden birim
yöneticilerinin riyasetinde,
bölüm başkanları ve derse giren akademisyenlerin
gözlemleriyle; kayırmacılığa, ayrımcılığa fırsat vermeden belirlenecek. Öğrencilerimizin kişisel verilerinin
korunması hususuna hassasiyet gösterilecek bir sistem ile sürdürülebilir, şeffaf
bir model üzerinde çalışma
yaparak Mart ayı içerisinde
öğrencilerimizle hayırseverleri buluşturmayı planlıyoruz.” dedi.
AYTO Kadın Girişimciler
Kurulu olarak birçok çalışmayı ve projeyi aktif olarak
yürüttüklerini belirten Başkan Belgin Çetmen Altay,
“Yürüttüğümüz bu çalışma
ve projelerde kadın olarak
toplumda bize yüklenen
kimlik ve rollerin farkındayız. Toplumsal ve ekonomik

yaşamda iş hayatında yaptığımız çalışmalar ile doğru
yerlere konumlanabilmek
için gayret sarf ediyoruz.
Adnan Menderes Üniversitesinin ihtiyaç sahibi öğrencilere dönük oluşturduğu bu
kampanyaya, Aydın Ticaret
Odası Kadın Girişimciler Kurulu olarak destek vermek
istiyoruz. Aydın’ın dinamiklerini bir araya getirecek
bir sistem kurup bu işin
projeleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
için Üniversite ile ihtiyaç
olan her alanda çalışmalar
yürütmekten memnuniyet
duyarız. Bu bağlamda “ADÜ
Şehirde” projesini destekliyoruz. Üniversite yönetiminin Aydın’ın önemli sivil
toplum kuruluşlarıyla oluşturduğu iş birliği ve diyalog
memnuniyet verici.” şeklinde konuştu.
Toplantı sonunda, Üniversitemiz ile AYTO Kadın Girişimciler Kurulu arasında süreklilik arz eden bir yardım
kampanyası oluşturularak,
ihtiyaç sahibi öğrenciler için
projedeki risklerin, belirsizliklerin, oluşabilecek handikapların ortadan kaldırılması hususunda bir model
üzerinde çalışılmasına dair
fikir birliğine varıldı.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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‘Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’ Tanıtım
Toplantısı gerçekleşti

C

umhurbaşkanlığı
İnsan Kaynakları
Ofisi himayelerinde,
Ege Bölgesi’ndeki
17 üniversitenin
öğrencilerini, mezunlarını
ve Türkiye’nin önde gelen
kurum ve kuruluşlarını
bir araya getirecek olan
Ege Bölgesi Kariyer
Fuarı’nın tanıtım
toplantısı, 10 Şubat
2020 tarihinde İzmir’de
gerçekleşti.
20 - 21 Mart 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark 1A VE 1B
Holleri’ nde gerçekleşecek
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olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) öncesi düzenlenen Tanıtım Toplantısı, Ege
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Necdet Budak’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı
Doç. Dr. Salim Atay, İzmir Vali
Yardımcısı Barış Demirtaş,
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın,
İzmir Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Üniversitemiz Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme
Birimi Temsilcisi Selda Aksoy
Yetkin, üniversite rektörleri
ile İzmir ve Ege Bölgesi’nden sivil toplum kuruluşları
katıldı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi

himayelerinde düzenlenecek
olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı ile ilgili yapılan hazırlıklar
ve planlanan organizasyonlar paylaşılarak fuar alanında
incelemelerde bulunuldu.
Etkinliğe katılmak için TC
Cumhurbaşkanlığı
İnsan
Kaynakları Ofisi @tccbiko

tarafından öğrenci ve mezunlara yönelik hazırlanmış
olan “Yetenek Kapısı” platformuna profil oluşturarak
kariyer ağına katılıp kariyer
gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz. Üye olmak için beta.
yetenekkapisi.org adresini
ziyaret edebilirsiniz.

Askıda Yemek ile bir ayda 1500
öğrenci yemek yedi

R

ektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, Üniversitemizde başlayan
‘Askıda Yemek’ uygulaması ile bir
ay içerisinde 1.500 öğrencinin ücretsiz
yemek yediğini ifade etti.

Üniversitemizde
eğitim
gören öğrencilerle diyalogları güçlendirerek sağlıklı iletişim kurabilmek
ve öğrencilerin sorunlarını
çözüme kavuşturmak amacıyla Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’in
başkanlığında düzenlenen
Rektör - Öğrenci Danışman
Kurulu’nun üçüncü toplantısında; yeni öğrenci kartlarının kullanımı, ADÜ - Genç
ve Rektör İletişim Merkezi
(RİMER) hakkında detaylar
paylaşıldı.

Maddi güçlük çeken öğrencilerimizin, hayırseverlerin bağışlarıyla
öğle yemeklerini
üniversitemiz yemekhanelerinden ücretsiz
olarak yiyebildiği ‘Askıda
Yemek’ uygulamasından bir
ay içerisinde 1.500 öğrencinin faydalandığını belirten
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, “Kültürümüzde bizler millet olarak
açları doyurmuş, düşkünleri
giydirmiş, konuklarını dinlendirmiş ecdadın torunla-

rıyız. Peygamber Efendimiz
‘Müslüman,
Müslümanın
kardeşidir. Ona zulmetmez,
onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun
ihtiyacını görür’ buyurmuştur.
Hepimiz öğrencilik
dönemlerimizde ekonomik
sıkıntılar yaşadık. Şimdi o
sıkıntıları biraz hafifletmek
adına öğrenci kardeşleri-

mize destek olmak zamanı.
Askıda Yemek ve ADVAK
Eğitim Bursu ile öğrencilerimize destek olan Aydın’daki
sivil toplum kuruluşlarına,
Üniversitemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sivil
toplum kuruluşları iş birliğini sürdürmeyi planlıyor,
öğrencilerimize hep birlikte
sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

ADÜ Teknokent’te ilk proje
sonuçlandı

A

DÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Ali Akyol, Genel Müdür Prof. Dr. Cemal İyem ve Aydın
İmar A.Ş. İdari İşler Sorumlusu Ali Büke, Üniversitemiz
Rektörü ve ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir’i 27 Şubat 2020 tarihinde makamında
ziyaret etti.
Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 2 yıldır
proje faaliyetlerini yürüten
Aydın İmar A.Ş.’nin 2 hafta
önce proje bitirme belgesi
için başvuruda bulunduğunu belirten Genel Müdür
Prof. Dr. Cemal İyem, “Değer-

lendirmeler sonunda ‘Aydın
Rota ve Tanıtım Rehberi’
adlı projesini başarıyla tamamlayan Aydın İmar A.Ş.
proje bitirme belgesi almaya hak kazandı.” dedi.
Aydın İmar A.Ş. İdari İşler
Sorumlusu Ali Büke, projey-

le Aydın İlinin doğal, tarihi
ve kültürel değerlerini topluma ve gelecek nesillere
çağın gereksinimleri çerçevesinde teknolojik unsurlarla aktarıp Aydın tanıtım
ve turizmini ileriye taşımak
olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Teknokent’in çalışmalarının sonucunu somut bir
şekilde görmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek proje bitirme belgesini Aydın İmar A.Ş. İdari İşler
Sorumlusu Ali Büke’ye verdi.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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Öğretim elemanımızın
gururlandıran başarısı

Ü

niversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Elemanı
Dr. Fatih Ersan, başarısını 2018 yılında almış olduğu “Serhat Özyar
Yılın Genç Bilim İnsanı” ödülünden sonra, bilim dünyasının saygın
dergilerinden Advanced Materials Dergisi’nde yapmış olduğu yayınla perçinledi.

Amerika Birleşik Devletlerinde University of Maryland Baltimore County ve
Arizona State University’de
bulunan öğretim elemanları ile yapmış olduğu iş birliği neticesinde, iki boyutlu
kurşun halid perovskitin
((RNH3)2(CH3NH3)n–1PbnX3n+1 (n=1,2)) uygulanan
yüksek dış basınç etkisi ile
belirli basınç değerlerinde

alışılmışın dışında yapısal
faz geçişleri gösterdiğini
keşfeden Dr. Ersan, “Yapılan bu çalışma özellikle
yarıiletken teknolojisi için
basınç kaynaklı değişikliklere benzersiz bir bakış açısı sunmakta ve olağandışı
koşullar altında bu yüksek
düzeyde izotropik olmayan
katmanlı organik perovskit malzemelerin anlaşıl-

masına ve güneş enerjisi
uygulamaları haricinde de
kullanılmasına olanak sağlamaktadır.” dedi.
Dr. Ersan, yapılan bu çalışmanın etki faktörü (impact
factor) 25,809 olan ve dünyanın en saygın dergilerinden birisi olan Advanced
Materials isimli dergide
“Communication” olarak ya-

yımlanmasının, son yıllarda
ülkemizde hak ettiği ilgiyi
göremeyen Fizik biliminin
yeniden gündeme gelmesini sağlayarak Üniversitemizin imajına olumlu katkıda
bulunacağını belirtti.

‘Üniversitede 1 Gün’ Protokolünün
ilk etkinliği gerçekleşti

Ü

niversitemiz Çine Meslek Yüksekokulu
(MYO) ile Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında düzenlenen ‘’Üniversitede 1 Gün’’
isimli Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında, 6
Şubat 2020 tarihinde Çine Madran Anadolu Lisesi
son sınıf öğrencileri ve öğretmenleri Yüksekokulu
ziyaret etti.

Her hafta Çine ilçesindeki bir lisenin Çine MYO’da
ağırlanacağını bildiren yetkililer, Çine Madran Anadolu
Lisesi öğrencilerine; yükseköğretim, Üniversitemiz ve
Çine MYO hakkında bilgiler
verdi. Konuk öğrencilerin
katılımı ile unlu mamüller
işletmesinde uygulamalar
yapılırken iş birliği proto-
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kolünün 12 hafta boyunca
devam edeceği bildirildi.
Protokol ile ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin üniversiteyi tanıyarak kariyer
hedefi belirlemelerine yardımcı olmak hedefleniyor.
Eğitimde iş birliği yaparak,
resmi ortaöğretim kademelerindeki
öğrencilerin

üniversite ortamında ders
işlemelerine ve akademisyenlerle tanışmalarına olanak sağlamak, meslek seçimleriyle ilgili sorunlarına
çözüm bulmak, akademis-

yenlerin ve öğretmenlerin
karşılıklı bilgi ve tecrübe
paylaşımında bulunarak ortak aklın verilerinden yararlanılması amaçlanıyor.

Üniversitemizden bağımlılıkla
mücadeleye etkin destek

N

azilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Milli Eğitim
Özel Büro’dan Davut Türkkan, Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut ve akademik birim yöneticileri,
14 Şubat 2020 tarihinde bir araya geldi.

Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy’un talebiyle Nazilli ilçesinde ilköğretim 5., 6., 7. ve
8. sınıfları kapsayan, her türlü bağımlılıkla mücadeleyi
konu alan bir proje için bir
araya gelen topluluk, Üniversitemizden talep edilen
danışmanlık hizmetinin detayları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Gastronomi, robotik kodlama, kısa film, tiyatro, oryantiring sporlar, atıcılık alanlarında atölyeler kurarak
çalışmalar yapmak istediklerini belirten Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy,
bu projenin hayata geçirilmesi ve süreçlerinin takip
edilmesinde Aydın Adnan
Menderes Üniversitesinin
ilgili akademik birimlerinden üst düzey bir katkı ve
destek beklediklerini ifade
etti. Projenin; öğrencilerin
tespit edilmesi, faaliyetlerin
gerçekleşmesi ve sonuçlandırılması aşamalarından
oluştuğunu Türkiye’deki çalışmaların neredeyse tamamının bağımlılık sonrasıyla
ilgili olduğunu vurgulayan
Arısoy, bu projenin bağımlılık öncesi ile ilgilenmesi
bakımından ilk olmasının
önemli, bu açıdan bir o kadar da zor olduğunu söyledi.
Rektör Danışmanımız Hüseyin Turgut, Rektörümüz
Osman Selçuk Aldemir’in
kurumlar arası iş birliği ve
etkili diyaloglar geliştirme

politikasına işaret ederek,
“Yarınımızın teminatı gençlerimiz için akademinin verebileceği her türlü desteği
Rektörümüzün de talimatıyla vermeye hazırız. Devlet,
sorumluluk duygusu yüksek insanların omuzlarında yükseliyor. Eğitim adına
seferberlik için ne lazımsa
yapmaya hazırız. Proje süreçlerinin sağlıklı sürdürülebilirliği, sorumluluk alan
kadroların görev yetkilerinin doğru tanımlanmasına
bağlıdır. Bu anlamda her
biri kendi alanında yetkin
ve bu projeye üst düzey
katkı sunabilecek kıymetli
akademisyenlerimizle sizleri bir araya getirdik. Onların
görüşleri ve düşünceleri, bilimsel akılla pozitif ve kalıcı
çalışmalar yapılabilmemiz
açısından çok önemli. Her
tür bağımlılıkla mücadele
sürecinde öğrenci tespiti,

proje faaliyetleri planının
gerçekleşmesi ve çıktıların
gözlemlenip raporlaştırılması gibi konularda, kıymetli hocalarımız akademik
tecrübelerini projeye yansıtacaklardır. Fen Edebiyat
Fakültesi, Eğitim Fakültesi,
İletişim Fakültesi, Devlet
Konservatuarı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden
akademisyenlerimiz ve ilgili
akademik kurul üyelerimizin desteğiyle nitelikli bir
çalışmanın ortaya çıkacağına inanıyorum.” dedi.
Milli Eğitim Özel Büro’dan
Davut Türkkan proje hakkında bilgiler vererek “Amacımız bağımlılık eğilimi
olan çocuğun kendi yaşam
alanı içerisinde belirginleşmeden, ayrıştırmadan sağlıklı yaşam becerileriyle geliştirip hayata daha sağlam
adımlarla devam etmesine

katkıda bulunarak bağımlılığa geçişi önleyebilmek.
Atölye çalışmalarıyla çocuğu özgün ve yetenekli olduğu alanlardan hareketle
diğer arkadaşlarıyla kaynaştırarak desteklemek ana
çerçevemiz. Bu bağlamda
akademisyenlerimizin fikirleri bizim için son derece
ufuk açıcı oldu.” dedi.
Nazilli Kaymakamı Sedat
Sırrı Arısoy, Aydın Adnan
Menderes Üniversitesinin
gösterdiği duyarlılık ve ortaya koyduğu destekten
dolayı müteşekkir olduğunu
belirtti ve bu verimli toplantıya katkı veren akademik
kurul üyelerini önümüzdeki
günlerde Nazilli’ye davet
ederek ikinci toplantıya ev
sahipliği yapabileceklerini
söyledi.
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Doçentlik deneme dersleri
tamamlandı

Ü

niversitemizde görevde yükselmeleri
gerçekleşen öğretim üyelerimizin doçentlik
deneme dersleri, Rektörlük Senato Salonu’nda,
4 - 5 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan sunumlarla
tamamlandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in başkanlığında gerçekleşen doçentlik deneme derslerinin
ikinci gününde, doçentlik
kadrosuna başvuran Fen
Edebiyat Fakültesi Nükleer
Fizik Anabilim Dalı (ABD)
Öğretim Üyesi Melis Gökçe,
Diş Hekimliği Fakültesi Or-
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todonti ABD Öğretim Üyesi
Mine Geçgelen Cesur, Pedodonti ABD Öğreitm Üyesi
Kadriye Görkem Ulu Güzel,
Çine Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve
Analizi Programı Öğretim
Üyesi Vadullah Eren jüri
eşliğinde yapılan deneme
derslerinin ardından do-

çentliğe yükselmeye hak
kazandılar.
Öğretim üyelerimiz kendi
alanlarıyla ilgili sunumlarını yaparken görevde
yükselmeleri gerçekleşen
öğretim üyelerimizi tebrik
eden Rektörümüz Prof. Dr.
Osman Selçuk Aldemir, Üniversitemizin adını en iyi şekilde duyuracak çalışmalara
destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, “Üniversitemizin
akademisyenleri bizim için

çok değerli. Sizlere önerim,
liyakatli ve sadakatli olun.
Devlete, millete ve bayrağa
sadakat her şeyden önce
gelsin. Unvanınızdan ve
koltuğunuzdan güç almayın, güç verin. Sizleri tebrik
ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.” diye konuştu.
Doçentlik deneme derslerinin son gününde İletişim
Fakültesi Halkla İlişkiler
ABD Öğretim Üyesi Aslı İcil
Tuncer ve Ziraat Fakültesi
Tarım İşletmeciliği ABD Öğ-

retim Üyesi Gökhan Çınar
jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından
doçentliğe yükselmeye hak
kazandılar.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir, sunumların
ardından akademisyenlerimize cübbelerini giydirerek
bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Osman
Selçuk Aldemir’in jüri başkanlığında 17 Şubat 2020
tarihinde devam eden doçentlik deneme derslerine, Rektör Yardımcılarımız

Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr.
Mehmet Aydın, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Fatma Neval Genç, Tıp
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr.

Erdem Ali Özkısacık ve Prof.
Dr. Ahmet Ender Demirkıran
jüri üyesi olarak katıldı.
Doçentlik kadrosuna başvu-

ran Söke İşletme Fakültesi
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş
Bozkurt, İktisat Politikası
ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Özgür Yanardağ, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Aydın Gersil, Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi ABD Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mahir Kırnap
jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından
doçentliğe yükselmeye hak
kazandılar.
Rektör Yardımcılarımız Prof.
Dr. Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof.
Dr. Mehmet Aydın akademisyenlerimize cübbelerini
giydirerek bundan sonraki
çalışmalarında başarılar dilediler.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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kestane

Aydın
üretiminde lider
Haber - Foto :Mahmut Karakelle

E

vliya Çelebi’nin ”Dağlarından yağ, ovalarından bal akar” diye tabir ettiği Aydın’ın bereketli
topraklarında birçok tarım ürünü yetiştiriliyor. Allah’ın Aydın’a bir lütfu olarak görülen toprak yapısı
ve iklim özellikleri, polikültür tarıma olanak sağlıyor. İlimiz bu anlamda tarımın birçok kolunda

yetiştiriciliğin yapılabildiği güçlü bir potansiyele sahip. İlimiz topraklarının neredeyse yarısında tarımsal
üretim yapılabiliyor. Aydın denilince akla ilk etapta incir, zeytin, zeytinyağı, pamuk, geliyor. Oysa Aydın’ın
toplum tarafından pek bilinmeyen en büyük değerlerinden biri de kestanedir. Aydın’ın az bilinen bu değerli
tarım ürününü ADÜ Haber Dergisi’nin 149. sayısında siz değerli okurlarımızla buluşturacağız.
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Çiftçi Mustafa Türksoy
Evliya Çelebi, “Dağlarından
yağ, ovalarından bal akar”
tabiriyle dağlarında yetişen
zeytine ve ovalarında yetişen incire işaret etmiş dağlarındaki kestaneden söz
etmemiş. Bu durum Evliya
Çelebi’nin kestaneyi görmezden geldiği anlamına
tabii gelmemeli. Aydın il ve
ilçe merkezlerinde kestane ağacına rastlamak pek
mümkün değil. Bunun da
başlıca sebebi iklim faktörü
olarak dikkat çekiyor. Karadeniz ve karasal iklimin
hâkim olduğu kent merkezlerinde kestane ağacına
rastlanırken yazların sıcak
ve kurak geçtiği Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde
kestane ağacı rakımı yüksek yerlerde dağların kuzey
yamaçlarında görülüyor. Yetişme koşulları bakımından
kestane, Akdeniz ikliminin
hâkim olduğu İlimizde rakımı yüksek ve kuzey yamaçlarda yetiştiğinden Evliya
Çelebi’nin kestane ağaçlarını görmemesini normal karşılamak gerekiyor. Aslında
Aydın’ın dağlarından sağlık,
enerji ve zenginlik fışkırıyor.

“Kestane üretimi
meşakkatli bir süreçtir”
Kestane üretimini, hasat
mevsiminde İlimizin şirin

ilçelerinden Köşk’te Köşk
Ziraat Odası Başkanı Veli
Tuna eşliğinde Çiftçi Mustafa Türksoy’un bahçesinde
yerinde inceledik. Kestane
konusundaki çalışmalarımızda bizlerden desteğini
esirgemeyen Köşk Ziraat
Odası Başkanı Veli Tuna
arazi çalışmalarımıza bizzat katılarak kestane üreticilerin yaşadığı sorunları
anlattı. Aydın coğrafyasında
kestane üretiminin dağlık
alanlarda gerçekleştiğinden
toplamasının
meşakkatli
bir iş olduğunu vurgulayan Tuna, “Kestane, üretim
bakımından zeytine kıyasla oldukça zor elde edilen
bir üründür. Kestane ağacı
çok büyük boyutlara ulaşabilen bir ağaçtır. Bu büyük
boyutlu ağaçların üstünde
rahatlıkla durabilecek ve
silkeleme yapabilecek nitelikte gençlere ihtiyaç duyuyoruz. Gençlerimiz gerek
okul dolayısıyla gerek sıralı
bir işte çalıştığından kestane bahçelerinde çalışacak
işgücü bulmakta zorlanıyoruz. İşgücü maliyetleri de
çok yüksek. Bu yıl kestane
yevmiyeleri yaklaşık 300
lira civarında seyretti. Bununla beraber oldukça yüksek olan bu ağaçlardan düşmeler sonucu yaralanmalar
hatta ölümler dahi yaşana-

biliyor. Bu durumda üretimin faturası oldukça ağır
oluyor. Kestanenin ağaçtan
düşürülmesi,
toplanması, patozda dikenlerinden
ayrıştırılmasının
maliyeti yüksektir. Bunlar üretim
aşamasındaki zorluklar. Bir
de çiftçinin ürününü satarken yaşadığı zorluklar var.
İlimizde üretimimi gerçekleştirdiğimiz kestaneyi son
ürüne dönüştürecek tesislerimiz olmadığı için genelde
alıcılar dışarıdan geliyor.
Ürünlerimiz hak ettiği değeri bulamadığı gibi bir de
çiftçilerimiz dolandırılıyor.
Buna benzer birçok sorunla
karşılaşıyoruz. Temennimiz
kestanemizi değerlendirecek ve son ürüne dönüştürecek sanayi tesislerinin İlimize kazandırılmasıdır.” diye
konuştu.

Aydın kestane üretiminde
Ülke genelinde ilk sırada
yer alıyor
Türkiye’nin kestane üretiminin büyük bir bölümünün
İlimizde gerçekleştiğini ifade eden Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Engin Ertan, Türkiye’nin
kestane üretiminin yaklaşık
%41’i olan 26 bin 248 ton
ile İlimizden karşılandığını

ve birinci sırada yer aldığını
söyledi. Sözlerini sürdüren
Prof. Dr. Ertan, “Bu değer
aynı zamanda, Aydın İlinin
dünya kestane üretiminin
yaklaşık %1’ini sağladığının bir göstergesidir. Aydın
İlini, sırasıyla İzmir, Sinop,
Kastamonu, Bartın, Manisa,
Kütahya, Bursa, Denizli ve
Balıkesir, illerinin izlediği
görülmektedir. Aydın İlinde
ise en fazla üretimin yapıldığı bölgeler arasında,
Nazilli, Köşk ve Sultanhisar
İlçeleri ve köyleri gelmekte
olup, bu bölgede genellikle
kapama kestane bahçeleri bulunmaktadır. Aydın’da
üretimi yapılan kestanenin
büyük bir çoğunluğu iç piyasada değerlendirilmekte, bir
kısmı ise ihraç edilmektedir.
İtalya, İngiltere, Almanya,
Fransa, Macaristan, Avusturya, İsrail, Kanada, Azerbeycan, Ürdün, Lübnan ve
Dubai kestane ihracatının
yapıldığı ülkeler arasında
yer almaktadır. Yıllara göre
değişmekle birlikte, Aydın
ili kestane ihracat miktarı
2014 yılında 1 milyon 400
bin kg civarındadır.” diye
konuştu. Dünya kestane
üretimi hakkında da bilgiler
veren Prof. Ertan, kestane
üreticisi ülkelerin üretim
miktarları (ton) dikkate alındığında; Çin, Türkiye, Kore,
Bolivya, İtalya, Portekiz ve

Veli Tuna
Köşk Ziraat Odası Başkanı
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Japonya’nın en önemli üretici ülkeler olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Ertan, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, “Dünya ölçeğinde 497 bin 100 ha alanda yapılan dünya kestane
üretimi ile 2 milyon 51 bin
564 ton ürün elde edilmektedir. Bu anlamda, üretim
miktarı açısından dünyada
üçüncü sırada olan ülkemizden elde edilen 63 bin 762
ton kestane ile dünya üretiminin %3’ü karşılanmaktadır. Ülkemizden karşılanan
söz konusu üretim miktarı
1 milyon 954 bin 972 adet
meyve veren yaşta, 405 bin
518 adet ise meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 2 milyon 359 bin 890
adet ağaçtan sağlanmaktadır.” dedi.

“Aydınlı üreticiler organik
tarım yaptıklarının
farkında değiller”
Aydın Dağlarında genellikle
coğrafyanın zor olduğu yerlerde yetiştirilen kestanenin ilaçlama olanaklarının
kısıtlılığı nedeniyle organik
tarım yapılıyor. Birçok üreticinin organik tarım yaptığının farkında olmadığına

yerine getirememektedir.
Buna rağmen, son yıllarda
organik tarım sertifikası
almış üretici sayısı giderek
artış göstermiş ve 2013
yılı itibariyle ildeki toplam
14.259 da alanda organik
tarım yapılmaktadır.” diye
konuştu.

Kestane gıda sanayisinde
değerlendirilerek birçok
ürüne dönüştürülüyor
Prof. Dr. Engin Ertan
değinen Prof. Dr. Ertan, “İlimizde, kestane yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerin
fiziksel durumu ile üreticilerin bilgi ve ekonomik düzeyi
gereği, üreticiler tarafından
genellikle organik tarım
prensiplerine uygun olarak
üretim yapılmasına rağmen
resmi olarak kontrol ve sertifikalandırılma sürecinden
uzaktır. Bir diğer ifade ile
bölgemizde birçok kestane
üreticisi gerçekte organik
tarım prensiplerine uygun
olarak üretim gerçekleştirmekte, gerek bilinç düzeyi
ve gerekse de ekonomik
nedenlerinden dolayı, bu
değerli ürünü için resmi
olarak organik tarım yönetmeliğinin
gerekliliklerini

Vücudumuz için yararlı bir
besin kaynağı olan kestanenin birçok değerlendirme
şeklinin bulunduğu biliniyor. Ham meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra gıda
sanayisinde değerlendirilerek birçok ürüne dönüştürülen kestane işlendiği
bölgeye büyük bir katma
değer sağlıyor. İlimizin kestane konusunda en büyük
sorunlarından bir tanesi
de Ülkemizin yıllık kestane
üretiminin (yıllara göre değişmekle beraber) yaklaşık
yüzde 35 – 40’ ı İlimizden
karşılanmasına rağmen kestaneye dayalı gıda sanayisi
İlimizde gelişmemiştir. Bu
konuya, bir sonraki sayımızda kestanenin İlimizdeki ilgilileriyle yaptığımız röportajlarla açıklık getireceğiz.

Kestaneden elde edilen
ürünler arasında, kestane
pastası, kestane pudingi, çikolatalı kestane tatlısı, kestane böreği, kestane şekeri…
Bu sayıyı çoğalmak mümkündür. Kestane alanında
yaptığı yatırımlarla dikkat
çeken bir ilimizde faaliyet
gösteren özel bir şirket, kestaneden elde ettikleri ürün
sayısını 120’ye çıkardıklarını ifade eden basın açıklamaları yaptı. Darısı başımıza
diyerek kestaneden elde
edilen ürünlere devam edelim. Ülkemizde kestane ile
hindi dolmasının içi hazırlanırken bazı et yemeklerinde
de yanlık olarak kullanılıyor. Bunlara ek olarak Bazı
Avrupa ülkelerinde kestane
hamuru gıda sanayinin çok
çeşitli dallarında değerlendiriliyor. Ülkemizde kestanenin, teknolojik olarak kullanımının en tipik olanı ve
en bilineni kestane şekerciliğidir. Şekercilikte meyveler, şeker şurubu içerisinde
saklanarak çevresi şeker
veya çikolata ile kaplanıyor.
Kestane şekerciliği dışında,
kestanenin konserve olarak
değerlendirilmesi de yaygındır. Bu değerlendirme
şeklinde meyveler doğal

Tablo 2: 2017 Yılı Dünya Kestane Üretim Miktarı (Ton)
Ülkeler

2017

2016

2014

2013

Çin

1.939.719

1.879.031

1.668.913

1.689.735

1.725.170

Bolivya

85.047

84.813

84.467

77.890

76.035

Türkiye

62.904

64.750

63.750

63.762

60.019

Güney Kore

52.764

56.244

55.593

59.465

64.184

İtalya

52.356

50.889

48.705

49.054

52.948

Yunanistan

36.000

31.557

30.390

28.100

18.795

Portekiz

29.875

26.780

27.628

18.464

24.739

Japonya

18.700

16.500

16.300

21.400

21.000

İspanya

15.623

16.185

16.413

16.136

17.200

Kuzey Kore

12.540

12.540

12.056

12.084

12.000

Dünya

2.327.495

2.261.589

2.044.428

2.057.019

2.092.637

Kaynak: Food and Agriculture Organization (FAO)
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Fatih Sırıken
Uzman Diyetisyen
şekil ve niteliklerini korur.
Fransa’da uygulanan kestane kremi veya püresi olarak bir değerlendirme şekli
daha vardır. Daha çok reçel
sanayi adı verilen bu değerlendirme şeklinde de pazar dışı çıkma mallarından
yararlanılıyor. Bunun yanı
sıra kestane unu üretimi de
yapılıyor. Kestane unu gluten içermediği için, çölyak
hastaları için çok uygundur.
Ayrıca ülkemizde özellikle son yıllarda yaygınlaşan
hazır dondurma sanayinde,

kestaneli dondurmalar da
üretilmeye başlanmıştır.

“Sağlıklı bir besin
kaynağı olan kestaneye
uluslararası ilgi
artmaktadır”
Sağlık açısından son derece
değerli bileşenleri bünyesinde barındıran kestaneye,
Avrupa ülkeleri, Avustralya,
Yeni Zelanda ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde artan taleple uluslararası ilginin arttığını ifade eden

Üniversitemiz Uygulama ve
Araştırma Hastanesi Uzman
Diyetisyeni Fatih Sırıken,
kestanenin sağlık açısından yararlarına dikkat çekti. Uzm. Diyetisyen Sırıken,
kestanenin besin değeri açısından şeker (% 20 – 32), nişasta (% 50 - 60), diyet lifi (%
4 - 10), yüksek kaliteli protein (% 4 - 7) ve düşük lipitler
(% 2 - 4). E vitamini, B vitaminleri ve çeşitli mineralleri bünyesinde barındırdığına dikkat çekti. Sözlerini
sürdüren Sırıken, “Kestane,

farklı miktarlarda kalsiyum,
magnezyum, demir, manganez, Bakır, Çinko, Fosfor,
Sodyum ve Potasyum içerir.
Kestane, esansiyel yağ asitleri ve C vitamini için iyi bir
kaynak olup ayrıca L - askorbik asit, karotenoidler,
gallik ve ellajik asitler gibi
fenolik bileşikler gibi iyi bir
antioksidan kaynağıdır. Son
zamanlarda, kestane kanıtlanmış beslenme özellikleri
ve sağlık yararları nedeniyle
insan diyetinin önemli bir
bileşeni haline gelmiştir.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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Tadında bulunan önemli biyoaktif bileşenlerden
biri, özellikle kabuğa yakın
iç kısımdaki yüksek tanen
oranıdır. Tanenler acı buruk
tatlarıyla kestanenin lezzetini artırır. Önceden kavurma işlemi tüketim rengini
geliştirmek ve lezzetini artırmak için yaygın bir uygulamadır. Kavurma sırasında
ısıl işlemler antioksidant
aktiviteyi artırırken tanenler
gibi besin olmayan öğelerin
azalmasını sağlar. Ayrıca kavurma ürünün raf ömrünü
ve sindirilebilirliğini artırır.
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Kestane ve kestane unu antioksidant özelliği nedeniyle üstün beslenme kalitesine sahiptir; ancak bunun
yanında yüksek kalori içeriği nedeniyle de fazla miktarda tüketimi yüksek kalori
alımına neden olmaktadır.”
dedi.

“Kestane, kanserin
önlenmesinde biyolojik
etkiye sahiptir”
Meyvelerin, sebzelerin, yağlı tohumların, kabuklu yemişlerin ve tahılların yan

ürünlerinin yüksek miktarda polifenol içerdiğini vurgulayan Uzm. Diyetisyen
Sırıken, Çeşitli çalışmalar,
sağlık ve insan refahı üzerinde olumlu etkileri olan
biyoaktif moleküllerin kestane ve kestane atıklarında
bulunduğuna dikkat çekti.
Sırıken, “Polifenollerin kardiyovasküler
hastalıklar,
nörodejeneratif hastalık ve
kanser gibi çeşitli patolojilerin önlenmesi üzerindeki
biyolojik etkilerine işaret
eden kanıtlar bulunmaktadır. Birkaç epidemiyolojik

çalışma, polifenollerin in
vitro ve in vivo deneylerde
farklı kanser türlerinin başlamasını, ilerlemesini ve
yayılmasını önlediğini veya
azalttığını göstermiştir. Antikanser aktiviteleri çok
yüzlüdür ve büyüme faktörü-reseptör etkileşimlerinin
ve hücre döngüsü durması,
hücre hayatta kalması, anjiyogenez ve apoptozda yer
alan genlerin ekspresyonu
ile ilgili hücre sinyalleşme
kaskadlarının düzenlenmesini etkiler.” diye konuştu.

Kaynakça
1.Wani IA, Hamid H, Hamdani
AM, Gani A,Ashwar BA. Physico-chemical,
rheological
and antioxidant properties
of sweet chestnut (Castanea
sativa Mill.) as affected by
pan and microwave roasting.
Journal of Advanced Research.2017; 8: 399–405
2. Erturk U, Cevriye M, Arif S.
Chemical composition of fruits of some important chestnut cultivars. Agric, Agrib Biotechno.l 2006;49(2):183–8.
3.Sorice A, Siano F, Capone F,
Gueriero E, Picariello G, Budillon A, Cliberto G and at all.
Potential Anticancer Effects

of Polyphenols from Chestnut
Shell Extracts: Modulation of
Cell Growth, and Cytokinomic
and Metabolomic Profiles.

Molecules.2016;21(10):1411.

bul

4. Soylu, A 2004 Kestane Yetiştiriciliği ve Özellikleri, Hasat Yayıncılık Ltd. Şti., İstan-

5. Soylu, A 1984 - 2009

ŞUBAT 2020 ADÜ HABER

27

SAĞLIK

Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı

Omurga eğriliğine
(skolyoz) dikkat !
Haber - Foto : Zeynep Şule Yüksel / Bahar Gümüş Kirsiz

O

murga eğriliği ya da tıptaki adıyla skolyoz; yaygın olarak görülen bir rahatsızlık olup vücutta ciddi
sorunlara yol açabiliyor. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu, skolyoz nedir? Belirtileri nelerdir?
Tedavisi var mıdır? Sorularına açıklık getirdi.

Skolyoz nedir?
Skolyoz omurganın sırt veya
bel bölgesinde yana doğru eğilmesi sonrası oluşan
şekil bozukluğudur. Birçok
nedene bağlı olarak ortaya
çıkabilmektedir. Doğumsal
kemik bozuklukları (konjenital), kas ve sinir sistemi hastalıkları, çeşitli bağ dokusu
ve metabolik hastalıklar,
travma gibi birçok hastalığa
bağlı olarak ortaya çıkan bir
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bulgu olarak değerlendirebiliriz. Ancak klinikte en sık
nedeni bilinmeyen tip yani
idiopatik skolyoz ile karşılaşmaktayız. Nedeni bilinmemekle birlikte skolyoz kız
çocuklarında erkeklere göre
daha sık görülmektedir.

Skolyoz belirtileri
nelerdir?
En sık belirti omurgada
görülen anormal eğriliktir.

Başlangıç
dönemlerinde
yakınmaya neden olmadığı
için çoğunlukla tanı tesadüfen konur. Sırt veya belde
şekil bozukluğu, omuzlarda seviye farkı, sırtta veya
belde tümseklik, gövdenin
sağa ya da sola kayması gibi
şikâyetler omurgada görülen anormal eğriliğe eşlik
edebilmektedir. Tanısı tıbbi
öykü ve fizik muayenenin
yanı sıra tüm omurgayı içine alan görüntüleme ile ko-

nulur. Tüm omurganın ayakta çekilen ön - arka ve yan
görüntülerinde eğrilik açısı
ölçülür.

Şekil bozuklukları erken
yaşta fark ediliyor mu?
Skolyoz birçok hastalığa
bağlı olabildiği için erken
ya da geç çocuklukta her
yaş grubunda görülebilmektedir. Erken saptandığında tedavide başarı elde

etme oranı daha yüksektir.

Skolyoz kalıtsal bir sorun
mudur?
Tam olarak kalıtsal özelliği
var diyemeyiz. Ancak kalıtsal
olabilecek başka durumlarla
konjenital skolyoz kalıtsal
bir hastalığa eşlik edebilir.
Aile öyküsü varsa diğer aile
bireylerinde de skolyoz ile
karşılaşıldığı olabiliyor. Ancak skolyozun genetik bir
hastalık olduğuna dair bir
bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

Skolyoz nasıl tedavi
ediliyor?
Yaş grubuna ve tabii ki altta
yatan nedene göre skolyozun tedavisi değiştiği için
tedavinin kişiselleştirilmesi
gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı skolyoz için tüm
durumlara uygulanabilecek
doğru ve tek bir tedavi seçeneği yoktur. Amaç, görünümsel olarak düzgün, dengeli
ve ağrısız bir omurga elde
etmektir. Skolyoz seyrinin
hastadan hastaya farklılık
göstermesi nedeniyle uygulanan tedaviden de elde
edilecek sonuçlar aynı derecede olmayabilir. Tedaviyi
gözlem - izlem, korse tedavisi ve cerrahi olmak üzere
üçe ayırabiliriz.

biliyordu. Günümüzde ise
nöromonitorizasyon işlemi
ile ameliyat sırasında sinirlerin işlevlerini devamlı olarak takip edilmektedir. Böylelikle ameliyat sırasındaki
herhangi bir işlemin sinirler
üzerinde oluşturduğu etki
anında belirlenip gerekli
müdahale yapılabilmektedir.
Nöromonitorizasyon işlemi
sayesinde felç korkusuyla
yapılamayan ameliyatların
günümüzde yapılabilir hale
gelmesi sağlanmıştır.

Ameliyatsız skolyoz
tedavisi nasıl olur?
Gözlem - İzlem: Omurga eğriliğinin tedavisinin amacı
eğriliğin ilerlemesini engellemek, durdurmak ve dengeli bir omurga elde etmektir.
20 - 25 dereceden küçük eğriliklerde iskelet gelişimi tamamlanmaya yakın hastalar
için sadece izlem uygundur.
Bu süreçte belli aralıklar ile
takip ve genel vücut kondisyonunu artırmak gerekmektedir. Skolyoza özel fizik tedavi egzersizleri de faydalı
olabilmektedir.

Korse kullanımı skolyoz
tedavisinde faydalı
mıdır?
Büyüme potansiyeli olan ve
skolyoz açısının 20 - 40 derecede olduğu durumlarda
korse önerilmektedir. Korse
tedavisinde en önemli faktör hasta uyumudur. Çünkü
günde 23 saat korse kullanımı öneriliyor. Korse tedavisi
büyüme potansiyeli bittikten sonra sonlandırılıyor.

Skolyoz hastası hamile
kalabilir mi?
Skolyoz hastası olan bir kişi
hamile kalabilir ve normal
yolla doğum yapabilir.

Ameliyattan sonra düz
bir omurgaya sahip
olmak mümkün mü?

Ameliyattan sonra
hastaların takibi nasıl
oluyor?

Cerrahi genel olarak 40 - 45
derece üzerindeki eğriliklerde gündeme gelir. Omurga
uzadıkça iç organlara da
yeterli kapasite sağlıyor.
Akciğer gelişimi tamamlayan hastalarda düzeltme ve
dondurma işlemi uygulanıyor. Omurgada dondurma işlemi uygulandığı için mümkün olan en az seviyede
işlem ile düzeltme sağlanıyor. Bunun için de ameliyat
öncesi dikkatli planlama yapılması gerekiyor. Skolyozu
olan 10 yaş altı ameliyat olması gereken olgularda da
skolyoz tipine göre büyüme
dostu yöntemler tercih ediliyor. Çocuğun gelişimi boyunca da bu hastalar takip
edilmektedir.

Ameliyat sonrası ilk 4 - 5
gün ağrı olabilir ve hastanede ilaçlarla kontrol edilir.
Ağrı düzeyi giderek azalır. Hastanede ameliyattan
sonraki 2 - 3 gün içinde yürüyebilir ve oturabilir hale
gelmektedir.
Çoğunlukla
birkaç haftada günlük yaşama dönülmektedir. Ancak
yapılan ameliyatın büyüklüğü ve ameliyata karşı verilen yanıt her kişide aynı
değildir. Ameliyat sonrası
dönem ailelere anlatılır ve
kendilerinden sakin şekilde
çocuk ile ilgilenmeleri tavsiye edilir. Hastalar ameliyat
sonrası daha sık olmak üzere düzenli olarak kontrollere
çağırılırlar.

Ameliyat sonrası başarı
oranı nasıldır?

Ameliyat sonrasında
hastalar egzersiz, spor
yapabilirler mi?

Skolyozun
cerrahisinde
önemli endişe ameliyat sırasında hastaların felç olması
riskidir. Daha önceki yıllarda
ameliyat sırasında yapılan
müdahalelerin omurilik üzerindeki etkileri görülemeyip
ameliyat sonuna doğru hastalar uyandırıldığında felç
olup olmadıkları anlaşıla-

Evet yapabilirler. Yaklaşık olarak ameliyat sonrası
üçüncü ayda yüzme ve benzeri sporlara, altıncı ayda
koşma ve bisiklet sürme, bir
sene geçtikten sonra da istenilen sporun yapılmasına
izin verilmektedir.
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TKDK Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşti
Üniversitemiz Ziraat Fakültesinde, 14 Şubat 2020
tarihinde Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bilgilendirme
Toplantısı gerçekleşti.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. İbrahim Gençsoylu’nun
açılış konuşmasından sonra,
TKDK Aydın İl Koordinatörlüğünde görevli Uzmanlar
Mesut Dur ve İbrahim Öz-

türk tarafından, Ziraat Mühendisi adayı öğrencilerimize TKDK’nın işlevi, tarım
alanında yapılan destek ve
hibelerin kapsamı, danışmanlık ve proje hazırlama
konularında geniş bilgiler
aktarıldı.
Toplantı, Ziraat Fakültesi
öğrencilerinin sorularının
uzmanlar tarafından cevaplanması ile sona erdi.

Oda müziği konseri gerçekleşti
Üniversitemiz Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Oda Müziği Konseri, 25 Şubat 2020 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Maiandros
Salonu’nda gerçekleşti.
İskenderun Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şehrinaz Gündüz ve
Anton Trofimov’un eşliğinde, Üniversitemiz Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Aleksander Mekaev’un piyano katkısıyla gerçekleşen konsere, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Dinleyicilerin beğenisini kazanan konser, Üniversitemiz Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun’un sanatçılara Teşekkür Belgesi vermesi ile sona erdi.

Üniversitemizde corona virüsün küresel ekonomiye
etkileri konuşuldu
Üniversitemiz Aydın İktisat Fakültesi tarafından
Ekonomi Söyleşileri kapsamında düzenlenen “Corona
Virüsün Küresel Ekonomiye
Etkileri ve Ekonomi Gündemi” konulu söyleşi, 12 Şubat 2020 tarihinde Atatürk
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Moderatörlüğünü Prof. Dr.
Ahmet Can Bakkalcı’nın
yaptığı, konuşmacı olarak
Doç. Dr. Barçın Öztürk ve
Dr. Öğretim Üyesi Şahin
Bulut’un katıldığı söyleşide,
küresel ekonominin karşı-
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lıklı bağımlı ve bütünleşik
doğasının bir sonucu olarak dünya ekonomisinin en
önemli aktörlerinden birisi
olan Çin’de başlayan corona virüs salgınının, küresel
ekonomi üzerindeki etkileri
ele alındı.
Dinleyicilerin ilgiyle takip
ederek sorularıyla aktif bir
şekilde katılım gösterdiği söyleşide, uluslararası
gündemde geniş yer bulan
corona virüs gibi salgın hastalıkların yol açabileceği
etkilerin sadece insan sağlığını tehdit etmeyeceğine,

ekonomi üzerindeki etkilerinden de anlaşılacağı üzere daha kapsamlı sonuçlara

neden olabileceğine dikkat
çekildi.

Öğretim üyelerimizin kitabı yayımlandı
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Bilge Bağcı Ayrancı ile
Dicle Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Başkan’ın editörlüğünü
üstlendiği, Eğitim Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Hatice Altunkaya’nın bölüm
yazarlığını yaptığı “Kuram
ve Uygulamada Yazma Eğitimi” kitabı yayımlandı.
Kuram ve uygulama bağla-

mında yazma becerisini ve
bu becerinin öğretimini ele
alan kitapla, yazmanın ve
yazma eğitiminin teorik ve
uygulamaya dönük literatürüne katkı sunulması amaçlanıyor.
Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe
Öğretmenliği Lisans Programı’nda yer alan “Yazma
Eğitimi” ders içeriğine uygun olarak hazırlanan kitapta; yazmanın temel bile-

şenleri, yazma becerisindeki
temel kavramlar, yazmanın
fiziksel ve zihinsel süreçleri,
yazılı anlatımın aşamaları, metinsellik ölçütleri yer
alıyor. Ayrıca kitapta; yazma
yöntem ve teknikleri, süreç
temelli yazma modelleri,
öğretim programlarında ve
ders kitaplarında yazım ve
noktalama öğretimi, yazma
eğitiminde etkinlik tasarlama, ölçme ve değerlendirme
bölümlerine yer veriliyor.

Yerli işletim sistemi “Pardus Linux Sistem Yönetimi
Uygulamalı Eğitimi” gerçekleşti
Üniversitemiz Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı tarafından “Kütüphane Eğitimleri” kapsamında düzenlenen “Pardus
Linux Sistem Yönetimi Uygulamalı Eğitimi”, 15 - 16
Şubat 2020 tarihinde Merkez Kütüphane Konferans
Salonu’nda gerçekleşti.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - Ulusal Akademik
Ağ ve Bilgi Merkezi’nden
(ULAKBİM) Uzman Şenol
Aldıbaş tarafından verilen
eğitim, teorik eğitim ile başlayarak Kütüphane Multimedia Salonunda uygulamalı olarak devam etti.
Teorik eğitimde açık kaynak
kodlu yazılımların avantajları ve PARDUS hakkında
kısa bilgiler veren Aldıbaş,
“Pardus adı, Anadolu Parsı’nın bilimsel adı olan Panthera pardus tulliana’dan
gelmektedir. PARDUS, Debian GNU/Linux temelli Açık
Kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden
ücretsiz olarak indirilebil-

mekte ve kurulabilmektedir.
Kişisel veya kurumsal kullanımlar için Pardus’un rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline
getirilmesi için TÜBİTAK
ULAKBİM bünyesinde geliştirme ve idame çalışmaları
devam ettirilmektedir.” sözleri ile PARDUS hakkında
bilgi verdi.
Pardus’un, kamu kurum ve
kuruluşlarında yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal
ihtiyaçları karşılayan Açık
Kaynak kodlu alt projeleri
bulunduğunu belirten Aldıbaş, Lider Ahenk Merkezi
Yönetim Sistemi, Engerek
Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ve Etkileşimli Tahta Arayüz Projesinin
(ETAP) bunların başlıcaları
olduğunu aktardı.
Uzman Şenol Aldıbaş’ın TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli yazılım “PARDUS”
işletim sisteminin ülkemiz
açısından önemini vurgulamasının ardından uygulamalı eğitime geçildi. İki

gün boyunca süren uygulamalı eğitimle katılımcılar,
“Pardus İşletim Sistemi” ile
ilgili bilgilerini geliştirdi ve
uygulamada yaşadıkları sıkıntıları uzmanına sorarak
becerilerini arttırdı.

Eğitim, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan
V. Özden D. Faydalıgül’ün
Eğitimci Uzman Şenol Aldıbaş’a Teşekkür Belgesi vermesiyle son buldu.
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Buharkent MYO’da ‘Türkiye’de Tarımın Geleceği ve
Aydın’da Meyvecilik’ konuşuldu
Üniversitemiz Buharkent
Meslek Yüksekokulu (MYO)
tarafından ‘Haydi Buharkent Üniversiteye’ projesi
kapsamında
dördüncüsü
düzenlenen ‘Türkiye’de Tarımın Geleceği ve Aydın’da
Meyvecilik’ konulu seminer, 5 Şubat 2020 tarihinde
Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Buharkent MYO Müdürü
Prof. Dr. Mesut Kırmacı’nın
koordinatörlüğünü yaptığı
etkinliğe, Buharkent Belediye Başkan Vekili Mehmet
Çakmak, Buharkent MYO
öğretim üyeleri, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler
katıldı.
Üniversitemiz Ziraat Fakül-

tesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ekmel Tekintaş’ın konuşmacı olarak
yer aldığı seminerde, ülkemizin tarımdaki yeri, ihraç
ettiğimiz meyveler ve Aydın’ın ilçelerine göre hangi
meyve türlerinin kullanıl-

ması gerektiği konuşuldu.
Seminerde, Üniversite halk
kaynaşmasının en güzel örneklerinden biri olan, ‘Haydi Buharkent Üniversiteye’
projesinin kesintisiz devam
etmesi konusundaki talepler dikkat çekti.

Seminerin soru - cevap kısmında ‘Buharkent’te Meyvecilik’ konulu geniş kapsamlı
bir çalıştayın çok faydalı
olacağına ve en kısa sürede
Buharkent MYO tarafından
düzenlenmesine karar verildi.

‘1 İlçe 15 Proje’ iş birliği protokolü hayata geçti
Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) ile
Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen ‘1 İlçe 15 Proje’ isimli iş
birliği protokolü, 19 Şubat
2020 tarihinde imzalandı.
Protokol törenine; Didim
Kaymakamı Mehmet Türköz,
Didim MYO Müdürü Öğr. Gör.
Evrim Kamacı ve Didim İlçe
Milli Eğitim Müdürü Recep
Akdemir katıldı.
Yürürlüğe giren protokol
ile resmi ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin
üniversite ortamında ders
işlemelerine ve akademisyenlerle tanışmalarına olanak sağlayarak meslek seçimleriyle ilgili sorunlarına
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çözüm bulmak amaçlanıyor.
Akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi
ve tecrübe paylaşımında
bulunması, öğretmenlerin
mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlanması,
ortak aklın verilerinden yararlanılması iş birliği protokolünün hedefleri arasında
yer alıyor.
Protokol çerçevesinde, Didim’deki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim
kurumlarındaki öğrencilerin, Didim Meslek Yüksekokulu’nda bulunan çeşitli
materyallerden yararlanmaları ve sempozyum, zirve,
konferans, çalıştay gibi bilimsel faaliyetlere katılmaları sağlanacak.

STEM Eğitici Eğitimi Sertifika Programı Sona Erdi
Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ADÜSEM) ile ADÜ
Bilim, Teknoloji, Mühendislik
ve Matematik Eğitimi (BİLTEMM) iş birliğiyle 27 Ocak
– 31 Ocak 2020 tarihleri
arasında STEM Eğitici Eğitimi Sertifika Programı düzenlendi.
Koordinatörlüğünü Prof. Dr.
Hilal Aktamış’ın yürüttüğü
eğitime; Doç. Dr. Ersen Yazıcı,
Dr. Öğretim Üyesi Taner Arabacıoğlu, Dr. Öğretim Üyesi
Hanife Can Şen, Arş. Gör. Hilmi Saygın Sucuoğlu ve Arş.
Gör. Dr. Emrah Hilde eğitimci
olarak katıldılar.
Eğitim kapsamında ‘STEM
Nedir?, Kuramda ve Uygulamada STEM Eğitimi,
STEM Eğitiminde Problem
Çözme Uygulamaları, STEM
Eğitiminde Kodlama Uygulamaları, STEM Eğitiminde Robotik Uygulamaları,
STEM Eğitiminde Ölçme ve
Değerlendirme konularında
katılımcılar eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldı. Katılımcılardan
alınan geri bildirimlerden
eğitimin yeni bir bakış açısı
kazandırdığı ve kendileri için

çok faydalı olduğu sonucuna
ulaşıldı.
Ülkemizin eğitim gündemine hızlı bir giriş yapan
STEM, Science, Technology,
Engineering ve Mathematics
kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup
STEM eğitiminin amacı yeni
trendlere ve modern teknolojiye hakim, tasarım odaklı
düşünen, problem çözme
becerilerini zenginleştiren,

özgün, yaratıcı ve fark oluşturan çıkarımlara sahip öğrenciler yetiştirmektir. STEM
Eğitici Eğitimi ise temel
bilimlerin ortaya koyduğu
kuramsal (teorik) bilgileri
alıp teknoloji, mühendislik
ve matematik ile harmanlayarak, var olan ve var olacak problemler üzerinde
öncelikle bilimsel, sistemli
ve yaratıcı olarak düşünmeyi sağlayan, düşündüğünü
tasarlayarak projeye dönüş-

türebilen, proje iş planı ve
süreçlerini yönetebilen, projesini hayata geçirerek katma değer sağlayacak ürünler
ortaya koyabilen öğrenciler
yetiştirmek için yol göstermeyi hedeflemektedir.
ADÜSEM ileriki zamanlarda
STEM Eğitici Eğitimi Sertifika Programı ile Aydın genelinde öğretmenlere ve öğretmen adaylarına ulaşmaya
devam edecek.

COST Proje Toplantısı Gerçekleşti
Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi öncülüğünde
“Hadi Kanserlerin Önlenmesinde Multidisipliner Yaklaşım” konulu COST Projesi
Yazalım Toplantısı, 6 Şubat
2020 tarihinde gerçekleşti.
Fakülte ve okullarda görev
yapan öğretim elemanlarının katılımı ile gerçekleşen
toplantıda, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yel-

da Özsunar Dayanır, COST
projeleri ile ilgili bilgi aktarımından sonra fakülte olarak taslağı hazırlanan proje
önerisini tanıttı.
Sunumun ardından katılımcıların proje önerisi ile ilgili
görüş ve önerileri alınarak
bir sonraki buluşma tarihi
belirlendi.
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Çocuklara “Kişisel Bakım ve Hijyen” eğitimi verildi
Üniversitemiz Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından, toplum
sağlığını korumak için düzenlenen “Kişisel Bakım ve
Hijyen” eğitimlerinin ilki, 20
- 21 Şubat 2020 tarihlerinde İstiklal Anaokulu ve Unicef Türkiye Milli Komitesi Seyda Kayhan Anaokulu’nda
gerçekleşti.
Hijyen konusunda hazırlanan eğlenceli videonun
izlenmesinin ardından Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Hemşireleri Ayşe Ulus ve
Hatice Benlican, çocuklara
uygulamalı olarak el yıkamayı gösterdi. Elleri sık sık
ve doğru yıkamanın önemi
anlatılırken, kirli ellerin başta grip olmak üzere hepatit,
ishal gibi birçok hastalığa
yakalanılmasına neden olduğu vurgulandı.
Çocuklara küçük yaşlarda
hijyen bilinci kazandırarak
enfeksiyona bağlı hastalık-

ları azaltmayı ve böylece
daha sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkıda bulunmayı
hedefleyen Hastanemiz Enfeksiyon Komitesi Başkanı
Dr. Öğr. Üyemiz Güliz Uyar
Güleç, “Küçük yaştaki çocukların algıları daha açık
ve çok kolay öğreniyorlar.
Aile ve okulda öğretmenleri tarafından eğitim ve-

riliyor ancak çocuklar yeni
öğrendikleri bilgileri aile ve
diğer arkadaşları ile de paylaşmaya hevesliler. Salgın
hastalıkların fazlaca olduğu
günümüzde el yıkama başta
olmak üzere kişisel hijyenin
vurgulanmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz.” dedi.
Bireylere erken yaşta hijyen

davranışının kazandırılması
amacıyla okul öncesi öğrencilerine yönelik çalışma
başlatan Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi,
çocuklara doğru biçimde el
yıkama başta olmak üzere
hijyen alışkanlıkları nasıl
kazanılır gibi birçok konuya
değindi.

Kütüphane eğitimleri devam ediyor
Üniversitemiz Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı tarafından “Kütüphane Eğitimleri” kapsamında düzenlenen “Web of

Science, Publons ve Researcher ID Oluşturma Eğitimi,”
19 Şubat 2020 tarihinde
Merkez Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Clarivate Analytics Eğitimcisi Derya Soğuksu tarafından verilen eğitime akademisyenler, yüksek lisans ve
doktora öğrencileri katıldı.
Eğitimde; Web of
Science ile atıf tarama, atıf analizi, ilgi
alanındaki yüksek
kaliteli dergiler, fon
sağlayan kurumlar,
var olan ve potansiyel iş birlikleri,
atıflar ve araştırma
konuları uygulamalı
örneklerle anlatıldı.
Ayrıca ORCID ve
Researcher ID nu-
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marası edinmenin önemi
üzerinde durularak araştırmacıların hakemli dergilerde yürüttükleri editöryal
çalışmalarını takip edebilecekleri Web of Science veri
tabanı tarafından hizmete
sunulan Publons uygulaması hakkında da bilgiler
verildi.
Akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği
eğitimde katılımcılar, Web
of Science hakkında detaylı bilgiler elde etme fırsatı
buldu. Eğitim soru ve cevapların alınmasıyla sona erdi.

Çocuklarda ‘Spor ve Sporcu Sağlığı’ konuşuldu
Üniversitemiz öğretim
üyelerinin konuşmacı olarak yer aldığı “Spor ve Sporcu Sağlığı” konulu seminer,
13 Şubat 2020 tarihinde
Atatürk Kongre Merkezi’nde
düzenlendi.
Sporcularına ve ailelere
yönelik sağlık, beslenme,
psikoloji ve veli antrenör
iş birliği konularında Yıldızspor’un düzenlediği seminere; Üniversitemiz Spor
Bilimleri Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Reşat Kartal, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör,
Yıldız Spor Kulübü Yönetim
Kurulu sporcular, sporcuları,
velileri ve antrenörler katıldı.
Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal; “Bugün çok önemli bir
seminer için buradayız.
Sporda üç önemli unsur
vardır. Bunlar beslenme, ka-

liteli antrenman ve dinlenmedir. Bunların üçü de birbiri ile dengeli olmalı.” dedi.
Sporcu kalp sağlığı üzerine
önemli çalışmalar yapan
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Başkanı Doç. Dr. Hasan Güngör; “Ani ölümlerin doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları ve ritim bozukluklarından
kaynaklandığını bildiğimiz
için çocuklarımızı mutlaka
sağlık taramasından geçirdikten sonra spora yönlen-

dirmeliyiz. Futbol oynayan
çocukların çok iyi bir taramadan geçirilmesi ve sağlık problemi olmadığından
emin olunması hayati önem
taşımaktadır.
Spor sahalarında ani ölümler nadiren görülse de, yaşandığında toplumumuzu
derinden üzmektedir.” diyerek çocukların taramadan geçmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak

futbolcularda ve özellikle
altyapı sporcularında kalp
sağlığı üzerine önemli bilgiler verdi.
Seminerde Diyetisyen Öznur Bilir, “Sporcu Beslenmesi”, Uzman Klinik Psikolog
Feride Lök, “Spor Psikolojisi ve Futbolda Psikolojik
Faktörlerin Önemi” ve Yıldızspor Altyapı Koordinatörü Ayhan Çiçek, ‘Neden
Futbol?’ konularında sunumlarını yaptılar.

Yaşam Boyu Göz Sağlığı Halk Eğitimi gerçekleşti
Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Aydın Altı Nokta Körler Derneği ve Aydın Efeler
Belediyesi iş birliği ile 12
Şubat 2019 tarihinde Aydın
Efeler Belediyesi Turistik
Park Konferans Salonu’nda,

Yaşam Boyu Göz Sağlığı konusunda halk eğitimi gerçekleştirildi.
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Pınar Okyay ve Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü

Dr. Eralp Atay koordinatörlüğünde, Göz Hastalıkları Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Çakmak,
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Dr. İsmail Çevik ve
Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda görevli Uzman Psikolog
Özge Çelik’in sunumları ile
eğitim gerçekleştirildi.
Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay’ın
halk eğitimi ile ilgili bilgilendirme konuşması ile
başlayan eğitimde, yaşam
boyu göz sağlığı kapsamında önlenebilir görme
kayıpları, bu hastalıkların
önlenmesi ve tedavileri ile

körlüğün psikolojik yönü
konuları çerçevesinde üç
sunum yapıldı. Sunumların
ardından Aydın Altı Nokta
Körler Derneği Başkanı Bayram Özen konuşma yaptı.
Toplumun her kesiminden
birçok kişinin katıldığı eğitimde, sunumlar ardından
katılımcıların soruları, görüş
ve önerileri alındı.
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Pınar Okyay ve Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay’ın kapanış
konuşmalarının
ardından
program sona erdi.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER

35

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Hastanemizde ‘Fıtık Günü’ kapsamında
ameliyatlar yapıldı
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim
Dalı tarafından ADÜ Fıtık
Günü kapsamında 21 Şubat
2020 tarihinde canlı ameliyatlar gerçekleştirildi.
Öğretim Üyeleri Bloğu Toplantı Salonu’nda, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdem
Ali Özkısacık ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran’ın açılışını yaptığı toplantıya, çevre illerden gelen
öğretim üyeleri ve asistanlar
katıldı.
İlk oturumun başkanlığını
Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran ve İzmir Kâtip Çelebi

Üniversitesi Atatürk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Erdinç Kamer’in yaptığı
toplantıda, Op. Dr. Haldun
Kar “Yama Kullanmadan
kompartmanlara
ayırma
yöntemi ile insizyonel hemi
tamiri” hakkında videolu
sunum yaptı. Prof. Dr. Sinan
Ersin ve Genel Cerrahi Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyemiz
Prof. Dr. Hakan Çevikel’in
ikinci oturumun başkanlığını yaptığı toplantıda; İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi
Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Genel Cerrahi Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fevzi Cengiz, Genel

Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Eyüp
Murat Yılmaz, Aydın Devlet
Hastanesi Genel Cerrahiden
Op. Dr. Erkan Karacan’dan
oluşan ekiple canlı ameliyat
gerçekleşti.

“Geçmiş
Zamanın
İzinde
Ephesus”
sergisi
düzenlendi

Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aras
Emre Canda ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyemiz Prof. Dr. Hedef Özgün’ün üçüncü oturumun
başkanlığını yaptığı toplantıda; Doç. Dr. Kemal Erdinç
Kamer, Doç. Dr. Eyüp Murat
Yılmaz Arş. Gör. Murat Demir’den oluşan ekiple canlı
ameliyat gerçekleşti.
Üniversitemiz İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Onur Tatar’ın “Geçmiş Zamanın İzinde
Ephesus” isimli fotoğraf sergisi, 12 Şubat 2020 tarihinde
Selçuk Kent Belleği Müzesi’nde açıldı.
Öğr. Gör. Dr. Onur Tatar’ın objektifinden Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Nikon’un destekleriyle uzun soluklu bir
çalışmanın sonucunda ortaya
çıkan Efes Antik Kenti fotoğraflarından oluşan “Geçmiş
Zamanın İzinde Ephesus” Sergisi’nde yer alan fotoğrafların
çekiminde özel ışıklandırma
sistemi ve ekipmanların yer
aldığını belirten Tatar, Selçuk
Efes Kent Belleği’nde çevre il
ve ilçelerden gelen sanatseverlerin ilgisinden memnun
olduğunu ifade etti.
Efes Antik Kenti’nin tarihi ve
büyülü atmosferini yansıtan
karelerden oluşan sergi büyük beğeni toplarken, serginin Selçuk Efes Kent Belleği’nde uzun süre açık kalacağı
belirtildi.
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Kariyer Günleri Açılış Töreni gerçekleşti
Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen Kariyer Günleri Açılış
Töreni, 24 Şubat 2020 tarihinde Didim MYO Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Açılış törenine; Didim Kaymakamı Mehmet Türköz,
Garnizon Komutanı Dnz. Alb.
Çetin Gülseven, Didim MYO
Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, İlçe Emniyet Müdürü
Yunus Dinç, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Recep Akdemir, Vergi Dairesi Müdürü Ali Cini,
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü
Ufuk Kurucu, İlçe Tarım Müdürü Alamettin Hatipoğlu,
Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Başkanı Şerif Erul, Mandarin Oriental Bodrum Hotel
yetkilileri, akademik ve idari
personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını
gerçekleştiren Didim MYO
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör.
Metin Polat, “Ülkemizin en
önemli gelir kaynaklarından
biri olan turizm sektörüne iş
gücü yetiştirmek amacıyla
eğitim veren Yüksekokulu-

muz, kurulduğu 2005 yılından itibaren
bölgemizin
ve ülkemizin
önde
gelen
turizm kuruluşları ile iş
birliği içerisindedir. Bu yoğun iş birliğinin en önemli
ayaklarından
biri olan ve gelenek haline
getirdiğimiz Kariyer Günleri etkinliğimizin ne mutlu
ki 10. yılına ulaşmış bulunmaktayız.” dedi.
Bir okulun başarısının en
önemli göstergelerinden birinin mezun öğrencilerinin
kariyer gelişimi olduğunu
vurgulayan Polat, “Öğrencilerinin hemen tamamının
istihdam olanağı bulduğu
Didim MYO, geçen yıl kurmuş olduğu Kariyer Merkezi ile başarılarını daha da
yükseltmek için çabalamaktadır. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Merkezi
tarafından da takdir edilmiş
ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından Yüksekokulumuza

teşekkür belgesi gönderilmiştir.” sözleriyle konuşmasına son verdi.
Didim Kaymakamı Mehmet Türköz konuşmasında
üniversiteli gençlere, genç
olmanın ve üniversiteli olmanın önemine değinerek,
“Üniversiteler, gençlere ufuk
açma noktasında yardımcı
oluyor. Bu noktada Didim
Meslek Yüksekokulu ile gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından, Kariyer Günleri’nin
açılış konuğu olan Mandarin Oriental Bodrum’un İşe
Alım Müdürü Kaan Eğriçam
ile İnsan Kaynakları Müdüresi Vuslat Sivri, otel hakkında sunum gerçekleştirdiler.

Otel hakkında bilgiler veren
Eğriçam ve Sivri, öğrenciler
ve tüm misafirlere teşekkür
ettiler.
Konuşmaların ve sunumun
ardından fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Aşçılık
Programı öğrencilerinin yemek tabaklarından oluşan,
Didim MYO Personeli Birol
Aydın’ın çekimlerini gerçekleştirdiği fotoğraf sergisinin
açılışı protokol üyeleriyle
birlikte gerçekleşti. Fotoğraf
sergisinin açılışının ardından düzenlenen kokteylde,
Aşçılık Programı öğrencilerinin Öğr. Gör. Mehmet Taş
ile birlikte hazırladıkları
yöresel lezzetlerden oluşan
yiyecekler, misafirlerden büyük beğeni topladı.

ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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Aydın Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 1. Toplantısı yapıldı

Hastanemiz Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
ve Türk Pediatri Kurumu
Aydın Şubesi tarafından 12
Şubat 2019 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Miletos
Salonu’nda Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 1. Toplantısı
düzenlendi.

makta, hem de referans
hastanelerinde çalışan hekimlerin en sık karşılaştığı
çocukluk çağının enfeksiyon
hastalıklarında tanı, tedavi
ve yönetim tartışmalarının
yapıldığı bilimsel toplantıya
çevre illerden gelen doktor
ve asistanlar katıldı.

Salgınların arttığı günümüzde hem birinci basa-

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Fahriye To-

sun ve Neonatoloji (Yenidoğan) Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Münevver Kaynak Türkmen’in ilk oturum başkanlığını yaptığı toplantıda; Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Kliniği Öğretim
Üyesi Prof. Dr. İlker Devrim
“Çoçukluk Çağında Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları”, Dokuz Eylül Üniversitesi

Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Nurşen Belet ise “Çocukluk
Çağındaki Toplum Kökenli
Pnömoniler” hakkında sunumlarını yaptı.
İkinci oturumun başkanlığını Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Ferah Sönmez ve Çocuk İmmünolojisi
ve Alerji Hastalıkları Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Duygu
Erge’nin yaptığı toplantıda,
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Dilek Yılmaz
Çiftdoğan “Döküntülü Çocuğa Yaklaşım”, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim
Dalı Başkanı Doç. Dr. Soner
Sertan Kaya ise “Ateşli Çocuğa Yaklaşım” konularına
dikkat çekti.
Soru cevapların ardından
teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle toplantı
sona erdi.
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Almanca dil eğitimi ve Almanya'da yükseköğretim
olanakları semineri gerçekleşti
yararlara dikkat çekti.
Öğrenci ve akademisyenlerin imkânlardan yaralanmasının yanı sıra bu faaliyetlerin artmasının önemine
dikkat çeken Yüce, disiplinlerarası programlarda projelerin yapılmasının Üniversitemiz adına farkındalık
ve tanınırlık oluşturacağına
dair öngörüsü olduğunu
dile getirdi.

Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve
Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Almanca
Dil Eğitimi ve Almanya’da
Yükseköğretim Olanakları”
semineri, 18 Şubat 2020
tarihinde Aydın İli Stratejik
Planlama ve Yenilik Merkezi
(AİSYEM) Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
Seminere; Alman Dili ve
Edebiyatı Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. K. Can Bulut, Fen
- Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim

Üyesi Gökhan Şefik Erkurt,
Dr. Öğretim Üyesi Meryem
Nakiboğlu, Yabancı Diller
Yüksekokulundan Almanca
Hazırlık Programı Öğr. Görevlisi Ulviye Karaca ile konuşmacı olarak Bielefeld ve
Akdeniz Üniversitelerinde
Öğretim Elemanı ve Alman
Akademik Değişim Servisinde (DAAD) koordinatörlük yapan Uzman Dr. Nilgün
Yüce katıldı.
Uzman Dr. Nilgün Yüce,
Üniversitemizin öğrenci ve
akademisyenlerine, Alman-

ca dil eğitiminin yanı sıra
Almanya’daki
üniversitelerde lisans ve lisansüstü
programlarda eğitim olanakları, barınma, iş olanakları, yaz kursları, gönüllülük
ve dil kampları ile ilgili
bilgi verdi. Ayrıca doktorasını tamamlamış akademisyenlere yönelik araştırma
bursları ve olanaklarının
nasıl yapılacağına dair yol
haritaları çizen Uzman Dr.
Yüce, yapılacak eğitim faaliyetlerinin ve girişimlerinin
her iki ülkenin eğitim ve
ilişkiler ağına sağlayacağı

Seminere, Üniversitemizin
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanlarının yanı sıra
Fen - Edebiyat Fakültesi,
Tıp Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi gibi birçok biriminden öğrenci ve personel, dinleyici olarak katıldıi.
Sunum sonrası uzmanlık
alanları çeşitlilik arz eden
dinleyiciler, Almanya’daki
eğitim, araştırma ve çalışma
olanakları ile ilgili sorularını yönelttikleri Dr. Nilgün
Yüce’ye ve seminerin düzenleyicisi Alman Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğretim
elemanlarına teşekkür etti.

Öğretim görevlimiz Ağrı’da seminer verdi
Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi M. Nimet Çavuş, 24 Şubat 2020 tarihinde
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, ‘YDS ve YÖKDİL Kolay Soru Çözme Teknikleri Semineri’ verdi.
Kültür ve Kongre Merkezi Anadolu Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminer, Didim MYO ve Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliğiyle Ağrı İbrahim Çeçen Vakfı tarafından düzenlendi.
Seminerde Öğr. Gör. Çavuş, dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak düzenlenen sınavlar için
genel tekrar yaparken dikkat edilmesi gereken
hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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DIGIFARMER projesinin dördüncü uluslararası toplantısı
gerçekleştirildi
Üniversitemizin proje
ortağı olduğu ve Aydın İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ERASMUS
Programı 2018 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar
- Yetişkin Eğitimi programı
kapsamında yürütülen Çift-

çilerin Dijital Becerilerinin
Geliştirilmesi (Developing

Farmers’ Digital Skills-DİGİFARMER) adlı projenin 4.
Ulusötesi Toplantısı, 18 - 19
Şubat 2020 tarihlerinde
proje ortağı Institut pro trénink pohostinnosti ev sahipliğinde Mikulov / Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin 4. ulusötesi toplantısına
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Taner
Arabacıoğlu ve Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı personeli

Çağrı Kesen katıldı. İki gün
süren toplantının ilk günü,
proje yönetimi ve uygulaması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, projenin fikri çıktıları olan eğitim
modülü için gereklilikler,
her bir proje ortağı tarafından hazırlanan öğrenme
kazanımları ve içeriklerin
son kontrolünün yapılması
konuları görüşüldü. Eğitim
Modülü, Avrupa Dijital Yeterlikler çerçevesinde tartışılarak son şeklini aldı.

Tüm ortakların dillerine
çevrilecek olan eğitim modülünün mobil uygulama ve
e-öğrenme platformlarına
taşınabilmesi, basılı eğitim
materyalleri,
e-öğrenme
platformunun eğitici tarafından kullanılması ve eğitim materyallerinin yüklenmesi, deneme eğitimlerinin
uygulanması, gerekli görev
paylaşımlarının yapılması
ile ulus ötesi toplantının ilk
günü sona erdi.

Proje toplantısının ikinci
günü, çiftçi ağının “Çiftçi
Platformu” yapılandırılması ve içeriklerinin belirlenmesi konuları tartışıldı ve
görev paylaşımları yapıldı.
Projenin uygulama kuralları, değerlendirme planı
ve yaygınlaştırma konuları
gözden geçirildi ve iş paylaşımları yapıldı. Proje ortağı
9 kurum/kuruluşun katıldığı
toplantı, genel değerlendirme ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.

İşveren Vekilliği Eğitimi gerçekleşti
Üniversitemiz İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi
(İSGB) tarafından düzenlenen, İSGB geçmiş dönem
faaliyetlerinin ve gelecek
planlamaların
anlatıldığı
ve İşveren Vekilliği Eğitimi’nin verildiği toplantı, 5
Şubat 2020 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Miletos
Salonu’nda gerçekleşti.
Toplantıya;
Rektörümüz
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Mehmet Aydın, fakülte dekanları, Yüksekokul ve meslek yüksekokul
müdürleri, daire başkanları,
İSGB Koordinatörü Öğr. Gör.
Nadir Savaş Öter, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi
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Mithat Evrim Demir ve İSGB
biriminde görevli iş güvenliği uzmanları katıldı.
İş sağlığı ve güvenliğinin
önemine değinen işveren
vekili Prof. Dr. Mehmet Aydın, bu sürecin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna
dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın,
yapılacak çalışmalarla Üniversitemizin daha güvenli
hale getirilmesi için bütün
çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin gereken hassasiyeti göstermesini istedi.
İSGB Koordinatörü Öğr. Gör.
Nadir Savaş Öter gerçekleştirdiği sunumunda, İSGB’nin
faaliyetleri hakkında bilgi
vererek yapılması planla-

nan eğitimler, sağlık gözetimleri, risk analizleri, acil
durum planları ve diğer İSG
faaliyetleri konusunda yö-

neticilerimizin yükümlülüklerini anlattı. Toplantı soru
-cevap bölümüyle sona erdi.

‘Milli Mücadelede Söke’ Paneli gerçekleşti
Üniversitemiz Söke İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Milli Mücadelede
Söke’ konulu panel, 5 Şubat 2020 tarihinde Fakülte
Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Panele; Söke Kaymakamı
Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Fatma Neval Genç, Rektör Danışmanımız Hüseyin
Turgut, Kuşadası Belediye
Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Söke Belediye
Başkan Yardımcısı Mustafa
İberya Arıkan, Genel Sekreter Yardımcımız Erdal Meşe,
akademik ve idari personel
ile öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan etkinlikte, Söke Halk Eğitim
Merkezi Gönüldağı Korosu
Atatürk’ün sevdiği türküleri
seslendirdi.
Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval
Genç’in moderatörlüğünde
gerçekleşen panelde Prof.
Dr. Genç, Söke’de verilen
milli mücadeleyi bir panelle
aktarmak düşüncesiyle yola
çıktıklarını ifade ederek pa-

nelistleri tanıttı.
Bu tür etkinliklerin Söke’nin
tarihine zenginlik katacağını belirterek “Atatürk’ün
Söke’yi Ziyaretleri” konulu
sunumuna başlayan Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş,
Atatürk’ün Söke’yi ziyaretlerini kronolojik olarak anlattı.
Güneş, “Atatürk’ün İzmir ve
Aydın’a olan ilgisini biliyoruz. Bu ilgi Kurtuluş Savaşı
dönemine kadar uzanmaktadır. Milli mücadele yıllarında da Atatürk’ün efe ve
zeybek kültürüne olan ilgisini, Yörük Ali Efe ve Demirci
Ali Efe ile özel yazışmaları
olduğunu ve bu bölgede
Kuvayı Milliye’yi desteklediğini biliyoruz.” dedi.
Dr. Fatih Özkurt “Atatürk ve

Ege Manevraları” konulu
sunumunda, sadece para
kazanma değil eğitim ve
öğretim amacını da taşıyan
Nazilli Basma Fabrikası’nın
önemini ve halka kazandırdıklarına dikkat çekti. Dr.
Özkurt, Atatürk’ün, komutanların ve bakanların tamamının Ege Manevrasına
katılmasını istediğini, dönemin devlet büyüklerinin orduya büyük önem verdiğini
söyledi. Sabiha Gökçen’in,
Ege Manevrası’nda başarılı
uçuşlar yaptığını belirten
Özkurt, Atatürk’ün Mursallı
muhtarına madalya verdiğini, manevrayı Germencik’ten
takip ettiğini, başarılarından
dolayı telgrafla orduya teşekkür ettiğini ifade ederek
konuşmasına son verdi.
Milli mücadele öncesi dö-

nemde Söke’deki Yunan
nüfusunun Türk nüfusundan fazla olduğunu belirten
Araştırmacı İ. Caner Genç
“Atatürk ve Forbes Fabrikası
Ziyareti” konu başlıklı sunumunda fotoğraflarla dönemi
yansıttı. Genç, şu anda işlevsel olmayan Forbes Fabrikası’nın Atatürk’ün geliş haberi üzerine düzenlendiğini,
Atatürk’ün bu gezi sırasında
ölüm tehlikesi geçirdiğini
anlattı. Sökelilerin mücadeleci yapılarından bahseden
Caner Genç, milli mücadele
dönemindeki kadın örgütlenmesine de dikkat çekti.
Soru - cevap bölümüyle devam eden panel, protokol
üyelerinin panelistlere teşekkür belgelerini vermesiyle son buldu.

Üç boyutlu anatomi atlası eğitim semineri gerçekleşti
Üniversitemiz Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı tarafından “Kütüphane Eğitimleri” kapsamında düzenlenen “Visible Body Human Anatomy
Atlas – 3 Boyutlu Anatomi
Atlası Eğitim Semineri,” 26
Şubat 2020 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Miletos
Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Merkez Kütüphane çalışanlarından Kütüphaneci H.
Serkan Atlıhan tarafından
verilen eğitime Üniversitemiz sağlık çalışanları ve öğrencileri katıldı.
Eğitimde ödüllü insan anatomi genel referans kaynağı
olan 5,000’in üzerinde etkileşimli, tıbbi olarak tutarlı
erkek ve kadın anatomik

yapısını içeren Visible Body
Anatomy Atlası hakkında
genel bilgiler verilerek uygulamalı kullanımı anlatıldı. Ayrıca, her yerden erişim
imkânı sağlayan Visible
Body Anatomy Atlası Mobil
uygulaması hakkında bilgi
verildi.
Eğitim soru - cevap bölümünün ardından sona erdi.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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Proje eğitim çalıştayı devam ediyor
Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarında görevli öğretim elemanlarının akademik
çalışmalar içerisinde daha
fazla yer almaları amacıyla
ilk etabı Buharkent Meslek
Yüksekokulunda (MYO) gerçekleştirilen proje eğitim
çalıştayının ikinci etabı, 4
Şubat 2020 tarihinde Koçar-

lı MYO’da gerçekleşti.
Proje Yazım Çalıştayı, Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarından 50 öğretim
elemanı, Üniversitemiz öğretim üyelerinden 5 eğitmen ve Koçarlı Belediyesinden 3 personel olmak üzere

toplam 58 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Çalıştayda; TÜBİTAK - 1001,
TÜBİTAK - 4004, TÜBİTAK
- TEYDEB, TAGEM AR-GE ve
AB Erasmus+ başlıkları altında toplamda 5 seksiyona
ayrılan gruplarda koordinatörler eşliğinde aktif proje
yazım eğitimi gerçekleştiril-

di. Eğitim sonunda katılımcılar tarafından yazılan projelere ait özet bilgiler tüm
gruplardaki öğretim elemanları ve eğitmenler eşliğinde değerlendirildi. Çalıştay sonunda farklı proje
seksiyonlarından toplamda
10 proje taslağı oluşturularak katılımcılara sunuldu.
Multidisipliner anlamda oldukça faydalı olan çalıştayda, birçok proje iş birlikleri
sağlandı. Verilen eğitimlerin
devam etmesi yönünde fikir
birliğine varılırken, taslak
projelerin ilgili kurumlara
sunulana kadar takip edilmesi konusunda kararlar
alındı.
Çalıştay sonunda, Buharkent
MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut
Kırmacı ve Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz
katılımcılara, eğitmenlere
ve destek sağlayan Koçarlı
Belediyesine teşekkür etti.
Çalıştay toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Yunanistan’da bayrağımızı gururla dalgalandırdık
Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulu (MYO)
öğrencileri, Yunanistan’ın başkenti Atina’da 19
– 23 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen
Uluslararası Akdeniz Şefler Yarışması’nda (1st Mediterranean Chef’s Competıtıon) ülkemizi temsil
etti ve beş madalya kazanarak bizi gururlandırdı.
Üniversitemiz Didim MYO ve Türk ve Dünya Mutfakları Araştırma Uygulama Merkezinin ortak organizasyonuyla Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek ve
Adem Poyraz koordinatörlüğünde, Didim MYO
Aşçılık Programı öğrencilerinden Ezgi Korkmaz,
Emre Hatip, Greek Desert kategorisinde klasman
birincisi, Best School of the Year kategorisinde Didim MYO Aşçılık takımı; Aykan Demirel, Buğrahan
Işık, Emre Hatip, Sena Sezen Kul, Ezgi Korkmaz
klasman ikincisi oldular.
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Öğretim Elemanlarımızın Projesine TÜBİTAK’tan destek
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) ile Tunus Yüksek
Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (MHESR)
arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü
çerçevesinde, 2019 yılında
açılan ortak araştırma projeleri çağrısı (2510 TÜBİTAK-MHESR) kapsamında
Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Bilgin
Bilgiç’in
yürütücülüğünü
yaptığı proje desteklenmeye hak kazandı.
Tunus Institution of Agricultural Research and Higher Education’dan Dr. Moez

Mhadhbi’nin ortağı olduğu ‘Theileria annulata’nın Immunojenik
Yüzey
Antijenlerinin
Genetik Çeşitlilik ve
Antijenik Değişkenliğinin
Karşılaştırmalı
Analizi; Tropikal Theileriosise Karşı Hibrit
Bir Aşı Prototipinin Tasarlanması için Tunus
ve Türkiye’deki Parazit
Popülasyonlarından
B-Hücre Aday Epitoplarının Tanımlanması”
isimli proje, yaklaşık
650.000 TL bütçe ile
destekleniyor.
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin
Bilgin Bilgiç’in yürütücü

olduğu proje ekibinde Prof.
Dr. Tülin Karagenç, Doç. Dr.
Serkan Bakırcı, Dr. Öğretim

Üyesi Selin Hacılarlıoğlu,
Arş. Gör. Dr. Metin Pekağırbaş yer alıyor.

Sık Görülen Ağrılar: Korunma ve Önlemler Eğitimi gerçekleşti
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim
Dalı ve Efeler Belediyesi iş
birliği ile “Sık Görülen Ağrılar: Korunma ve Önlemler”
konu başlıklı halk eğitimi,
19 Şubat 2020 tarihinde
Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi
Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Program, Aydın Efeler Bele-

diyesi Sağlık İşleri Müdürü
Dr. Eralp Atay, Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, Prof. Dr. Filiz Abacıgil,
araştırma görevlileri, öğrenciler ve halkımızın katılımı
ile gerçekleştirildi.
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Aydın Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü

Dr. Eralp Atay koordinatörlüğünde Halk Sağlığı Ana
Bilim Dalı Araştırma Görevlileri Dr. Mehmet Oğuz Türkmen, Dr. İsmail Çevik, Dr. Ezgi
Çamlık sorumluluğunda Tıp
Fakültesi 6. sınıf öğrenci
grupları sunumları ile bilgi
verdi. Eğitimde; “Ağrı nedir?, Ağrı çeşitleri nelerdir?,
Ağrı neden önemlidir?, Ağrı
ile ilişkili hastalıklar nelerdir?, Ağrı ile ilgili acil du-

rumlar nelerdir?, Ağrı tedavisinde ergonominin yeri ve
önemi?, Ağrı ile ilgili koruyucu uygulamalar nelerdir?,
Ağrıda akılcı ilaç kullanımın
önemi nedir?” konuları dinleyicilere aktarılarak ergonomi ile ilgili koruyucu davranışları içeren uygulamalar
gerçekleştirildi.
Katılımcılar, sektörler arası iyi bir uygulama örneği
olan bu eğitimlerin, Üniversitemiz ile Aydın halkını
buluşturduğunu; eğitimlerde görev alan genç hekimleri dinlemekten memnun
olduklarını ve anlatılardan
yararlandıklarını belirttiler.
Aydın Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp
Atay ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay’ın kapanış konuşmalarının ardından program
sona erdi.
ŞUBAT 2020 ADÜ HABER
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ATANAN AYRILANLAR

Ocak
2020
ATANANLAR
ÖMER ÖZDEN
SALİM KAYA
GÜLŞAH ŞÜKRAN KALE
ONUR OZAN ARSLAN
BEHİYE SARIYILDIZ
BİLGENUR ERGÜN
FATMA ELİF YAYLA
EZGİ ÇAMLIK
SİNEM YILMAZ
BİLAL BEDİRHAN AKBAŞ
MERVE GANGURAT
GİZEM ARAZ
MERT KARACA
TUTKU DEMİR
BUSENAZ CEMİLE UYSAL
SİNEM SÖNMEZ
ESMA KOCAMAN
ÇAĞLA AKARÇAY
UKTE BOZ
ÖMER FARUK TURANOĞLU
KÜBRA ÇETİNKAYA
MUTLU ADAK
ADEM ÜKTE
TEVFİK GÜNEŞ
ÖZLEM KILIÇ
BUKET GÜTMAÇ
FÜSUN PEKÜNLÜ PİŞGİN
ÜMMÜ KILINÇ
NURCAN ÇEVİK
ELİF ERDOĞAN

Atananlar
BİRİMİ

DEVLET KONSERVATUVARI
BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU
NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
REKTÖRLÜK
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİK
DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU
KUYUCAK MESLEK YÜKSEKOKULU
YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU
DEVLET KONSERVATUVARI

ANA BİLİM DALI
TÜRK SANAT MÜZİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
EVDE HASTA BAKIMI
RADYOLOJİ
ANATOMİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
HALK SAĞLIĞI
ÇOCUK CERRAHİSİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HAST.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ENDODONTİ
ENDODONTİ
PEDODONTİ
PEDODONTİ
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
ELEKTRONİK HABERLEŞME
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
-

Ocak
2020
AYRILANLAR
MEHMET KOLTAŞ
DİLARA AKIN
MEHMET EMİN AYHAN
REYHAN KÖSE
ATAKAN TURGUTKAYA
ENDER CAN
ŞÜKRÜ ATACAN ÖĞÜTÇÜ
ÇAĞAÇ YETİŞ
ESRA ÇÖL
HASAN DURĞUN

UNVANI
DOÇENT
ÖĞR.GÖR.
ÖĞR.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ÖĞR.GÖR.
ARŞ.GÖR.
DR.ÖĞR.ÜYESİ
MİMAR
HİZMETLİ (Ş)
HİZMETLİ (Ş)
HİZMETLİ (Ş)
HİZMETLİ (Ş)
HİZMETLİ (Ş)

Ayrılanlar
BİRİMİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU

UNVANI
ÖĞR.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
ARŞ.GÖR.
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

NEDENİ
VEFAT
NAKLEN
NAKLEN
NAKLEN
NAKLEN
NAKLEN
NAKLEN
NAKLEN
İSTİFA
NAKLEN
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