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Kıymetli ADÜ Haber okurları 

Üniversitemiz, temmuz ayını da ses getiren çalışmalara imza 
atarak; Ülkemize, İlimize ve Üniversitemize katma değer sağ-
layarak son derece verimli geçirdi.  Tüm dünyanın Covid-19 
kâbusuyla mücadele ettiği ve bazı ülkelerde ikinci dalgaların 
yaşandığı bu günlerde, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi 
geleceğe hazırlamak adına, pandemiye rağmen, tüm gayreti-
mizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Temmuz ayı denilince içimizi bir hüzün kaplıyor. 15 Temmuz 
denilince aklımıza, tam 4 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü’nün  
(FETÖ) düzenlediği 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde şehit 
verdiğimiz 251 vatan evlâdı geliyor. 15 Temmuz’da aziz mille-
timiz, canını siper ederek devletimize, milli birlik ve beraber-
liğimize, demokrasimize ve istikrarımıza göz diken bu hain 
darbe girişimine geçit vermemiştir. Gerek ülkemizde demok-
rasi bilincinin daima yaşaması, gerekse bir daha böyle hain 
darbe girişimlerinin yaşanmaması için bir bilim yuvası olarak 
görevlerimizi eksiksiz yerine getirme gayretindeyiz.

Geride bıraktığımız ayda 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanış-
ma Gününü birlikte yaşadık. Bu hain örgütü lanetledik. Kah-
raman milletimiz sayesinde hainler amaçlarına ulaşamadılar. 
Bizlerin bu destanı nesilden nesile aktarması elzemdir. Bu 
minvalde İlimiz Valiliğince düzenlenen “15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikle-
rine katıldık. FETÖ’nün hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde şehit kabirlerine çiçek bırakarak dualar 
ettik. 15 Temmuz’da yüce milletimizin ortaya koyduğu milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak ve ileri taşımak 
için gerek akademik, gerekse sosyal projeler anlamında üstümüze ne düşüyorsa fazlasını yapacağımızdan kim-
senin kuşkusu olmasın. 

Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi Müdürü Prof. Dr. Ethem Aktürk, bilim dünyasının saygın burslarından Alexander Von Humboldt Vakfı’nın ‘De-
neyimli Araştırmacı Bursu’na değer görüldü.  Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası arenada 
kabul görmesi bizleri mutlu etti. Dünyanın sayılı burslarından Alexander Von Humboldt Vakfı’nın ‘Deneyimli Araş-
tırmacı Bursu’ bu yıl Üniversitemize geldi. İnşallah devamı da gelecektir. Hocamızı elde ettiği başarıdan dolayı 
kutluyor başarılarının devamını diliyorum.

Ayasofya-i Kebir Camii’nde 86 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk Cuma namazını kılma şerefine nail olduk. Fa-
tih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u fethettiğinde ilk cuma namazını kıldığı ve fethin sembolü olarak cami-
ye dönüştürdüğü Ayasofya’nın toplumun ruh ikliminde bambaşka bir yeri vardır. Ayasofya’nın kalbimizdeki yeri 
bambaşkadır. Yeni statüsüyle Müslüman âlemini kucaklayacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ayasofya’nın 
ibadete açılması sadece Türkiye için değil, tüm İslâm dünyası için önem arz ediyor. Ayasofya’nın bugünkü durumu, 
Fatih Sultan Mehmed Han’ın fetih ruhunu şad etme yanında Akşemseddin’in maneviyatını gönlümüzde yeniden 
canlandırmaktır. Ayasofya’nın yeniden cami olması 567 yıllık bir haktır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 

Basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümünü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını İlimizde faaliyet 
gösteren basın mensuplarıyla kutladık. Bir milleti aydınlatma ve doğru yolu göstermede basın, bir mektep bir 
rehberdir. Basın, milletin müşterek sesidir. Mesai kavramı gözetmeden meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürri-
yetlerine saygılı, objektif bir yayıncılık anlayışı ile sorumluluk bilinci içinde özverili şekilde görevlerini ifa etmeye 
çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı buradan bir kez daha kutluyorum.

İlimizin ve Üniversitemizin gelişimine katkılar sunacak projelerimiz ile üretmeye, aydınlatmaya ve insanlığa kat-
kı sunmaya hız kesmeden devam edeceğiz. Bu yolda katkı sağlayan, emek veren, üreten ve destekleyen herkese 
sonsuz teşekkürler. Sağlıcakla kalın.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

REKTÖRÜMÜZDEN
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Danıştay 10. Dairesi’nin Aya-
sofya’nın camiden müzeye 
dönüştürülmesine dair 24 
Kasım 1934 tarihli Bakanlar 
Kurulu Kararını iptal etme-
siyle yeniden ibadete açılan 
Ayasofya Camii’nde Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş ilk 
cuma namazını kıldırdı. Ko-

ronavirüs önlemleri çerçe-
vesinde camide; maske, el 
dezenfektanı ve seccade da-
ğıtımı yapıldı. Cami dışında 
da binlerce kişi bu önemli 
günde yaşanan mutluluğa 
ortak oldu. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
İstanbul’u fethettiğinde ilk 
cuma namazını kıldığı ve 
fethin sembolü olarak ca-
miye dönüştürdüğü Aya-
sofya’nın toplumun ruh ik-
liminde bambaşka bir yeri 
olduğunu belirterek “Aya-
sofya’nın kalbimizdeki yeri 
bambaşka. Yeni statüsüyle 
müslüman âlemini kucakla-
yacak olmasının mutluluğu-
nu yaşıyoruz.” dedi. 

Ayasofya’nın ibadete açıl-
masının sadece Türkiye için 
değil, tüm İslâm dünyası 
için önem arz ettiğini ifade 
eden Üniversitemiz Rektörü 

Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir “Ayasofya’nın bugünkü 
durumu, Fatih Sultan Meh-
med Han’ın fetih ruhunu 
şad etme yanında Akşem-
seddin’in maneviyatını gön-
lümüzde yeniden canlandır-
maktır. Ayasofya’nın yeniden 
cami olması 567 yıllık bir 
haktır. Bizim içimizde genç-
lik yıllarımızdan beri bir 
Ayasofya sevgisi vardır. Çok 
şükür ki ezanın aslına dön-
dürülmesinden 70 yıl sonra 
Ayasofya da ibadete açıl-
mıştır.  Başta Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere emeği geçen 
herkesten Allah razı olsun.” 
dedi.

Rektörümüz, Ayasofya Camii’nde 
ilk Cuma Namazına katıldı 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
davetiyle Ayasofya-i Kebir Camii’ne giden 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 

Aldemir, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020 
tarihinde yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir 
Camii’nde ilk cuma namazına katıldı.
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Açılışa, Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Cumali Öksüz, Prof. 
Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Meh-
met Aydın, Anadolu Ajansı 
Aydın Büro Temsilcisi Ferdi 
Uzun, birim amirleri ve per-

sonelimiz katıldı.

Türkler geçmişteki 
dirayetli, vakur duruşunu 
15 Temmuz’da da gösterdi

Sergi açılışını gerçekleşti-
ren Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Dördüncü yılını 
idrak ettiğimiz 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü vesilesiyle sergimizin 
açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Bir taraftan 251 vatandaşı-
mızı bir gecede kaybetme-
nin hüznünü tekrar yaşar-
ken, diğer tarafta dünyada 
eşine rastlanmayan bir dire-
nişe imza atmanın gururunu 

yaşıyoruz. Türkler geçmişte 
göstermiş oldukları dirayet-
li, vakur duruşunu 15 Tem-
muz 2016 tarihinde de gös-
termiştir. Allah bayrağımızı, 
devletimizi, ezanımızı daim 
kılsın.” sözlerinin ardından 
şehitlerimizi rahmet, gazile-
rimizi minnet ile andı.

Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ilelebet payidar 
kalacaktır 

Hiçbir terör örgütünün gü-
cünün Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nden daha büyük 
olmadığını vurgulayan Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 
dediği gibi ‘Bayrağınız yok-
sa siz de yoksunuz, vatanı-
nız yoksa siz de yoksunuz.’ 
bizim şiarımız budur. Dola-
yısıyla Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti ilelebet payidar 
kalacaktır.” diyerek Anadolu 
Ajansı’nın göstermiş olduğu 
özverili çalışmalarla çekmiş 
oldukları fotoğrafları sergi-
lediğimizi belirtip kendile-
rine teşekkür etti. 
Üniversitemiz Devlet Kon-
servatuarı’nın hazırlamış 
olduğu 15 Temmuz Marşı 
eşliğinde sergi gezildi. Ser-
gi, 20 Temmuz 2020 tarihine 
kadar ziyarete açık olacak.

Anadolu 
Ajansı 
fotoğraflarıyla 15 Temmuz Sergisi 
açılışı gerçekleşti

Anadolu Ajansı 
fotoğraflarıyla 
15 Temmuz 

Sergisi’nin açılışı, 14 
Temmuz 2020 tarihinde 
Rektörlük Binası protokol 
girişinde gerçekleşti.
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Programa; Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir Didim Kayma-
kamı Mehmet Türköz, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Cumali 
Öksüz, Didim MYO Müdürü 
Öğr. Gör. Evrim Kamacı, si-
yasi parti temsilcileri, aka-
demik ve idari personelimiz 
ile 15 Temmuz öğrenci şehit 
aileleri ve gaziler katıldı.

Aziz milletimizin ve kahra-
man güvenlik güçlerimizin 

hain darbe girişiminin kar-
şısında gösterdiği onurlu 
duruşun, demokrasi zaferi-
nin dördüncü yıldönümün-
de düzenlenen etkinlik, 
Didim Merkez Camii İmamı 
Muhammed Karagülle tara-
fından Kur’an-ı Kerim tilave-
tinin okunmasıyla başladı. 
Ardından, 15 Temmuz Bel-
geseli, Şehit ve Gazi Olan 
Öğrencilerimizin Tanıtım 
Belgeseli gösterimleri ger-
çekleşti. 

‘Aziz milletimiz tarihimizin 
gurur dolu sayfasına bir 
yenisini ekledi’

Programın açılış konuş-
masını yapan Didim Kay-
makamı Mehmet Türköz, 
milletimizin 15 Temmuz’da 
gösterdiği kahraman mü-
cadele ile tarihimizin gurur 
sayfalarına bir yenisini ek-
lediğini ifade etti. Türköz, 
“Hain darbe girişimine karşı 
duran aziz milletimiz canı 
pahasına imanına, ülkesine, 
devletine, demokrasisine 
geleceğine ve egemenliğine 
sahip çıkmıştır. Bu cennet 
vatanın kahraman evlatla-
rı bütün terör örgütlerine 
karşı mücadelesini sürdüre-
cektir.” sözlerinin ardından 

şehitlerimizi yâd ederken 
kahraman gazilerimize şük-
ranlarını sundu.

‘Yüce milletimiz hiç 
tereddüt etmeden canını 
verdi’

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
15 Temmuz 2016’da Cum-
huriyeti ve onun değerleri-
ni yok etmeye çalışan, milli 
iradeye darbe vurmaya çalı-
şan hain bir şebekenin mil-
let tarafından engellendiği-
ni belirterek “15 Temmuz’da 
vatan, millet ve bayrak diyen 
milletimiz sokaklarda şehit 
oldu. Konu; vatan, bayrak ve 
millet olunca yüce milleti-
miz bu konuda hiç tereddüt 

15 Temmuz Şehitlerimizi ve 
Gazilerimizi andık

Üniversitemiz tarafından düzenlenen 15 Temmuz 
Öğrenci, Şehit ve Gazi Aileleri Vefa Programı, 
11 Temmuz 2020 tarihinde Didim Meslek 

Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
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etmeden canını verdi.” dedi.

‘Eşine rastlanmayan bir 
direnişe imza atmanın 
onurunu yaşıyoruz’ 

Cumhuriyetimizi ve aydınlık 
geleceğimizi yok sayma-
ya çalışan hain şebekelere 
karşı her zaman dik dur-
maya devam edeceğimizi 
vurgulayan Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Bir taraf-
tan 251 vatandaşımızı bir 
gecede kaybetmenin hüz-
nünü tekrar yaşarken diğer 
tarafta dünyada eşine rast-
lanmayan bir direnişe imza 
atmanın onurunu yaşıyoruz.” 
dedi. 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, şehitlerimize rahmet 
dileyerek gazilerimizi şük-
ran ve minnet ile andı.

‘Milletimiz vakur, cesur 
tutumuyla tüm dünyaya 
örnek oldu’

Milletimizin vakur, cesur 
tutumuyla 15 Temmuz 
2016’da tüm dünyaya ör-
nek olduğunu ifade eden 
15 Temmuz Gazisi Muhittin  
Şahbaz,  cesur tutumuyla 
vatanına, milletine ve milli 
iradeye sahip çıkan aziz mil-
letimizin onurlu duruşunu 
gelecek nesillere aktarmak-
tan şeref duyduğunu belirt-
ti. Şahbaz, “Dillere destan 
kahramanlıklarıyla beden-
lerini değerlere siper eden 
aziz şehitlerimizi ve gazile-
rimizi rahmet ve minnet ile 
yâd etmek bizim için bir gö-
nül borcudur. 15 Temmuz-
ları bir daha yaşamamak 
için bizlere düşen aklımızı, 
vicdanımızı sorgulamak-

sızın bir başkasına teslim 
etmemektir.” dedi. Şahbaz, 
vatanın bekası uğruna can 
veren şehitlerimize rahmet, 
gazilerimize hayırlı ömürler 
ve 15 Temmuz ruhunun her 
zaman canlı tutulmasını di-
ledi.

‘Bizde vatan sevgisi 
imandandır’ 

15 Temmuz şehidi Yasin 
Ağaroğlu’nun babası Osman 
Ağaroğlu, “Bu aziz vatanın, 
kalbi ay yıldızlı bayrağı için 
ürperen her vatan evladı bir 
ölür bin dirilir. Vatan sevgi-
si bizde imandandır. Kita-
bımızda şehit olmak vatan 
için ölmek vardır. Çünkü bi-
zim için ölüm bir yok olmak 
değil, en büyük mertebeler-
den birisidir. Zira vatan sev-
gisi imandandır. Yurdumun 

üstünde tüten son ocak sön-
medikçe kimsenin bu vata-
nın al bayrağını gönderden 
indirmeye, bu milleti esir 
etmeye ve bu vatanı işgal 
etmeye gücü yetmeyecektir.” 
dedi

Şehit olan oğlu hakkında 
bilgi veren, duygu ve düşün-
celerini paylaşan Ağaroğlu, 
“Bizi düşmanlara karşı üs-
tün kılan en mühim esaslar-
dan birisi ölürsem şehidim, 
kalırsam gaziyim idealinde-
ki inançtır.” diyerek şehitlik 
mertebesinin önemini vur-
guladı.
Program, Rektör Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, Didim 
Kaymakamı Mehmet Türköz 
ve Didim MYO Müdürü Ev-
rim Kamacı’nın şehit aileleri 
ve gazimize hediye takdimi 
ile sona erdi.
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Panele, Üniversitemiz Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet 
Aydın ve Prof. Dr. Cumali Ök-
süz, Kuyucak MYO Müdürü 
Prof. Dr. Hamdi Avcı, akade-
mik ve idari personelimiz 
katıldı.

“Tarihimiz ecdadımızın 
yazdığı destanlarla doludur” 

Açılış konuşmasını yapan 
Kuyucak MYO Müdürü Prof. 
Dr. Hamdi Avcı, “15 Temmuz 

2016 millet olmanın yüceli-
ğini, birlik olmanın gücünü 
gösterdiğimiz demokrasi 
zaferimizdir. Türk milleti 
tarihinde yaşadığı savaşla-
ra açlığa ve kıtlığa rağmen 
yeniden ayağa kalkmayı 
her zaman başarmıştır. Ba-
ğımsızlığını ve özgürlüğünü 
hiçbir şey ile değiştirmeye-
ceğini birçok kere dünyaya 
göstermiştir. Tarihimiz ecda-
dımızın yazdığı destanlarla 
doludur. 15 Temmuz gecesi 

de Türk milletinin kahra-
manlıklarına bir yenisini 
daha eklemiştir. Türk milleti 
demokrasi ve bağımsızlık 
nöbetine devam etmekte-
dir.” sözlerinin ardından 15 
Temmuz gecesi canlarını 
ortaya koyan şehitlerimize 
Allah’tan rahmet yakınlarına 
baş sağlığı diledi.

15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik gününe ilişkin 
video ve slayt gösteriminin 
ardından konuşmasını ya-
pan Nazilli Sağlık Meslek 
Yüksekokulu Müdürü, Nazilli 
İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Tuncay Ercan Sepetçi-
oğlu, ülkemizin anayasa ve 
demokrasi tarihi, 20. yy’den 
günümüze ülkemizdeki dar-
beler ve darbe girişimleri 
konularını dinleyicilerle pay-
laştı.

“15 Temmuz’un sivil bir 
tepki ve direnişle bastırılması 
azımsanmayacak bir öneme 
sahiptir”

Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepet-
çioğlu,“Demokrasi, hukukun 
üstünlüğü, halkın egemen-
liği gibi kavramlar emek is-
teyen ve zaman içerisinde 
topluma ve siyasal sisteme 
yerleşen unsurlardır. 15 
Temmuz 2016 tarihindeki 
darbe girişimi; kahraman 
Türk Halkı’nın, ordu içindeki 
darbecilerle savaşan kahra-
man askerlerin ve kahraman 
emniyet güçlerinin direnişi 
sonrasında başarısız bir dar-
be girişimi olarak Türkiye’de 
hafızalardan silinmeyecek 
bir iz bırakmıştır. Bu darbe 
girişiminin sivil bir tepki ve 
direnişle bastırılması azım-
sanmayacak bir öneme sa-
hiptir.” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü anma etkinliği 
gerçekleşti

Üniversitemiz Kuyucak Meslek Yüksekokulu 
(MYO) tarafından düzenlenen 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği, 

14 Temmuz 2020 tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.



   
TEMMUZ 2020   ADÜ HABER 7

“Batı medyası Türk halkının, 
Türk demokrasisini 
korumaya çalıştığını 
göstermekte sınıfta kaldı”

Aydın İktisat Fakültesi Dr. 
Öğr. Üyesi Ali Bilgenoğlu, 
Batılı yayın kuruluşlarının 
15 Temmuz gecesi sokak-
lara çıkan insanların ama-
cının sadece Recep Tayyip 
Erdoğan’nı desteklemek 
olduğunu savunduğunu 
belirtti. Bilgenoğlu, “Batılı 
yayın kuruluşları, Türk va-
tandaşlarının yakalanan 
askerlere işkence yapmakla 
suçlayarak pek çoğu gerçek 

olmayan rahatsız edici fo-
toğraflar yayınladı. Bütün bu 
açıklamalar batı medyasının 
15 Temmuz’da Türk halkının, 
Türk demokrasisini koruma-
ya çalıştığını ve bu uğurda 
vatandaşların hayatını kay-
bettiğini göstermekte sınıf-
ta kaldığını göstermektedir.” 
dedi.

Darbe sonrası süreçte batı 
dünyasının, Türkiye gibi ül-
kelere demokrasi ve insan 
hakları dersi vermenin ah-
laki zeminini kaybettiğini 
belirten Dr. Öğr. Üyesi Ali 
Bilgenoğlu, batılı yayın kuru-

luşlarında 15 Temmuz darbe 
girişimi sürecinde çıkan ha-
beri katılımcılarla paylaştı.

Program, Prof. Dr. Mehmet 
Aydın’ın Doç. Dr. Tuncay Er-
can Sepetçioğlu’na, Prof. Dr. 

Cumali Öksüz’ün Dr. Öğr. 
Üyesi Ali Bilgenoğlu’na te-
şekkür belgesi vermesi ile 
sona erdi.
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15 Temmuz 2016’da FE-
TÖ’nün hain darbe giri-
şiminin dördüncü yıl dö-
nümünde Aydın’da çeşitli 
etkinlikler gerçekleşti. Et-
kinlikler kapsamında ilk ola-

rak Tellidede Mezarlığı’nda 
anma programı düzenlendi.
Şehit kabirlerine çiçek bıra-
karak dua eden Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir “Türkler 
geçmişte göstermiş olduk-

ları dirayetli, vakur duruşu-
nu 15 Temmuz 2016 yılında 
da göstermiştir. Allah bayra-
ğımızı, devletimizi, ezanımı-
zı daim kılsın.”  sözlerinin ar-
dından şehitlerimizi rahmet, 
gazilerimizi minnet ile andı.
Atatürk Kent Meydanı’nda 
gerçekleşen protokol üye-
leri ve vatandaşların katıl-
dığı akşam programı saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başladı.

Program, Kuran-ı Kerim ti-
laveti, İlimiz  Valisi Hüseyin 
Aksoy’un konuşmaları ile 
devam ederken Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın halka hitabı kurulan 
dev ekranlardan izlendi. 15 
Temmuz Şehidi Nedip Cen-
giz Eker’in tanıtım videosu 
izleyenlere duygusal anlar 
yaşattı.
Program, şiir sunumu ve di-
ğer etkinliklerle devam etti.

Aydın’da 
15 Temmuz 
Şehitleri 
anıldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Aydın Valiliği tarafından düzenlenen 
"15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve 

Milli Birlik Günü" etkinliklerine katıldı.
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Koçarlı Kaymakamlığı, Ko-
çarlı Belediyesi, Koçarlı 
MYO ve Orman Genel Mü-
dürlüğü’nün düzenlendiği 
etkinlikte, 15 Temmuz şe-
hitleri anısına 251 adet fi-
dan dikildi. 

Etkinliğe; Aydın Vali Yar-
dımcısı Ömer Faruk Günay, 
Koçarlı Belediye Başkanı 
Nedim Kaplan, İl Emniyet 
Müdürü Mehmet Suat Ekici, 
İl Jandarma Alay Komutanı 
J. Alb. Mesut İnan, Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Aydın,  Koçarlı MYO Müdü-
rü Doç. Dr. Onur Yılmaz ile 
akademik ve idari perso-
nel, siyasi parti temsilcileri, 
meclis üyeleri, daire mü-
dürleri ve çok sayıda vatan-

daş katıldı.

Program, 251 demokrasi 
şehidimizin anısına gerçek-
leşen fidan dikimi sonra-
sında hatıra fotoğrafı çeki-
mi ile sona erdi.

Üniversitemizin çalışmaları 
hakkında bilgi veren Üni-
versitemiz Rektörü  Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Üniversitemiz Hastanesi, 

akademik ve idari birimle-
rin işleyişleri hakkında bil-
gi verdi.

Eğitime büyük önem ver-

diğini vurgulayan Vali Hü-
seyin Aksoy, “İlimizin ve-
rilerini daha iyi noktalara 
taşıyabilmek adına işbirli-
ği ve gayretle çalışacağız.” 

dedi.
Ziyaret, işbirliği çalışma-
larının görüşülmesi ve iyi 
dileklerin aktarılması ile 
sona erdi.

251 şehit için 251 adet fidan dikildi

Vali Aksoy Üniversitemizi 
ziyaret etti

Üniversitemiz Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Koçarlı Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan “15 
Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı” projesi kapsamında, Koçarlı Büyükdere Mahallesi Aydın 
Adnan Menderes Kent Ormanı girişinde bulunan alanda fidan dikimi gerçekleşti.

Aydın Valiliği 
görevine atanan 
Vali Hüseyin 

Aksoy, 7 Temmuz 2020 
tarihinde Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’e 
makamında iade-i 
ziyarette bulundu.
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‘Söke’de 15 Temmuz ve 
Türkiye'de Demokrasi’ paneli  
gerçekleşti

15 Temmuz ve Türkiye'de Demokrasi” başlıklı 
panel, 13 Temmuz 2020 tarihinde Söke İşletme 
Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Panele; Söke İşletme Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. F. Neval 
Genç, Söke Kaymakamı Tah-
sin Kurtbeyoğlu, Söke Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Mustafa 
İberya Arıkan, Söke Ticaret 
Borsası Başkanı Nejat Sağel, 
Söke Kent Konseyi üyeleri, 
siyasi parti temsilcileri, sivil 
toplum örgütleri, kamu ku-
rum amirleri ve akademisyen-
ler katıldı.

Söke İşletme Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. F. Neval Genç’in 
modaratörlüğünde gerçek-
leşen panelde, Avukat Neşe 
Menderes, Prof. Dr. Cemal 
İyem ve Dr. Öğr. Üyesi Halil 
Mutioglu konuşmacı olarak 
yer aldı.
Av. Neşe Menderes, ‘Kadın 
Hakları ve FETÖ Terör Örgü-
tünde Kadınların Araçsallaş-
tırılması’ Prof. Dr. Cemal İyem 
‘15 Temmuz ve Türkiye’ye 
Etkileri’, Dr. Öğr. Üyesi Halil 
Mutioğlu ise ‘Siyasi Açıdan 15 

Temmuz’ konu başlıklarıyla 
birer sunum gerçekleştirdi. 

Panel, soru-cevap bölümünün 
ardından sona erdi.
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Protokol Törenine, Tekno-
kent A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ali Akyol, Adnan Menderes 
Teknoloji Geliştirme A.Ş. Ge-
nel Müdürü Prof. Dr. Cemal 
İyem ve Aydın İş İnsanları 
Derneği Başkan Fikret Utku 

Uyanık ve yönetim kurulu 
üyeleri katıldı.

Atılacak adımlar her geçen 
gün daha iyiye gidecek

Teknokent’in bölgesel an-
lamda Aydın için önemli bir 
değer olduğunu belirten 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 

“Bölge içerisinde atılacak 
adımlar her geçen gün daha 
iyiye gidecek. Ülke ekono-
misine katkı sağlanması an-
lamında Aydın’ın öncelikle-
rinin de dikkate alınmasını 
önemsiyoruz.” dedi. Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, Ay-
dın İş İnsanları Derneği ile 
ADÜ Teknokent A.Ş. arasın-
da yapılan protokol kapsa-
mında, bölgedeki sinerjinin 
katma değerli ürünlere dö-
nüşmesinin yanı sıra üniver-
site- sanayi işbirliğinin böl-
gede daha aktif bir şekilde 
ilerletilmesi açısından da 
önemli bir adım olduğunu 
belirtti.

Çok güzel projelere imza 
atacağımıza eminiz 

Aydın İş İnsanları Derneği 
Başkanı Fikret Utku Uya-
nık “Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi ve ADÜ Tekno-
kent’e bakış açımız olum-
ludur. Teknoloji geliştirme 
bölgesinde faaliyette bu-
lunan ve bulunmak isteyen 
üyelerimiz var.

Çok güzel çalışmalara ve 
projelere imza atacağımıza 
eminiz. Bunun için ne gere-
kiyorsa sonuna kadar yapa-
biliriz.” dedi.

ADÜ Teknokent 
imzaladığı protokolle üniversite - 
sanayi işbirliğini geliştirecek

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. 
ile Aydın İş İnsanları Derneği Başkanlığı 
arasında, 13 Temmuz 2020 tarihinde 

Rektörlük Senato Salonu’nda İşbirliği Protokolü 
imzalandı.
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Üniversitemiz Sosyal Tesis-
leri’nde düzenlenen yeme-
ğe; Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Mehmet Aydın ve 
Ali Akyol, daire başkanları, 
Aydın Gazeteciler Cemiye-
ti Başkanı Semra Şener ve 
Aydın Büyükşehir Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanı Cem 
Ulucan ile çok sayıda basın 
mensubu katıldı.

Aydın Büyükşehir Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanı Cem 

Ulucan, basın meslek yasa-
sının önemini vurguladığı 
konuşmasında, “Gazeteciliğe 
duyulan saygınlığın artması 
için basın meslek yasası-
na ve buna paralel olarak 
internet yasasına ihtiyaç 
olduğunu bir kez daha vur-
guluyorum.  Umarım mes-
leğimiz tekrar eski saygınlı-
ğını kazanır ve sorunlarımız 
bir an önce çözülür.” dedi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Semra Şener, ta-
rihte neler olduğunu gaze-

telere bakarak anlamanın 
mümkün olduğunu ve bu-
nun çok kıymetli bir imkan 
olduğunu belirttiği konuş-

masında, “Bundan 100 yıl 
sonra hangi rektörler, hangi 
belediye başkanları, hangi 
kaymakamlar Aydın’a neler 

Üniversitemizde Basın Bayramı 
kutlandı

Basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümü 
ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı 
vesilesi ile Üniversitemiz, basın mensuplarını 

28 Temmuz 2020 tarihinde akşam yemeğinde 
ağırladı.
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katmışlar insanlar bugünkü 
gazetelerden öğrenecekler. 
Bu sebeple mesleğimiz çok 
kıymetli ve değerli.” dedi. Ba-
sın mensuplarının sorunları-
nı aktardığı konuşmasında 
Şener, Üniversitemiz İletişim 
Fakültesinin bölge için öne-
mine de dikkat çekti.

“Basın, milletin müşterek 
sesidir” 

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
bir milleti aydınlatma ve 
doğru yolu göstermede ba-
sının bir mektep ve rehber 
olduğunu belirterek “Basın, 
milletin müşterek sesidir. 
Mesai kavramı gözetmeden 
meslek ilkelerine uygun, kişi 
hak ve hürriyetlerine saygılı, 
objektif bir yayıncılık anla-
yışı ile sorumluluk bilinci 
içinde özverili şekilde gö-
revlerini ifa etmeye çalışan 
basın mensuplarımızın 24 
Temmuz Basın Bayramı’nı 
kutluyorum.” dedi. 

İletişim Fakültemizin lo-
komotif özelliği gösterme 
açısından oldukça önemli 
olduğunu vurgulayan Prof. 

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Çektiğiniz zorlukları biliyo-
ruz ve sorunlarınızı tanım-
lama gayreti içerisindeyiz. 
Ben Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi’nin rektörü ola-
rak söylüyorum kapımız her 
daim sizlere açık, bizlerle 
olan iletişimlerinizi bırak-
mayınız. Bir sivil senato 
oluşumu içerisine giriyoruz.  
Sivil senato içerisinde bir-
den fazla temsilciniz olsun, 
bizlerin göremediğini lütfen 
bize bildirin.” dedi.

“Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi var olduğu için 
biz buradayız” 

Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Türkiye’de ilk kez 
‘İnsansız Araçlar Meslek 
Yüksekokulu açıyoruz. Gu-
rurla ifade ediyorum,  Aydın 
Adnan Menderes Üniversi-
tesi Spor Kulübünü kurduk.  
Profesyonel ligde bir futbol 
takımımız olacak. Robotik 
ve Yapay Zekâ Enstitüsü’nü 
kurduk.  Bunlarla gurur duy-

mamız gerekir.  Aydın oldu-
ğu için Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi kuruldu, 
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi var olduğu için biz 
buradayız.” sözleri ile Üni-
versitemizde yürütülen pro-
je ve çalışmaları paylaştı.  

Program,  Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in basın 
mensuplarına ADÜ Basın 
Kartı ve hediye paketlerini 
vermesi ile sona erdi.
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Öğretim üyemizi tebrik 
eden Üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Yapılan bilimsel 
çalışmaların uluslarara-
sı arenada kabul görmesi 
bizleri mutlu etti. Hocamızı 
başarılarından dolayı kutlu-
yor başarılarının devamını 
diliyorum” dedi. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi olarak yapı-
lan bilimsel çalışmaların 
uluslararası arenada kabul 
görmesinin çok önemli ol-
duğunu söyledi.  Elde edi-
len başarıların önemli bir 
motivasyon kaynağı oldu-
ğunun da altını çizen Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Dünyanın sayılı bursla-
rından olan Alexander Von 
Humboldt Vakfı’nın ‘Dene-
yimli Araştırmacı Bursu’ bu 
yıl Üniversitemize geldi. İn-

şallah devamı da gelecektir. 
Hem değerli öğretim üye-
mize hem de üniversitemi-
ze hayırlı olsun” dedi. 

Dünyanın saygın ve ter-
cih edilen bilim destekle-
me kuruluşlarından olan 
Alexander Von Humboldt 
Vakfı, her yıl dünyanın fark-
lı ülkelerinden 500 bilim 
insanına Almanya’da araş-
tırma olanakları sunarken 
vakfın 140 ülkede, araların-
da 54 Nobel ödüllü olmak 
üzere 27 bin akademisyen 
ve araştırmacıdan oluşan 
geniş bir ağı da bulunuyor. 

Araştırmacının bilim-
sel başarıları ve bağımsız 
araştırma potansiyeli göz 
önünde bulundurularak ve-
rilen Humboldt Research 

Fellowship for Experienced 
Researchers, uzmanlık ala-
nı fark etmeden dünyanın 
her yerinden araştırmacıla-
ra verilebiliyor. Başvurula-
rın sadece %20’sinin kabul 
edildiği ve ülkemizde yılda 
ortalama üç bilim insanının 
desteklendiği burs kapsa-
mında, seçtikleri proje ile 
Almanya’da araştırma yü-
rütme imkânı sunuluyor. 
Ayrıca burs, akademisyen 
veya araştırmacının gele-
cek araştırmalarında yaşam 
boyu maddi katkıda bulun-
mayı da vaat ediyor.  Prof. 
Dr. Aktürk, burs kapsamında 
Münih Teknik Üniversitesi 
Fizik Bölümü’nde araştır-
malarını yürütecek.

Öğretim üyemiz, Alexander Von 
Humboldt Vakfı bursuna layık görüldü

Üniversitemiz Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik 
Bölümü Öğretim Üyesi, Nanoteknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Ethem Aktürk, bilim dünyasının saygın 
burslarından Alexander Von Humboldt Vakfı’nın 
‘Deneyimli Araştırmacı Bursuna değer görüldü.  
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Protokol töreninde; Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, Seval 
Kablo ortaklarından Ersin 
Turgut, Buharkent Belediye 
Başkanı Mehmet Erol, Bu-
harkent Meslek Yüksekoku-
lu (MYO) Müdürü Prof. Dr. 
Mesut Kırmacı ve Yükseko-
kul Sekreteri İbrahim Öztürk 
katıldı.

"Buharkent MYO’da 
hedefe yönelik ara eleman 
yetiştirilecek"

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Üniversitemiz Buharkent 
MYO bünyesinde Polimer 
Teknolojisi Programının 
Yükseköğretim Kurulu’na 

(YÖK) teklif edildiğini ve 
açıldığını belirtti ve “2021-
22 yılından itibaren öğrenci 
alması planlanan program-
da, öğrenciler derslerinin 
bazılarını, doğrudan Seval 
Kablo tarafından Buharkent 
OSB’de oluşturan sınıflarda, 
konunun uzmanlarından 
alacaklar. Böylelikle Buhar-
kent MYO’da hedefe yönelik 
ara eleman yetiştirilecek. 
Protokol kapsamında,  Se-
val Kablo, Polimer Teknolo-
jisi öğrencilerinden başarılı 
olarak mezun olanları istih-
dam edecek. Bu protokol ile 
Üniversitemiz bünyesinde 
iş garantili bir programımız 
hayata geçmiş oldu.” sözleri 
ile iş birliğinin ayrıntılarını 
paylaştı.

“Tesisimiz, Avrupa’nın da 
en büyük kablo üretim 
tesislerinden biri olacak”

Seval Kablo ortaklarından 
Ersin Turgut, Seval Kab-
lo’nun Buharkent Organize 
Sanayi Bölgesinde (OSB) 
300 dönümlük alan içerisine 
Denizli’de bulunan fabrika-
sını taşıma kararı almasıyla, 
Üniversitemiz ile görüşü-

lerek sektöre yönelik ara 
eleman ihtiyacının karşılan-
ması adına fikir birliği oluş-
turulduğunu bunun da iş 
birliğinin çıkış noktası oldu-
ğunu belirtti. Turgut, “Seval 
Kablo, 2019 da dâhil olmak 
üzere 6 yıl boyunca üst üste, 
Türkiye İhracat Şampiyonu 
olmuştur. Türkiye ve dün-
yadaki kalite belgelerini al-
maya hak kazanan ve kalite-
den ödün vermeyen üretim 
politikasıyla, çoğu Ortadoğu 
ve Avrupa’da olmak üzere 
yaklaşık 70 ülkede aktif ol-
mak üzere, toplam 90 ülke 
ile çalışan Seval Kablo 600 
kişilik dev bir ailedir. Aydın 
Buharkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nde entegre üretim 
tesisi projesi tamamlandı-
ğında, 150 dönümü kapalı 
150 dönümü açık olmak 
üzere toplam 300 dönüm-
lük alana sahip tesis sadece 
ülkemizin değil, Avrupa’nın 
da en büyük kablo üretim 
tesislerinden biri olacak ve 
istihdama büyük bir katkı 
sağlayacaktır.” sözleri ile 
Seval Kablo hakkında bilgi 
verdi.

Üniversite - Sanayi iş birliği adına, 
Üniversitemiz ile Seval Kablo arasında 16 
Temmuz 2020 tarihinde Rektörlük Makamında 

ikili iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversitemizde iş garantili 
programımız hayata geçti
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Ziyarette Nazilli Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekoku-
lu (MYO) Müdürü ve Sümer 
Kampüs Koordinatörü Doç. 
Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğ-
lu, Yıldız’a eşlik etti.

‘Sümerbank’ın Cumhuriyet 
Tarihinde çok büyük yeri 
var’

İlimizdeki kültürel mirasla-
rı, yöresel özellikleri, doğal 
güzellikleri tespit ederek 
projelerde değerlendire-
ceklerini söyleyen TUTAP 
Genel Başkanı Fikret Yıldız, 
bütün değerleri ile Aydın 
ilini tanıtmak için bir sefer-
berlik başlattıklarını ifade 

etti. Yıldız, “Sümerbank’ın 
Cumhuriyet tarihinde çok 
büyük yeri var. Bu önemin-
den dolayı burada bir ta-
nıtım çalışması yapacağız. 
Çünkü burada bir tarih var, 
yaşanmışlıklar var, hikâye-
ler var, duygusallıklar var. 
Sümerbank binlerce insana 
istihdam sağlamış ve bin-
lerce ailenin hikâyelerinin 
olduğu bir yer.” sözleri ile 
Sümerbank’ın önemine de-
ğindi.

‘Nadir şehirlerden bir 
tanesidir Aydın’ 

Üniversitemizin gerçekleş-
tirdiği Sümerbank Basma 

Fabrikası İdare Binası Si-
nema Salonu, Giriş Kapısı 
Restorasyon Protokolü ile 
Sümerbank’ta restorasyon 
çalışmalarının başladığını, 
bunun memnuniyet verici 
olduğunu belirten Yıldız, 
“Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi yetkililerini 
tebrik ediyorum bunları ya-
pabilmek büyük başarı. Ya-
kın tarihimizde zaten buray-
la ilgili bir yatırım yapılmış 

buranın restorasyonu  yapı-
lacak. Bazı birimlerin gün 
yüzüne çıkarılması onların 
hayat bulmasıyla ilgili ça-
lışmalar başlamış takdir 
ediyorum. Bizim amacımız 
Aydın’ı tanıtmak, Aphrodi-
sias’ı tanıtmak, Sümerbank’ı 
tanıtmak yani bir bütün ola-
rak düşündüğümüzde çok 
nadir şehirlerden bir tane-
sidir Aydın.” dedi.

TUTAP Başkanı Sümerbank’ı 
ziyaret etti

T ürkiye Uluslararası Turizm ve Tanıtım 
Platformu (TUTAP) Genel Başkanı 
Fikret Yıldız, 3 Temmuz 2020 tarihinde 

Sümerbank’ı ziyaret etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesinin üniversite-kent, 
üniversite-sanayi işbirlik-
lerini arttırmaya yönelik 
faaliyetleri ve Üniversite-

miz birimleri ile çalışmaları 
hakkında bilgi verdiği ziya-
ret, Hüsnü Elbir’in Üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir’e çiçek 
takdimi ile sona erdi.

AK Parti Efeler ilçe yönetim 
kurulundan rektörümüze ziyaret

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’i AK Parti Efeler İlçe 
Başkanı Hüsnü Elbir ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri, 28 Temmuz 2020 tarihinde makamında 
ziyaret etti.
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Bu yıl ADÜYÖS’e  56 fark-
lı ülkeden 1137 öğrenci 
adayı katıldı. Sınavla ilgili 
açıklama yapan Rektör Yar-
dımcısı ve Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Seçme Koordinas-
yonundan Sorumlu Prof. 
Dr. Cumali Öksüz, Üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir’in gö-
reve geldiğinden bu güne, 
Yükseköğretim Kurulu’nun  
(YÖK) yabancı uyruklu öğ-
renci politikalarına bağlı 
ve tüm sınavların titizlikle 
gerçekleştirildiğini söyledi.

‘Hedefimiz ADÜYÖS’ü 
dünyanın farklı 
merkezlerinde 
gerçekleştirmek’

Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Cumali Öksüz, yaban-
cı uyruklu öğrencilerin en 
nitelikli olanlarının Üni-
versitemiz için seçildiği 
ADÜYÖS’de bu yıl YÖK’ün 
önerisi üzerine kontenjan 
artırımı yapıldığını ifade 
ederek;  “Öğrencilerin iyi 
eğitimle mezun olmaları 
hedefini taşıyoruz. Sınavı-
mızı sıkı tedbirler ile ger-

çekleştirdik. Bu kapsamda 
maske ve dezenfektan da-
ğıtımı, ateş ölçümleri ya-
pıldı. Önceden dezenfekte 
edilen sınıflarda öğrenci-
ler sosyal mesafeye uygun 
bir şekilde aralıklı olarak 
oturdu” dedi. ADÜYÖS so-
nucunun Ülkemizde birçok 
üniversite tarafından tanın-
dığını ve Üniversitemizin 
bu konuda bir marka olma 
yolunda ilerlediğini belir-
ten Prof. Dr. Cumali Öksüz,  
gelecek yılki hedefin ADÜ-
YÖS’i dünyanın farklı mer-
kezlerinde gerçekleştirmek 
olduğunu vurguladı.

‘Sınav değerlendirmede 
ADÜ örnek bir uygulama 
gerçekleştiriyor’

Sınav sonuçlarının değer-
lendirilmesinde Üniversite-
mizde sadece doğru yanlış 
sayılarına bakılmadığını 
Madde Tepki Kuramı  (MTK) 
doğrultusunda öğrencilerin 

yetenek puanlarının da or-
taya konulduğunu belirten  
Prof. Dr. Öksüz, “Üniversite-
miz bu sınavda uyguladığı 
ölçme ve değerlendirme 
yöntemi ile örnek bir uygu-
lama gerçekleştiriyor. Öğ-
renciler elbette yaptıkları 
doğru ve yanlış sorulara 
göre değerlendiriliyor an-
cak; her bir soru kendi içe-
risinde madde güçlüğü ve 
özellikle madde ayırt edi-
cilik değeri bağlamından 
farklılaşarak toplamda öğ-
renciye ait bir yetenek pua-
nı elde ediliyor. Zor ve ayırt 
ediciliği yüksek soruları 
yapan öğrencilerin yetenek 
puanı, kolay ve ayırt edici-
liği düşük soruları yapan 
öğrencilerden daha yüksek 
oluyor. MTK yöntemini Tür-
kiye’de bildiğim kadarıyla 
ilk olarak biz uyguluyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda ÖSYM 
dâhil birçok kurumda kulla-
nılmaya başlanmasını bek-
liyoruz.” dedi.

ADÜ yabancı uyruklu öğrenci 
seçme sınavı başarıyla gerçekleşti

Üniversitemiz ve Ülkemizde öğrenim görmek 
isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin 
belirlenmesi için gerçekleştirilen Aydın 

Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Seçme Sınavı (ADÜYÖS) 5 Temmuz 2020 
tarihinde Ankara, İstanbul ve Aydın olmak üzere 
üç ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti.
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Kan bağışına Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, Rektör Yardım-
cılarımız Prof. Dr. Ali Akyol 
ve Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Erdal Meşe ile akademik ve 
idari personelimiz katıldı.

‘Hayat kurtaran tüm 
öğrenci ve personele 
teşekkürler’

Kan bağışına öncülük eden 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Kızılay ile gerçekleştir-
diğimiz kan bağışı etkin-
likleri bizim için bir gurur 
meselesidir. Üniversitemiz 
personeli ve öğrencileri çok 
duyarlılar. Kan bağışı, başka 
hayatlara destek olmak bizi 
bir arada tutan değerlerden 

bir tanesidir. Kurumumuzun 
kapısı, her zaman Kızılay’a 
açıktır.” sözleri ile Kızılay ile 
iş birliğini önemsediklerini 
vurguladı.

ADÜ ailesinin, 2018-2019 
eğitim öğretim döneminde 
ilçeler dâhil tüm birimleriy-
le yaklaşık 5000 civarı kan 
bağışı gerçekleştirdiğini be-
lirten Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Bugünün öğrenci-
leri, yarının yetişkinlerinin 
kan bağışı alışkanlığını ka-
zanması ayrıca büyük önem 
taşıyor.” dedi.

‘ADÜ ailesi kan bağışları ile 
örnek oluyor’

Pandemi döneminde kan 
stoklarının azalmasıyla sivil 
toplum örgütlerine, kamu 

kurum ve kuruluşlarına kan 
bağışı çağrısında bulunduk-
larını belirten Aydın Kızılay 
Kan Merkezi Müdürü Dr. 
Rıdvan Şenol “Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi çağ-
rımıza yanıt vererek duyarlı 
bir davranış örneği sergile-
di. Ayrıca ADÜ, 2006 yılında 
gönüllü kan bağışları ile 
bize ilk destek olan Üniver-
sitemizdir. Duyarlı davranış-
larından dolayı ADÜ Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir başta olmak üzere 

tüm personel ve öğrencile-
re teşekkür ederim.” diyerek 
18-65 yaş arası tüm sağlıklı 
bireyleri kan bağışına davet 
etti.

Aydın Kızılay Kan Merkezi 
Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, 
Üniversitemizde gerçek-
leştirilen kan bağışları için 
teşekkür ederek Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e altın ma-
dalya ve plaket takdiminde 
bulundu.

Üniversitemizde kan bağışı 
kampanyası düzenlendi

Üniversitemiz ve Aydın Kızılay Kan Bağış 
Merkezi iş birliğiyle 8 Temmuz 2020 tarihinde 
Rektörlük protokol girişinde kan bağışı 

kampanyası düzenlendi.
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 “Sporun ve sanatın 
birleştirici gücü 
kullanılacak”

Öğrencilerin ihtiyaçlarına 
göre projelendirilen fonksi-
yonel ve dinamik bir mekan 
haline gelecek olan ADÜ 
Genç Ofis’in çok yakında 
gençlerin hizmetine açıla-
cağını belirten Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “60’ın üze-
rindeki öğrenci toplulukları-
nın verimliliklerini artırmak, 
kendi aralarındaki iş birli-
ğini geliştirmek ve sporun 
ve sanatın birleştirici, ge-
liştirici gücünü kullanmak 
amacıyla Üniversitemizde 
açılması planlanan  “Gençlik 

Merkezi Genç Ofis” projesin-
de sona gelindi.” dedi.

“Devletimiz büyük, 
günümüz gençleri şanslı”

Binlerce öğrencinin yetişkin 
rollerine hazırlanıp sosyal-
leştiği Gençlik Merkezinin 
büyük önem taşıdığını vur-
gulayan Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, “Devletimiz çok 
büyük, günümüz gençlerine 
sundukları imkânlar gün 
geçtikçe daha da gelişiyor. 
Gençlere geleceğe güçlü 
hazırlanacak zemin oluştu-
ruluyor. Bu Sebeple 2023 ve 
2071 vizyonu büyük önem 
taşıyor.” sözleri ile günümüz 
gençlerine donanımlı bir 

eğitim hayatı sunulduğunu 
ifade etti.

“ADÜ Genç Ofis gençlik 
merkezi konseptinde 
hizmet verecek”

Aydın Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Cenap Fillikçioğlu, or-
taöğretim ve yükseköğretim 
kurumlarında öğrenim gö-
ren gençlerin eğitsel, sosyal, 
kültürel, sportif faaliyetle-
rinin geliştirilmesi, bağım-
lılıkla, mücadele, sosyal 
sorumluluk ve gönüllük al-
gılarının güçlendirilmesine 
katkı sağlayacak ADÜ Genç 
Ofisin, gençlik merkezi kon-
septinde hizmet vereceğini 
belirtti. Fillikçioğlu, “Genç 
ofisler; sosyal, sanatsal ve 
sportif faaliyetlerin yanı 
sıra gönüllülük, çevre bilin-
ci, sosyal sorumluluk proje-
leri, gençlik kampları, tarihi 
ve kültürel gezilerin de yer 
aldığı çok geniş bir yelpaze-
de faaliyet vermektedirler.” 
diyerek genç ofislerin işlev-
lerine değindi.

“İlimizin en büyük kamu 
yurdu olacak”

ADÜ Genç Ofisin ardından 
Merkez Kampüste inşaatı 
devam eden öğrenci yurdu-
nu ziyaret eden ADÜ  Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir ve Aydın Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Cenap Fillik-
çioğlu, Proje Müdürü Cenk 
Durmuş’tan bilgi aldı.

Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, İlimizdeki en büyük 
kamu yurdu olma özelliğini 
taşıyan yurdun 1.750 kişilik 
olduğunu, normal odaları-
nın yanı sıra engelli odaları-
nın da bulunduğunu belirtti. 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, “Öğrencilerimizi kendi 
evlatlarımızdan ayırmadan 
onlar için çalışıyoruz. İnşaa-
tı devam eden ve önümüz-
deki güz döneminde teslim 
almayı planladığımız yurt 
içerisinde futbol ve basket-
bol sahası, sosyal tesis de 
bulunduruyor.” dedi.

Rektörümüz, Genç Ofis ve öğrenci 
yurdu inşaatında incelemelerde 
bulundu

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Cenap Fillikçioğlu, 17 Temmuz 2020 tarihinde 

ADÜ Genç Ofis Merkezi’ni ve ADÜ Merkez Kampüste 
inşaatı devam eden öğrenci yurdunu ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu.  
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Üniversitemiz Didim Sosyal 
Tesislerinde 16-20 Eylül 
2020 tarihleri arasında ger-
çekleşecek olan finans eği-
tim seminerleri ile sosyal 
ve bilimsel aktiviteleri bün-
yesinde barındıran “Finans 
Kamp” konsepti itibariyle 
Türkiye’de bir ilk olarak ön 
plana çıkıyor.

İİBF Dekan V. Prof. Dr. Yusuf 
Kaderli, Ülkemizde düzenle-
nen Üniversitelerarası Para 
Yönetimi yarışmasını son 
yıllarda arka arkaya kazana-
rak ve ADÜSEM bünyesin-
de Türkiye’nin birçok ilinde 
düzenlenen temel borsa 

eğitimleri ile Üniversitemi-
zin finans alanında marka 
olma konusunda büyük yol 
kat ettiğini belirtti. Prof. Dr. 
Kaderli,  “150 kişilik bir ya-
tırımcı kontenjanı ile ilana 
çıkılan projeye aynı gün 
150 kişi kayıt yaptırarak 
kontenjanı doldurdu. Tür-
kiye’de konsepti itibariyle 
bir ilk niteliğinde olan bu 
kamp için daha ilk günden 
kontenjanların dolmasının 
Üniversitemizin artık bu ko-
nuda bir marka olduğunun 
kanıtıdır.” dedi.
Prof. Dr. Yusuf Kaderli, kon-
tenjanların dolmasının ar-
dından talebin devam et-

mesi nedeniyle 23-27 Eylül 
2020 tarihinde aynı kadro 
ve şartlarda “Finans Kamp” 

organizasyonunun bir kere 
daha tekrarlanmasının 
planlandığını belirtti.

“Finans Kamp” projesine 
yatırımcılardan yoğun ilgi

Üniversitemiz tarafından düzenlenen 
Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
(İİBF) Dekan V. Prof. Dr. Yusuf Kaderli 

danışmanlığında yürütülecek olan “Finans Kamp” 
projesi, kayıt için ilana çıkıldığı 23 Temmuz 2020 
tarihinde büyük ilgi ile karşılandı.

Toplantıya; Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Ali Akyol ve 

Aydın Sanayi Odası (AYSO) 
Meclis Başkanı Gökhan Ma-
raş, Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin, Yöne-

tim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Sinan Yılmaz, Genel Sekre-
ter Kerem Öden ve öğretim 
üyelerimiz katıldı.

Toplantıda, Üniversitemiz ile 
AYSO arasında hayata geçiri-
lebilecek ikili iş birliği proje-
leri ayrıntılı olarak ele alındı.

ADÜ ve AYSO İş Birliği Toplantısı 
gerçekleşti

Üniversitemiz ile Aydın Sanayi 
Odası (AYSO) arasında 
üniversite-sanayi iş birliği 

ön değerlendirme toplantısı, 14 
Temmuz 2020 tarihinde Rektörlük 
Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
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Türkiye’nin ilk orta-uzun 
vadeli para yönetimi yarış-
ması olma özelliğine sahip 
yarışmayı kazanan Mehmet 
Berkay Yılmaz, kendisine ve-
rilen sanal 1.000.000 TL’yi 
dokuz ay boyunca TEFAS 
platformlarındaki yatırım 
fonlarına yönlendirerek bu 
parayı yaklaşık 2.500.000 TL 
seviyesine çıkararak şampi-
yon oldu.

"Üniversitemiz para 
yönetiminde marka 
Üniversite"

Para yönetimi yarışmala-
rına öğrencileri yetiştiren 
Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. 
Yusuf Kaderli, Üniversitemi-
zin para yönetiminde marka 
Üniversite olduğunu, kaza-
nılan son başarı ile bunu 
ispatladıklarını ifade etti.

"ADÜ’lü öğrenciler büyük 
bir rekora imza attı"

Finans sektöründe çalış-
mak isteyen öğrenci aday-
larının Nazilli İİBF’yi seç-
melerinin isabetli bir karar 
olacağını vurgulayan Prof. 
Dr. Yusuf Kaderli, “Bundan 
önce dördü Boğaziçi Üni-
versitesi, ikisi ODTÜ, üçü İş 

Yatırım tarafından düzen-
lenen toplam 9 yarışma-
nın şampiyonu olan ADÜ 
öğrencileri 10. kez büyük 
ödülü alarak büyük bir 
rekora imza attılar.” dedi. 
Prof. Dr. Kaderli, vermiş 
olduğu destekler için Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’e 
teşekkürlerini iletti.

Üniversitemiz para yönetiminde 
yine şampiyon

Üniversitemiz Nazilli İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi (İİBF), Uluslararası 
Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisi 

Mehmet Berkay Yılmaz, Türkiye Kurumsal 
Yönetim Derneği (TKYD) ve Takasbank 
tarafından düzenlenen 14 Ekim 2019’da 
başlayıp 30 Haziran 2020’de sona eren 
“Üniversiteli Fon Sepetim” yarışmasını 
kazandı.

Aydınlı rektörden ADÜ’ye ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Sey-
fullah Okumuş’un da bu-
lunduğu ziyarette Aydınlı 
Rektör Prof. Dr. Nurullah 
Okumuş, AFSÜ’de yürütülen 
faaliyetler ve projeler hak-
kında bilgi verdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
sağlık hizmetlerinin öne-

minin arttığı bu günlerde 
yaptığı çalışmalardan dola-
yı Prof. Dr. Okumuş’u tebrik 
ederek Üniversitemiz Has-
tanesinin pandemi sürecin-
de yaptığı çalışmalar hak-
kında bilgi verdi.
Ziyaret, Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir’in Prof. Dr. Oku-
muş’a hediye takdimi ile 
sona erdi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
(AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, 8 
Temmuz 2020 tarihinde Üniversitemiz Rektörü 

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret 
etti.
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Dünya gündemini derinden sarsan Covid 19 pandemisi, birçok disiplini ilgilendiren sorunlar yumağı 
oluştururken üniversitemiz öğretim üyeleri alanlarıyla ilgili oluşan sorunlara açıklık getirmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda ADÜ Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Aksu salgının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirirdi. Fen-
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şakiroğlu Covid-19 pandemisinin psikolojik 
etkilerine dair ekibiyle yaptığı saha araştırmalarının sonuçlarını ADÜ Haber Dergisiyle paylaşırken ünlü 
blogger Klinik Psikolog Beyhan Budak, 65 yaş üstü bireylerde salgının neden olduğu psikolojik değişimleri 
anlattı.

Covid - 19  
pandemisinin ruh

sağlığımız üzerine
etkileri 
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Doç. Dr. Hatice Aksu

Travmatik etkenlerin 
toplum ve birey 
psikolojisi üzerinde 
olumsuz etkileri nelerdir? 
  
Ülkemiz salgın hastalık ne-
deniyle neredeyse ilk kez bu 
kadar olağanüstü günler ge-
çiriyor. Yıllar boyunca başlı-
ca terör ve doğal afetler gibi 
travmatik etkenlerin toplum 
ve birey psikolojisi üzerinde 
önemli olumsuz etkileri ol-
muştur. Hepsi de toplum ve 
birey üzerinde korku, kaygı 
yaratan, toplumsal ve bi-
reysel ilişkilerde korku ve 
güvensizlik doğuran etken-
lerdir. Travmaların birey ve 
toplum ruh sağlığı üzerinde 
ani ve sürekli etkileri olması 
beklenir. Travma karşısında 
daha kötümser yorumlar ya-
pılacak.  Şaşkınlık, çaresizlik, 
anlamsızlık, hiçlik ve boşluk 
duyguları gelişecektir. 

Salgının uzun vadede 
birey ve toplumun ruh 
sağlığı üzerinde ne gibi 
etkileri olabilir?

Kişinin kendisi ve sevdikle-
rine zarar geleceği korku ve 
endişesi koşullarda düzelme 
olmadığı takdirde kalıcı bir 
hal alabilir. Kişinin kendisi 

veya bir yakını bu salgın-
da hastalanmışsa, ciddi bir 
ölüm tehlikesi yaşamışsa, 
hatta tanıdığı veya bir sev-
diğini kaybetmişse travma-
tik etki daha şiddetli olabi-
lir. Bu kayıplarından sonra 
kendisine ve sevdiklerine 
bir zarar gelebileceği, has-
talanabileceği korkusu ciddi 
bir beklenti kaygısı yaratır. 
Huzursuzluk, endişe, uyku 
düzensizlikleri, kâbuslar, ge-
lecek endişesi, karamsarlık, 
mutsuzluk ile ilgili sürekli 
kaygılar gelişebilir. Özellikle 
daha önce benzer sıkıntılar 
geçirmiş kişiler yeni travma-
lardan sonra önceki belirti-
ler alevlenebilir. Kişisel ola-
rak baş etme düzeyi iyi olan, 
her şeye olumlu bakmaya 
çalışan, genelde iyimser ki-
şiler bile bu gerçek olaylar 
karşısında korku yaşayabilir. 

Salgın durumunda 
bireylerin yaşam kalitesi 
nasıl etkilenir?  
  
Ölüm gibi gerçek bir sonucu 
olan ve belirsizlikler içeren 
bir salgın durumunda kaygı 
duymamak olanaksızdır. Baş 
etme düzeyi iyi olan, geçmiş 
travmatik olaylarda uygun 
baş etme stratejileri gelişti-
rebilen kişiler yeni olumsuz 
durumları daha iyi yorumla-

yabilir, kendisi ve çevresi için 
olumlu, yararlı girişimlerde 
bulunabilir, yöntemler ge-
liştirebilir. Aile ve diğer top-
lumsal alanlarda karışıklık 
ve düzensizlik yaratan kaygı-
lı ve depresif kişilerin bunu 
çevrelerine aktarabilme 
potansiyeli bulunur. Dolayı-
sıyla bir salgın hastalık du-
rumunda da bireyin yaşam 
kalitesinin azalacağı, kendini 
rahat ve emniyette hissede-
meyeceği için, dünyaya ve 
çevresine güveninin azala-
cağı, birçok çevresel olaya 
şüphe ile yaklaşacağı, kendi-
sini mutsuz hissedeceği için 
gergin ve öfkeli olabileceği 
öngörülebilir.

Salgının ruh sağlığı 
üzerindeki ilk ve sonraki 
etkileri nelerdir?

Salgının ruh sağlığı üzerin-
deki ilk etkileri değişik dere-
celerdeki kaygı ve endişedir. 
Kısa ve orta dönemde hasta-
lığın sağlık üzerindeki doğ-
rudan ve dolaylı etkilerinin 
yanı sıra, ekonomik sorunlar, 
yaşam kalitesinin düşmesi, 
aktif sosyal ilişkilerin azal-
ması veya bozulması, işsiz-
lik gibi nedenlerle ortaya 
çıkması olası en önemli so-
run depresyon ve kaygı bo-
zukluklarıdır. İnsanlar farklı 
oranlarda normal sosyal 
ilişkilere bir miktar yaban-
cılaşmış, endişeli, korkulu, 
mutsuz, kızgın, uyum meka-
nizmaları bozulmuş olarak 
döneceklerdir. Eski düzeye 
dönmek zaman alacaktır. 
Çünkü toplum farklı derece-
lerde bir travma geçirmiştir. 
Birbirine temas etmekten 
korkacak, içten, coşkulu bir 
araya gelmeler, paylaşımlar 
azalacak, kişiler arası güven 
sorunu yaşanabilecektir. Ka-
ramsarlık, beklenti kaygısı, 
kaçınma davranışı, insan 
ilişkilerinde uyum sorunla-

rı, insanların kendini ifade 
etme, paylaşma ve iletişim 
yollarının azalması, yalnızlık 
duygusu bir süre devam ede-
cektir.        

Salgının aile yapısına ne 
gibi etkileri olabilir? 

Aile bireylerinin salgından 
etkilenme düzeyleri temel 
aile yapısıyla doğrudan iliş-
kilidir. Karşılıklı anlayışın, 
sevginin ve saygının var 
olduğu, iletişimin sağlıklı 
bir şekilde sürdüğü bir aile 
yapısında mevcut sorunlar 
paylaşım, destek ve dayanış-
ma yönünde olacaktır. Ter-
sine, çeşitli geçimsizliklerin, 
uyumsuzlukların bulunduğu, 
aile bireylerinin birbirlerine 
karşı olumsuz davrandığı, 
tahammülsüz olduğu aile 
yapılarında yıpratıcı tartış-
malar, sürtüşmeler artacak, 
en uç noktada şiddet dav-
ranışı ortaya çıkacaktır. Aile 
bireylerinin diğer sosyal iliş-
kileri azalacağı için başkala-
rıyla iletişim kuramayan aile 
bireyleri geçmiş ve güncel 
sorunları yeniden gündeme 
getirecek, karşılıklı suçlama-
lardan doğan gerginlikler 
geçimsizliği şiddetlendire-
cektir. Birçok kaygı türlerin-
de olduğu gibi birbirleriyle 
daha çok zaman geçirmek 
zorunda kalan aile bireyle-
rinde sağlıkla ilgili kaygılar 
ve diğer saplantı ve kaygı 
türleri de bulaşıcı olabilir. 
Kaygı da virüs gibi bulaşı-
cıdır. Bu nedenle bireylerin 
kaygılarını kontrol edile-
bilir düzeyde sınırlamaları, 
birbirlerine aşırı karışma ve 
müdahaleden kaçınmaları, 
hastalıktan normal öneri-
len önlem araçları dışında 
birbirlerini aşırı denetleme-
meleri gerekir. Burada da 
karşılıklı uyum ve anlayış 
önemlidir.     
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Pandemi döneminin 
psikolojik etkileri 
nelerdir?

11 Mart’ta Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından koro-
navirüsün pandemi olarak 
ilan edilmesi ve Milli Eği-
tim Bakanlığı ile YÖK’ün 
kararı neticesinde okullara 
ara verilmesi ile uzun bir 
gönüllü karantina süreci 
başladı. Bunları müteaki-
ben 20 yaş altı ve 65 yaş 
üstüne getirilen sokağa 
çıkma yasağı ile bu gönül-
lü karantina zorunlu bir 
evde kalma sürecine dön-
dü. Karantina, her ne kadar 
salgının yayılma hızını ya-
vaşlatmakta ve insan sağ-
lığını koruyucu bir özelliğe 
sahip olsa da çeşitli nega-
tif psikolojik sonuçlarla da 
ilişkili olabilmektedir (Bro-
oks ve ark. , 2020). Bu ne-
denle psikolojik sağlamlı-
ğımızın, duygu düzenleme 
ve öz kontrol becerileri-
mizin, sosyal desteğimizin, 
özsaygımızın, sorun çözme 
becerilerimizin test edildi-
ği bir dönemin içine girmiş 
olduk.

Pandemi sürecinde 
yaptığınız saha 
çalışmaları hakkında 
neler söyleyeceksiniz? 
  
2020 Covid-19 pandemisi-
nin psikolojik etkilerine dair 
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi Psikoloji Bölümü 
öğretim üyesi olarak yönet-
tiğim bir ekiple araştırma-
lar yaptık. İki grup olarak 
çalıştık. Her iki grup da kli-
nik psikoloji yüksek lisans, 
doktora ve aile danışman-
lığı yüksek lisans öğrencisi 
psikologlardan oluştu.

Pandemi sürecinde 
strese neden olan 
faktörler nelerdir?

1. Belirsizliğe tahammül: 

Genel olarak bilimsel bul-
gular karantina süresi 
arttıkça yaşanan stresin 
yükseldiğini ve karantina 
süresindeki belirsizliğin 
bu stresi daha da yoğun 
yaşamaya neden olduğunu 
göstermektedir (Hawrylu-
ck, et al. , 2004). Yaptığımız 
çalışmada belirsizliğe ta-

hammül düzeyi ile pande-
mi stresi arasında güçlü bir 
ilişki bulduk. Belirsizliğe 
tahammül edemeyen in-
sanların pandemi sürecin-
de daha yoğun stres yaşa-
dıkları ortaya çıktı.
 
2. Bulaşma korkusu

Üç tür bulaşma 
korkusundan söz etmek 
mümkün: 

2a. Ya bana bulaşırsa

2b. Ya bir sevdiğime bula-
şırsa

2c. Ya benden bir sevdiği-
me bulaşırsa

En çok strese neden olan 
korkunun 7 yaş öncesi için 
ya bana bulaşırsa, daha 
büyük çocuklar için ise 
benden sevdiğim birine 
bulaşırsa korkusu olduğu 
bilinmektedir. Bunun nede-
ni ise küçüklerin benmer-
kezci olmaları nedeniyle 
kendileri odaklı olurken 
daha büyükler için ise 
medyada konu aktarılırken 
65 yaş üstünün risk altında 
olduğu ve çocukların ise 
taşıyıcı olarak onlar için 
risk oluşturduğu vurgusu-
nun sıklıkla yapılmasıdır. 
Bu genç bireylerde, ya bü-
yüklere bulaştırırsam kay-
gısı oluşturmaktadır. 

3. Boş zaman can sıkıntısı 
ile baş edememe

İnsanların belki de doğdu-
ğu günden beri hiç pande-
mi sürecindeki kadar boş 
zamanı olmamıştı. Özel-
likle kurstan kursa koş-

turulan, sınavdan sınava 
hazırlanan çocuklar için 
bu kadar boş zaman, can 
sıkıntısı riskini arttırıyor. 
Boş zamanı dolduracak et-
kinliklerin az sayıda ya da 
o zaman dilimi içinde gi-
rişilen etkinliklerin tatmin 
ve uyarıcılık açısından ye-
tersiz olması durumu boş 
zaman can sıkıntısı olarak 
adlandırılmaktadır. 2003 
yılında Kanada’daki SARS 
karantinasında en çok bil-
dirilen duygu %62 ile can 
sıkıntısı olmuş bunu yal-
nızlık hissi ancak %38.5 ile 
takip edebilmişti. Bu yoğun 
can sıkıntısı durumlarında 
çocukların elinin altındaki 
tablet, telefon, bilgisayarla 
haşır neşir olmaları, onları 
o durumun sıkıntısından 
kurtaracağı için pekişir ve 
sorunlu teknoloji kullanımı 
için ortam hazırlayabilir. 
Boş zaman can sıkıntısı ile 
baş etme kabiliyeti, bu sı-
kıcı halden kurtulmak için 
yapılacak dürtüsel davra-
nışlardan bizi koruyabilir. 
Bu dürtüsel davranışlardan 
bir tanesi de gereksiz yere 
teknolojik alet kullanımı 
olabilir.
Yaptığımız çalışmada, boş 
zaman can sıkıntısı ile baş 
etme sorunu yaşayan in-
sanların pandemi sürecin-
de daha fazla stres yaşa-
dıklarını bulduk. 

4. İstekleri ertelemede 
zorluk yaşamak 
(Dürtüsellik)

 Dürtüselliği yüksek kişi-
ler isteklerini ertelemekte 
zorluk çekerler. Bu duruma 
çocuklarda daha çok rast-
lanır. Bu kişiler kontollü 

Pandemi sürecinin psikolojik etkileri ve önlem 
alma davranışları analizi
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tepkiler yerine daha oto-
matik tepkiler verirler ve 
hedef odaklı davranışlarda 
bulunmakta zorluk çeker-
ler. Dürtüsellik karantina 
benzeri durumlarda stres 
arttırıcı bir faktör olabilir. 
Dışarıda alışveriş merkezi-
ne, sinemaya, spor salonu-
na, parka, okula, arkadaşla-
rına, eğlence merkezlerine, 
kurslara, sahile gidememek 
dürtüsel kişiler için daha 
zorlayıcı olmaktadır.

5. Evcil hayvan sahibi 
olmak 

Yaptığımız çalışma evcil 
hayvan sahibi olan kişi-
lerin pandemi sürecinden 
psikolojik olarak daha az 
hasarla çıktıklarını göster-
di. İnsanlar arası temasın 
yasaklandığı bu süreçte 
evcil hayvanların bu temas 
rahatlığını sağladığı düşü-
nülebilir. 

Çalışma 2:
Salgına önlem alma 
davranışlarının analizi

Analiz sonuçlarına göre ka-
dınların erkeklerden daha 
fazla önlem aldığı, algılanan 
faydalılığın, algılanan zorlu-
ğun ve problem odaklı-iyim-
ser baş etme yaklaşımının 
önlem alma davranışı mik-
tarını belirlediğini saptadık. 
Önlemin algılanan fayda-

lılığı değişkenin problem 
odaklı-iyimser baş etme ile 
önlem alma davranışı ara-
sındaki ilişkiye ve önlemin 
algılanan zorluğu ile önlem 
alma davranışı arasındaki 
ilişkiye aracılık ettiği bulun-
muştur. Yani alınacak önlem 
ne kadar faydalı algılanırsa 
önlem o kadar çok uygulan-
maktadır. Bununla birlikte 
önlemin algılanan zorluğu 
arttıkça önlemin alınma 
miktarı azalmaktadır.

Maddeler 
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Dışarıdan geldiğimde ellerimi bol su ve sabun ile yıkadım %96

Evden dışarı çıkmam gerektiği durumlarda maske taktım %93

Evden dışarı çıkmam gerektiği durumlarda fiziksel (sosyal) mesafeye dikkat ettim %87

Hapşırırken bir peçete ya da kolumun iç kısmı ile ağzımı kapattım %86

Kalabalık yerlere gitmekten kaçındım %83

Evden dışarı çıkmam gerektiği durumlarda fiziksel (sosyal) mesafeye dikkat ettim %81

Virüs riski nedeniyle iş ya da tatil seyahatlerimi iptal ettim %79

Virüs bulaşma riskinden dolayı eve misafir davet etmedim %79

Dışarıdan geldiğimde giysilerimi hemen değiştirdim %77

Birlikte yaşadığım insanların kullandığı çatal ve kaşıklar yüksek sıcaklıkta yıkanmadan onları kullanmadım %76

Dışarıda olduğum süre boyunca dezenfektan/kolonya kullandım %61

Evin içinde bulunan yüzeyleri çamaşır suyu, sirke vb. ile temizledim %60

Virüs nedeniyle temel ihtiyaçlarımı karşılamam gereken durumlar dışında evden çıkmadım %60

Alışveriş sonrası poşetleri ve aldığım ürünleri dezenfekte ettim %56

Salgın nedeniyle bağışıklığımı güçlendirecek tarzda beslenmeme dikkat ettim %54

En az 1 hafta yeterli su ve gıda depoladım %51

Tüm aile üyeleri ayrı havlu kullandı %46

Dışarıdan geldiğimde giysilerimi yıkadım %44

Her yüzeye dokunuşumda elimi yıkadım ya da dezenfekte ettim %39

Evden dışarı çıkmam gerektiği durumlarda eldiven taktım %30

Evde maske taktım %2

Evde eldiven taktım %1

Ülke genelinde 60 ilden toplanan veriye göre önlem alma miktarları aşağıdaki gibidir:
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ÖNLEM ALMA NEDENLERİ YÜZDELER

Ailemi korumak için  %97.9

Kendimi korumak için  %97.6

Toplumu korumak için  %87.3

Virüsün bulaşmasından korktuğum için  %85.6

Virüsün neden olduğu hastalık ağır ve acı dolu olduğu için  %84.9

Bilim insanları önlem alma konusunda uyarıda bulunduğu için   %76.2

Çevremdekilere örnek olmak için   %44.5

Virüs açısından riskli bölgede yaşadığım için  %32.1

Bağışıklık sistemimin zayıf olduğunu düşündüğüm için  %32.1

Yaşım yüksek olduğu için  %30.1

Diğer insanlar da önlem aldığı için  %26.7

Siyasetçiler önlem alma konusunda uyarıda bulunduğu için  %17.4

Neden önlem alındığı konu-
suna gelindiğinde ise, ken-
dimi korumaktan çok ailemi 
korumak için cevabının işa-
retlendiği görüldü. Önlem 

alma nedenlerine yönelik 
yapılan frekans analizinde 
katılımcıların %97,9’unun 
seçimi ile “Ailemi korumak 
için” en çok işaretlenen 

madde olurken, bu madde-
yi katılımcıların %97,6’sının 
seçimi ile “Kendimi korumak 
için” maddesi takip etmiştir. 

Diğer önlem alma nedenle-
rine ilişkin değerler aşağı-
daki tabloda özetlenmiştir.
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Beyhan Budak
Uzman Klinik Psikolog / Blogger

“65 yaş üstü insanlarımızın 
fiziksel sağlığını korumak 
için onları toplumdan izole 
ettik”

Sokağa çıkma yasakları ilk 
olarak 65 yaş üstü insanla-
rımız için ilan edildi ve en 
son bu grup için kaldırıldı. 
65 yaş üstü insanlarımızın fi-
ziksel sağlığını korumak için 
onları toplumdan izole ettik. 
Belki en yakınları ile bile 
görüşmedikleri için uzun bir 
dönem yalnız kaldılar. Çoğu 
zaman ilk dikkat edilen şey 
fiziksel sağlıktır. Ancak fizik-
sel ve ruhsal sağlık birbirinin 
ayrılmaz birer parçasıdır ve 
birinden birine zarar gelince 
diğeri de olumsuz etkilenir. 
Yaşlı insanların bu süreçte 
yaşadıkları belirsizliğin, yal-
nızlığın ve kaygının onların 
ruhsal durumları üzerinde 
olumsuz etkileri olmuştur.

“Yaşlı insanlar kriz 
durumlarında psikolojik 
zorluklara karşı daha 
kırılgan olabilmektedirler”

İnsanın psikolojik iyilik ha-
linin sürekliliğini psikolojik 
bağışıklığının güçlü olması 

ile açıklayabiliriz. Psikolojik 
bağışıklık hayattan aldığımız 
keyif, kendimiz için yaptıkla-
rımız, arkadaşlık ve aile iliş-
kilerimiz olması ile güçlenir. 
Psikolojik bağışıklığı güçlen-
diren bu öğeler, evde yalnız 
başımıza kaldığımız zaman 
çoğunlukla yapamayacağı-
mız şeylerdir. İnsanın yalnız 
hissetmesi, geleceğin ne 
getireceğini bilmemesi ve 
her an yaşam kaygısıyla ha-
yatına devam etmesi psiko-
lojik bağışıklığı zayıflatır ve 
sonrasında depresyon, kaygı 
bozukluğu, panik bozukluk, 
obsesif kompulsif bozukluk 
gibi psikolojik bozukların 
ortaya çıkmasına da zemin 
hazırlar. Uzun süre evde 
kalan yaşlı insanlar, onları 
besleyen psikolojik kaynak-
lardan uzak kaldıkça, belki 
yakınlarına ifade etmeseler 
bile ciddi psikolojik zorluklar 
yaşıyor olabilirler.
Yaşlı insanlar bu tür kriz 
durumlarına ve olası psiko-
lojik zorluklara karşı daha 
kırılgan olabilmektedirler. 
Karşılaştığımız vakalarda, 
uzun süre izole bir şekilde 
yaşayan yaşlı insanların en 
sık ifade ettiği şikayetler şu 
şekildedir:

• Uykusuzluk,
• Gerginlik ve huzursuz his-
setme hali,
• Ölüm korkusu, 
• İçe kapanma, 
• Öfkeli davranışlar, 
• Sigara-alkol kullanımının 
artması,
• Kişisel bakımın ihmal edil-
mesi, pejmürde görünüm,
• Hafıza sorunları
• Kilo kaybetme veya alma.

“Yaşlı insanları virüsün 
olası etkilerinden 
korumaya çalışırken izole 
etme sürecinin olumsuz 
psikolojik etkilerinin farkına 
varmalıyız”

Yaşlı insanları virüsün ola-
sı etkilerinden korumaya 
çalışırken, bu koruma ve 
izole etme sürecinin olum-
suz psikolojik etkilerinin 
farkına varmalı, bu konuda 
ortaya çıkabilecek olan so-
runların telafisi için çaba 
göstermeliyiz. Bu süreçte 
onlara yaklaşım şeklimiz çok 
önemlidir. Bazen korumaya 
çalışırken zarar verdiğimizin 
farkında olmayabiliriz. Yu-
karıda bahsedilen belirtileri 
ve şikâyetleri olan yaşlı in-
sanlara karşı yaklaşımımızda 
dikkat etmemiz gereken bazı 
önemli noktalar şu şekilde-
dir:

• Öğretici, yönlendirici ve 
eleştirel yaklaşımlar karşı 
tarafın faydasını bile amaç-
lasa, olumsuz psikolojik 
etkiler ortaya çıkaracaktır. 
Yaşlı yakınlarımızla kurdu-
ğumuz iletişimin şekli ko-
nusunda çok titiz olmalıyız. 
Kullandığımız otoriter ile-
tişim şekli ile yakınlarımızı 
virüsten koruyabiliriz ancak 
ruhsal anlamda yaralara 

neden olabiliriz. İletişim 
şeklimiz empatik, sabırlı ve 
şefkatli olmalıdır.

• Yaşlı insanların da hepi-
miz gibi duygusal ihtiyaçları 
vardır ancak bunları ifade 
etmek konusunda zorluklar 
yaşıyor olabilirler. Yakın-
larımız bu konuda bize bir 
şey anlatmıyorsa, bu du-
rum onların zorlanmadığı 
anlamına gelmez. Sık sık 
onların nasıl olduğunu sor-
malı, duygularını anlamaya 
çalışmalı, ilgimizi bir rutin 
halinde sunmaya gayret et-
meliyiz.
• Yalnızlık çoğu psikolo-
jik problemin tetikleyicisi 
olabilir. Diğer insanlarla 
kurulan sosyal ilişkilerin ne 
kadar hayati öneme sahip 
olduğunun farkına varmalı 
ve yaşlı yakınlarımızın sos-
yal ilişki ihtiyacını karşıla-
mak için elimizden geleni 
yapmalıyız. Gerekli önlem-
leri aldıktan, düzenli ve sü-
rekli şekilde görüşmeliyiz.
• Belirsizlikler hepimizi 
kaygılandırıyor ancak ge-
leceğe dair yaklaşımımız 
her daim olumsuz ihtimal-
ler üzerine olursa, bu hem 
kendimizi hem de çevre-
mizdekileri fazlasıyla olum-
suz etkileyecektir. Almamız 
gereken önlemleri aldıktan 
sonra, elimizden geldiğince 
olumlu ihtimalleri düşün-
mek, umudu konuşmak he-
pimiz için en iyi seçenektir. 
Yaşlı yakınlarımızla iletişi-
mimizin içeriğinde bolca 
umut olmalıdır.

Tüm olumlu yaklaşımlarımı-
za karşın yaşlı yakınlarımızın 
yaşadığı psikolojik zorluk-
larda bir azalma olmuyorsa, 
psikolojik yardım almaktan 
kesinlikle çekinmemeliyiz. 

Pandemi sürecinin 65 yaş üstü insanlar 
üzerindeki psikolojik etkileri

https://www.youtube.com/user/PsikolojiTV
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Veteriner Fakültesinde kafes kuşlarına özel bakım
 Üniversitemiz Veteriner 

Fakültesinde sadece yaban 
hayvanlarını değil aynı za-
manda kafes kuşlarının hem 
yetiştiriciliği hem de reha-
bilitasyonları yapılıyor.

Konu hakkında bilgi veren 
Veteriner Fakültesi Öğren-
cisi ve Kanat-Ger Topluluğu 
Üyesi Elif İyigün, “Kafes kuş-
larının yetiştiriciliğini yapı-
yoruz. Buradaki amacımız 
kafes kuşlarının yumurtla-
ma dönemlerini, kuluçka 

dönemlerini takip etmek. 
Ülkemizde kafes kuşları çok 
bakılıyor. Sağlık konusunda-
ki  eksiklerimizi gidermek 
için hem papağan hem de 
diğer kafes kuşlarımızın ba-
kımını ve yetiştiriciliğini ya-
pıyoruz. Burada arkadaşları-
mızla bilgilerimizi paylaşıp 
en iyi şekilde mesleğimize 
hazırlanmaya çalışıyoruz. 
Kafes kuşları ile ilgilenen-
ler buraya gelip bizden bilgi 
alabilirler.” dedi.

ADÜSEM “Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimini” 
yatırımcılara götürüyor 

 Adnan Menderes Üniver-
sitesi Sürekli Eğitim Mer-
kezi (ADÜSEM), Nazilli İkti-
sadi İdari Bilimler Fakültesi 
(İİBF) Dekan V. Prof. Dr. Yusuf 
Kaderli ile yürüttüğü çalış-
ma kapsamında Ülkemizin 
birçok şehrinde “Temel Bor-
sa ve Türev Piyasalar Eğiti-
mini” gerçekleştirdi.

Borsa eğitimine yaşanan 
yoğun talep üzerine ger-
çekleşen eğitim haziran 

ayının başından temmuz 
ayının ortasına kadar sıra-
sıyla Antalya, Bursa, Aydın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
düzenlendi. Yatırımcı aday-
larına ve yatırımcılara biz-
zat bulundukları şehirlerde 
verilen eğitim yoğun ilgi ile 
karşılaşılandı.

Nazilli İİBF Dekan V.  Prof. 
Dr. Kaderli, Üniversitemizin 
Finans alanında bir marka 
olması yolunda önemli fak-

törlerden biri olan ADÜSEM 
Temel Borsa Eğitimlerinin 
yılın sonuna kadar devam 
edeceğini belirterek “Tür-
kiye’de iyi bir Temel Borsa 
Eğitiminin verilebildiği sa-
yılı birkaç il var.  Bunlar-
dan biri de Üniversitemizin 
merkezi eğitim birimi olan 
ADÜSEM sayesinde Aydın 
ilidir. Yatırımcı adaylarının 
ve yatırımcıların bulunduk-
ları şehirlere eğitimi götür-
müş olmaktan memnuniyet 

duyuyoruz.” dedi. Prof. Dr. 
Kaderli, yeni borsa eğitim 
takviminin finansal okurya-
zarlığını geliştirmek ve bor-
sa yatırımcısı olmak isteyen 
adaylara duyurulacağını da 
sözlerine ekledi.

Katılımcılar eğitim sonra-
sı yaptıkları açıklamalarda, 
ADÜSEM bünyesinde yapı-
lan eğitimlerden duydukları 
memnuniyetleri dile getir-
diler.
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 Üniversitemiz, Yükseköğ-
retim Kurulunun (YÖK) 20-
22 Temmuz 2020 tarihleri 
arasında “https://www.virtu-
alfair-yok.gov.tr/“ adlı inter-

net sitesi üzerinden ilkini 
düzenlediği, Study in Turkey 
YÖK Sanal Fuarı 2020’ye 
katıldı.
YÖK’ün, Koronavirüs sal-

gınının yükseköğretim ku-
rumları üzerindeki etkisini 
azaltmak ve bu süreçte Türk 
üniversitelerini uluslararası 
alanda, dijital ortamda da 

tanıtmak amacıyla düzenle-
diği fuarda,  ülke genelinde 
devlet ve vakıf olmak üzere 
birçok üniversite yer aldı. 

Çevrim içi olarak 
Üniversitemizin eğitim-
öğretim olanakları tanıtıldı

Üniversitemiz Uluslarara-
sı İlişkiler Koordinatörlüğü 
personeli Study in Turkey 
YÖK Sanal Fuarı’nda öğren-
cilere çevrim içi olarak Üni-
versitemizin eğitim-öğretim 
olanakları hakkında bilgi 
verdi.

Ulusal ve uluslararası alan-
da öğrencilere ulaşılan fu-
arda,  Üniversitemiz standı 
çok sayıda öğrenci tarafın-
dan ziyaret edildi.

Üniversitemiz ‘2020 Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’na 
katıldı

Darbe Girişimlerinde Paramediğin Etkinliği Paneli 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Söke Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu (MYO) tarafından 
düzenlenen Darbe Girişim-
lerinde Paramediğin Etkin-
liği Paneli, 20 Temmuz 2020 
tarihinde online olarak ger-
çekleşti.

Panelde Hastane Öncesi 
Acil Tıp Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Uzman Pa-
ramedik Hasan Basri Kızıl-
dağ, Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi Gülhane Sağlık 
Meslek Yüksekokulu Öğre-
tim Görevlisi Ahmet Hamdi 
Alpakan ve Hastane Öncesi 
Acil Tıp Derneği Yönetim 
Kurulu İkinci Başkanı Para-
medik Murat Sezgin konuş-
macı olarak yer aldı.

Ülkemizde sağlık hizmetleri 
alanının büyük bir kısmı-
nı acil sağlık hizmetlerinin 
oluşturduğunu belirten 
Söke Sağlık Hizmetleri MYO 
Müdürü Doç. Dr. Emine Ger-
çek Öter, darbe gibi olağa-
nüstü ve acil bir durumda 
paramedik öğrencilerinin 
etkin rol alabilmesi için 
donanımlı ve kapsamlı bir 
eğitimden geçmiş olmaları 
gerektiği vurguladı.

 Uzman Paramedik Hasan 
Basri Kızıldağ ‘Paramediğin 
Stres Altında Kritik Karar 
Verebilme Becerisi’ konulu 
sunumunda, hastane önce-
si acil bakımda kritik karar 
verme sürecinin önemini 
anlattı. Öğrencilere, mes-

leklerinin alanda başlaya-
rak hastanede sona erdiğini 
söyleyen Kızıldağ,  ulaşıla-
bilir ve ulaşabilir olmanın 
önemini anımsattı.

Öğretim Görevlisi Ahmet 
Hamdi Alpakan ‘Olağan 
Dışı Durumlarda Paramedik 
Olmak’ konulu sunumun-
da; olağan dışı durumların 
sınıflandırılması, olay yeri 
güvenliği, olağan dışı du-

rumların yönetimi hakkında 
bilgi verdi.

Paramedik Murat Sezgin 
‘Taktik İlk ve Acil Yardım Ça-
lışmaları’ adlı sunumunda, 
taktik muharebe, hastane 
öncesi acil bakımı, bakım 
aşamaları ve acil olgu yöne-
timi konularını öğrencilerle 
paylaştı.  
Panel, soruların yanıtlanma-
sının ardından sona erdi.
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Üniversitemiz Hastanesinde kan bağışı kampanyası 
düzenlendi

 Üniversitemiz ve Aydın 
Kızılay Kan Bağış Merkezi iş 
birliğiyle, 13 Temmuz 2020 
tarihinde Üniversitemiz 
Hastanesi önünde kan ba-
ğışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışına, Hastanemiz 
personeli ve hasta yakınları 
katıldı.
Aydın Kızılay Kan Merkezi 
Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, 
“Dünyada ve ülkemizde et-
kili olan Covid-19 virüsü se-

bebiyle ülkemiz  genelinde 
kan stokları kritik seviyenin 
altına düşmüştür. Kızılay, 
kana ihtiyaç duyan hastala-
rımızı mağdur etmemek için 
18-65 yaş arası tüm sağlıklı 
bireyleri kan bağışına davet 
etmektedir. Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi’ne de 
vermiş olduğu desteklerden 
dolayı teşekkür ederim” söz-
leri ile kan bağışı için çağrı-
da bulundu.

Öğretim elemanımızın projesi TÜBİTAK tarafından 
kabul edildi

 Üniversitemiz Fen-Edebi-
yat Fakültesi Psikoloji Bö-
lümü Arş. Gör. Ömer Taha 
Sözer’in doktora tezi kap-
samında yürüttüğü çalışma, 
TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek 
Programı kapsamında kabul 
edildi. 
Prof. Dr. Çiğdem Günseli De-

reboy danışmanlığında yürü-
tülen “Akut Stres Tepkisinin 
Yaşam Olayları ve Pekiştir-
meye Duyarlılık Bağlamında 
İncelenmesi” konulu tez ça-
lışması, 13 Mayıs 2020 iti-
bariyle TÜBİTAK tarafından 
‘İyi’ olarak değerlendirilerek 
desteklenmeye başlandı.

Öğrencimiz ABD’de Fulbrıght Bursu ile eğitim görecek
 Üniversitemiz Didim Mes-

lek Yüksekokulu (MYO) Tu-
rizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı öğrencilerinden 
Seray Korkmaz, Fulbright 
Bursu’nu kazanarak 2020-
2021 eğitim-öğretim döne-
minde 1 yıl süreyle ABD’de 
eğitim alma hakkı elde etti.
Didim MYO Müdürü Ev-
rim Kamacı, “Öğrencimizin 
ABD’nin en prestijli bursu 
olan Fulbright Bursu’nu ka-
zanmasının gururunu yaşı-
yoruz.” sözlerinin ardından 
öğrencimizi tebrik etti.
Didim Meslek Yüksekokulu 
ERASMUS ve Uluslararası 
ilişkiler Koordinatörü Öğr. 
Gör. Nimet Çavuş, “Geçen 
yıl yapılan sınavda başarılı 
olan Ferhat Yalçın isimli öğ-

rencimizin ABD’de Fulbright 
Bursu ile eğitim almasını 
sağlamıştık. Bu yıl da yine 
Didim MYO’dan bir öğren-
cimizin Fulbright Bursu ka-
zanmasının sevincini yaşı-
yoruz.’’ dedi.

Öğr Gör. Nimet Çavuş, bun-
dan sonraki yıllarda da 
Fulbright Bursu’na başvuru 
esnasında ve sonraki aşa-
malarda elinden gelen des-
teği vermeye devam edece-
ğini söyledi.  

Seray Korkmaz, öğrenim ha-
yatını en verimli şekilde ge-
çirmek için çalıştığını belir-
terek bursu kazanmasında 
emeği olan bölüm hocaları-
na teşekkür etti.
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İletişim Fakültesinden İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Tuncer’e tebrik ziyareti 

Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO online mezuniyet töreni 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı ve İletişim Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Aydın ile İletişim Fakültesi 
öğretim üyeleri, Cumhur-
başkanlığı Kararnamesiyle 
Aydın İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü görevine ata-
nan Doç. Dr. Mehmet Umut 
Tuncer’i 30 Haziran 2020 
tarihinde makamında ziya-
ret etti.
Ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti dile getiren İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü Doç. 
Dr. Mehmet Umut Tuncer, 
İlimizin gelişimi ve turizmin 
canlanması için yeni çalış-
malar planladığını ifade etti.
Prof. Dr. Mehmet Aydın ile 
İletişim Fakültesi öğretim 
üyeleri, yeni görevinde ba-
şarılar diledikleri Tuncer’e, 
1950 seçimlerinin slogan 
afişi olan ‘Yeter Söz Milletin’ 
tablosunu hediye etti.

 Üniversitemiz Nazilli Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu (MYO) 2019-2020 
Eğitim Yılı Mezuniyet Töreni, 
16 Temmuz 2020 tarihinde 
online olarak gerçekleşti.

Online tören, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ali Akyol, Nazilli 
Sağlık Hizmetleri MYO Mü-

dürü Doç. Dr. Tuncay Ercan 
Sepetcioğlu, akademik per-
sonel ve öğrencilerin katılı-
mıyla gerçekleşti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali 
Akyol, konuşmasında, yeni 
mezunların pandemi süre-
cinde yaşadıkları tecrübeler 
sayesinde topluma ciddi kat-

kı sağlayacaklarını düşündü-
ğünü belirterek mezunlara 
sağlık ordusunun yeni gücü 
olarak meslek yaşamlarında 
başarılar diledi.

Nazilli Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Doç. Dr. Tuncay Ercan 
Sepetcioğlu, öğrencilerin ça-

ğın gereksinimlerine uygun, 
sağlık sektörünün gereksi-
nim duyacağı bireyler olarak 
eğitim aldıklarını belirttiği 
konuşmasında, “Yaşlı Bakımı 
ve Evde Hasta Bakımı Prog-
ramlarında, standartlarını 
üst düzeyde rekabete temel-
lendirmiş insan sağlığını et-
kileyen biyolojik, toplumsal, 
ruhsal alanlarda projeler 
üreterek bilime ve toplumsal 
gelişmeye ivme kazandırma-
yı amaçlayan bir misyon he-
defi ile yetiştirildiniz. Sağlık 
ordusunun birer neferi ola-
rak mezuniyetiniz; vatanımı-
za, milletimize ve hepinize 
hayırlı uğurlu olsun.’’ dedi

Yüksekokul bünyesinde de-
receye giren öğrencilerin 
açıklanmasının ardından 
okul birincisi Sağlık Tekni-
keri Alper Katgı konuşmasını 
gerçekleştirdi. Yüksekokul 
Müdür Yardımcısı Öğretim 
Görevlisi Aslı Çayan ile bir-
likte tüm mezun öğrenciler 
‘Meslek Yemini’ etti.  Tören, 
mezun öğrencilerin fotoğ-
raflarından oluşan video 
gösterimi ile sona erdi.
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İletişim Fakültesi 2019-2020 yılı mezuniyet kutlaması
ADÜTV üzerinden canlı yayınla gerçekleştirildi

 Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi 2019-2020 Eği-
tim Öğretim Yılı Mezuniyet 
Kutlaması, 20 Temmuz 2020 
tarihinde ADÜTV Youtube 
kanalı üzerinden canlı ya-
yınla gerçekleştirildi. Her 
öğrencinin hayalini kurdu-
ğu, ailelerin de büyük gu-
rur ve mutlulukla katıldı-
ğı mezuniyet törenlerinin 
Covid-19 salgını nedeniyle 
fiziki ortamda gerçekleşti-
rilememesi üzerine fakülte, 
bu anlamlı günü online or-
tama taşıyarak öğrencile-
rinin mezuniyet coşkusunu 
yaşamasını sağladı.
Online törende; Rektör Yar-
dımcısı ve İletişim Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. Mehmet 
Aydın, Dekan Yardımcıları 
Prof. Dr. M. Bilal Arık ve Doç. 
Dr. Behiç Alp Aytekin, Halk-
la İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. H. 
Hale Bozkurt ve Gazetecilik 
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Hicabi Arslan da me-
zun öğrencilere başarı di-
leklerini ileten konuşmaları 
ile yer aldılar.  

İletişim Fakültesi Dekan V. 
Prof. Dr. Mehmet Aydın ko-
nuşmasında, “Yeni doğan 
bir bebeğin yürüyebilmesi 
için nasıl ki belli bir süreci 
atlatması gerekiyorsa, me-
zun arkadaşlarımız da yeni 
deneyimler kazandıkça, 
alanlarında aranılan profes-
yoneller olacaklardır.” diye-
rek mezun olan öğrencilere 
meslek yaşamlarında başa-
rılar diledi.
ADÜTV’de ulusal yayın 
standartlarında canlı ola-
rak yayınlanan ve bir saati 

aşkın süren törende, mezun 
olan öğrenciler hocaları ile 
bir araya geldi. Üç yüz anlık 
katılımcının izlediği yayın 
ile öğrenci aileleri  çocukla-
rının mezuniyet mutluluğu-
nu yaşadı.

Modertörlüğünü Gazetecilik 
Bölümü öğrencisi Melis Şe-
ker’in yaptığı törenin yapım 
ve yayın aşamasının tama-
mı, İletişim Fakültesi öğ-
rencileri tarafından gerçek-
leştirildi. Canlı bağlantıların 
yanı sıra fakülte uygulama 
alanları, mezun öğrencilerin 
üretim faaliyetleri gibi farkı 
içerikteki kısa videolar da 
yayın esnasında kullanıldı. 
Dijital ortamda gerçekleşen 
bu görkemli online organi-
zasyon ile İletişim Fakülte-
si öğrencileri de uygulama 
anlamında önemli bir de-
neyimle alan tecrübelerini 
arttırmış oldu.
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. 
M. Bilal Arık ve Doç. Dr. Be-
hiç Alp Aytekin mezun olan 

öğrencilerle artık meslektaş 
olduklarını ifade edip mes-
lek yaşamları boyunca her 
zaman yanlarında olacak-
larını belirterek öğrencilere 
başarı dileklerini ilettiler.

Fakülte birincisi Umut 
Reçber’in konuşmasının 
ardından fakülte ikincisi 
Ceren Dilan Duman, fakül-
te üçüncüsü Yağmur Turan, 
Halkla İlişkiler ve Reklam-
cılık Bölümü ikincisi Büşra 
Varnaoğlu ve üçüncü Büşra 
Nur Çiçek de birer konuşma 
yaptılar. 
Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümünden Dr. Öğretim 
Üyesi Nilgün Benli, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bö-
lümünden Doç. Dr. Duygu 
İçten Özbek, Doç. Dr. Aslı İcil 
Tuncer ve Doç. Dr. Özgür Se-
çim de canlı yayına katıla-
rak mezun olan öğrencilere 
hitaben duygu yüklü birer 
konuşma yaptılar.
Canlı yayına; çok sayıda 
akademik personel ve öğ-

rencinin yanı sıra, önceki 
dönem mezunları da canlı 
bağlanarak mesleğe yeni 
atılacak olan arkadaşlarına 
başarılar dilediler. Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık öğ-
rencisi Gökhan Dolapçı’nın 
canlı müzik performansı ile 
mezuniyet kutlaması eğlen-
celi bir şekilde sona erdi.

Mezuniyet kutlamasının 
ardından ADÜTV ekibi yeni 
yayın dönemi hazırlıklarını 
yapmak üzere canlı yayın 
çalışmalarına ara verdi. Bu 
dönemde Üniversitemiz ile 
TVDEN arasında gerçek-
leşen protokol üzerinden 
yayınlanan ADÜDEN Prog-
ramının tekrarlarını TVDEN 
üzerinden izlemek mümkün 
olacak.

Mezun olan öğrencilerimize 
meslek yaşamlarında sağlık 
ve başarılar dileriz. ADÜTV 
Youtube kanalı üzerinden 
yayın içeriğine yeniden ula-
şılabilir.

Yayın Linki: https://youtu.be/dtShLWAethY



   
TEMMUZ 2020   ADÜ HABER 33

Ziraat Fakültemizde Gübre Uygulama Demonstrasyonu 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi tarafından düzen-
lenen daha yüksek mısır 
verimi için geleneksel üst 
gübrelemede farklı bir yön-
temin üreticilere tanıtılması 
konulu tarla demonstras-
yonu, 1 Temmuz 2020 tari-
hinde ADÜ Güney Kampüsü 
Ziraat Fakültesi Araştırma 
ve Uygulama Çiftliği’nde 
gerçekleşti.

Programa; Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Fakülte Dekan V. Prof. Dr. 
İbrahim Gençsoylu, Dekan 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet 
Kılıçkan ve Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Ali Kaptan, Tarım 
Müdürleri, Ziraat Odası Baş-
kanları,  özel sektör tem-
silcileri ve çevre mahalle 
muhtarları katıldı.

‘Amacımız Bu Uygulamayı 
Çiftçiler Arasında 
Yaygınlaştırmak’ 

Mısır yetiştiriciliğinde ya-
pılan azotlu gübrelemede 
sulamaya bağlı olarak ka-

yıplar meydana gelebildi-
ğini belirten Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
bu kayıpların giderilmesi 
için özellikle 3’üncü su za-
manında farklı metotlarla 
azot takviyesinin yapılması 
hakkında bilgi verdi. Prof. 
Dr. Mehmet Aydın, “Damla 
sulamanın olmadığı ko-
şullarda damla sulamayı 
yapamayan çiftçilerimizin 
bu yıkanan azotu bir nebze 
olsun takviye edebilmeleri 
için bu yöntemi göstermeyi 
amaçlıyoruz.  Amacımız bu 
uygulamayı çiftçiler arasın-
da yaygınlaştırmak.” dedi.

‘Ziraat Fakültesi Olarak 
Hem Eğitim Veriyoruz Hem 
de Ülke Ekonomisine Katkı 
Sağlıyoruz’

Ziraat Fakültesi hakkında 
bilgi veren Dekan V. Prof. 
Dr. İbrahim Gençsoylu, 2400 
dekarlık Fakülte arazisinin 
yaklaşık 1500 dekarlık ala-
nında fiilen tarla üretimi-
nin yapıldığını ifade etti. 
Prof. Dr. Gençsoylu, “Bitkisel 

üretimimizin yanında hay-
vansal üretimimizde var. 
Bu yıl üretimimizin büyük 
bir çoğunluğu mısır üretimi 
üzerinde. Burada ürettik-
lerimizin büyük çoğunluğu 
hayvanlarımızda kullanı-
yoruz. Üretim fazlasını da 
dışarıya pazarlamasını ger-
çekleştiriyoruz.” sözleri ile 
üretim hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Gençsoylu, Zira-
at Fakültesinde 3 milyon 
TL’nin üzerinde bir ürün 
satışını gerçekleştirildiğini, 
bu tablonun gurur verici ol-
duğunu belirterek; “Ziraat 

Fakültesi olarak hem eğitim 
veriyoruz hem de ülke eko-
nomisine önemli katkılar 
sağlıyoruz. Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e,  
Rektör yardımcılarımıza 
vermiş oldukları destekler-
den dolayı ve bitkisel üre-
timi sağlayan işçilerimize 
verdikleri emekler için çok 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

Program sonunda, azotlu 
gübrenin varil içerisinde 
eritilmesi ve sulama suyuna 
enjekte edilmesi sağlanarak 
demonstrasyon işlemi ger-
çekleştirildi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Ziraat Fakültesi 2019-2020 Eğitim Yılı Mezuniyet Töreni 
online gerçekleşti

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi 2019-2020 Eğitim 
Yılı Mezuniyet Töreni, onli-
ne olarak ADÜTV Youtube 
kanalı üzerinden canlı ya-
yınla 1 Temmuz 2020 tari-
hinde gerçekleşti. 

Törende; Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Mehmet Aydın, Zi-
raat Fakültesi Dekan V. Prof. 
Dr. İbrahim Gençsoylu ve 
dönem birincisi Yalçın Yıl-

maz konuşma yaptı. 

Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, yaptığı konuşmada 
genç ziraat mühendislerine 
üniversite hayatının sadece 
eğitimle sınırlı olmadığını, 
bulundukları ortamdan ka-
zanılan vizyon ve değerlerin 
bu eğitimin ayrı bir parçası 
olduğunu unutmamalarını 
söyledi.

Konuşmaların ardından 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, 

mezunlar kütüğüne 2019-
2020 dönemi fakülte birin-
cisi adına plaket çaktı. 
Dokuz bölümden mezun 

durumunda olan 311 öğ-
rencinin sırayla isimlerinin 
okunmasının ardından kep 
atma görüntüleri ile tören 
sona erdi.
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Öğretim üyemizin kitabı 
yayımlandı Personelimizin şiir kitabı  

‘Duvarlar’ yayımlandı
 Üniversitemiz Fen-Ede-

biyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Ferda Zambak’ın, 
“Tanzimat Dönemi Türk Ro-
manında Erkeklikler” adlı 
kitabı yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Ferda Zambak, 
“Kitap, romanlarda oğulların 
yetimliğinden üretilip kur-
gulanan erkeklik biçimleri 
ile Osmanlı modernleşmesi-
nin cinsiyeti ve içeriği hak-
kında yeni bir okuma dene-
yimi sunuyor.” dedi.

 Üniversitemiz Buharkent 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Personeli Mesut Tütüncüler’ 
in Duvarlar adlı ilk şiir kitabı 
yayımlandı.

Mesut Tütüncüler,  “Kitapta;  
insanın kendisini ve top-
lumla ilişkisini sorgulaması, 
doğa ile etkileşimi, yaradı-
lış gayesi ve sevgi başlıca 
konular arasında yer alıyor.” 
sözleri ile kitabın içeriği 
hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin ilk online hastane sergisi açıldı 
 Üniversitemiz Hastanesi 

tarafından düzenlenen Sağ-
lık Çalışanlarına Saygı ve 
Şükran Sergisi, 1-10 Temmuz 
tarihleri arasında sanal ziya-
rete açıldı.

Sergi, Aydın Meslek Yükse-
kokulu (MYO) Öğretim Üye-
si Saadet Nihal Coşkun ve 
Başhekimlik Planlama Birim 
Personeli Ebru Alptekin tara-
fından organize edildi.

Hastane web sayfası has-
tane.adu.edu.tr üzerinden 
ulaşılabilecek olan sergide;  
izleyiciler, eserler ve sanat-
çılar hakkındaki kısa bilgile-
re ulaşabilecekler. Resimler 
ve fotoğraflar için belirli bir 
konu kısıtlaması olmadan 
oluşturulan sergide gelen 
eserler; yağlı boya, karaka-
lem, suluboya, pastel, ebru, 
çini gibi birçok tekniği kap-
sıyor.

Hastane duvarları sanat ile 
buluşuyor

Aydın’dan ve Türkiye’nin çe-

şitli illerinden 49 sanatçının 
eser bağışında bulunduğu 
sergide, hediye edilen tüm 
eserler sanatçı bilgisi ekle-
nerek Hastanemiz duvarları-
na asıldı.

Anesteziyoloji ve Reanimas-
yon Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Meryem Nil 
Kaan suluboya tekniği ile 
yaptığı resimleri hediye etti. 
Prof. Dr. Meryem Nil Kaan, 
hastaların ve doktorların 
hastane duvarlarına baktı-
ğında güzel şeyler görmesini 
istediği için tablolarını hedi-
ye ettiğini belirtti. 

Hastanemizde onkoloji ser-
visinde bir süre tedavi gören 
ve şu an sağlığına kavuşan 
Selma Selçuk, yağlı boya, 
sulu boya ve akrilik resim 
çalışmaları yapıyor. Selçuk, 
duvarların daha renkli ve 
ferah bir görünüme sahip ol-
masını istediğini bu nedenle 
tablosunu onkoloji servisine 
hediye etmek istediğini söy-
ledi. Ayrıca Selçuk, onkoloji 
hastalarının kemoterapi alır-

ken onlara umut ve mutluluk 
veren resimlere bakmasını 
istediğini belirtti. 

Minikler de resim  
hediye etti

Antalya Finike Bilim ve Sa-
nat Merkezi Okulu öğrenci-

lerinden Asmin Yıldız (7) ve 
Bartu Köse (10 ) yaptıkları 
eserleri hastanemize hediye 
etti. Öğrenciler,  yaptıkları 
eserlerin hastane duvarları-
nı renklendirmesi ve hasta-
ları mutlu etmesini istedik-
lerini söylediler.  
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ATANAN AYRILANLAR

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
MAHİR KIRNAP TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ DOÇENT

BERİL İŞERİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

MUSTAFA ATİLE TIP FAKÜLTESİ ANEZTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARŞ.GÖR.

OZAN IŞIK TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ARŞ.GÖR.

KADİR GÜVEN AYGEN TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ARŞ.GÖR.

DOĞUKAN KAYAÖZ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ARŞ.GÖR.

SERHAT ÇELİKBAĞ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CER. ARŞ.GÖR.

SONGÜL CANAN ÇELİK TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

EMRE PINAR TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ARŞ.GÖR.

UĞUR AKMEŞE TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ARŞ.GÖR.

SEÇİL OKTAY EDİZSOY TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

SEVDA AKTAN TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

ZEYNEP GÜRLEK AKOL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

SERCAN ÖZTÜRK TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

ALİ AYTAÇ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

AHMET EMRE ŞAHİN TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ARŞ.GÖR.

TEKİN GÜMÜŞTAŞ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ARŞ.GÖR.

METİN KAYA TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ARŞ.GÖR.

AHMET DOĞUKAN YAZICI ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU TAPU VE KADASTRO ÖĞR.GÖR.

HANDE KAFADAR AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA ÖĞR.GÖR.

AHMET ÇAĞDAŞ SEÇKİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DR.ÖĞR.ÜYESİ

AYŞE ARSLAN DAVUTLAR MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ÖĞR.GÖR.

YAVUZ AKBAŞ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOMETRİ VE GENETİK PROFESÖR

ALİ YÜKSEL EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF EĞİTİMİ ÖĞR.GÖR.

MEHMET AKKAN ZİRAAT FAKÜLTESİ - HİZMETLİ

MERT TÖZ NAZİLLİ SAĞ.HİZ. MESLEK YÜKSEKOKULU - MEMUR (Ş)

DERYA AKBULUT GÖRGÜLÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Atananlar2020
Haziran

Personel Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır.
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Haziran
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 Unvanı Yükselenler2020
Haziran

ADÜ Teknokent imzaladığı 
protokolle üniversite - sanayi 
işbirliğini geliştirecek

Üniversitemiz para 
yönetiminde yine şampiyon

Covid - 19  pandemisinin ruh
sağlığımız üzerine etkileri 

ADÜ yabancı uyruklu öğrenci 
seçme sınavı başarıyla 
gerçekleşti

ADÜ yabancı uyruklu öğrenci 
seçme sınavı başarıyla 
gerçekleşti

Rektörümüz, Genç Ofis ve 
öğrenci yurdu inşaatında 
incelemelerde bulundu
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