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ADÜ Haber Dergisi okurları, 

Üniversitemiz ekim ayını da oldukça verimli geçir-
di. Üniversitemizin ve İlimizin kalkınmasına yönelik 
yaptığımız çalışmalarda milletvekillerimizi, sivil top-
lum örgütlerini ve Aydın halkını yanımızda görmenin 
mutluluğunu yaşadık.

Ekim ayında Üniversitemizi ziyaret eden Aydın Mil-
letvekilleri Sayın Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, 
Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Hakan Ülken, Tarım ve Orman Bakanlığı eski Müşa-
viri Sayın Nihat Gürbüz ile eşi Sayın Seval Gürbüz ve 
sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek Üniversi-
temiz ve İlimizle ilgili istişarelerde bulunduk.

Yükseköğretim Kurulu 2020-2021 Yükseköğretim 
Akademik Yılı Açılış Törenini Cumhurbaşkanlığı Beş-
tepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdik. Son derece verimli geçen açılış 
töreninde Cumhurbaşkanımızın her alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var vurgusu yine 
önemli başlıklardan biriydi. Son dönemde “Jeotermal Enerji” ve “Yapay Zekâ” gibi konulardaki 
projelerimiz işte tam da bu yöndeki çalışmalarımızdır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mar-
kasını daha yukarıya taşımak ve ülkemizin geleceğine gerek yetişmiş beyin gücü gerekse sağlam 
yatırımlar noktasında katkı sağlamak için çalışıyoruz ve çalışacağız. Her şey geleceğimiz ve genç-
lerimiz için

Dolu dolu geçen ekim ayını geride bıraktığımız bu günlerde Covid-19 pandemisi nedeniyle öğ-
rencilerimizden uzak kalmanın üzüntüsünü bir kez daha yaşadık. Öğrencilerimizle ilk dersimizi 
online ortamda gerçekleştirdik. Bu kötü günlerin geçici olduğu bilinciyle 60 bine yakın öğrenci-
mizin kampüslerimizi dolduracağı mutlu günlere tekrar döneceğimize inancım tamdır. Bu kötü 
günleri hep birlikte, sabır ve dayanışmayla atlatacağız. 

Milli Mücadelemizin 101. Cumhuriyet’in ilanının 97. yılını canıgönülden kutluyorum.  Milli Müca-
delenin Başkumandanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatan için canlarını feda etmiş kahramanla-
rımızı saygıyla anarak buradan bir kez daha tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 
kutluyorum.

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

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

REKTÖRÜMÜZDEN
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Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in 
de yer aldığı açılış törenin-
de Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan önemli 
açıklamalarda bulundu. Yüz 
yüze eğitimde çeşitli ça-
lışmaların müjdesini veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ay-
rıca köklü üniversiteler ile 
gelişmekte olan üniversite-
lerin de kardeş üniversite 
programı ile eşleştirilerek 

öğrenci değişimi ile gelişi-
min hızlandırılacağı müjde-
sini de öğrencilere verdi.

“Her alanda yetişmiş insan 
gücü ihtiyacımız var”

Türkiye’nin son dönemde 
dünyanın önemli ekono-
mileri arasında olduğunu 
belirterek yaşanan gelişi-
min tabana yayılması ge-
rekliliğini de vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Her alanda küresel bir güç 
haline gelen bir Türkiye 
gerçeği var. Her alanda ye-
tişmiş insan gücünü ihtiya-
cımız var. İnsan kaynağında 
ciddi açıklarımız bulunuyor. 
Henüz arzu ettiğimiz yere 
gelebilmiş değiliz.” dedi. 

“Biz robot değil, insan-i 
kâmil yetiştirmenin peşinde 
olmalıyız”

Maddi bilgilerle donanmış 

manevi değerlerden yok-
sun neslin milletçe en bü-
yük felaketlerimizden biri 
olabileceğini de ifade eden 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, “Maziden, atiye 
kurduğumuz köprünün zen-
ginliklerine sahip çıkacak 
nesiller yetiştirmek istiyo-
ruz. İnsan maddi birikimi 
ve manevi zenginliği ile bir 
bütündür. Biz robot değil 
insan daha doğrusu insan-i 
kâmil yetiştirmenin peşinde 
olmalıyız.” diye konuştu.

“Her şey geleceğimiz ve 
gençlerimiz için”

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, son de-
rece verimli bir açılış töreni 
gerçekleştirdiklerini ifade 
ederek Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önemli müjdeler verdiğini 
söyledi. Özellikle gelişmiş 
üniversitelerle gelişmekte 
olan üniversite eşleştirme-

lerinin öğrencilerin aka-
demik gelişimleri için çok 
önemli bir proje olduğunu 
ifade ederek “Sayın Cum-
hurbaşkanımızın açıkladığı 
bu projeyi çok önemsiyoruz. 
Türkiye’deki yükseköğretim 
sistemi için inanılmaz fay-
daları olacağını şimdiden 
tereddüt etmeden söyleye-
biliriz. Cumhurbaşkanımızın 
her alanda yetişmiş insan 
gücüne ihtiyacımız var vur-
gusu yine önemli başlıklar-
dan biriydi. Son dönemde 
Jeotermal Enerji ve Yapay 
Zekâ gibi konulardaki pro-
jelerimiz işte tam da bu 
yöndeki çalışmalarımız. Biz 
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi markasını daha yu-
karıya taşımak ve ülkemizin 
geleceğine gerek yetişmiş 
beyin gücü gerekse sağlam 
yatırımlar noktasında katkı 
sağlamak için çalışıyoruz ve 
çalışacağız. Her şey gelece-
ğimiz ve gençlerimiz için” 
diye konuştu.

Rektörümüz, Beştepe Millet Rektörümüz, Beştepe Millet 
Kongre Merkezinde Kongre Merkezinde Yeni Yeni 
Akademik Yıl AçılışınaAkademik Yıl Açılışına katıldı katıldı

Y ükseköğretim Kurulu 
(YÖK), 2020-2021 
Yükseköğretim 

Akademik Yılı Açılış 
Töreni, Cumhurbaşkanlığı 
Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi'nde 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla 15 Ekim 2020 
tarihinde gerçekleşti.
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Sümer kampüsümüzde Na-
zilli Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksekokulu ile Nazilli 

Meslek Yüksekokulu’nun 
bulunduğunu belirten Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Osman Selçuk Aldemir, 
“Nazilli Sümerbank Bas-
ma Fabrikası 2000 yılında 
Üniversitemize özelleştiril-
miştir. Bu değerli bölgede 
eğitim öğretim faaliyetle-
rimizi sürdürmenin manevi 
sorumluluğunu taşıyoruz.” 
dedi. Kurulduğu bölgenin 

sosyo-ekonomik ve kültürel 
yapısına olumlu izler bıra-

kan fabrikanın ülke ekono-
misine de büyük katkı sağ-
ladığını ifade eden Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, “Sü-
mer Kampüsümüzün Doğal 
Sit-Sürdürülebilir Koruma 
ve Kontrollü Kullanım Alanı 
olarak tescillenmesi gurur 
verici bir gelişme.” ifadele-
rinde bulunarak bölge için 
hayırlı olmasını diledi.

Sümer KampüsümüzSümer Kampüsümüz tescillendi tescillendi

Üniversitemiz Sümer Kampüsü Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel 
Müdürlüğü tarafından ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir 

Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescillendi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, muhtarların kendisine 
yaptığı ziyaretten büyük 
bir mutluluk duyduğunu 
belirterek “Hafta başında 
demokrasimizin temel taşı, 
milletimizin güzide temsil-

cileri muhtarlarımızın gü-
nünü kutladık. Bu vesileyle 
kendilerini tebrik ediyorum. 
Bilimsel anlamda gerçek-
leştirecekleri her türlü pro-
jeye Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi olarak destek 
vermeye hazırız.” dedi. 

Fikir alış verişleriyle geçen 
ziyarette muhtarlar, başa-
rılı çalışmalarından dolayı 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 
tebrik ederek başarılarının 
devamını diledi.

Girne ve Mesudiye Mahallesi Girne ve Mesudiye Mahallesi 
muhtarlarımuhtarları rektörümüzü ziyaret etti rektörümüzü ziyaret etti

Girne Mahalle 
Muhtarı Şule 
Çıvkaroğlu ve 

Mesudiye Mahalle 
Muhtarı Funda Şenemre, 
22 Ekim 2020 tarihinde 
Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’i makamında 
ziyaret ederek Aydın 
Adnan Menderes 
Üniversitesi’nin başarılı 
çalışmaları ve Üniversite-
Kent bütünleşmesi 
adına ortaya koydukları 
enerjiden dolayı tebrik 
etti. 
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Konferansa; Üniversitemiz 
ve farklı üniversitelerden 
öğretim elemanları, idari 
personel ve öğrenciler ile 
arama-kurtarma dernek 
üyeleri katıldı.

Üniversitemiz Afet ve Acil 
Durum Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Emine Gerçek Öter, afet 
risk ve kriz yönetimi kapsa-
mında Merkez bünyesinde 
ADÜ Arama ve Kurtarma 
Ekibi ve Psiko-Sosyal Des-
tek Hizmet ekibinin kurul-
duğunu belirtti. Merkezin 
AD-AFAM projesi kapsa-
mında Üniversitemiz des-

tek elemanlarına yönelik 
olarak yangın, tahliye, ara-
ma ve kurtarma ve ilkyar-
dım eğitimlerinin düzenle-
neceğini söyleyen Doç. Dr. 
Öter, Prof. Dr. Zerrin Toprak 
Karaman’a konuşmacı ola-
rak katılımından dolayı te-
şekkür etti. 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Afet Yönetimi Ana Bilim 
Dalı Başkanı ve Kamu Yö-
netimi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Zerrin Toprak Karaman, 
“Afetlerde Erken Uyarı ve 
Kamu Yönetiminin Toplu-
mu İkna Kapasitesi” ko-

nusunda gerçekleştirdiği 
sunumunda, afet, erken 
uyarı ve ikna kavramlarını 
açıkladı. 

Erken uyarıyı, ilgilileri ön-
ceden çeşitli yöntemlerle 
bilgilendirerek ‘farkında-
lık’ yaratmak ve kendileri-
ni tehlikeli bir durumdan 
kurtaracak zamanı kazan-
dırmak şeklinde tanımla-
yan Karaman, ülkemizde 
ve dünyada yaşanan afet-
lerle ilgili erken uyarı ko-
nusundaki başarı ve başa-
rısızlıkları açıkladı. 

İkna unsurlarından bazı-
larının afet yönetiminde 
halkın iknası ile ilgisi ola-
bileceğini belirten Prof. Dr. 
Karaman, afetlerde iknada; 
“nerede duracağını bilme 
tekniği, çünkü kelimesini 
iyi kullanma, yetkiyi kul-
lanma, sosyal kanıt, ortak 
ilgi alanı oluşturma, kıtlık, 

ilgi çekici unsurlar/görsel-
ler kullanma” gibi unsurla-
rın kullanılmasının kamu 
yönetiminin toplumu ikna 
etmesinde başarıyı sağla-
yacağını vurguladı.
Prof. Dr. Zerrin Toprak Ka-
raman, Cumhurbaşkanlığı 
Politika Kurullarından afet 
yönetimi ile ilişkili olan 
kurulları ve önemini açık-
lamasının ardından katı-
lımcıların sorularını ce-
vaplayarak sunumuna son 
verdi.

Program Doç. Dr. Emine 
Gerçek Öter’in, Prof. Dr. Zer-
rin Toprak Karaman’a, katı-
lımcılara ve konferansın 
düzenlemesine katkı su-
nan Üniversitemiz Afet ve 
Acil Durum Uygulama ve 
Araştırma Merkez Müdür 
Yardımcılarına ve Merkez 
Yönetim Kurulu Üyelerine 
teşekkür etmesi ile son 
buldu.

Uluslararası Afetlerin Azaltılması Uluslararası Afetlerin Azaltılması 
Günü KonferansıGünü Konferansı gerçekleşti gerçekleşti

Üniversitemiz Afet ve Acil Durum Uygulama 
ve Araştırma Merkezi tarafından “13 Ekim 
Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü” 

kapsamında düzenlenen konferans, online olarak 
gerçekleşti.
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Üniversitemiz Rektörlük 
binası başta olmak üzere 
birçok birim Azerbaycan ve 
Türkiye bayrakları ile dona-
tıldı. Ayrıca Üniversitemiz 
bilbordlarında da ‘Biz Kar-
deşiz.’ yazılı Azerbaycan ve 
Türk Bayrakları yer alıyor. 

Ülkemizin en başından beri 
Azerbaycan’ın yanında ol-
duğunu ve Azerbaycan’ın 
topraklarını kurtarmasına 
destek vermenin her devle-
tin vazifesi olduğunu belir-

ten Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Ermenistan’ın doğ-
rudan Azerbaycanlı sivil 
kardeşlerimizi hedef alan 
saldırısını şiddetle kınıyo-
rum. Azerbaycanlı kardeş-
lerimizin daima yanındayız. 
Yıllardır süren haksız işgal 
inşallah çok yakın zamanda 
Azerbaycan’ın kendi top-
raklarına kavuşmasıyla son 
bulacak. Karabağ Azerbay-
can’dır. ” dedi.

Üniversitemizden kardeş 
Azerbaycan’a destek

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesinde 
Ermenistan’ın haksız işgaline karşı 
Azerbaycan’ın başlatmış olduğu işgal 

bölgelerini kurtarma harekâtına Üniversitemiz tam 
destek veriyor. 

“ADÜ Aydın’ın 
lokomotifidir. Sahip 
çıkmalıyız”

Aydın Ticaret Odası Başkanı 
Hakan Ülken, Üniversitemi-
zin, İlimize katma değerinin 
yüksek olduğunu belirtti. 
Ülken, “Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesi, İlimizde lo-
komotif olma özelliğini ta-
şıyan bir kurumumuz. İlimiz, 
öğrencilerimiz ve yapılan 

kent-üniversite bütünleşme 
çalışmaları ile güçlenmek-
tedir.” dedi.

“Üniversitemiz bilgi 
üreterek ilimizin her zaman 
yanındadır” 

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
nezaketinden dolayı Hakan 
Ülken’e teşekkür ettiği ko-
nuşmasında, Üniversitemiz 

ile İlimizin bütünleşme ça-
lışmalarına önem verdiğini 
vurguladı. Ayrıca Üniversite 
– Sanayi işbirliği çalışmala-
rına da değinen Rektör Prof. 

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Üniversitemiz bilgi ürete-
rek Aydın sanayisinin her 
zaman yanındadır.” dedi.

AYTO BaşkanıAYTO Başkanı  ÜlkenÜlken Rektörümüzü  Rektörümüzü 
ziyaret ettiziyaret etti

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, 13 
Ekim 2020 tarihinde Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında 

ziyaret etti.
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“Hem biz hem de Aydın 
halkı sizleri çok özledik!”

2020-2021 eğitim öğretim 
yılının hayırlara vesile ol-
masını dileyerek konuşma-

sına başlayan Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Sevgili 
öğrencilerimiz bizler ve 
Aydın halkı inanın sizleri 
çok özledik. Bu yıl 60 bine 

yaklaşan öğrenci sayımız 
bizim için bir gurur vesilesi 
olmuştur.  Sizlere kavuşa-
cağımız günü sabırsızlıkla 
bekliyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, viral hastalıklar ile 
ilgili gerçekleştirdiği açılış 
dersinde virüslerin virolo-
ji ana bilim dalı içerisin-
de incelenen mikroskobik 

Rektörümüz 2020-2021 Akademik Rektörümüz 2020-2021 Akademik 
YılıYılı İlk Dersini İlk Dersini gerçekleştirdi gerçekleştirdi

Ü niversitemiz akademik yıl açılışı 28 sene sonra ilk defa 7 Ekim 2020 tarihinde web üzerinden çevrimiçi 
olarak gerçekleşti. Pandemi dolayısıyla çevrimiçi gerçekleşen törende Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir ilk ders sunumunu yaptı. Web sitemizden de canlı yayınlanan tören, ekranları 

başında izleyen binlerce katılımcı ile de paylaşıldı.
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canlılar olduğunu belirte-
rek “Virüsler gerek yapısı 
gerek biyolojik özellikleri 
nedeniyle diğer enfeksi-
yon ajanlarından büyük 
farklılıklar göstermektedir. 
Antibiyotiklerden etkilen-
memeleri, boyutlarının çok 
küçük olması, kendi ener-
ji ve makro moleküllerini 
sentez edebilecek hücresel 
orgenallere sahip olmama-
ları dolayısıyla sadece canlı 
hücrelerde çoğalabilmeleri 
belli farklılıklardır.” sözleri 
ile temel bir virüsün yapısı 
hakkında bilgi verdi.

Geçmişte yaşanan virüs 
salgınlarını aktaran Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
virüs salgınlarının ekono-
mi, eğitim ve sosyal düzen 
alanlarına da büyük etkisi 
olduğunu aktardı ve “Dün-

ya çapında salgına neden 
olan etkenlerin hemen 
hepsi virüstür ama bu glo-
bal salgınların yanı sıra lo-
kal olarak meydana gelen 
salgınlarda dahil 10 binler-
ce insanın ölümüne ya da 
sakatlanmasına neden olan 
salgın hastalıklar, virüsler 
hala mevcut ve aktif halde 
bulunmaktadır.” dedi.

“Korunma ve kontrol 
hastalıkla mücadelede en 
önemli ve basit ölçüttür”

Salgın hastalıklar konu-
sunda sağlık bilimleri ve 
yaşam bilimlerinin dikkate 
alınması gerektiğini vurgu-
layan Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir,  “Korunma ve 
kontrol hastalıklarla müca-
delede en önemli ve basit 

ölçüttür.” sözlerinin ardın-
dan Covid-19 pandemi sü-
recinde Bilim Kurulu’nun 
önerileri doğrultusunda 
alınan tedbirlerin önemine 
dikkat çekti.

Devletimizin en iyi strate-
jileri belirleyip sosyal ha-
yatın akışını en verimli dü-
zeyde sürdürebilme gayreti 
içerisinde olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Üniversite Sena-
tomuz 2020-2021 Eğitim 
Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 
uzaktan ve hibrit eğitim uy-
gun görmüştür. Öğrencile-
rimizin sağlığını maksimal 
düzeyde korumayı hedefle-
yerek eğitim ve öğretimi de 
aksatmamayı amaçlamıştır.” 
dedi.

“Dünya ile rekabet 
edebilecek her türlü fikir 
ve keşfi destekledik ve 
destekleyeceğiz” 

Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, başta Covid-19 olmak 
üzere bütün verilerin bilim 
ve üniversitelerin öneminin 
altını çizdiğini vurgulayarak, 

“İnsanlığın ve milletimizin 
aydınlık geleceği için Üni-
versitemizde daha çok araş-
tırma, geliştirme ve daha 
fazla üretim sağlanmalıdır. 
Bu bilinçle Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi aile-
si olarak bilim üreten, bilimi 
insanlığın rahatı için bilgiye, 
ürüne dönüştüren dünya ile 
rekabet edebilecek her tür-
lü fikir ve keşfi destekledik 
ve destekleyeceğiz.” sözleri 
ile bilimin önemine dikkat 
çekti.
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Organ Nakli Bölümüne baş-
vuran 16 yaşındaki hasta,  
Organ Nakli Sorumlu He-
kimi Genel Cerrah Doç. Dr. 
Murat Yılmaz ve Genel Cer-
rah Doç. Dr. Mahir Kırnap 
tarafından muayene edildi. 
Yapılan kontroller ve tet-
kiklerin ardından annesinin 
böbreğinin uyumlu olduğu 
belirlenince annenin böb-
reğinin canlı operasyonla 
oğluna nakline karar verildi.

Organ Nakli Ekibi Genel 
Cerrah Doç. Dr. Murat Yıl-
maz ve Doç. Dr. Mahir Kır-

nap, Anesteziyoloji ve Rea-
nimasyon Bölümünden Doç. 
Dr. K. Varlık Erel, Pediatrik 
Nefroloji Bölümü Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferah 
Sönmez ve Öğretim Üyesi 
Doç. Dr Dilek Yılmaz’dan 
oluşan ekibin gerçekleştir-
diği organ nakli operasyo-
nu başarılı şekilde yaklaşık 
iki saat sürdü.

“Çocuktan ve canlı 
nakillere önem veriyoruz”

Üniversitemiz Hastanesin-
de ilk kez canlı çocuk organ 

nakli gerçekleştiren ADÜ 
Organ Nakli Bölümü So-
rumlu Hekimi Doç. Dr. Eyüp 
Murat Yılmaz, bugüne ka-
dar 26 böbrek naklini ger-
çekleştirdiklerini belirterek 

“Kadavradan ve canlı olmak 
üzere  gerçkleştirdiğimiz 
organ nakilleri daha çok 
yetişkin ağırlıklıydı. Pediat-
rik Nefroloji Ana Bilim Dalı 
ve diğer pediatri bölümle-
rinin katkıları ile artık ço-
cuk nakillerine de  başladık. 
Ameliyatımız iki saat sürdü. 
Anneden aldığımız böbreği 
oğluna taktık. Ameliyatımız 
çok başarılı geçti. Anne ve 
oğlununun sağlık durumla-
rı oldukça iyi. Anne ve oğlu-
nu serviste takip ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

“Bu ameliyat üniversitemiz 
için ilk olma özelliğini 
taşıyor”

Türkiye’de çok az merkezde 
çocuklara organ bağışının 
yapıldığını kaydeden Ge-
nel Cerrahi Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet En-
der Demirkıran, “Bu ame-
liyat Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesi için bir ilk 
olma özelliğini taşıyor. An-
nenin ve çocuğun durumu 
şu an için gayet iyi. Bu tip 
vakaların üniversitemizde 
yaygınlaşarak artacağını 
ümit ediyoruz.” dedi.

Organ nakli ekibinden Ge-
nel Cerrah Doç. Dr. Mahir 
Kırnap, “Ülkemizde bilimi 
bir adım daha ileriye gö-
türüyorsak, ülkemize bir 

çivi daha çakıyorsak bu 
bizi mutlu eder. Başarılı bir 
böbrek nakli yaptık, böbrek 
çalışıyor.” ifadelerine yer 
verdi.

Türkiye’de 80 binin üzerin-
de kronik böbrek hastası 
olduğunu belirten Pediat-
rik Nefroloji Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ferah Sön-
mez, “Böbrek nakli yapılan 
3 bin civarında yetişkin ve 
çocuk dahil hastanın 600’ü 
çocuk hasta olduğu bilin-
mektedir. Türkiye genelin-
de 20 merkezde bu nakil-
ler gerçekleştirilmektedir. 
Bizim de bu merkezlerin 
arasında olmamızdan do-
layı oldukça mutluyuz, gu-
rurluyuz. İyi bir ekip ruhunu 
yakaladığımıza inanıyorum.” 
ifadelerini kullanarak sı-
rada birçok nakil bekleyen 
hastalarının olduğunu ve 
nakillere devam etmek is-
tediklerini belirtti.

Oğluna böbreğini vermek-
te hiç tereddüt etmediğini 
söyleyen hastanın 57 yaşın-
daki annesi,  “Oğlumun sağ-
lığı için gözümü kırpmadan 
böbreğimi vermek istedim. 
Bütün evlatlarım için de 
aynısı geçerli. Şu anda da 
sağlığımız çok şükür ye-
rinde. Bir anne olarak çok 
mutluyum. Oğlum sağlıklı 
bir şekilde hayatını sürdü-
recek. Hocalarımızın hepsi 
de birbirinden iyi ve güzel 
insanlar. Hepsi bizlere çok 
iyi davrandılar ve çok güzel 
bir ameliyat geçirdik.” dedi.

Üniversitemiz Hastanesinde ilk Üniversitemiz Hastanesinde ilk 
kez çocuğa kez çocuğa canlı operasyonla canlı operasyonla 
böbrek nakliböbrek nakli gerçekleştirildi gerçekleştirildi

Üniversitemiz Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim 
Dalı bünyesindeki Organ Nakli Bölümünde ilk 
kez 16 yaşında bir çocuğa canlı operasyonla 

böbrek nakli gerçekleştirildi.
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ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Cumali Öksüz’ün komis-
yon başkanlığında gerçek-

leşen sözlü sınavda, 2 şube 
müdürü ve 33 şef kadrosu 
için yazılı sınavda başarı-

lı olan 10 şube müdürü ve 
103 şef adayı sözlü sınava 
tabi tutuldu.

Görevde Yükselme ve Unvan Görevde Yükselme ve Unvan 
DeğişikliğiDeğişikliği Sınavı gerçekleşti Sınavı gerçekleşti

Aydın Adnan 
Menderes 
Üniversitesi 

(ADÜ)  Personel 
Daire Başkanlığınca 
“Yükseköğretim 
Üst Kuruluşları 
ile Yükseköğretim 
Kurumları Personeli 
Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği” kapsamında 
gerçekleştirilen sözlü 
sınav, 13-14 Ekim 2020 
tarihlerinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde 
tamamlandı. 

Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı ve İşveren Vekili 
Prof. Dr. Mehmet Aydın, 1 
Ekim 2020 tarihinde İSG 
kapsamında sağlık muaye-
nesini oldu. 

Sağlık gözetiminin ama-
cının sadece yasal zorun-
luluğun gerçekleştirilmesi 
olmadığını belirten Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, çalışanların 
sağlık takibinin yapılması 

ve olası hastalıklarının tes-
piti açısından sağlık mua-
yenelerinin önem taşıdığını 
vurguladı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Koor-
dinatörü Nadir Savaş Öter, iş 
sağlığı ve güvenliği kapsa-
mında yapılan sağlık mua-
yenelerinde Üniversitemizin 
farklı birimlerinden 2500’ü 
aşkın personelin, sağlık gö-
zetiminin tamamlandığını 
ifade etti.

İSG kapsamındaki İSG kapsamındaki sağlık sağlık 
gözetimlerigözetimleri devam ediyor devam ediyor

Üniversitemiz İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi 
(İSG) ve Üniversitemiz Hastanesi iş birliği ile 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

kapsamında işverenin yapmakla yükümlü olduğu 
sağlık gözetimleri devam ediyor.
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Rektörlük makamında gerçekleşen 
ziyaretten büyük memnuniyet duy-
duğunu ifade eden Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesinin bölgenin kalbi oldu-
ğunu ve yeni nesil vizyonu ile ülke 
yükseköğretimine önemli bir katkı 
sağladığını belirtti. Ziyarette açıl-
ması planlanan bölümler değerlen-
dirilerek Üniversitemizin gelişimi 
için fikir alışverişinde bulunuldu.

Erim, Aydın ve öğrenciler için güzel 
çalışmalara imza atılan bir akade-
mik yıl olmasını temenni ederek; 
“Buradan mezun olacak öğrencile-
rimizin ülkemize hayırlı birer va-
tandaş olarak ülke geleceğine kat-
kı sağlamasını temenni ediyoruz. 
Gençliğimiz, geleceğimiz.” dedi.

Aydın Milletvekili Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ErimBekir Kuvvet Erim  
Rektörümüzü ziyaret ettiRektörümüzü ziyaret etti

Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 19 Ekim 2020 tarihinde 
makamında ziyaret etti.

“Rektörümüzün yanındayız”

Aydın Milletvekili Posacı, Aydın’a ve 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesine 
zarar veren asılsız haberlere itibar edil-
memesi gerektiğini ifade ederek “Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in hak-
kında çıkarılan haksız ve şehrimize zarar 
veren ahlaki olmayan haberler konu-
sunda Rektörümüzün yanındayız,  ken-
disine güvenimiz tamdır.” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, akademik çalış-
malar ve açılması planlanan bölümler 
hakkında Milletvekili Rıza Posacı’ya bil-
gi verdi.

Aydın Milletvekili Aydın Milletvekili Rıza PosacıRıza Posacı  
Rektörümüzü ziyaret ettiRektörümüzü ziyaret etti

Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 12 Ekim 2020 
tarihinde makamında ziyaret etti.
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Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’in nezaketinden dolayı 
Alıcık’a teşekkür ettiği ziya-
rette Üniversitemizin çalış-
maları görüşüldü.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Üniversitenin sadece aka-
demik bilgi üreten bir ku-
rum olmadığını, içinde bu-
lunduğu şehre, şehrin diğer 
tüm dinamikleriyle birlikte 
katkı sunmaya gayret et-
tiğini söyleyerek “İşbirliği 

içinde yapılan her çalışma-
yı önemli buluyoruz. Bugün, 
Üniversitemizin hızlı şekil-
de büyüyor olması, yaşadı-
ğımız akademik başarılar 
şehirle ve kendi içimizde 
kurduğumuz iyi ilişkilerin 
bir yansımasıdır. İnşallah 
Aydın’a ve ülkemizin yükse-
köğretimine daha çok katkı 
yapacağız. ” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Haluk Alı-
cık ve MHP önceki dönem 
İl Başkanı Burak Pehlivan, 
27 Ekim 2020 tarihinde 

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e 

ziyarette bulundular.

Üniversitenin sadece aka-
demik bilgi üreten bir ku-
rum olmadığını, şehrin 
gelişimi için de lokomotif 
görevi üstlendiğini belirten 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Aydın’ın tüm dinamikleriy-
le iş birliği içinde yapılan 
her çalışmayı önemsediğini 
ifade etti.

Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi’nin Aydın’ın 
gelişmesine ve kalkınması-
na büyük katkı sağladığını 
vurgulayan Alıcık, şehrimiz 
ve Üniversitemiz adına he-
deflenen başarıyı yakala-
mak için her zaman katkı 
sunmaya hazır olduklarını 
belirterek Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e çalışmala-
rı ve gayretleri dolayısıyla 
teşekkür etti. 

MHP İl Başkanı MHP İl Başkanı AlıcıkAlıcık, Rektörümüzü , Rektörümüzü 
makamında ziyaret ettimakamında ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl 
Başkanı Haluk Alıcık, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 19 Ekim 

2020 tarihinde makamında ziyaret etti.
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Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. 
Ali Akyol ve Prof. Dr. Cuma-
li Öksüz ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdal Meşe’nin 
de bulunduğu ziyaret pan-
demi kurallarına uygun 
olarak gerçekleştirildi.  Si-
vil Toplum Kuruluşlarının 
Başkan ve Temsilcileri; 
Üniversite-Sivil Toplum 
ilişkilerinin geliştirilmesi-
nin önemini vurgulayarak 
yargıya intikal eden konu-
lar hakkında  adaletin yeri-
ni bulmasını beklediklerini 

ifade ettiler.

“İnsani ve İslami hiçbir 
ölçüyle bağdaşmayan, iftira 
nitelikli girişimlere karşı 
rektörümüzün yanındayız”

Platform Başkanı Mehmet 
Şirinkaya ve beraberindeki 
heyet, Üniversitemize  kar-
şı yürütülen itibarsızlaştır-
ma ve temsil ettiği değer-
lere ilişkin güven bunalımı 
oluşturmaya yönelik eylem 
ve iddialar hakkında; ku-
rum senatosu tarafından 
kamuoyuna açıklanan hu-
suslara katıldıklarını be-
lirtti. Şirinkaya,  insani ve 
İslami hiçbir ölçüyle bağ-
daşmayan iftira nitelikli 
ve FETÖ benzeri kumpas 
girişimleri konusunda, 
Kentimizin en önemli de-
ğerlerinden bir tanesi olan 
Üniversitemiz ve  Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’in yanında olduk-
larını dile getirdi.

Prof. Dr.  Osman Selçuk Al-
demir, sivil toplum kuruluş 
temsilcilerine vermiş ol-
dukları desteklerden dola-
yı teşekkür ederek başladı-
ğı konuşmasında, “Rektör 
olarak atanmadan önce 
bilim üretmek için çabala-
yan biriydim. Ancak Cum-
hurbaşkanımızın takdiriyle 
görevime başladıktan son-
ra ben artık Osman Selçuk 
Aldemir’in şahsi kimliği-
ni değil, Adnan Menderes 
Üniversitesi’nin kurumsal-
lığını, Aydın’ımızın itiba-
rını, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın iradesini temsil 
ettiğimi her an kendime 
hatırlatıyorum. Bu süreçte 
çok sayıda iftira ile karşı-
laştım. Her birinde Üniver-
sitemizin ve Aydın’ımızın 
yıpranmaması için bazen 
sükûnet, bazen cevap hak-
kımı kullanarak mücade-
le ettim. Allah’a şükürler 
olsun ki zaman bizi haklı 
çıkardı. Üniversitemizin 

eğitsel ve idari performan-
sını tarihinin en güzel dü-
zeyine ulaştırdık.” dedi.

“Kimse Üniversitemiz ve 
Aydın’ımızın itibarına dil 
uzatma hakkına sahip 
değil”

Hiç kimsenin Üniversite-
miz ve Aydın’ımızın itiba-
rına dil uzatma hakkına 
sahip olmadığını vurgula-
yan Prof. Dr.  Osman Selçuk 
Aldemir, “Olay benim kişi-
liğimden çıkıyor, Üniversi-
temize ve Aydın’ımıza karşı 
yapılmış bir itibar katline 
dönüşüyor. Bu alçak ya-
yınla ilgili hukuki süreci 
derhal başlattık. Emin olun 
sadece bu iftiracı mani-
pülatör değil onu yöneten 
üst akıl da hukuki cezayı 
alacak.” dedi.

Ziyaret, katılımcıların kar-
şılıklı iyi niyet ve başarı 
dilekleriyle sona erdi.

Sivil toplum kuruluşlarından 
rektörümüze tam destek

Aydın Yerli ve Milli 
İrade Platformu 
üyesi sivil toplum 

kuruluşları, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e destek 
vermek amacıyla 8 Ekim 
2020 tarihinde Senato 
Salonu’nda ziyaret etti.
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“Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi’nin her zaman 
yanındayız”

Yargıtay Onursal Başkanı 
Hüseyin Boyrazoğlu ziya-
rette, Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesi’nin son dö-
nemde yükselen bir başarı 
grafiğinin olduğunu ifade 
ederek maksadını aşan asıl-

sız haberlerle yıpratılmaya 
çalışıldığını ifade etti. Boy-
razoğlu, “Kuruma,  Üniver-
siteye ve ADÜ Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e 
zarar veren bu yıpratma 
politikasına itibar edilme-
melidir. ADÜ Rektörü Prof. 

Dr. Osman Selçuk Aldemir’e 
itimadımız tamdır. Aydın Ad-
nan Menderesi Üniversite-
si’nin ve Rektörümüzün her 
zaman yanındayız” dedi.  
Yargıtay Onursal Başka-
nı Hüseyin Boyrazoğlu’nu 
ağırlamaktan memnuni-

yet duyduğunu ifade eden 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Boyrazoğlu’na nezaketin-
den dolayı teşekkür ederek 
Üniversitemizin akademik 
çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.

Yargıtay Onursal Başkanı Yargıtay Onursal Başkanı BoyrazoğluBoyrazoğlu, , 
Rektörümüzü ziyaret ettiRektörümüzü ziyaret etti

Y argıtay Onursal 
Başkanı Hüseyin 
Boyrazoğlu, 

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’i 12 Ekim 2020 
tarihinde makamında 
ziyaret etti.

Ali Kırca ve Mesut Öztunç, 
Kentimizin güzide kurum-
larından bir tanesi olan 
Üniversitemizin çalışmala-
rını yakından takip ettikle-
rini ifade etti.

Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, Kırca ve Öztunç’a te-
şekkürlerini ileterek bilimin 
ışığında yürütülecek akade-
mik çalışmalar ile Üniversi-
temizi en güzel noktalara 
taşımak hedefinde olduğu-
nu ifade etti. 

KırcaKırca ve  ve ÖztunçÖztunç'tan Rektörümüze 'tan Rektörümüze 
ziyaretziyaret

İş Adamı Ali Kırca ve Nazilli Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mesut Öztunç, 13 Ekim 2020 
tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
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“Milletinin değerlerini 
tanıyan gençler bizleri daha 
ileriye taşıyacaktır” 

Ziyaretten dolayı memnu-
niyet duyduğunu belirten 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi olarak milletinin 
maddi ve manevi değerleri-
ni, kültürünü tanıyan genç-
ler yetiştirmenin gayreti 
içerisinde olduklarını söy-
ledi.

Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, “Ülkesine ve milletine 
faydalı olmak isteyen her 
Türk insanı, Türk-İslam Kül-
türünde yardımseverliğin 
önemini kavramalı. Mazi-
den, atiye kurduğumuz köp-
rünün zenginliklerine sahip 
çıkacak nesiller yetiştirmek 
istiyoruz. İnsan maddi biri-
kimi ve manevi zenginliği 
ile bir bütündür. Milletinin 
merhamet ve inancını an-
layarak geleceğe ışık tutan 
aklı ve vicdanı hür gençler, 

bizleri daha ileriye taşıya-
caktır.” dedi.

“Tarihin şeref sayfalarında 
yaşayan kültür değerleri ile 
doluyuz”

Tarihimizin, dinimizin ve 
kültürümüzün öğrenilme-
sinde, iyilik ve yardımsever-
lik değerlerimizin öneminin 
büyük olduğunu vurgulayan 
Araştırmacı yazar, emekli 
Başsavcı Necdet Bayraktar- 
oğlu,  “Türk milleti olarak, 
büyük ve şanlı bir tarihin 
şeref sayfalarında yaşayan 
kültür değerleri ile doluyuz. 

Türk tarihinde önemli bir 
yeri bulunan, milli ve dini 
hatıralarla dolu kültür de-
ğerlerimizi gün ışığına çıka-
rıp, kitabımla Türk insanının 
bilgisine sunmaya çalıştım.” 
dedi.

Ziyaretin sonunda Necdet 
Bayraktaroğlu; sevgi, şefkat, 
gönül alma, tevazu, merha-
met ve hoşgörü temalarını 
işleyen Türk İslam Kültürün-
de Yardımseverlik adlı kita-
bını Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’e hediye etti.

Emekli Başsavcı Emekli Başsavcı Necdet Necdet 
BayraktaroğluBayraktaroğlu Rektörümüzü   Rektörümüzü  
ziyaret ettiziyaret etti

Araştırmacı yazar, emekli Başsavcı Necdet 
Bayraktaroğlu,  20 Ekim 2020 tarihinde 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 

Aldemir’i makamında ziyaret etti.
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Önceki dönem Başbakan-
lık Müşavirliği görevini 
yürüten ve şu anda Tarım 
Bakanlığı Müşaviri olarak 
görev yapan Nihat Gür-
büz, ADÜ’nün gıda ve tarım 
alanlarında yürütmekte ol-
duğu bilimsel çalışmaları 
yakından takip ettiğini be-
lirterek çalışmaları takdirle 
izlediklerini söyledi. 

Gürbüz, “Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi’nin başa-
rılı çalışmalarını ve projele-
rini görüyoruz. Bu başarının 

giderek büyüyeceğinden 
eminim. Bu vesileyle Sayın 
Rektörüm Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in başarıla-
rının devamını diliyorum.” 
dedi. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Aydın’ın bereketli toprakla-
ra sahip önemli bir il oldu-
ğunu ifade ederek “Eğitim 
ile üretimi birleştiren Üni-
versitemiz Ziraat Fakülte-
sinde ürünlerinin kalitesini 
tescilleyerek markalaşma-

sında önemli adımlar at-
maktayız. Projelerimiz ve 
bu konudaki çalışmalarımız 
devam edecek. Hem ülke-
miz tarımına katkı sağlayıp 
hem de İlimizin tarımsal 
anlamda yönlendiricisi, lo-
komotifi olmak önceliğimiz. 
İnşallah yakın zamanda 
ADÜ isminden bu konuda 
sıkça bahsettirecek bir üre-
tim merkezi olacak.” diye 
konuştu. 

Üniversitemizin çalışma-
larının bakanlıkça takdirle 

izlendiğini bilmenin ken-
dilerini ziyadesiyle mut-
lu ettiğini de ifade eden 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 

“Başbakanlık eski Müşaviri 
olarak önemli çalışmalarda 
bulunmuş, Tarım Bakanlı-
ğı Müşaviri olarak ülkemiz 
tarımının gelişmesine bü-
yük katkılar sağlayan Ni-
hat Gürbüz’ü ağırlamaktan 
mutluluk duyuyor ve bu na-
zik ziyaretleri için teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Tarım Bakanlığı Müşaviri Tarım Bakanlığı Müşaviri Nihat Nihat 
GürbüzGürbüz Rektörümüzü ziyaret etti Rektörümüzü ziyaret etti

Başbakanlık eski Müşaviri, Tarım Bakanlığı Müşaviri Nihat Gürbüz ve eşi Seval Gürbüz, 22 Ekim 
2020 tarihinde Üniversitemizi ziyaret ederek Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) başarılı 
çalışmaları dolayısıyla Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i tebrik etti. 
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Haber / Foto : Mahmut Karakelle

ADÜ Haber Dergisinin 149. sayısında kaleme aldığımız ‘Kestane Dosyasına’ tüm dünyayı etkisi altına 

alan Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 pandemisi nedeniyle uzunca bir süre ara vermek 

durumunda kaldık. Ara verdiğimiz dönemde kestane üretimi ve markalaşması konusunda söyleyecek 

sözü olan birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütüne ulaşarak ‘Aydın Kestanesinin’ markalaşması 

konusunda yapılan çalışmaları ve neden markalaşamadığını siz değerli okurlarımız için derledik.

Aydın  Aydın  

kestanesikestanesi  
neden neden 

markalaşamıyor?markalaşamıyor?
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Aydın Milletvekili TBMM Ta-
rım, Orman ve Köyişleri Ko-
misyonu Üyesi Rıza Posacı, 
Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi Bahçe Bitkileri Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Engin Ertan, Aydın Ticaret 

Odası Başkanı Hakan Ülken, 
Aydın Ticaret Borsası Baş-
kanı Fevzi Çondur, Köşk Zi-
raat Odası Başkanı Veli Tuna 
kestanenin üretiminden 
pazarlanmasına, pazarlama 
sorunlarından markalaş-

maya kadar birçok konuya 
açıklık getirdiler. 

“Ham üründen katma 
değeri yüksek ürüne 
yönelmeliyiz”

Aydın Milletvekili TBMM Ta-
rım, Orman ve Köyişleri Ko-
misyonu Üyesi Rıza Posacı, 
İlimiz kestane üretimi konu-
sunda bilgiler vererek Aydın 
ekonomisine büyük katkı 
sağlayan kestanenin işle-
nerek, markalaşarak katma 
değeri yüksek ürünlere dö-
nüşmesinin önemini vurgu-
ladı.    Aydın Milletvekili Po-
sacı, “Topraklarından adeta 
bereket fışkıran İlimiz; incir, 
pamuk, zeytin ve zeytinyağı 
üretimi ile adını duyurma-
sının yanı sıra ülkemiz kes-
tane üretiminin de yaklaşık 
% 40’ını tek başına karşıla-
maktadır. Bu veriler ışığında 
İlimiz, Türkiye kestane üre-
timinde birinci sırada yer 
almaktadır. Yıllık ürettiğimiz 

yaklaşık 30 bin ton kestane-
miz herhangi bir işleme tabi 
tutulmaksızın pazarlanıyor. 
Buradan hiçbir işleme tabi 
tutmadan pazarladığımız 
kestanemizin de İlimize 
sağladığı katma değer çok 
düşüktür. Kestane, üretimi-
nin gerçekleştiği topraklar-
da işlenmeli, ikinci – üçün-
cü ürüne bu topraklarda 
dönüşmelidir. Ham üründen 
katma değeri yüksek ürüne 
dönüşmenin temel koşulu 
da markalaşmadır. Burada 
girişimcilerimize büyük gö-
revler düşmektedir. İlimizin 
en güzide ürünlerinden kes-
tanenin hak ettiği değere 
ulaşabilmesi için yapılacak 
tüm çalışmaları destekle-
meye hazırız. Bu konuda ça-
lışma yapacak tüm girişim-
cilerimize kapımız sonuna 
kadar açıktır. Biz, her zaman 
üreticimizin yanında olduk 
yanında olmaya da devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

Rıza Posacı
Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi
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DOSYA
“Devletimiz kestane 
ürünleri üreticilerine 
cömert destekler sunuyor”

Milletvekili Posacı, Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEP) 
Küçük Orta Boy İşletmelere 
(KOBİ) girişimcilik, iş geliş-
tirme, inovasyon, ihracat ve 
işbirliği gibi alanlarda des-
tekler verdiğini ifade ede-
rek devletin kestane ürün-
leri konusunda girişimcilere 
ciddi destekler sunduğunu 
ifade etti. Sözlerini sürdü-
ren Posacı, “Kestane şeke-
ri, kestane reçeli, kestane 
unu, kestane yağı, çikolata-
lı kestane, kestaneli draje 
gibi ürünleri üretmek iste-
yen girişimcilere KOSGEB 
170.000 TL hibe ve 36 ay 
vade ile 70.000 TL’ye kadar 
düşük faizli kredi veriyor. 
Girişimcilik desteği ile işini-
zi kurup devamında gelişim 
ve ihracat desteği ile işinizi 
büyütmeniz, fuarlara katıl-
manız, iş seyahatlerine git-
meniz ve ürünlerini dünya-
ya pazarlamanız mümkün. 
KOSGEB, kestane ürünleri 
üreten işletmelerin ihracata 
başlamaları için de 210.000 
TL hibe ve 90.000 TL ihracat 
desteği veriyor. Aydın’da ta-

rıma dayalı sanayi girişim-
lerine devletimiz, KOSGEB 
vasıtasıyla cömert destekler 
vermekte ve yatırımcıları-
mızdan bu yönde girişimler 
beklemektedir. Unutulma-
malıdır ki, bir ürünün sana-
yisi hangi şehirde gelişirse 
o ürünün yan sanayisi de 
o şehirde gelişmeye başlar. 
Girişimcilerimizden bu gü-
zide ürünümüzün katma de-
ğerini İlimize kazandıracak 
projeleri bir an önce hayata 
geçirmelerini bekliyoruz. 

“Markalaşma birden 
çok faktörün bir araya 
gelmesiyle mümkün 
olabilir”

Bir ürünün hak ettiği de-
ğere ulaşabilmesinin ve ait 
olduğu yere katma değer 
sağlayabilmesinin ancak 
o ürünün markalaşmayla 
mümkün olabileceğinin al-
tını çizen Aydın Ticaret Oda-
sı (AYTO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Ülken, mar-
kalaşma konusunda atılma-
sı gereken adımlar hakkın-
da bilgiler verdi.  Üretimin 
tek başına markalaşma için 
yeterli olmayacağını ifade 
eden Ülken, kalite, hedef, 
strateji, pazarlama, tanıtım, 
devlet teşvikleri gibi birçok 

faktörün bir araya gelmesiy-
le markalaşmanın sağlana-
bileceğini vurguladı. Ülken, 
“Markalaşmak denince işin 
içinde sadece üretim ayağı-
nı düşünmek doğru olmaz. 
Bu işin hammadde olarak 
elde ettiğiniz ürünün mar-
ket raflarındaki yerini alana 
kadar birçok aşamadan geç-
mesi gerekiyor.  Öncelikle 
işin doğru planlanması, pa-
zarlama stratejileri, hedef 
pazarları belirleme, iç tica-
ret, dış ticaret var. Bunların 
hepsini bir arada düşünmek 
gerekiyor.  Aydın kestane-

sinin coğrafi işareti tescili 
alındı. Avrupa Birliği’nde de 
tescil süreci tamamlandı. 
Tescil süreçlerinin tamam-
lanmasıyla kestanemiz bü-
tün dünyada ‘Aydın Kestane-
si’  olarak tescillenmiş oldu. 
Tabi bu tek başına yetmez. 
Kestanenin Aydın kesta-
nesi tescilini almış olması 
bu işin pazar payında da 
önemlidir, Avrupa pazarın-
da da önemlidir, iç pazarda 
da önemlidir fakat marka-
laşma konusunda yapılacak 
çalışmalara, kurum ve kuru-
luşlarımızdan, sivil toplum 

Hakan Ülken 
AYTO Yönetim Kurulu Başkanı  
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örgütlerine, üretici birlikle-
rimizden girişimcilerimize 
kadar herkesin elini taşın 
altına koyması gerekiyor. 

“Bölgesel teşvik 
modelinden sektör 
bazlı teşvik modeline 
geçilmelidir”  

Ülkemizde uygulanan teş-
vik modellerinin güncellen-
mesi gerektiğini belirten 

Ülken, bölgesel teşvik mo-
delinin uygulanması sonu-
cu Aydın’ın, birçok noktada 
dezavantajlı duruma düştü-
ğünü ifade ederek “Bölgesel 
teşvik uygulamasının yanlış 
olduğunu ve Aydın’ın bu ko-
nuda adaletsizlik yaşadığını 
söyleyebiliriz.  Sektör bazlı 
teşvik modelinin uygulan-
ması gerektiğini ve o sek-
tör bazlı teşvik modelleri 
içerisinde Aydın özelinde 

kestanenin de yer edinme-
si gerektiğini söylüyoruz. 
Bu noktada son dönemde 
piyasa arz-talep denge-
si içerisinde Aydınımızda 
da kestane şekeri fabrikası 
noktasında yatırımlar baş-
ladı. Bunlar umut verici ge-
lişmeler fakat yeterli değil. 
Başlangıç her zaman için 
önemlidir.  Başlamadığınız 
bir işin sonunu getirmeniz 
mümkün değildir. Bu nok-
tada kestane şekeri, kesta-
ne unu ve kestanenin tüm 
kullanım alanlarında işlen-
miş ürünlerimizi dış pazara 
sunmalıyız. Ürünlerimizi, 
özellikle İtalya ve Japonya 
başta olmak üzere kestane 
ihracatında önemli bir yer 
tutan ülkelerde doğru bir 
şekilde koordine etmeliyiz.” 

“Aydın markalaşmaya geç 
başlamış bir kenttir”

Aydın’ın markalaşma ko-
nusunda çok gerilerden 
geldiğini ifade eden Aydın 
Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fevzi Çondur, 
Aydın halkına girişimcilik 
aşılamak gibi çok zor bir 
görevi üstlendiklerini be-

lirtti. En büyük amaçlarının 
Aydın halkına girişimcilik 
ruhunu aşılamak olduğunu 
vurgulayan Çondur, geliri 
olan büyük üreticilerden 
gelirlerinin en az yüzde 5’ini 
markalaşmaya ayırmalarını 
önerdiklerini söyledi. İncir, 
zeytin, zeytinyağı gibi na-
dide ürünlerimizin marka-
laşma konusunda yaşadığı 
sıkıntıları kestanenin de ya-
şadığını dile getiren Çondur, 
“Kestane şekeri denilince 
aklımıza Bursa geliyor. Hâl-
buki üretimin kalbi Aydın.  
Bursa’nın 1950’li yıllardan 
başlayan bir üretim süreci 
var. Kestanenin tatlı yapıla-
rak işlenmesinde 70 yıllık 
bir zaman diliminde sürekli 
bir markalaşma söz konusu-
dur.  Aydın iline baktığımız-
da markalaşma sürecinin 
tam anlamıyla başladığını 
bile söyleyemeyiz.  Aydın’da 
bildiğim kadarıyla kestane 
mamulleri üretimi yapan 
birkaç firma var. Öncelikli 
hedefimiz üretimin merke-
zi olan ilimizde kestanenin 
markalaşmasını sağlayarak, 
işlenmiş ürünlere dönüştü-
rerek iç ve dış pazara sun-
maktır.”

Fevzi Çondur
 Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
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“Avrupa Birliği tesciliyle 
Aydın kestanesi daha da 
değerlenecek” 

Türkiye kestane üretiminin 
büyük bölümünün İlimizde 
gerçekleştirildiğini ifade 
eden Fevzi Çondur, Aydın 
kestanesinin hak ettiği de-
ğere ulaşabilmesi için gerek 
ulusal gerek uluslararası 
alanda çalışmalarını sürdür-
düklerini kaydetti. Çondur, 
“Aydın ili olarak 2010 yılın-
da Aydın kestanesine coğ-
rafi işaret aldık. 2015 yılın-
da Avrupa Birliğine marka 
tescili alınması ve Aydın 
inciri, Malatya kaysısı ve 
Gaziantep’in fıstıklı bakla-
vasının ardından dördüncü 
ürün olarak Aydın kestane-
sine marka tescili verilmesi 
için başvurduk. Süreçlerin 
tamamlanmasının ardından 
AB Komisyonu’nun verdiği 
onayla Aydın kestanesi bir-
lik ülkelerinde tescillendi. 
Bu tescille Aydın kestane-
sinin diğer kestanelerden 
farkını ortaya koyduk. Aydın 
kestanesinin tanınırlığını 
arttıracak olan bu tescille 
kestane fiyatlarının da iste-
diğimiz noktalara ulaşaca-
ğına inanıyorum.” 

“Üretici örgütlerinin 
arttırılması kestanenin 
pazarlanmasını 
kolaylaştıracaktır”

Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. En-
gin Ertan, İlimizde üreti-
len kestanenin pazarlama 
sorunlarına dikkat çekerek 
“Aydın’da kestane pazarla-
masının geliştirilmesine yö-
nelik olarak; üretici örgüt-
lenmelerinin arttırılması, 
etkin pazarlama ağlarının 
kurulması ve özellikle tü-
ketim alışkanlıklarının art-
tırılmasına yönelik her türlü 

faaliyetin çok büyük bir fay-
dası olacağı kaçınılmazdır. 
Pazarlama açısından, “Aydın 
Kestanesi” coğrafi işaretinin 
alınması ve Avrupa Birliği 
tescili önemli bir avantaj 
olarak görülmektedir.” dedi. 
Kestanenin üretilmesi ve 
pazarlanması konusunda 
yaşanan sıkıntılara açık-
lık getiren Prof. Dr. Engin 
Ertan, yaşanan pazarlama 
sıkıntılarına karşı öneriler-
de bulundu. Prof. Dr. Ertan, 
“Kestane İlimizde genellikle 
sofralık ürün olarak değer-
lendirilmekte ve taze olarak 
iç ve dış piyasaya gönderil-
mektedir. Kestanenin tek-
nolojik olarak değerlendi-
rilmesine ilişkin olarak ise 
Nazilli ilçesinde bulunan ve 
kestane şekeri üreten 150-
200 ton işleme kapasitesine 
sahip olan bir işletme de 
bulunmaktadır. Kestanenin 
gerek sofralık, gerekse de 
teknolojik ürün olarak pa-
zarlanması ile ilgili yıllara 
göre değişmekle birlikte, 
genellikle herhangi bir so-
run yaşanmamaktadır.” 

Kestane üretimindeki kali-
teyi arttırmak için hastalık 
ve zararlılar ile mücadele, 
sulama, gübreleme, buda-
maya özen gösterilmesi uy-
gun olacaktır.

Kestanede kaliteye ilişkin 
sorunların olması durumun-
da, fiyat düşüklüğü ve buna 
bağlı olarak kestanenin 
üreticinin istediği fiyattan 
satılamaması önemli bir 
sorun olarak yaşanmaktadır. 
Örneğin 2007 yılında ülke-
mizde ve İlimizde yaşanan 
kuraklık nedeniyle, oldukça 
küçük meyveli kestaneler 
meydana gelmiş ve ürün 
pazarlanmasında kalite ve 
verim düşüklüğüne bağlı 
olarak sorunlar yaşanmış-

tır. Kestanelerde kalite ve 
verim düşüklüğüne bağlı 
olarak meydana gelen pa-
zarlamaya ilişkin sorunların 
giderilmesine yönelik ola-
rak, hastalık ve zararlılar ile 
mücadele, sulama, gübre-
leme, budama gibi kültürel 
işlemlere gereken özenin 
gösterilmesi uygun olacak-
tır. Bunun yanı sıra, İlimiz-
de organik kestane üretimi 
hızla artış göstermekte ve 
yaygınlaşmaktadır. Özellikle 
bazı kooperatiflerin çatısı 
altında bulunan ve organik 
olarak kestane üreten üre-
ticilerin artması, pazarlama 
konusunda büyük kolaylık-
lar da sağladığı bir gerçektir. 

Sonuç  ve Öneriler

Aydın İli kestane yetiştirici-
liği ile ilgili yukarıda ifade 
edilen, mevcut durum, so-
runlar ve çözüm önerileri 
kapsamında ele alınan tüm 
konuların dikkate alınarak; 
Aydın İli kestane yetiştiri-
ciliği ile ilgili stratejik bir 
planlama süreci ortaya ko-
nulması gerekmektedir. Bu 
anlamda, sonuç olarak Ay-
dın İli kestane yetiştiricili-

ğine ilişkin; “güçlü ve zayıf 
yanları” ile “fırsatlar ve teh-
ditler” için aşağıdaki husus-
ları ifade edebiliriz:

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar

• Üretim alanı ve üretim 
miktarı olarak ülkemizde ilk 
sırada yer alması,

• Aydın İlinde kestane üre-
timi için ekolojik faktörler 
uygun,

• Kestanenin çok fazla 
değerlendirilme şekli var  
(ürün yelpazesi geniş),

• Organik tarıma çok uygun 
bir ürün,

• Kaliteli ve verimli yöresel 
çeşitler mevcut,

• Üretim alanını arttıracak 
alanlar mevcut,

• İlimiz için coğrafi işaret 
almış bir ürün olması,

• -Kestane yetiştiriciliğin-
deki yapısal sorunlar hala 
çözümlenemedi (Tescillen-
miş ÇEŞİT!),

• Özellikle kestane kanse-
ri hastalığının yaygınlaşma 
eğiliminde olması,

• Hasatta makinalaşma ol-

Prof. Dr. Engin Ertan 
Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
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maması,

• Depolamanın geleneksel 
koşullarda yapılıyor olması,

• Genellikle eğimli yerler-
de bulunan kestane bahçe-
lerinde teraslamaya gerekli 
özenin gösterilmemesi

• “Girişimci sanayicimiz” ve 
“işleme sanayimiz” yetersiz 
olması,

• Üretici örgütlenmesinin 
yeterince olmaması,

• Pazarlama etkin değil,

Fırsatlar

• AB’ye tam üyelik 
sürecinde; üreticilerin kayıt 
altına alınması ve Gıda 
Güvenliği  Sistemlerinin 
uygulanması konusunda 
hala zamanımız var,

• Seleksiyon ile belirlenmiş 
yöresel kestane  çeşitlerimi-
zin tescili için de zamanımız 
var,

• Özellikle geçimini salt 
kestane ile sağlayan üre-
ticiler, üretim alanlarını ve 
verimlerini arttırmak istiyor,

Tehditler

• Üretim alanlarımızın ge-
lişmesi için gerekli, kestane 

fidanı üretimi yok,

• Kestane kanseri hastalığı 
en temiz bölgelerimizi bile 
tehdit ediyor,

• Gıda güvenliği konusun-
da sürekli yeni sistemler 
geliştirilmekte,

• Desteklemelerdeki yeter-
sizlikler ve yüksek girdi ma-
liyetleri nedeniyle rekabet 
gücümüz az,

“Kestane üretildiği yerde 
işlenirse hak ettiği değere 
ulaşabilir”

Köşk ilçesi Ziraat Odası 
Başkanı Veli Tuna, kesta-
ne üretiminin diğer tarım 
ürünlerine göre oldukça 
meşakkatli bir hasat süre-
cinin olduğunu belirterek 
“Üreticinin ürününü de-
ğerinde satabilmesi için 
üretici birliklerine destek 
verilmesi ve ham ürünü ma-
mule dönüştürecek sanayi 
tesislerinin önünün açılma-
sı gerekmektedir. Öncelikle 
üretici kazanmalı ki üre-
timini ve kaliteyi arttırsın. 
Gıda olarak tüketilmesinin 
yanı sıra kereste sektöründe 
de aranılan bir tür olan kes-
tanenin çiçeklenme döne-

minde polen ve balı arıcılık 
sektörünün vazgeçilmezidir 
Böylesine değerli bir nime-
tin üretiminin arttırılması 
üreticinin kazanmasıyla 
mümkün olabilir. Kaliteli bir 
ürün elde etmek için var gü-
cüyle çalışan ve bin bir me-
şakkatle elde ettiği ürününü 
sabit alım yapan merkezleri 
olmadığı için dolandırıcıla-
ra kaptıran çiftçilerimiz var. 
Ürünün sanayisinin ürünün 
yetiştirildiği yerde gelişme-
si demek sabit alım yapan 
merkezlerin oluşması ve 
ürünün yetiştiği yere katma 

değer sağlaması demek-
tir. Kestaneyi biz üretiyoruz 
fakat sanayimiz olmadığı 
için ürünümüzü başka kent-
lerdeki fabrikalar işliyor. 
Ürünün başka kentlerde 
işlenmesi demek o kentin 
işçisinin çalışması demek, 
katma değerinin o kente 
kalması demek. Markalaş-
mak için atılması gereken 
öncelikli adımlardan biri de 
kestane sanayisinin geliş-
mesi ve bu yöndeki teşvik-
lerin arttırılmasıdır.” 

Veli Tuna
Köşk ilçesi Ziraat Odası Başkanı 
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SAĞLIK

Haber - Foto : Özlem Özbek

Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi  Münevver Güven, nedeni kesin 

olarak bilinmeyen ve halk arasında bilenen adıyla sedef hastalığının toplumda sık görülen bir 

hastalık olduğunu, uygun tedavilerle hastalığın başarılı bir şekilde kontrol altına alınabildiğini ve 

uzun süreli iyilik hali sağlanabildiğini söyleyerek hastalık hakkında merak edilen sorulara açıklık getirdi.

Nedeni kesin olarak Nedeni kesin olarak 
bilinmeyen hastalık : bilinmeyen hastalık : 

Dr. Öğr. Üyesi  Münevver Güven
Dermatoloji Ana Bilim Dalı 

'SEDEF''SEDEF'
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“ ‘Sedef’ kesinlikle bulaşıcı 
bir hastalık değildir ”

Halk arasında bilenen adı 
ile sedef hastalığının top-
lumda sık görülen, her-
hangi bir yaşta başlangıç 
gösterebilen, zaman zaman 
alevlenmelerle seyreden, 
uzun yıllar, hatta ömür boyu 
sürebilen bir hastalık oldu-
ğunun altını çizen Dr. Öğr. 
Üyesi Güven, “Sedef has-
talığının nedeni kesin ola-
rak bilinmemekle birlikte 
bağışıklık sistemi, genetik 
yatkınlık ve çeşitli çevresel 
faktörlerin etkisiyle orta-
ya çıktığı düşünülmektedir. 
Enfeksiyonlar, bazı ilaçlar, 
aşırı alkol alımı, sigara, ka-
şıma, keseleme gibi deriye 
uygulanan travmalar, güneş 
yanığı ve stres gibi çeşit-
li çevresel faktörler sedef 
hastalığını başlatabilmekte 
veya alevlenmesine sebep 
olabilmektedir. Şunu da 
vurgulamak isterim ki bazı 
hastalarımızın inandığının 
aksine sedef hastalığı ke-
sinlikle bulaşıcı bir hastalık 
değildir. Ayrıca sedef hasta-
lığı karaciğer hastalıkların-
dan kaynaklanmamaktadır” 
dedi.

“Hastalık seyri 
kişiden kişiye farklılık 
göstermektedir”

Genellikle, vücudun belli 
bölgelerinde (özellikle diz, 
dirsek, saçlı deri, kuyruk 
sokumu) yuvarlak, keskin 
sınırlı, üzerinde hastalığa 
ismini veren sedef rengin-
de kepeklenmelerin, pul-
lanmaların olduğu deriden 
kabarık, kızarıklık dökün-
tülerle bilinen hastalığın, 
bazen  tüm vücudu kapla-
yan kırmızı zeminde irinli 
sivilceler, eklemlerde bir-
takım ağrılar ya da sadece 
tırnaklarda şekil değişiklik-
leri gibi farklı tiplerinin de 
olduğunu belirten Güven, 
“Hastalık seyri kişiden kişi-
ye farklılık göstermektedir. 
Hatta aynı kişide bile, ha-
yatının farklı dönemlerin-
de hastalığın belirtileri ve 
şiddetinde değişiklikler gö-
rülebilir. Sedef hastalığının 
tanısı genellikle dermato-
loğunuz tarafından klinik 
bulgularla konabilir.  Ancak 
bazen tanı için; deriden 
mercimek büyüklüğünde 
bir parça alınarak, histopa-
tolojik inceleme yapılması 
gerekebilir.” diye konuştu. 

“Tedavi hastaya özel 
olarak düzenlenmeli”

Sedef hastalığını tamamen 
ortadan kaldıran, tedavi 
kesildiğinde tekrarlamasını 
engelleyen kesin tedavisi-
nin bulunmadığını da ifade 
eden Güven, uygun tedavi-
lerle hastalığın başarılı bir 
şekilde kontrol altına alı-
nabildiğini ve uzun süreli 
iyilik hali sağlanabildiğini 
söyledi. 

Sedef hastalığında teda-
vinin kişiye, hastaya özel 
olarak düzenlenmesi ge-
rektiğini vurgulayan Güven, 
“Tedavide hastanın sedefi-
nin yaygınlığı, tipi yanında, 
hastanın yaşı, ek hastalık-
ları, yaşam kalitesinin ne 
kadar etkilenmiş olduğu, 
gebelik veya emzirme du-
rumunun olup-olmadığı, 
eklem tutulumunun olup 
olmaması, daha önce kulla-
nılan tedavi seçeneklerinin 
etkinliği, kişinin alkol alış-
kanlığı gibi çeşitli faktörler 
tedavi seçiminde belirleyi-
cidir.” dedi.   

“Alınacak önlemlerle 
hastalık kontrol altına 
alınabilir”

Öncelikle tüm hastalar 
mutlaka, hastalığı tetikle-
yebilecek ilaçlardan, ka-
şıma ve banyoda liflenme 
gibi davranışlardan kaçın-
malıdırlar.  Hafif olgularda 
genellikle deriye uygula-
nan topikal tedaviler(krem-
ler/merhemler) hastalığı 
kontrol altına almakta ye-
terli olmaktadır. Dirençli ya 
da orta/şiddetli sedef has-
talarında fototerapi (ışık 
tedavisi) ya da geleneksel 
tedaviler olarak ifade et-
tiğimiz genellikle ağızdan 
alınan özel hap tedavileri 
kullanılır. Bu tedavilere is-
tenilen yanıt alınamadığın-
da ya da bu tedavileri kul-
lanamadığımız durumlarda 
uygun bir iğne tedavisine 
yani biyolojik ajan teda-
vilerine geçilebilir. Artık 
yeni tedavi ajanları ile çok 
şiddetli sedef hastalarında 
bile %90’ın üzerinde, hatta 
bazı hastalarda tama yakın 
iyileşme sağlayabilmekte-
yiz. Kliniğimizde bulunan; 
sedef takip polikliniğimiz-
de tüm bu tedavi seçenek-
leri, uygun hastalarımıza 
uygulanmakta ve hastaları-
mızın takipleri yürütülmek-
tedir.” dedi. 
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Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kurul 
Toplantısı gerçekleşti

 Nazilli İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi (İİBF) 
2020-2021 Akademik Yılı 
Güz Dönemi Akademik 
Kurul Toplantısı, 20 Ekim 
2020 tarihinde çevrimiçi vi-
deo konferans uygulaması 
ile gerçekleşti.

Fakülte Dekan Vekili Prof. 
Dr. Yusuf Kaderli başkan-
lığında gerçekleşen top-
lantıya, Dekan Yardımcıları 
Doç. Dr. Hüseyin Şenkayas 
ve Dr. Öğr. Üyesi Engin Ça-
kır ile öğretim elemanları 
katıldı.

Nazilli İİBF’nin akademik 
personel, öğrenci sayıları 
ve fiziki imkânları ile ilgili 
bilgilendirmelerin yapıldı-

ğı toplantıda,  Fakültenin 
Üniversitemize vermiş ol-
duğu katkılardan da bah-

sedildi.  
Öğretim elemanlarının 
2020-2021 akademik yılına 

yönelik görüş ve önerilerini 
iletmelerinin ardından top-
lantı sona erdi.

Koronavirüs tedavisi gören 12 yaşındaki hasta iyileşti
 Üniversitemiz Hastane-

sinde koronavirüs ve Multi-
sistemik İnflamatuvar Send-
rom tedavisi gören hasta 

sağlığına kavuştu.
Kalp kası iltihaplanması 
(miyokardit) tespit edilen 
ve hastanemize gelmeden 

önce 2 kez negatif saptanan 
hastanın, Hastanemizde 
alınan üçüncü SARS CoV2 
PCR testi pozitif bulundu ve 

hastaya çocuklarda yeni ta-
nımlanmış,  oldukça ölüm-
cül seyredebilen Multisiste-
mik İnflamatuvar Sendrom 
(MIS-C) tanısı konularak te-
davisi gerçekleşti.

Çocuk Enfeksiyon Hastalık-
ları Bilim Dalı Doç. Dr. Soner 
Sertan Kara, Çocuk Kardiyo-
loji Bilim Dalı Dr. Öğretim 
Üyesi Serkan Fazlı Çelik ve  
Çocuk Yoğun Bakım Dr. Öğ-
retim Üyesi Elif Çelik hasta-
nın tedavi sürecini yakından 
takip etti.

Hasta, yaklaşık iki hafta 
süren  Çocuk Yoğun Bakım 
Ünitesinde başlayan Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları Ser-
visinde devam eden tedavi 
sürecinin ardından  sağlıklı 
bir şekilde evine taburcu 
edildi.
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Elektriğe kapılan 17 yaşındaki hasta Hastanemizde 
sağlığına kavuştu

 Sanayi elektriğine ka-
pılan 17 yaşındaki hasta 
Üniversitemiz Hastanesi 
Acil Yoğun Bakım Ünite-
sinde yapılan girişimler ve 
tedaviler sonucu bilincinin 
açılmasının ardından bir 
haftadan kısa süre içinde 
normal yaşamsal fonksi-
yonlara kavuşarak hasta-
nemizden taburcu edildi.

Acil Tıp Ana Bilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Ayhan 
Aköz “Hastamız elektrik 
çarpması sonucu 112 am-
bulans ekipleri gelene 
kadar olay yerinde kalp 
masajı yapılması ve daha 
sonra kaldırıldığı hasta-
nede yapılan başarılı mü-
dahale bizim işimizi bir 
miktar daha kolaylaştırdı 
diyebiliriz. Yoğun Bakım 
Ünitemizde hastamız gibi 
kalbi durduktan sonra tek-

rar çalıştırılan hastalar için 
özelleşmiş tedavi yöntem-
lerini uygulayabiliyoruz. Bu 
yöntemler için gerekli olan 
alt yapımız mevcut. Kalbi 
duran kişilerde mümkün 
olduğu kadar erken sürede 
kalp masajına başlanması 
azami önem arz ediyor. Bu-
nunla birlikte bu hastaların 
kalbi çalıştırıldıktan sonra-
ki dönemde verilen özel 
bakım, hastaların beyin 

fonksiyonlarının korunarak 
taburculuk sonrasında eski 
yaşamlarına geri dönebil-
mesinde en temel unsur.” 
dedi.

Acil Tıp Ana Bilim Dalı Dr. 
Öğr. Üyesi Yunus Emre, 
hastanın Hastanemize gel-
diğinde bilincinin kapalı 
ve koma durumunda oldu-
ğunu belirterek “Hastanın 
kalp atımı vardı ancak ken-
di solunumu olmadığı için 
solunum cihazına bağlı şe-
kildeydi. Yoğun bakımımıza 
aldıktan sonra beyin fonk-
siyonlarını korumak ama-
cıyla hastanın vücut sıcak-
lığını özel yöntemlerle 34 
dereceye kadar soğuttuk. 
Bu ısıda 24 saat tuttuk ve 
daha sonra belli bir süre 
içinde tekrar normal vü-
cut sıcaklığına getirdik. Bu 
esnada beyninin ne kadar 
oksijenlendiğini takip et-
tik. Her şey yolunda gitti 
ve verdiğimiz yoğun teda-
vi ve bakıma olumlu yanıt 
vermesi üzerine birkaç gün 
içinde solunum cihazından 
ayırıp yürüyerek yoğun ba-
kımımızdan taburcu etmeyi 
başardık. “ sözleri ile tedavi 
süreci hakkında bilgi verdi.

Sürekli İşçi Personel Alımı sonuçları açıklandı
 Üniversitemiz İdari ve 

Mali İşler Dairesi Başkanlı-
ğı bünyesinde çalıştırılmak 
üzere 4857 sayılı İş Kanunu 
ve Kamu Kurum ve Kuruluş-
larına İşçi Alınmasında Uy-
gulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik kap-
samında Türkiye İş Kurumu 
(İş-Kur) aracılığıyla alınan 
personel başvurularının 27 

Ekim 2020 tarihinde ger-
çekleşen sözlü sınav sonuç-
ları 28 Ekim tarihinde açık-
landı.
İdari ve Mali İşler Daire-
si Başkanlığı bünyesinde 
sürekli işçi olarak 2 kadın 
güvenlik görevlisi, 10 erkek 
güvenlik görevlisi ile 8 te-
mizlik hizmetleri görevlisi 
göreve başlayacak. 
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Davutlar MYO 2020-2021 Akademik Kurul Toplantısı 
gerçekleşti

 Davutlar Meslek Yükse-
kokulu (MYO) 2020-2021 
Akademik Yılı Güz Dönemi 
Akademik Kurul Toplantısı, 
30 Eylül 2020 tarihinde ger-
çekleşti. 
Toplantıya, Yüksekokul Mü-
dürü Doç. Dr. Aziz Bostan, mü-
dür yardımcıları ve akademik 
personel katılım sağladı. 
2020-2021 Akademik yılında 
Davutlar MYO Ailesine ka-
tılan öğrenci sayılarının ve 
öğretim elemanlarının aka-
demik performansının de-
ğerlendirildiği toplantıda, bu 
yıl için belirlenen hedefler, 
program oryantasyonları ve 
uzaktan eğitim süreci konu-
ları ele alındı. 
Toplantı, öğretim elemanları-
nın görüş ve önerilerini pay-
laşmasıyla son buldu.

Eğitim Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleşti

 Eğitim Fakültesi 2020-
2021 Eğitim Öğretim Yılı 
Güz Dönemi Akademik 

Kurul Toplantısı, 30 Eylül 
2020 tarihinde çevrimiçi 
video konferans uygula-

ması ile gerçekleşti.
Öğretim elemanlarının 
yoğun katılım gösterdiği 

Eğitim Fakültesi Akade-
mik Genel Kurul Toplantısı, 
Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı ve Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cu-
mali Öksüz’ün, konuşması 
ile başladı.

Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nuri Karasakaloğ-
lu’nun toplantı kapsamı-
na yönelik açıklamalarda 
bulunduğu genel kurul, 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
İbrahim Gökdaş’ın sunumu 
ile devam etti. 

Öğretim elemanlarının 
2020-2021 Eğitim ve Öğ-
retim yılına yönelik görüş 
ve önerilerini iletmeleri-
nin ardından toplantı sona 
erdi.
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 Üniversitemiz Diş Hekim-
liği Fakültesi Mezuniyet ve 
Yemin Töreni, 12 Ekim 2020 
tarihinde Amfi Tiyatro ala-
nında gerçekleşti.

Törene, Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Aydın Diş Hekimleri Odası 
Başkanı Diş Hekimi Günhan 
Eskicioğlu, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı ile başlayan törende, Diş 
Hekimliği Fakültesi  ikincisi 
Demet Efe, “Pandemi sü-
recinde hayatını kaybeden 
tüm sağlık çalışanlarına 
rahmet diliyor, filyasyon 
ekiplerinde görev alan baş-
ta diş hekimleri olmak üze-
re tüm sağlık çalışanlarına 

yeni meslektaşları olarak 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” 
dedi. Efe,  emeklerinden do-
layı ailesine ve tüm hocala-
rına teşekkür ederek konuş-
masına son verdi.

“Mesleğinizin etik 
değerlerine sahip 
çıkmanızı diliyorum”

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir,  
yeni mezunların meslekle-
rinin etik değerlerine sahip 
çıkmasını dileyerek başla-
dığı konuşmasında, “Size 
meslek hayatınızda başarı-
lar diliyorum. Bizden aldığı-
nız emaneti en iyi noktalara 
götüreceğinize olan inan-
cım tamdır. Sizinle gurur 

duyuyorum. Hepinizi teker 
teker kutluyor, yolunuzun 
her daim açık olmasını di-
liyorum.” sözleri ile öğrenci-
leri tebrik etti.

“Mesleğiniz; altın bir 
bileziktir, değerini biliniz” 

Diş Hekimliği Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Musa Şamil Ak-
yıl, “Yaşanan bu olağan dışı 
durum mesleğimizin zorlu-
ğunu, diğer sağlık çalışan-
ları gibi bizlerin de büyük 
bir özveriyle çalıştığını gös-
termiştir. Bununla birlikte 
yine bu süreç mesleğimizin 
önemini ve verdiği hizmetin 
kıymetini de bir kez daha 
vurgulamıştır. Bu açıdan 
mesleğiniz; altın bir bilezik-

tir, değerini biliniz.” dedi.

Aydın Diş Hekimleri Odası 
Başkanı Günhan Eskicioğ-
lu, pandemi döneminde diş 
hekimliği mesleğinin öne-
minin bir kez daha arttığını 
belirterek mesleğin gele-
cekteki önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Prof. 
Dr. Işıl Sönmez, eşliğinde 
mezun öğrenciler Hipokrat 
Andı’nı okudu.

Dereceye giren Diş Hekim-
liği Fakültesi öğrencilerine 
ödüllerinin ve mezun öğ-
rencilere, mezuniyet belge-
lerinin verilmesinin ardın-
dan öğrenciler kep attı.

Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet ve Yemin Töreni 
gerçekleşti
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Oryantasyon programlarıyla öğrencilerimiz 
Üniversitemizi tanıdı

 Yeni akademik yılın baş-
lamasıyla Üniversitemizi 
tercih eden öğrencilerimi-
ze, akademik birimlerimizce 
online olarak düzenlenen 
oryantasyon programlarıyla 
ders kayıtlarından Üniversi-
temizin sunduğu olanaklara 
kadar bir çok konu hakkında 
bilgiler verildi. 

Eğitim Fakültesince düzenle-
nen oryantasyon eğitimine 
yoğun ilgi gösteren öğret-
men adaylarına ilk oturumda 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nuri Karasakaloğlu, açılış 
konuşması yaparak oryantas-
yon eğitim programını baş-
lattı. Dekan Yardımcıları Doç. 
Dr. İbrahim Gökdaş ve Doç. Dr. 
A. Serdar Sağkal akademik 
ve fiziki olanaklara yönelik 
olarak sunumlarını yaparak 
öğrencilere bilgi verdi. İkinci 
oturumda ise Eğitim Fakül-
tesi sosyal medya hesapları 
ile web sayfası tanıtıldı. Ar-
dından uzaktan eğitim süreç-
lerine ve portal kullanımına 
yönelik bilgilendirici anlatım 
gerçekleşti. Üçüncü oturum-
da her bir anabilim dalı, ken-
di içinde oryantasyon eğitimi 
gerçekleştirerek öğretmen 
adaylarını bilgilendirdi. Dör-
düncü ve son oturumda ise 
öğretmen adaylarına deği-
şim programları ile ilgili bilgi 
verildi.

Tıp Fakültesi oryantasyon 
programı Dekan Prof. Dr. 
Erdem Ali Özkısacık’ın ko-
nuşmalarının ardından 
Eğitimden Sorumlu Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe 
Fahriye Tosun ve Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğretim 
Üyesi Nazlı Gülriz Çeri’nin 
tanışma konuşmalarının 
ardından birim tanıtım ve 
uzaktan eğitim bilgilen-
dirme sunumları gerçek-
leştirdi. 1. dönem (1. sınıf 
koordinatörü)  Koordinatö-
rü Dr. Öğretim Üyesi Ayça 
Tuzcu’nun konuşmasının 
ardından Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Münevver Kaynak 
Türkmen ve Prof. Dr. Arif Ak-
tuğ Ertekin; tıp tarihi, has-
ta hakları, doktor hakları 
hakkında öğrencilere bilgi 
verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
oryantasyon eğitimi, Fakül-
te Dekanı Prof. Dr. Aslıhan 

Büyüköztürk Karul’un açı-
lış konuşmasının ardından 
Üniversitemizin ve Fakül-
tenin tanıtım sunumu ve 
uzaktan eğitim bilgilendir-
me sunumlarıyla öğrencile-
re bilgi verildi. Öğrencilerin 
sorularının cevaplanması 
ile son bulan oryantasyon 
eğitiminde, öğrencilere su-
nulan imkanlar anlatıldı.

Hemşirelik Fakültesi, oryan-
tasyon ve açılış programı, 
Hemşirelik Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Yelda Özsunar’ın 
hemşirelik mesleğinin 
önemine vurgu yapan açı-
lış konuşmasının ardından 
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Belgin Yıldırım Fa-
kültenin konumunu, aka-
demik ve idari personeli 
tanıtan sunumunu gerçek-
leştirdi. Program mesleğe 
yönelik tanıtımların yapıl-
masıyla sona erdi.

Söke İşletme Fakültesi or-
yantasyon eğitimi, Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Fatma Ne-
val Genç’in konuşmasının 
ardından Fakülte bilgile-
rinin paylaşılasıyla devam 
etti. Oryantasyon eğitimi 
öğrencilerin sorularının 
yanıtlanmasının ardından 
sona erdi. 

Ziraat Fakültesi tanışma ve 
uyum toplantısı Dekan V. 
Prof. Dr. İbrahim Gençsoy-
lu’nun açılış konuşmaları-
nın ardından öğrencilerin 
yoğun ilgi gösterdiği tanış-
ma ve uyum toplantısında 
Ziraat Fakültesi ve Üniver-
sitemiz hakkında bilgiler 
verildi. 

Veteriner Fakültesi oryan-
tasyon programı öğren-
cilerin yoğun katılımıyla 
gerçekleşirken Fakültenin 
idari, akademik yapılanma-
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sı ve altyapı olanakları ile 
ilgili bilgi verildi.

Yüksekokul ve meslek 
yüksekokullarımızda dü-
zenlenen oryantasyon eği-
timlerinde okul ve Üniver-
sitemiz tanıtımlarının yanı 
sıra bölümler ve özellikleri 
hakkında bilgiler verildi.

Atça Meslek Yüksek Okulu 
(MYO) oryantasyon eğiti-
mi, MYO Müdürü Prof. Dr. 
Serdar Paşa’ın açılış ko-
nuşması ile başladı. Atça 
MYO bünyesindeki Büro 
Yönetimi ve Yönetici Asis-
tanlığı, Tapu Kadastro, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
ve Tarımsal İşletmecilik 
programlarında görev ya-
pan akademik personelin 
kendilerini tanıtmasının 
ardından  Öğr. Gör. Recep 
Özçelik’in sunumu ile de-
vam etti.

Didim MYO tanışma ve 
uyum toplantısı, Didim 
MYO Müdür Yardımcısı Öğr. 

Gör. Metin Polat, Öğr. Ani-
la Polat, Öğr. Gör. Nimet 
Çavuş ve Öğr. Gör. Günseli 
Duman öğrencilere ders 
içerikleri ve ders kayıt iş-
lemleri konularında bilgi 
vermelerinin ardından bö-
lüm tanıtımlarıyla devam 
etti.

Davutlar MYO oryantasyon 
programı Davutlar MYO 
Müdürü Doç. Dr. Aziz Bos-
tan’ın açılış konuşması ve 
bünyesindeki Aşçılık, İk-
ram Hizmetleri ve Turizm 
İşletmeciliği programla-
rında görev yapan akade-
mik personelin yeni kayıt 
yapan öğrencilere kendi-
ni tanıtması ile başlayan 
oryantasyon eğitimi,  Öğr. 
Gör. Ayşe Arslan’ın sunumu 
ile devam etti. Öğrencile-
re Uzaktan Eğitim Portalı 
ADUZEM ve Öğrenci Bilgi 
Sistemini (OBİS) hakkında 
bilgiler verildi. 

Karacasu Memnune İnci 
MYO oryantasyon eğiti-

mi, Okul Müdürü Dr. Öğ-
retim Üyesi Umut Tolga 
Gümüş’ün açılış konuşma-
sıyla başladı. Dr. Öğretim 
Üyesi Umut Tolga Gümüş,  
Üniversitemiz ve Karacasu 
Memnune İnci MYO tanıtı-
mını yaparak öğrencilere 
okulun sahip olduğu ola-
naklar hakkında bilgi ver-
di. Öğr. Gör. Esra Aksoy ve 
Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen,  
ADUZEM ve OBİS portalı 
öğrencilere anlatıldı. Öğr. 
Gör. İsmail Mert Özdemir 
ise öğrencilere Erasmus 
programları hakkında bilgi 
verdi. 

Bozdoğan MYO tanışma 
ve uyum toplantısı, MYO 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bil-
giner Tuna tarafından ya-
pılan açılış konuşmasının 
ardından Üniversitemiz, 
Bozdoğan MYO ve uzaktan 
eğitim portalı hakkında 
öğrencilere bilgilendirme 
yapıldı.

Yenipazar MYO oryantas-

yon eğitimi MYO Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Elif 
Meryem Yurdakul’un okul 
ve birimleri hakkında 
genel bilgiler vermesiy-
le başladı. Öğretim ele-
manlarının kendilerini 
tanıtmasıyla devam eden 
toplantıda, Öğr. Gör. Sabi-
ha Kemiksizoğlu, uzaktan 
eğitimin işleyişi ile ilgili 
tanıtımı gerçekleştirdi. Öğr. 
Gör. Esra Hanbay Erasmus 
Öğrenci Değişim Progra-
mı, Öğr. Gör. Baki Erdoğan 
Farabi Öğrenci Değişim 
Programı, Öğr. Gör. Fahri-
ye Gözgü Mevlana Öğrenci 
Değişim Programı ve Öğr. 
Gör. Cuma Yılmaz sosyal 
faaliyetler hakkında bilgi 
verdi.

Söke Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
oryantasyon programı Yük-
sekokul Müdürü Doç. Dr. 
Emine Gerçek Öter’in açılış 
konuşmasının ardından iki 
oturum şeklinde gerçek-
leşti. İlk bölümünde Yük-
sekokul Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Dr. Gülfer Doğan 
Pekince tarafından Üniver-
sitemizin ve Yüksekokulun 
tanıtımı yapıldı. İkinci otu-
rumda ise uzaktan eğitime 
yönelik olarak teorik ve 
uygulama derslerinin yü-
rütülmesi, derslerin takibi, 
sınav portalı hakkında öğ-
rencilere bilgi verildi.
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Koçarlı MYO- HAUS Makine işbirliği öğrencileri iş hayatına 
hazırlayacak

 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
ve HAUS Makina Arasında 
düzenlenecek iş birliği pro-
tokolü için görüşmeler 08 

Ekim 2020 tarihinde Koçar-
lı’da gerçekleştirildi. Öğren-
cilerin eğitim döneminde 
sahada çalışarak uygulama 
becerisi ve pratik kazan-

masının amaçlandığı proje, 
öğrencilerimizi iş hayatında 
bir adım öne çıkarmayı he-
defliyor.  
Koçarlı Meslek Yüksekokulu 

Makine ve Metal Teknoloji-
leri Bölümü, Üretimde Kalite 
Kontrol Programı ile HAUS 
Makina San. Ve Tic. A.Ş. ara-
sında öğrencilere pratik eği-
tim, uygulama becerisi ve 
katma değer üretebilecek-
leri yetkinliklerin kazandırıl-
ması amacıyla düzenlenecek 
protokol kapsamında HAUS 
Makine yetkilileri Koçarlı 
MYO’da ağırlandı. Görüşme-
ye Koçarlı MYO adına Yükse-
kokul Müdürü Doç. Dr. Onur 
Yılmaz, Öğretim Görevlileri 
Evren Barış Kayhan ve Evrim 
Çevik, HAUS Makina adına 
ise Kalite Müdürü Ahmet Ka-
raoğlu ve İnsan Kaynakları 
Uzmanı Melih Alkan katıldı.

Öğretim Üyemiz Atatürk Ansiklopedisi Yazı 
Kurulunda yer alacak

 Atatürk Araştırma Merke-
zi (ATAM) tarafından Ata-
türk’ün yaşamını, kurtuluş 
mücadelesini ve Cumhu-
riyetin ilk yıllarını anlatan 
2007 yılında hazırlıklarına 
başlanmış olan “Atatürk An-
siklopedisi” tamamlanıyor.  
ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü Dr. Öğretim 
Üyesi Günver Güneş Atatürk 
Araştırma Merkezi’nin ya-

yımlayacağı Atatürk Ansik-
lopedisi Yazı Kurulunda yer 
alacak. 
Üniversitemiz Fen Edebi-
yat Fakültesi Tarih Bölümü 
Dr. Öğretim Üyesi Günver 
Güneş’in de yazım kuru-
lunda yer aldığı ansiklope-
dide yurt içi ve yurt dışın-
dan alanında tanınmış 200 
akademisyen görev aldı. Dr. 
Öğretim Üyesi Günver Gü-

neş Atatürk Ansiklopedisine 
“Kuva-yı Milliye”, “Yörük Ali 
Efe” ve “Demirci Mehmet 
Efe” maddelerinin yazımın-
da akademik destek sağla-
dı.  29 Ekim 2020 tarihinde 
önce çevrimiçi olarak pay-
laşılacak ansiklopedi, sonra 
Türkçe ve ihtiyaç halinde 
farklı dillerde de Atatürk 
Araştırma Merkezi tarafın-
dan basılacak.

Söke İşletme Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleşti  Söke İşletme Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 

Akademik Kurul Toplantısı, 6 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleşti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç’in açılış konuşması ile 
başlayan toplantıda,  pandemi süreci, bu dönemde alınan tedbirler, 
uzaktan eğitim süreci, bölümler ve doluluk oranları hakkında bilgiler 
verildi.
Toplantı, öğretim üyelerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesi ve iyi 
bir dönem olması temennisiyle son buldu.
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Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı muafiyet ve 
seviye belirleme sınavı gerçekleşti

 Yabancı Diller Yüksekokulu 
hazırlık sınıfları için (İngiliz-
ce, Almanca, Fransızca) Ha-

zırlık Sınıfı Muafiyet ve Se-
viye Belirleme Sınavı (YDYS), 
6 Ekim 2020 tarihinde Aydın 

Menderes Dersliklerinde 
gerçekleşti.
Sınav, Yabancı Diller Yükse-

kokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Burcu Aydın başkanlığında 
akademik ve idari personelin 
katılım ve desteğiyle pande-
mi koşullarına uygun olarak 
düzenlendi.

Yabancı Diller Yüksekokul 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burcu 
Aydın sınavla ilgili olarak “Bu 
yıl pandemi olmasına rağ-
men daha geniş bir katılımla,  
pandemi koşullarına uygun, 
hijyen koşullarına bağlı ka-
larak sınavımızı gerçekleştir-
dik. Muafiyet hakkı kazanan 
öğrencilerimizi şimdiden 
tebrik ediyorum, Aydın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
ailesine katılan bütün öğren-
cilerimize hoş geldiniz diyor, 
başarılar diliyorum.” ifadele-
rinde bulundu.

Üniversitemizde (MEYOK) Toplantısı gerçekleşti
 Üniversitemiz Meslek Yük-

sekokulları Koordinatörlüğü 
(MEYOK) Toplantısı, Germen-
cik Yamantürk Meslek Yük-
sekokulunda (MYO) 24 Ekim 
2020 tarihinde gerçekleşti.
Üniversitemiz Meslek Yük-
sekokulları Koordinatörlüğü 
(MEYOK) Müdürler Kurulu 
Toplantısı, Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali 
Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz 
ve Üniversitemiz MYO Mü-
dürlerinin katılımları ile ger-
çekleşti.

Toplantı,  Germencik Yaman-
türk MYO Müdürü Prof. Dr. 
Mustafa Sürmen’in açılış su-
numunun ardından MEYOK 
Koordinatörü Prof. Dr. Serdar 

Paşa’nın konuşması ile de-
vam etti. 
MYO’larda akademik çalış-
maların önemini vurgulayan 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Osman Selçuk Aldemir 
konuşmasında, Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi ailesi 
olarak bilim üreten her türlü 
fikir ve keşfi destekleyecekle-

rini ifade etti. 
Toplantı, MEYOK Müdürler 
Kurulu gündem maddeleri-
nin görüşülmesi ile sona erdi.
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Hip Hop Kültürü yayımlandı
 Üniversitemiz Fen Edebi-

yat Fakültesi Alman Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Meryem Nakiboğ-
lu’nun Hip Hop Kültürü adlı 
kitabı yayımlandı.

Kitap içeriği hakkında bilgi 
veren Dr. Öğr. Üyesi Mer-
yem Nakiboğlu, “Türkler, 
1961 yılında Almanya’ya 
işçi olarak gittiğinde ban-
do ve çiçeklerle karşıla-
nır. 1980’lere gelindiğinde 
durum tersine döner. Kötü 
giden Alman ekonomisinin 

müsebbibi olarak görülürler.  
Yabancı düşmanlığı Alman-
ya genelinde olduğu gibi 
Berlin Kreuzberg’de de ya-
şanmaya başlar. Berlin Du-
varının 89’da yıkılmasıyla 
Neo-Nazi saldırılarında ar-
tış olur ve Türklere yapılan 
şiddetin dozu artar. Artan 
şiddet olaylarına karşılık 
tıpkı Amerikan filmlerinde 
görmeye alıştığımız sokak 
çeteleri gibi Türk gençleri 
de bir araya gelerek çete-
leşmeye karar verir.  Etki, 
tepkiyi doğurmuş ve hikâ-

yemizin kahramanları olan 
Almanya’nın en büyük so-
kak çetesi Kreuzberg’te  “36 
Boys” adıyla ortaya çıkar. 
Bir zamanlar eli silah tutan 
bu gençler artık mikrofon 
ve fırça tutmakta, çeşitli 
sanat, spor ve sosyal faali-
yetlerle adlarından bahset-
tirmeye devam etmektedir. 
Canı pahasına Kreuzberg’i             
Neo-Nazi’lere karşı koruyan 
bu gençlerin dününe ve bu-
gününe şahitlik edeceksi-
niz.” dedi.

Klinik Psikoloji Bilim ve Uygulama Kitabı yayımlandı
 Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı 

Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğ-
dem Dereboy ve aynı ana 
bilim dalı emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Es-
kin’in editörlerinden oldu-
ğu ‘Klinik Psikoloji Bilim 
ve Uygulama Kitabı’, Türk 
Psikologlar Derneği tara-
fından yayımlandı. 

Prof. Dr. Çiğdem Dereboy 
yaptığı açıklamada ülke-
mizde genelde psikoloji 
özelde de klinik psikoloji 
eğitimine olan talepteki ar-
tış psikoloji alanında nite-
likli ve ülkemizdeki uygula-
maları da kapsayacak ders 
kitaplarının hazırlanmasını 
gerekli kıldığını belirterek 

“Kitabımız, böyle bir gerek-
sinmeyi hisseden öğretim 
üyelerinin bir araya gelerek 
oluşturduğu bir sonuçtur. 
Klinik psikolojinin hem ev-
rensel hem de Türkiye’deki 
durumunu ele alan kitabın 
klinik psikoloji derslerin-
de ve konuya ilgi duyan 
meslektaşlarımıza yararlı 
olacağı kanısındayız. Ki-
tapta klinik psikoloji ala-
nında önemli olan ‘İnsanı 
Anlamak ve Gelişim’, ‘Klinik 
Psikolojinin Gelişimi, Etik 
İlkeler ve Araştırmalar’, ‘Kli-
nik Psikolojide Değerlen-

dirme’, ‘Klinik Psikolojide 
Psikoterapi’, ‘Klinik Psikoloji 
ile Kesişen Alanlar’, ‘Yaşam 
Dönemleri Boyunca Klinik 
Psikoloji’, ‘Klinik Psikolojide 
Kültürel Konular’ ve ‘Türki-
ye’de Klinik Psikoloji: Du-
rum ve Öngörüler’ bölüm-
leri yer almaktadır. Kitap 
hazırlanırken her konunun 
içerisinden Türkiye’de mev-
cut durum da aktarılmaya 
çalışılmıştır. Böylece kita-
bın hem evrensel hem de 
ülkemizde üretilen bilgi ve 
uygulamaları kapsamasına 
gayret edilmiştir” dedi.
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Öğretim elemanımızın kitabı yayımlandı
 Üniversitemiz Aydın Mes-

lek Yüksekokulu (MYO)  İn-
şaat Programı Öğretim 
Elemanı Dr. Öğretim Üyesi 
Korkmaz Yıldırım’ın “Ulaş-
tırma-Karayolu İnşaatı Tek-
nikleri” adlı kitabı, Ekim 
2020’de yayımlandı.

Dr. Öğretim Üyesi Korkmaz 
Yıldırım, ders notlarından 
sadeleştirilerek oluşturulan 
kitabın, meslek yüksekokul-
larının inşaat teknikerliği 
programları ile meslek li-
selerinin yapı ve harita ka-

dastro bölümleri için önem-
li bir kaynak niteliğinde 
olduğunu belirtti. 
Kitabın Meslek Yüksekokul-
ları İnşaat Teknolojisi Bö-
lümlerinde okutulan Kara 
Yolu İnşaatı dersi konuları-
nı kapsadığını belirten Dr. 
Öğretim Üyesi Korkmaz Yıl-
dırım, “Kitap, inşaat mühen-
disliği temel konularını da 
içermekte olup teknik ele-
manlara öğrenim süreçleri 
ve iş hayatlarında teorik ve 
pratik çözümleri ile rehber 
olacaktır.” dedi.

Tapınak 
Şövalyeleri 
gün yüzüne 
çıkıyor

 Üniversitemiz Fen-Edebi-
yat Fakültesi Tarih Bölümü 
Ortaçağ Ana Bilim Dalı Arş. 
Gör. Dr. Muhittin Çeken’in, 
“İsa’nın Yoksul Askerleri: Ta-
pınak Şövalyeleri” adlı kita-
bı yayımlandı. 

Tapınak Şövalyeleri’nin 
kurumsallaşmalarını ve 
Türk-İslam dünyasına karşı 
faaliyetlerini bilimsel olarak 
ele aldığını belirten Arş. Gör. 
Dr. Muhittin Çeken, “Kitapta, 
Haçlı Çağı olarak tabir edi-
len ve Türk-İslam dünyasına 
karşı Ortaçağ Batı Avrupa 
toplumunun gerçekleştirdi-
ği en kapsamlı ve uzun so-
luklu savaş organizasyonu 
olan Haçlı Seferleri esna-
sında ortaya çıkan Tapınak 
Şövalyeleri’nin;  kuruluşu, 
yükselişi, kurumsal yapısı ve 
düşüşü anlatılıyor.” dedi.

Öğretim üyemizin Küçük Hayvan 
Dermatoloji adlı kitabı yayımlandı

Öğretim elemanımızın projesine TÜBİTAK’ 
tan destek

 Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi İç Hastalıkla-
rı Ana Bilim Dalı Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Bülent Ulu-
taş’ın çeviri editörlüğünü 
yaptığı “Küçük Hayvan Der-
matoloji” adlı kitabı yayım-
landı. 

Veteriner Dermatoloji ala-
nında önemli kaynaklardan 
biri olarak kabul edilen 
Keith A. Hnilica ve Adam P. 
Patterson’un ‘Küçük Hay-
van Dermatoloji’ adlı kita-
bı, Prof. Dr. Bülent Ulutaş 
editörlüğünde Veteriner 
Fakültesi Öğretim Elaman-
ları Prof. Dr. Hüseyin Voyvo-
da, Prof. Dr. Murat Sarıerler, 
Dr. Öğr. Üyesi Gülten Emek 

Tuna ve Dr. Ceren Dinler’in 
yer aldığı geniş bir çevir-
men ekibi tarafından aslına 
sadık kalınarak Türkçeye 
çevrildi.

Kitapta, küçük hayvanla-
rı etkileyen 250’den fazla 
deri hastalığının 1400 adet 
yüksek kaliteli resimle an-
latıldığını belirten Prof. 
Dr. Bülent Ulutaş, “Klinikte 
pratik, rutin kullanım için 
geliştirilmiş olan kitap, ül-
kemizde bu alandaki ek-
sikliği gidermek açısından 
büyük bir kaynak oluştura-
caktır.” dedi.

 Üniversitemiz Mühendis-
lik Fakültesi Makine Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim 
Elemanı Arş. Gör. Dr. Fatih 
Akkoyun’un yürütücüsü ol-
duğu proje Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Ku-
rumu (TÜBİTAK) tarafından 

desteklenmeye hak kazandı.
‘Geniş Bantlı, Motorize Seçi-
lebilir Filtreli, Çok Tayflı Gö-
rüntüleme Cihazı ve Deney 
Düzeneğinin Düşük Maliyet 
ile Tasarımı ve Üretimi’ isim-
li proje 45.000 TL bütçe ile 
destekleniyor.
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Öğretim üyemizin editörlüğünü üstlendiği 
kitap yayımlandı 

 Karacasu Memnune İnci 
Meslek Yüksekokulu ve Na-
zilli İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Umut Tolga Gümüş’ün edi-
törlüğünü yaptığı “Türkiye 
Ekonomisi İşletme, İktisat ve 
Muhasebe Açısından Kon-
jonkturel Değerlendirmeler” 
adlı kitabı yayımlandı. 
İktisat, işletme ve muhasebe 
konularının 10 farklı bölüm-
de incelendiği kitaba, Nazil-

li İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi 
Umut Tolga Gümüş, Aydın 
İktisat Fakültesi öğrencisi 
Enes Altıok, Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesinden Dr. 
İrfan Özen, Kocaeli Üniver-
sitesinden Dr. Öğr. Üyeleri 
Cengiz Güney ve Ahmet İçöz, 
İnönü Üniversitesinden Dr. 
Öğr. Üyesi Arzu Meriç, Ada-
na Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesinden 

Dr. Öğr. Üyesi Neriman Yal-
çın, Afyon Kocatepe Üniver-
sitesinden Dr. Öğr. Gör. Can 
Yardımcı, Zonguldak Bülent 
Ecevit Üniversitesinden Dr. 
Öğr. Üyesi Ferdi Kesikoğlu 
ve Uzman Yonca Ayyıldız, 
Karabük Üniversitesinden 
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed 
Oral ve  Kastamonu Üni-
versitesinden Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Yunus Çelik katkı 
yaptı.

Öğretim Görevlimiz Çini Alanında 
Mansiyon Ödülünün sahibi oldu

 Karacasu Memnune İnci 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Mimari Dekoratif Sanatlar 
Programı Öğretim Görev-
lisi Kadir Ertürk, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenen “20. Devlet 
Türk Sanatları Yarışması II. 
Bölümü’nde Çini alanında 

“Mansiyon Ödülü” nün sahi-
bi oldu. 

20. Devlet Türk Sanatları Ya-
rışması II. Bölümü çini, ebru, 
kalemişi ve katı alanlarında 
düzenlendi. Yarışmanın I. 
Bölümü, 2019 yılında hüsn-i 
hat, tezhip ve minyatür 

alanlarında yapılmıştı. 
7 Ekim 2020 tarihinde ödül 
töreni ve sergi açılışı ger-
çekleşen yarışmada dere-
ceye giren eserler, 30 Ekim 
2020 tarihine kadar Ankara 
Milli Kütüphane Sergi Salo-
nu’nda ziyaret edilebilecek.

Devlet Konservatuvarı Akademik Kurul Toplantısı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Devlet 
Konservatuvarı 2020-2021 
Eğitim Öğretim Yılı Güz Dö-
nemi Akademik Kurul Top-
lantısı, 8 Ekim 2020 tarihin-
de gerçekleştirildi.

Devlet Konservatuvarının 
pandemi tedbirlerini yerine 
getirerek yüz yüze gerçek-
leştirdiği toplantı, Konser-
vatuvar Müdürü Prof. Dr. 
Mustafa Oner Uzun’un açı-
lış konuşmasıyla başladı. 
Yeni eğitim öğretim yılın-
da, öğrencilere ve öğretim 
elemanlarına başarılar di-
leyen Konservatuvar Mü-

dürü Prof. Dr. Mustafa Oner 
Uzun, “2020-2021 eğitim 
öğretim yılında,  Geleneksel 
Türk Müziği Bölümü Lisans 
ve Tezli Yüksek Lisans bi-
rimleri ile Müzik ve Sahne 
Sanatları Lise biriminin ilk 

kez öğrenci alarak eğitim 
öğretime başlaması, eğitim-
de bütünlük ve sürekliliğin 
sağlanması açısından Kon-
servatuvarımız için büyük 
önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda, katkı sağlayan 

başta Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir olmak üzere Üniversite-
mizin tüm senato üyelerine 
kurumumuz adına teşekkür 
ediyoruz” dedi.
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Öğretim üyemiz TUBİTAK SOBAG Bilim 
Danışma Kurulunda görevlendirildi

 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi Rehberlik ve Psiko-
lojik Danışmanlık Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yalçın Özdemir, TÜBİTAK 
Araştırma Destek Prog-
ramları Başkanlığına bağlı 

Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Araştırma Destek Grubu 
(SOBAG) Danışma Kurulu’n-
da görevlendirildi. 

Daha önce yaptığı proje-
lerle de adından sıkça söz 

ettiren Prof. Dr. Yalçın Öz-
demir, bu görevlendirmenin 
hem Üniversitemizin adının 
duyurulması hem de ken-
di kişisel kariyeri açısından 
büyük bir gurur olduğunu 
ifade etti.

Öğretim üyemiz MEB Bilim Danışma Kuruluna seçildi

Öğretim üyemizin Projesi Newton Fonu ile desteklenecek

 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi Özel Eğitim Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ah-
met Bildiren, Milli Eğitim Ba-
kanlığı (MEB) Özel Yetenek-
liler Araştırma, Geliştirme, 
Eğitim ve Uygulama Merkezi 
Bilim Danışma Kurulu’nda 
görevlendirildi.

Özel gereksinimli ve özel 
yetenekli çocuklar üzerine 
yaptığı çalışmalarla 2016’da 
‘Yılın Biliminsanı’ seçilen 

Doç. Dr. Ahmet Bildiren ME-
B’de özel yetenekli öğrenci-
lerin eğitim ve öğretimi için 
modeller belirlenmesi, prog-
ramlar geliştirilmesi adına 
çalışmalar yürüten kurulda 
yer alacak. Doç. Dr. Bildiren, 
Kurul’da bilimsel çalışmala-
rın yapılması, uygulamaların 
izlenmesi ve değerlendiril-
mesine yönelik çalışmalar 
yapacak.

Ülkemizdeki özel yetenekli 

öğrencilere uygulanan eği-
tim ve öğretimin kalitesini 
artırmak, aldıkları eğitimden 
en üst düzeyde faydalanma-
larını sağlamak adına çalış-
malar yürüten kurulda yer 
alacak olan Doç. Dr. Ahmet 
Bildiren, özel yetenekli bi-
reylere yönelik ülke ölçeğin-
de stratejik bilgi üretilmesi, 
gerçekleştirilen uygulama-
ları ve mevcut politikaları 
değerlendirmeye yönelik ça-
lışmalar yürütecek.

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Tıbbi Biyokimya Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Özge Çevik’in yürütücü-
lüğünü yaptığı “Improving 
The Impact Of Covid-19 
On Development in Uni-
versity-Industry Cooperati-
on” başlıklı proje, İngiltere 
Hükümeti’ne bağlı “Royal 
Academy of Engineering” 
tarafından Newton Fonu ile 
desteklenmeye değer gö-
rüldü.  
Royal Academy ile birlikte 
yürütülen projede Meksika, 
Brezilya, Kolombiya, Güney 
Afrika, Endonezya, Malez-
ya, Kenya, Peru ve Ürün’den 
araştırmacıların yer aldığını, 
projede üniversite-sanayi 

işbirliği kapsamında çeşit-
li etkinlikler ve eğitimlerin 
de verileceğini ifade eden 
Doç. Dr. Çevik, “Projede pay-
daşlarımız, sanayi odaları, 
Teknokentler, KOBİ’ler ve 
Startup’lar olacak. Türki-
ye’den çok sayıda üniversi-
tenin araştırma ekibi de yer 
alacak. ADÜ Teknokent bün-
yesinde kurmuş olduğumuz 
ODC Araştırma Geliştirme 
AŞ. ile geliştirdiğimiz pro-
totipler ve yenilikçi ürünler 
bu projeler ile hayat bula-
cak. Royal Academy ile ortak 
yürütülen LIF Community 
Grants programı içerisin-
de uluslararası bu projede 
farklı ülkelerden inovasyon 
ve teknoloji girişimcileri ile 

Türkiye’de akademisyen-
ler arasında köprü oluştu-
rulması açısından önemli 

adımların atılacak.” diye ko-
nuştu.  



            AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
GÜZEL DİŞCİGİL TIP FAKÜLTESİ PROFESÖR EMEKLİ
ÖZNUR ÖZDAMAR GIOVANİS AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ DOÇENT NAKİL
SABİHA IŞIK SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMEKLİ
SİLVANA KASAP KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMEKLİ
ZAFER YAŞLICA TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTİFA

RÜYA SESSİZ AK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
UZMANLIK EĞİTİMİNİ 
TAMAMLADIĞINDAN

ÖZGE DÖNMEZ TARAKÇI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
UZMANLIK EĞİTİMİNİ 
TAMAMLADIĞINDAN

ŞÜKRÜ GÜNGÖR TIP FAKÜLTESİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NAKİL
METİN KAYA TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTİFA
SEFA TAKMAZ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
TÖRÜN ÖZER DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROFESÖR NAKİL
AYKUT SOYDER TIP FAKÜLTESİ DOÇENT EMEKLİ
NİLÜFER ÇETİN YILMAZLAR TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
DUYGU EGE TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
FERHAT YILDIZ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
GÖZDE DELİKTAŞ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
DOĞA SEVİNÇOK TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
MUTLU MUHAMMED ÖZBEK TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
NESİM AKIN TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
KEMAL ŞAHİN BİNEL TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
GÜVEN YILDIZ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
MUSTAFA TOLGA TUNAGÜR TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
DENİZ İLGÜN GÜREL TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
EZGİ BARBARUS TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
BUŞRA NİĞDELİOĞLU TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
AYŞE KINCI TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
MEHMET KIY TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
HASAN CIVAN ASIG TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL
JALE DAĞÜSTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMEKLİ
VEDAT ALTINDAĞ ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İSTİFA
AYŞEGÜL ETENSEL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ EMEKLİLİK
UĞUR BOZKURT BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROGRAMCI NAKİL
ŞEYMA MUTLU DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. EBE İSTİFA

Ayrılanlar2020
Eylül

ATANAN AYRILANLAR
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              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
HATİCE ÖZBİLGE TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ PROFESÖR

GÜLEN GÜLOĞLU ÇAMAŞ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ADNAN MERCAN TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

KENAN KAHYA TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Atananlar2020
Eylül
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     UNVANI YÜKSELENLER BİRİMİ ANA BİLİM DALI ESKİ 
UNVANI

YENİ 
UNVANI

MİHRİCAN ERDEM FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANALİTİK KİMYA DOÇENT PROFESÖR

HALİM EMRE ZEREN SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ DOÇENT

BÜLENT ÖZSOY VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ DOÇENT

MUSTAFA KEMAL ŞAHİN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK ve İSLAM SANATLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ DOÇENT

AYKUT ÇAĞLAR TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ DOÇENT

COŞKUN DENİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA 
TEKNİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ DOÇENT

GÖKHAN SARGIN TIP FAKÜLTESİ "İÇ HASTALIKLARI (ROMATOLOJİ)" DR. ÖĞR. ÜYESİ DOÇENT

İBRAHİM GÖKDAŞ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ DOÇENT

ALTAY KANDEMİR TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI (GASTROENTEROLOJİ) DR. ÖĞR. ÜYESİ DOÇENT

BEHİÇ ALP AYTEKİN İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM TASARIMI DR. ÖĞR. ÜYESİ DOÇENT

SULTAN KELEŞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEDODONTİ DR. ÖĞR. ÜYESİ DOÇENT

GÖZDE İNAL KIZILTEPE EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ DOÇENT

MURAT ARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA 
HASTANESİ

-
BİLGİSAYAR 
İŞLETMENİ

KİMYAGER

 Unvanı Yükselenler2020
Eylül


