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AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

 

Gençlerimize tavsiyem yaptıkları 
işten heyecan duymalarıdır

Aydın Sanayisi İhracat Rekorunu  
pandemi sürecinde kırdı! 

Rektörümüz Sümer Basma 
Fabrikasındaki çalışmaları inceledi
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Sevgili öğrencilerim, değerli mesai arkadaşlarım,                                                                                   
2020 Yılını dolu dolu geçirip birçok etkinliği hazırlamışken tüm 
dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi dolayısıyla hiç is-
temediğimiz bir süreci yaşadık. Her ne kadar sizlerden ayrı kal-
mış olsak da biliyoruz ki gönüllerimiz hep bir aradaydı. Dünya 
hiç hazır olmadığımız bir süreci tecrübe ediyor. Güçlü ülkemiz 
ve ülkemizin sağlık çalışanları bu süreci dünyanın geri kala-
nından çok daha profesyonelce ve büyük bir özveri içerisinde 
göğüsledi. Aramızdan ayrılanlar ve yerini asla dolduramaya-
caklarımız da oldu; bu vesileyle başta sağlık çalışanlarımız ol-
mak üzere bu sürece katkı sağlayan ve ebediyete intikal etmiş 
tüm vatandaşlarımızı rahmet ve büyük bir minnetle anıyorum.  
Pandemi süreci ve onun getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen 
övünerek söylemliyim ki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
bu dönemi çok iyi yönetti. Başta Üniversite hastanemiz ve onun 
kıymetli personeli olmak üzere bizlere büyük gururlar yaşat-
tılar. Aydın’da süreci çok iyi yöneterek ilimizin bu süreci en az 
kayıpla atlatması için gerçekten çok büyük özveri gösterdiler.  
2020 yılını geçtiğimiz yılların üstünde bir başarıyla geçirdik. 
Pandemi öncesinde ağırladığımız bakanlarımızla hem Aydın 
hem de ülkemiz için önemli projeler gerçekleştirdik, birçok pro-
jeye de paydaş olduk. Türkiye’nin lider ülke olma yolunda gerçekleştireceği bütün çalışmalara koşulsuz destek verdik. 
Katıldığımız Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantılarında bu konuda birçok övgü aldık, bu süreçte en fazla ‘Avrupa Pa-
tent Belgesine’ sahip olan üniversitelerin belirlendiği Türkiye’nin Patent Haritası raporunda, Üniversitemiz sıralamada 
18’inci sırada yer aldı. Üretimde markalaşmaya verdiğimiz önemin neticesinde ‘Ziraat Çiftliği’ markasını oluşturduk ve 
pandemi döneminde üretimimizi 2 kat arttırarak yıllık 4.2 milyon TL’lik bir katma değer yaratarak ülke ekonomisine 
katkıda bulunduk. Cumhuriyet Tarihimizin önemli mirasları arasında üretimin gücünü ifade eden Sümerbank Basma 
Fabrikası Restorasyon Protokolü ve ‘Orthosia Antik Kent,’ ve ‘Mastaura Antik Kenti’ Arkeoljik Yüzey Araştırması Çalışma-
larına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü’nü imzaladık. ‘Yeni Nesil Hastane Binamız’ tüm gayretlerimizle 
ve devletimizin verdiği desteklerle tamamlanma aşamasına geldi. Çok yakın bir zamanda bölge hastanesi gibi hizmet 
vermeye başlayacak ve Aydınımıza önemli katkılar sağlayacak. 
Üniversite Kütüphanemiz YÖK tarafından düzenlenen “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında Mekanda Erişilebilirlik 
alanında aday oldu ve ‘Turuncu Bayrak’ ile ödüllendirilerek Üniversitemizi ve  Aydın’ı gururlandırdı. Övünerek belirt-
meliyim ki tüm üniversiteler arasında bugüne kadar sadece 4 üniversite bu ödülü alabildi. Üniversitemiz Hastanesi 
Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri’ne ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, uluslararası 
sağlık turizmi faaliyetinde bulunmaya yine bu yıl içerisinde hak kazandı. 
Üniversitemiz TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR Dizin Ulusal Yayın Sıralamasında 217 üniversite arasında 
23. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Üniversitemiz 217 üniversite arasında en çok atıf alan 24. üni-
versite, TÜBİTAK projeleri sıralamasında ise 25. üniversite oldu. TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı (1001) kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) 
önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla tüm devlet ve vakıf üniversiteleri içinde 15. 
sırada yer aldık.
Yine Üniversitemiz, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM) üzerinden internet hizmeti alan 130 dev-
let üniversitesi içerisinde, internet hizmeti sunulan yerleşke (lokasyon) sayısı en fazla olan üniversiteler sıralamasında 
birinci sırada yer aldı. 
Spor Bilimleri Fakültemizin öğrencileri katıldıkları müsabakalarda elde ettiği başarılarıyla hem Aydın’ı hem de ül-
kemizi gururlandırmaya devam ediyor. Belgrad’da düzenlenen Dünya Kupasında Öğrencimiz Muhammed Kotanoğ-
lu 79 kiloda Dünya 2.si, bir diğer öğrencimiz Cengiz Aslan da 72 Kiloda Dünya 3.sü olarak bizleri gururlandırdı.  
Daha burada sayamadığımız birçok başarıyı bizlere yaşatan kıymetli akademisyenlerimize ve öğrencilerimize şahsım 
ve üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Ülkemizin ilerlemesi ve daha güçlü olarak dünyada söz sahibi olması adına 
yapılacak her çalışmanın içinde var olacağız. 2021 yılı inşallah 2020 yılından daha bereketli ve huzurlu geçecek. Biz 
durmadan ve yorulmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.
Sevgi ve saygılarımla…

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

REKTÖRÜMÜZDEN
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Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ve Aydın 
protokolünün havaalanında 
karşıladığı Bakan Pakdemir-
li, sırasıyla Adnan Mende-
res Müzesi, Gökbel ve Çine 
Adnan Menderes Barajları, 
Aydın Valiliği ve AK Parti 
İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. 

Günün sonunda Söke’de 
tarım sektörü temsilcile-
ri ile bir araya gelen Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, yaklaşık 2 saat 
boyunca üreticilerle tarım-
da gerçekleşen projeler ve 
yenilik çalışmalarıyla ilgili 
istişarelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı  Tarım ve Orman Bakanı  
Dr. Bekir Pakdemirli Dr. Bekir Pakdemirli 
öğrencilerimize mesaj yolladıöğrencilerimize mesaj yolladı

T arım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, 8 Şubat 2021 tarihinde 
Aydın’da bir dizi incelemelerde bulundu. 

Bakan Pakdemirli, günün sonunda ADÜ Haber 
Dergisi'ne verdiği özel röportajda Ziraat ve 
Veteriner Fakültesi öğrencilerine mesaj yolladı.

Röportaj | Mertcan Çelik
Fotoğraf | Muammer Öztürk / Ali Rıza Varlı 

Video İçin Tarayın
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Toplantı sonunda ADÜ Ha-
ber Dergisi için özel röpor-
taj veren Bakan Pakdemirli, 
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi’nin son dönemde 
artarak ilerleyen başarıları-
nı takdir ettiklerini belirte-
rek özellikle Ziraat Fakülte-
si ve Veteriner Fakültesi’nin 
başarılarına değindi.

Aydın’a hoş geldiniz. 
Kışın ortasında bir yaz 
kenti Aydın’da, sektör 
temsilcileriyle bir araya 
geldiniz. Aydın’ın enerjisini 
nasıl değerlendirirsiniz?

Aydın’da olmak benim için 
ayrı bir enerji. Ege’nin bir 
evladı olarak, burada ken-
dimi evimde hissediyorum. 
Her şeyden önemlisi bu 
sabah erken saatlerde mer-
hum Başbakanımız Adnan 
Menderes anısına yapılan 
müzeye gidip gezme imkâ-
nımız oldu, inşallah yakın 
zamanda açılacak. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza 
bundan dolayı müteşekkiriz. 
Akabinde Aydın AK Parti İl 
Teşkilatına, Aydın  Valiliği-
ne ziyaretlerde bulunduk. 
Sonrada sektör temsilcileri-
mizle buluştuk. Son derece 
önemli ve enerjik bir toplu-
lukla biraraya geldik. Aydın, 
tarım ve üretim konusunda 
enerjisi yüksek bir il.  

Üreticilerle önemli bir 
toplantı gerçekleştirdiniz, 
toplantıyı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Sektör temsilcilerimiz ve 
çiftçimizde genel itibariy-
le tüm illerde olduğu gibi 
memnuniyet var. Küçük bir 
miktar da serzeniş var mali-
yetlerin artması konusunda. 
Üreticimiz merak etmesin 
yüksek fiyatlarda üreticiyi 

koruyacağız. Toplantıda da 
benzer şeyleri söyledik, ma-
liyetleriniz artıyor olabilir 
ama yüksek fiyatlarda biz 
sizlerin bu ürünlerinizi de-
ğerlendireceğiz. Bundan do-
layı herhangi bir sıkıntı ya-
şanmayacağını ifade ettik.  
Genelde çiftçimiz, üretici-
miz, besici yetiştirici kesi-
mimiz, müteşekkir. Elbette 
birtakım problemler olacak. 
Problemlerin hepsini de 
çözmek mümkün değil ama 
önemli bir kısmını da hal-
lettiğimizi görüyorum. Tüm 
şehirlerde aşağı yukarı tab-
lo böyle.  Aydın’da da böyle, 
genel bir memnuniyet var. 
İncirde, zeytinde, bakliyatta, 
sebzede, meyvede, küçük-
başta, büyükbaşta genel iti-
bariyle memnuniyetimiz var 
gözüküyor. 

Aydın’da Üniversitemiz 
Ziraat ve Veteriner 
Fakülteleri ile üretimde 
ve yetiştiricilik anlamında 
son dönemde önemli 
işler yapıyor, bu konuda 
söylemek istedikleriniz var 
mı? 

Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi’nin giderek artan 

bir başarı grafiğiyle bu ko-
nuda önemli işler yaptığını 
görüyoruz. Özellikle Ziraat 
Fakültesi tarıma daha okul 
aşamasında önemli kat-
ma değer sağlıyor. Yaklaşık 
2400 dönüm alan içerisin-
de 1800 dekarlık bir üretim 
alanı olduğunu, burada da 
yılda 4 buçuk milyon TL’lik 
bir katma değer sağladığı 
bilgisini aldık. Bu süreci de 
Ziraat Çiftliği markasıyla 
profesyonel bir düzeye ge-
tirmesi takdire şayan.  

Toplantıda “Tarım, 
Savunma Sanayi Kadar 
Önemli” dediniz, bunu 
biraz açar mısınız? 

Pandemi ile beraber anladık 
ki tarım ve gıda sektörleri 
çok önemli ve stratejik; ge-
leceği belirleyecek sektörler.  
Teknoloji, uzaktan eğitim, 
yoğun bilgisayar teknoloji-
leri olabilir ama neye sahip 
olursanız olun gıdaya sahip 
olmadığınız sürece, gıda da 
kendi güvenirliliğinize sa-
hip olmadığınız sürece, bu 
teknolojilerinde çok büyük 
bir anlamı olmayabiliyor. 

Tarım stratejik bir sektör 

bunu hep söylüyorduk. Hat-
ta savunma sanayi kadar 
önemlidir. 

Bunu söylememizin ne ka-
dar önemli olduğunu 83 
milyon 2020 yılında daha 
iyi anladı. Keza birçok ülke-
de yaşanan problemler biz-
de yaşanmadı. Eğer bizim 
market raflarımız boşalsay-
dı bu önem şimdi çok daha 
yukarılarda olurdu. Biz tabi 
ki buna bakanlık olarak mü-
saade edemezdik.  Gerekli 
bütün hazırlıkları Pandemi-
den önce yaptık. Perakende 
sektörü, gıda üretimi, lojistik 
sektörü ve ilgili diğer sektör 
temsilcileriyle görüşmeleri-
mizi yaparak hazırlıklarımızı 
tamamlamıştık. 
Çiftçimizin üretime devam 
etmesi gerekiyordu. İlgili 
bakanlıklarımızı bu dönem-
de ikna ettik. Üretimin de-
vam etmesi gerektiğini bu-
nun içinde çiftçinin cebinde 
bir nevi diplomatik pasaport 
olması gerektiğini belirttik.  
Çifti kesimi ayrıcalıklı bir 
kesim olduğunun keyfine 
varmaya başladı. Herkes 
evindeyken çiftçimiz dışar-
da üretimin devam etmesini 
sağladı.
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Türkiye üreterek daha 
önemli bir noktaya gelecek, 
öğrencilerimize bu konuda 
bir mesajınız var mı?

Ziraat ve Veteriner Fakül-
telerimiz Ülkemiz için çok 
stratejik. Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi’nin son 
derece başarılı bir üniver-

site olduğunu biliyorum. 
Veterinerlikte de dünyada 
ilk 100ün içinde olduğunu 
biliyorum. Gelinen yer itiba-
riyle çok iyi bir neticeye gel-
miş durumda. Bu sonuç son 
derece memnuniyet ve gu-
rur verici; emeği olan Baş-
ta Üniversitemizin rektörü 
olmak üzere tüm personeli 

kutluyorum. Gençlerimize 
tavsİyem şu olur;  ellerine 
kollarına bol bol altın bile-
zik taksınlar. Kendilerini ge-
liştirsinler, teknolojiyi yap-
tıkları işe entegre etsinler 
ve mutlaka dil öğrensinler.

Kendilerine bu alandaki bir-
çok konuyla ilgili çalışma 

alanları yaratsınlar. Etrafla-
rıyla ilgili ve alakalı,  me-
raklı, çalışkan ve gayretli 
olsunlar; ondan sonrası za-
ten hayatta bir şekilde ken-
diliğinden gelir. Gençlerimiz 
birçok zaman birçok karar 
almak zorunda kalacak, eğer 
bu kararları alırken yete-
rince donanımlarsa ve çok 
konuyla karşı karşıya gelip 
doğru yerde kendilerini ko-
numlandırdılarsa emin ol-
sunlar mutlaka başarı onları 
bulacaktır. 

Her zaman da başarı yoktur, 
zaman zaman bu işin doğa-
sında kaybetmekte vardır. 
Kaybetmekten de korkma-
sınlar. Bir hatayı iki defa 
yapmadıkları sürece prob-
lem yok. Bu tavsiyeler Üni-
versitemizin tüm gençleri-
ne. Stratejik sektörlerimiz 
olan Veterinerlik ve Ziraat 
Fakültesi öğrencilerimize 
de başarılar diliyorum.
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Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Altı Nokta Körler Derneği Başkanı 
Bayram ÖzenBayram Özen rektörümüzü ziyaret etti rektörümüzü ziyaret etti

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti belirten Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, be-
lirlenen standartlara uy-
gun olarak engelliler için 
uygun ortamlar hazırlamak 
için çalıştıklarını bunun 
en iyi örneğinin de engelli 
öğrencilerimiz düşünüle-
rek yapılandırılan ‘Engelsiz 
Kütüphane’ unvanına sahip 
Üniversitemiz Recep Tayyip 

Erdoğan Kütüphanesi oldu-
ğunu ifade etti.
Altı Nokta Körler Derne-
ği Başkanı Bayram Özen, 
Engelsiz Üniversite olma 
noktasında büyük yol alan 
Üniversitemizde yürütülen 
çalışmaların memnuniyet 
verici olduğunu ifade etti.

Ziyaret, iş birliği çalışmala-
rının öneminin vurgulaması 
ile sona erdi.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram 
Özen, 21 Ocak 2021 tarihinde Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 

makamında ziyaret etti.

Aydın Milletvekili Rıza Po-
sacı, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’i 19 Ocak 2021 tarihin-
de makamında ziyaret etti.
Bölge için önemli bir değer 
olan Üniversitemizin şehrin 
dinamikleri noktasında ilk 
sırayı aldığını vurgulayan 
Aydın Milletvekili Rıza Po-
sacı, Üniversitemizin başa-
rılı çalışma ve projelerini 

yakından takip ettiğini ifa-
de etti.
Bölgenin eğitim kalitesi-
nin yükselmesinde Üniver-
sitemizin önemli bir role 
sahip olduğunu belirten 

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir,  
ilimizin ekonomik ve sos-
yal gelişimine de üniversite 
olarak katkı sağladıklarını 
ifade etti.

Ziyaret, Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’in nazik ziyaretin-
den dolayı Milletvekili Rıza 
Posacı’ya teşekkür etmesiy-
le sona erdi.

Aydın Milletvekili Aydın Milletvekili Rıza Posacı Rıza Posacı 
rektörümüzü ziyaret ettirektörümüzü ziyaret etti

Aydın Milletvekili 
Rıza Posacı, 
Üniversitemiz 

Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’i 19 
Ocak 2021 tarihinde 
makamında ziyaret etti.
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Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi (ADÜ) 
Teknokent bölgenin bilim 
ve sanayiye açılan kapısı

ADÜ Teknokent Üniversite 
Sanayi İşbirliğine anlamlı 
katkıda bulunmak ve Ege 
bölgesindeki üstün rekabet 
gücünü uluslararası ölçekte 
arttırmak amacıyla Aydın 
Adnan Menderes Üniver-
sitesi başta olmak üzere 
bölgenin yükselen değeri 
olarak göz dolduruyor. 

ADÜ Teknokent Türkiye’nin 
en hızlı gelişim kaydeden 
‘Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’ olma yolunda

ADÜ Teknokent Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Cemal İyem,  
Türkiye’nin sanayi devrimi-
ne giden yolda, teknoloji 
geliştirme bölgelerinin ka-
talizör vazifesi görmesinin 
ve bölgelerin misyonuna 
destek vermesi açısından 
büyük bir öneme sahip ol-
duğunu belirtti. 

Aydın’ın Yerli LokomotifiAydın’ın Yerli Lokomotifi    
ADÜ TeknokentADÜ Teknokent

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. 
(ADÜ Teknokent), 2016 yılında kurulan 
ve 2017 Aralık ayından ilk firmasını 

alarak faaliyete başlayan ve çok kısa bir sürede 
başta, Tarım ve maden, Turizm, sağlık, yazılım 
elektrik elektronik, makine, gıda,  bioteknoloji 
ve İmalat-sanayi alanları olmak üzere farklı iş 
sektörlerinden kendini inovasyona adamış birçok 
şirkete ev sahipliği yapıyor. Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi içerisinde yer alan 32.000 m² lik alanı 
ile ADÜ Teknokent, Üniversite sanayi işbirliğinden 
doğan rekabet anlayışı ile teknoloji üreten bilim 
insanlarıyla sanayi kuruluşlarının ortak projeler 
yürüttüğü bir bilim üssü halinde hizmet veriyor. 
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Bütün sektörlerin teknoloji 
çevresinde hayat bulduğu-
nu ve geliştiğini dile getiren 
Prof. Dr. Cemal İyem, üretim 
anlamında ülkemizin ihra-
cat havuzunun gelişimine 
katkı sağlayacak yegane 
hedefin yüksek teknolojili 
üretim anlayışına sahip mo-
dellemelerin kurulmasın-
dan geçtiğini söyledi. İyem 
ayrıca Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nca her sene dü-
zenlenen TGB Zirvesinde 
Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri Performans Endeksi so-
nuçlarına göre en hızlı ge-
lişim kaydeden Teknokent 
ödülüne yakın olduklarının 
altını çizdi.

ADÜ Teknokentte ki son 
durum değerlendiren Prof.
Dr. Cemal İyem, toplamda 
faaliyet gösteren 60 tekno-
loji tabanlı Ar-Ge firmasının 
olduğunu yine bu firmala-
rın bünyesinde 95 Ar-Ge ve 
destek personelinin çalış-
tığını ve 89 Ar-Ge projesi 
yürütüldüğünü belirtti. Prof. 
Dr. İyem, “Bölge kurulduğu 
günden bugüne kadar top-
lam 120 Ar-Ge projesi yö-
netmiş olup 2021 yılı için 
50 milyon liraya yaklaşan 
Ar-Ge cirosu hedeflemekte-
dir” dedi.

ADÜ, Teknokent ile 
markalaşmaya devam 
ediyor

ADÜ Rektörü ve Teknokent 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Osman Selçuk AL-
DEMİR konuyl ilgili olarak 
yaptığı değerlendirmede 
Aydın’ın Jeopolitik konu-
mu itibari ile avantajlı bir 
bölgede yer aldığını belir-
terek; “Tarım, enerji, turizm 
ve sağlık alanlarında yüksek 
teknolojik çıkarımlar elde 
ederek ADÜ Teknokent, Tür-
kiye’nin markalaşan yüzü ol-
ması noktasında ilerlemek-
tedir. Günümüzde dünya 
ekonomisine yön veren bü-
yük şirketlerin büyük mar-
kalar ile ön plana çıktığını 
bilmekteyiz. Bizde ADÜ’nün 
markalaşan yüzü ADÜ Tek-
nokent ile ulusal ve ulusla-
rarası piyasalarda rekabet 
avantajı sağlayacak birçok 
ürüne ev sahipliği yapmak-
tayız. ADÜ Teknokentte faa-
liyette olan firmaların başa-
rılarında ki temel kaynağın 
kamu sanayi işbirliğine 
dayalı çalışmalardan geç-
tiğini biliyoruz. Bu sebeple 
ticarileşen bir teknolojinin 
ve yenilikçi düşüncenin her 
zaman arkasında durup ge-
reken ilgi ve alakayı göster-

mekteyiz “ dedi. 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir,  
ADÜ isminin Teknokent 
aracılığı ile markalaşarak 
daha çok kişiye ulaşması ve 
bunun da Aydın bölgesinin 
ürünleri ile gerçekleştiril-
mesinin mutluluk verici ol-
duğunu ifade ederek; “Bu 
süreçte üniversitemizdeki 
bilimsel çalışmalar ile tica-
rileşme yolundaki markaları 
destekleyerek ülke ekono-
misine katkı sunmaya her 
daim hazırız” dedi. 

ADÜ Teknokent’e, 
Akademisyenlerden 
Büyük İlgi

ADÜ Teknokent Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Cemal İYEM, 
“Üniversite- sanayi iş bir-
liği öncelikli olmak üzere; 
Ar-Ge teşviklerinin ADÜ 
Teknokent aracılığıyla sür-
dürülebilir bir hale getirip 
yatırım ve planlama kapsa-
mında önemli işbirliklerine 
imza attıklarını belirterek; 
“Üniversitelerde üretilen 
akademik bilginin sanayi-
de katma değere dönüştü-
rülmesi yoluyla Türkiye’de 
etkin bir üniversite-sanayi 
işbirliği modeli oluşturul-
masına yönelik çalışmaları-
mız sürmektedir. Bu sayede 
Teknokentimiz de öğretim 

üyelerimizin kurmuş oldu-
ğu şirket sayısı 22 olmuştur. 
Üniversite sanayi işbirliğine 
anlamlı katkı sağlamak açı-
sından öğretim üyelerimizin 
kurmuş oldukları bu firma-
lar ADÜ’nün Teknokent ara-
cılığı ile dışarıya açılmasına 
yardımcı olmaktadır” dedi. 

Girişimcilerimize 
TÜBİTAK’tan Destek
 
ADÜ Teknokent TÜBİTAK 
BİGG - 1512 Teknogirişim 
Sermayesi Desteği Progra-
mı kapsamında TÜBİTAK’a 
gönderdiği projelerinde gi-
rişimciler toplam 800 Bin 
TL desteği almaya hak ka-
zandı. Desteğe hak kazanan 
girişimcilerin bu kapsamda 
ADÜ Teknokent çatısı altın-
da şirketleşerek faaliyet-
lerini sürdürmekte olduğu 
bildirildi. 
Bölgeye ve özellikle Aydın’a 
katkılar sunan ADÜ Tekno-
kent her geçen gün yerli 
girişimcilerin önünü aça-
rak büyük bir marka olma 
yolunda emin adımlarla 
yürüyor. ADÜ Teknokent ay-
rıca girişimcilik ekosistemi 
içerisinde yüksek teknolo-
jik ürünlerin üretilmesine 
ve bu ürünlerin dış pazarda 
Aydın’ı temsil eden bir ko-
numda bulunmasına ortam 
hazırlıyor. 
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Öğrencilerin rehberi, 
Trallies Akademi 
Girişimcilik ve Ön Kuluçka 
Merkezi

ADÜ Teknokent tüm bu 
çalışmaların içinde gele-
ceğin girişimcilerini de ye-
tiştiriyor. ADÜ Teknokent 
bünyesinde faaliyet gös-
teren TRALLİES AKADEMİ 
Girişimcilik ve Ön Kuluçka 
Merkezi’nde toplamda 58 
öğrenci çalışmalarını yü-
rütüyor. Yürütülen projeler 
arasında yerli ve milli kim-
lik sahibi birçok ön kuluç-
ka projeleri Milli Savunma 
Bakanlığı ve Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından 
değerlendiriliyor. 
Süreçle ilgili olarak açık-
lamalarda bulunan Giri-
şimcilik ve Ön Kuluçka 
Koordinatörü Fatih Ulutaş, 
“Tralleis Akademi çatısı al-
tında programa kabul edi-
len girişimciler 12 (on iki ) 
ay boyunca Trallies Akade-
mi üyesi olmaya hak kazanır. 
Tüm bu süreç boyunca özel 
olarak belirlenen çalışma 
ve sosyal alanları, toplantı 
salonlarını 7/24 kullanabi-
lecek olan girişimciler, üye 
oldukları süre boyunca tüm 
eğitim, söyleşi ve etkinlik-
lere katılarak projelerini 
geliştirip uzmanlarımızdan 
ücretsiz bir şekilde destek 
alabilmektedir. ADÜ-TTO 

ticarileşme birimine pro-
jelerini sunma şansı yaka-
layabilecek olan girişimci-
ler uzman ekiplerimizden 
bire bir danışmanlık alarak 
projelerini geliştirip tica-
rileşme konusunda destek 
alabilmektedirler. Program 
sonunda yatırımcı karşısına 
çıkmaya hazır olan girişim-
ler Trallies Akademi çatısı 
altında projelerini yatırım-
cılara anlatma fırsatı bula-
bilecek” dedi.

Süreç sonunda şirketle-
şebilen girişimler Trallies 
Akademi ekibinin değer-
lendirmesi sonunda Kuluç-
ka üyesi olmaya hak kaza-
nabiliyor. 

ADÜ Teknokent, kalite 
belgeleri ile akredite edildi

ADÜ Teknokent Genel 
Müdürü Prof. Dr. Cemal 
İYEM, kalite çalışmalarına 
2017’de başladıklarını be-
lirtiği açıklamasında her 
sene belirli kontroller ve 
denetimlerden geçerek ka-
lite belgelerini almaya hak 
kazandıklarını söyledi. Prof. 
Dr. İyem, “Kalite sürecimize 
ve bu sürecin her birime ya-
yaracak şekilde sürekli hâle 
getireceğimize inanıyoruz. 
Bugün almış olduğumuz 
bu belgelerde kalitemizin 
bir göstergesidir. Biz kurum 
olarak Üniversitemiz bün-
yesindeki Teknokentimizi 

kaliteli bir şekilde süreç içe-
risinde geliştirmeye gayret 
gösteriyoruz. Bu süreçte ba-
şarılı olmamızda başta Yö-
netim Kurulu Başkanımız ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir olmak üzere 
ADÜ Teknokent’ten sorum-
lu Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız ve ADÜ Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Ali Ak-
yol’a, yönetim kurulu üyele-
rine ve Teknokent ekibine 
teşekkür ediyorum “dedi. 
Prof. Dr. Cemal İyem, ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 14001:2015 
Çevre Yönetim Sistemi, ISO 
27001:2013 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgelerini 
de aldıklarını ifade etti. 

Ben de Tknoparkta yer alabilir miyim?

Akademisyen iseniz; teknoparklarda danışman ya da şirket sahibi olarak yer alabilirsiniz.

Öğrenci iseniz ve bir iş fikriniz varsa; teknoparklarda girişimcilik eğitimi alabilir, projenizi geliştirirken mentorlük 
desteği için talepte bulunabilirsiniz. İş fikirlerinizi ADÜ Teknokentte geliştirebilirsiniz.

Şirketiniz var ise; bir Ar-Ge projesi geliştirmek ya da var olan projelerinizi teknoparka taşıyarak vergi vb. avantajlar-
dan yararlanarak Ar-Ge faaliyetlerinizi ADÜ Teknokentte yürütebilirsiniz.

Detaylı bilgi için: www.aduteknokent.com ya da aduarge@adu.edu.tr ye mail atabilirsiniz.
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Çinli Sinovac firmasınca 
üretilen ve Türkiye’ye getiri-
len 3 milyon dozluk Corona-
Vac aşısının Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu labo-
ratuvarlarındaki test süreci 
tamamlanmasının ardından 
aşı,  sağlık çalışanlarına ya-
pılmaya başlandı.

Randevu Nereden Alınacak?

Türkiye’ye Çin’den getirilen 
CoronaVac aşılarının sağlık 
çalışanlarına uygulanması 
için Merkezi Hekim Rande-
vu Sistemine (MHRS) “Aşı 
Randevu” bölümü eklendi. 
Vatandaşlar aşılama takvi-

mi doğrultusunda Kovid-19 
aşısı için MHRS üzerinden 

“https://www.mhrs.gov.tr/” 
veya “Alo 182”den randevu 
alabilecek. Vatandaşlar, ön-
celik gruplarına göre ken-

dilerine ulaşan bildirimden 
sonra MHRS üzerinden, aile 
hekimlerinden veya uygun 
bir kamu ya da özel hasta-
neden randevu alarak aşıla-
rını yaptırabilecek.

Spor Bilimleri Fakültesi’ne 
aydınlatma ve ilave tesis-
ler yaptıran Mehmet Emin 
Dinç’e teşekkürlerini ileten 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 

“Fakültemiz başarıları ile 
ulusal ve uluslararası alan-
da bizleri gururlandırıyor. 
Bu başarıda emeği olan 
herkese teşekkür ederim.” 
dedi.

Üniversitemizin spor ala-
nındaki başarılarını yakın-
dan takip ettiğini belirten 

İş Adamı Mehmet Emin 
Dinç, üniversiteler arasın-
daki sportif başarılarda 
önemli bir yeri olan Üni-
versitemiz Spor Bilimleri 
Fakültesi öğrencilerinin 
başarılarına her zaman kat-
kıda bulunmaya hazır oldu-
ğunu ifade etti.

Ziyaret, Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’in katkılarından 
dolayı Mehmet Emin Dinç’e 
teşekkür belgesi ve çiçek 
vermesiyle sona erdi.

Hastanemizde Hastanemizde Covid-19 aşısıCovid-19 aşısı  
yapılmaya başlandı yapılmaya başlandı 

İş Adamı İş Adamı Mehmet Emin DinçMehmet Emin Dinç  
Rektörümüzü ziyaret ettiRektörümüzü ziyaret etti

Üniversitemiz Hastanesinde, 14 Ocak 2021 
tarihinde küresel yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde 

geliştirilen CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.

İş Adamı Mehmet Emin Dinç ve Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, 
12 Ocak 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
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Yükseköğretim kurumların-
da öğrenim gören gençle-
rin eğitsel, sosyal, kültürel, 
sportif faaliyetlerinin ge-
liştirilmesi, bağımlılıkla, 
mücadele, sosyal sorumlu-
luk ve gönüllük algılarının 
güçlendirilmesine katkı 
sağlayacak ADÜ Genç Ofis, 
gençlik merkezi konseptin-
de hizmet veriyor.

Gençlik Merkezi ile birlikte 
gençlerimizin sosyalleşme, 
iletişim kurma ve sürdürme 
becerilerinin gelişmesini 
hedeflediklerini belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, “Ül-
kemizin aydınlık geleceği 

olarak gördüğümüz evlat-
larımızın; kaliteli, nitelikli, 
yetişmesinin yanı sıra sos-
yal sorumluluk ve gönüllük 
algılarının gelişmesini de 
önemsiyoruz. Bu anlamda 
ADÜ Genç Ofis’in çalışma-
larının çok değerli olduğu-
nu düşünüyorum.” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Cenap Fillikçioğlu, “Yük-
seköğretim kurumlarında 
öğrenim gören gençleri-
mizin eğitsel, sosyal, kül-
türel, sportif faaliyetlerinin 
geliştirilmesi, bağımlılıkla, 
mücadele, sosyal sorumlu-
luk ve gönüllük algılarının 
güçlendirilmesine katkı 

sağlayacak ADÜ Genç Ofis, 
çalışmalarına devam edi-
yor. Amacımız gençlerimi-
zin Ofisimizden tam fayda 
sağlayarak geleceğe tam 
donanımlı hazırlanmaları.” 
dedi.
Aydın Gençlik Merkezi ve 
Genç ofisler; çevresine ve 

doğaya duyarlı gençler ye-
tiştirmek amacıyla faali-
yetlerini sürdürmenin yanı 
sıra bu amaca yönelik pro-
jeler üretmekte, gönüllülük 
ve farkındalık faaliyetleri 
düzenlemekte, kamplar, 
eğitimler ve geziler planla-
makta.

ADÜ Genç OfisADÜ Genç Ofis, gençler için , gençler için 
çalışmalarını sürdürüyorçalışmalarını sürdürüyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 
olarak Üniversitemizde Aydın Gençlik Merkezi 
ADÜ Genç Ofis, faaliyetlerini sürdürüyor.
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Fen Bilimleri, Sağlık Bilim-
leri ve Sosyal Bilimler Ens-
titülerinde yapılan ve yeni 
yılda planlanan bilimsel 
çalışmalar hakkında bilgi 
alan Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, yeni yılda ve dönemde 
başarı temennilerinde bulu-
narak bilimsel çalışmaların 
her zaman destekleyici ol-
duğunu vurguladı.

Birimlerde gerçekleşen çalışmalar hakkın-
da bilgi alan Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, birim sorumlu-
larının ihtiyaç ve önerilerini dinledi ve öğ-
renciler için aktif olarak çalışmalar yürüten 
bu birimlerin önemine vurgu yaparak, yeni 
yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Rektörümüz Rektörümüz Enstitüleri Enstitüleri yeni yeni 
binasında ziyaret ettibinasında ziyaret etti

Rektörümüz Rektörümüz GETATGETAT ve MEDİKO’yu  ve MEDİKO’yu 
yeni binasında ziyaret ettiyeni binasında ziyaret etti

Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk 

Aldemir, 31 Aralık 2020 
tarihinde Fen Bilimleri, 
Sağlık Bilimleri ve Sosyal 
Bilimler Enstitülerini 
yeni binasında ziyaret 
etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
18 Ocak 2021 tarihinde 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
(GETAT) ile MEDİKO birimlerini 
yeni binasında ziyaret etti.
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Üniversitemiz ile Kent A.Ş Üniversitemiz ile Kent A.Ş 
arasında iş birliği protokolü arasında iş birliği protokolü 
imzalandıimzalandı

Eğitim iş birliği protokolü-
nü, Üniversitemiz adına Üni-
versitemiz Rektör Yardımcısı 
ve ADÜSEM Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Aydın, Kent A.Ş 
adına ise Kent A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi Haldun Ertan 
imzaladı.

Protokolün görüşüldüğü 
toplantıda; Didim Meslek 

Yüksekokulu Müdürü Öğr. 
Gör. Evrim Kamacı,  Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Metin 
Polat, Turizm Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Osman 
Nuri Özdoğan, ADÜSEM Mü-
dür Yardımcıları Doç. Dr Ner-
min Koruklu, Doç. Dr. Fatma 
Çakır ve yönetim kurulu 
üyeleri, Karşıyaka Beledi-
yesi ve Kent A.Ş’yi temsilen 
ise Tesisler Yöneticisi Akif 
Özcan ve Sanat Yönetmeni 
Alper Akdeniz bulundu.

Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı ve ADÜSEM Müdü-
rü Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
“Üniversitemiz eğitim öğre-
tim faaliyetlerinin yanı sıra 
ADÜSEM olarak kendi öğ-
renci ve personelimize, Ay-
dın halkına, yakın çevremize 
ve covid süreci nedeniyle 
dijital ortam üzerinden eği-
tim verme imkanının gün-
deme gelmesiyle birlikte 
tüm Türkiye’ye eğitim veri-
yoruz. Bu çerçevede  Karşı-

yaka Belediyesinin iştiraki 
Kent A.Ş. tarafından bize bir 
talepte bulunuldu. Bu konu-
da Aydın Adnan Menderes 
Ünversitesi olarak tercih 
edilmek bizleri gururlan-
dırdı ve bu eğitimler için 
gerekli adımları memnuni-
yet ile atacağız.  Neticede 
biz bu ülkeye hizmet etmek 
istiyoruz. Eğitimlerin her iki 
taraf için de hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.

Kent A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi,"Bu iş birliği protoko-
lüyle beraber tesislerimiz-
de birçok yenilik getirmeye 
hazırlanıyoruz. Kent A. Ş.'nin 
hizmet verdiği bütün kafe 
restoranlarda çalışan mesai 
arkadaşlarımız Aydın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
ADÜSEM'in çok kıymetli ho-
calarına emanet ediyoruz. 
2021 yılını marka stratejisi 
olarak eğitim ve hizmet ka-
litemizi artırmak için kurgu-
ladık. Değerli zamanlarını 

bize ayıracak olan öğretim 
üyelerimize şimdiden tüm 
Karşıyaka adına teşekkür 
ediyorum." dedi.
Toplantıda, Türk ve Dünya 
Mutfağı Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi (TÜDAM) 
iş birliğiyle Karşıyaka be-
lediyesi iştiraki Kent A.Ş. 
personeline yönelik da-
nışmalık hizmeti verilmesi 
de kararlaştırıldı. Protokol 
kapsamında yaklaşık 250 
belediye personeline çeşitli 
mesleki eğitimler düzenle-
necek. Eğitimler;  ‘Yiyecek 
İçecek Servisi Eğitimi’, ‘Yiye-
cek İçecek Yönetimi Eğitimi’, 
‘Misafir İlişkileri Yönetimi’, 
‘İçecek Kütürü’, ‘Yiyecek İçe-
cek İşletmelerinde Yeni Yak-
laşımlar’, ‘Satın Alma Yöne-
timi’, ‘Tabak Dizaynı ve Yeni 
Ürün Geliştirme’, ‘Yetenek 
Yönetimi ve Performans Art-
tırma’, ‘İş ve Zaman Etüdleri’ 
ve “Hijyen Sanitasyon Eğiti-
mi’nden oluşuyor.

Üniversitemiz 
Sürekli Eğitim 
Merkezi (ADÜSEM) 

ve İzmir Karşıyaka 
Belediyesinin iştiraki 
Kent A.Ş. arasında, 21 
Ocak 2021 tarihinde 
personele yönelik 
mesleki eğitimlerin 
düzenlenmesi adına 
iş birliği protokolü 
imzalandı.
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Doğum hizmeti veren has-
tanelerde gebeliklerinden 
itibaren anne adayları-
nı anne sütü ve emzirme 
konusunda bilgilendiren, 
doğumdan hemen sonra 
annelerin bebeklerini em-
zirmesini sağlayan, güncel 
bilgilerle eğitilmiş sağlık 
personeli ile annelere be-

beklerini nasıl emzirecekle-
ri konusunda yardımcı olan 
hastanelere “Bebek Dostu 
Hastane” unvanı veriliyor.

Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi Öğretim Üyeleri 
Doç. Dr. Barış Akcan ve Dr. 
Öğr. Üyesi Ayşe Anık, be-
lirlenen programa uygun 

olarak hizmet vermeye baş-
layan Bebek Dostu Hasta-
nelerin, doğum esnasından 
hemen sonra sağlık çalı-
şanları aracılığıyla annele-
rin bebeklerini en iyi şekil-

de emzirmelerine yardımcı 
olmayı hedeflediklerini bu 
sayede, bebek ile annenin 
duygusal yakınlaşmasının 
da en doğru şekilde gerçek-
leştiğini ifade etti.

Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Hastanemiz Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesi Bakım Ünitesi Bebek DostuBebek Dostu  
ünvanını aldıünvanını aldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
Üniversitemiz Hastanesi Yenidoğan 
Ünitesine, İlimizdeki ‘Anne Sütünün Teşviki 

ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ 
kapsamındaki başarılı uygulamalarından dolayı 
"Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi " 
unvanı verildi.

Rektörümüz Rektörümüz Üniversitelerarası Üniversitelerarası 
KurulKurul Toplantısına katıldı Toplantısına katıldı

Üniversitelerarası Ku-
rul Üyesi üniversitelerin 
Rektörlerinin katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda, 
Üniversitelerin eğitim-öğ-
retim faaliyetleri ile uygu-
lamalar değerlendirildi.

Gündeme ve yaşanan ge-

lişmelere ilişkin görüş 
alışverişinde bulunulan 
toplantıda, Yönetim Kuru-
luna üye seçimi de gerçek-
leşti

Toplantı, gündem madde-
lerinin görüşülmesinin ar-
dından sona erdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen 
251. Üniversitelerarası Kurul Toplantısına 

(ÜAK) video konferans yöntemiyle katıldı.
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İletişim Fakültesi’nden İletişim Fakültesi’nden 
Uluslararasılaşma AdınaUluslararasılaşma Adına bir  bir 
adım dahaadım daha

İletişim Fakültesi son iki 
yıl içerisinde, Radyo Tele-
vizyon ve Sinema ile Halk-
la İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümlerinin öğrencileri 
ile birçok uluslararası ödül 
kazanarak, Üniversitemizin 
adını prestijli platformlar-
da duyurdu. 2021 yılı Ocak 

ayından itibaren de Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü 
öğrencilerinin tasarım pro-
jelerini; uluslararası tasa-
rım, fotoğrafçılık, illüstras-
yon, hareketli grafik, sinema 
gibi birçok uygulamalı alan 
profesyoneli, öğrencisi ve 
akademisyenine hitap eden 

çevrimiçi ortamdaki en bü-
yük platform olan Behance.
net üzerinden yayına açtı. 
Bu çalışma ile uluslararası 
arenada sahne alan İleti-
şim Fakültesi öğrencileri, 
uygulamalı tasarım dersle-
rinde meydana getirdikleri 
projeler ile bir yandan eği-
timleri dahilindeki rekabet 
unsuru ve öz güven nitelik-

lerini artırırken bir yandan 
da eğitimlerinin ve Üniver-
sitemizin uluslararasılaşma 
alanındaki iddiasının da 
temsilcisi oldu. 

Öğrencilerin çalışmalarının 
platformda yayınlanması 

ile birlikte, ilgi ve beğeni 
görmesinin dikkat çektiğini 
belirten İletişim Fakülte-
si Dekan Yrd. Prof. Dr. Bilal 
Arık, İletişim Fakültesinin 
Üniversitemiz adına benzeri 
uluslararasılaşma aksiyon-
larını birçok farklı platform-
da sürdüreceklerini, bu ça-
lışmalar ile Üniversitemizin 
kurumsal imajına medya ve 
iletişim çalışmaları odaklı 
yüksek oranda nitelikli katkı 
sağlamayı  amaçladıklarını 
dile getirdi. 

Öğrencilerin işlerini incele-
mek için: https://www.be-
hance.net/aduvcd

İletişim Fakültesi, Üniversitemizin Yükseköğretim 
Kurulu kalite ve öz değerlendirme kriterleri 
arasında önem arz eden uluslararasılaşma adımına 

katkı sağlamak için öğrenci işlerini en iyi bilinen ve 
en çok ziyaret edilen uluslararası platformlara açtı. 
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Dünya üçüncüsüDünya üçüncüsü  öğrencimiz   öğrencimiz 
Cengiz Aslan,  rektörümüzü Cengiz Aslan,  rektörümüzü 
ziyaret ettiziyaret etti

Cengiz Arslan, “ Bu madal-
yayı sporcunun her zaman 
yanında olan Üniversitemi-
ze armağan ediyorum daha 
güzel başarılarda imza 
atacağıma inancım tam. 
Üzerimizde büyük katkıları 
olan başta Üniversitemiz 
Rektörümüz Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir’e, Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Reşat 
Kartal’a,  üzerimde emeği 
olan tüm hocalarıma sevgi-
lerimi ve saygılarımı sunu-
yorum.” dedi.

Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Spor Bilimle-
ri Fakültesi’nden mezun 
olan ve halen okumakta 
olan tüm öğrencilerimizin 
başarılarını yakından takip 
ettiklerini belirten Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Reşat 
Kartal, “Öğrencilerimiz ba-
şarıları ile Üniversitemizi 
ve bizleri gururlandıyor. 
Tüm öğrencilerimizin yol-
ları açık olsun.” dedi.

Cengiz Arslan’ın yakın za-
manda Sırbistan’ın başken-
ti Belgrad’da gerçekleşen 
şampiyonada 72 kiloda 
mindere çıkarak Dünya 
3.’sü olmasının ardından 
yine gurur verici bir başka 

başarı kazanmasının mut-
luluğunu yaşadığını ifade 
eden Üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, öğrencilerimizden 

gelen bu başarıların gurur 
verici olduğunu söyledi.

Ziyaret, Cengiz Arslan’ın 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Osman Selçuk Aldemir’e 
milli takım forması hediye 
etmesinin ardından sona 
erdi.

Fransa ‘da gerçekleşen Büyükler Uluslararası Grand Prix turnuvasında 3. olan Üniversitemiz Spor 
Bilimleri Fakültesi mezunu öğrencimiz Cengiz Arslan ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Reşat Kartal, 25 Ocak 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 

makamında ziyaret etti.
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Öz Sağlık İşÖz Sağlık İş Genel Sekreteri  Genel Sekreteri 
Rektörümüzü ziyaret ettiRektörümüzü ziyaret etti

Öz Sağlık İş Genel Başkan 
Yardımcısı Yavuz Aksa-
noğlu ve İl Başkanı Nefi-
se Şahin’in de bulunduğu 
ziyarette heyet, toplu iş 
sözleşmesi öncesi nezaket 
ziyaretinde bulunduklarını 
belirterek görüşmelerin ta-
raflar için hayırlı olmasını 
diledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
sağlık çalışanlarının özve-
rili çalışmalarının ve emek-
lerinin büyük olduğunu 

vurgulayarak görüşmelerin 
çalışanların hak ve menfa-
atlerine uygun neticelen-
mesini temenni etti.

Ziyaret, Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’in, nazik ziyaretleri 
ve iyi dilekleri için Öz Sağ-

lık İş Genel Sekreteri Halit 
Kayalı’ya teşekkür etmesi 
ile sona erdi.

Öz Sağlık İş 
Genel Sekreteri 
Halit Kayalı, 26 

Ocak 2021 tarihinde 
Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’i makamında 
ziyaret etti.
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Rektörümüz Rektörümüz Sümerbank Basma Sümerbank Basma 
FabrikasındakiFabrikasındaki çalışmaları inceledi çalışmaları inceledi

Bölgeyi ziyarette, Aydın Mil-
letvekili Bekir Kuvvet Erim, 
Nazilli Belediye Başkanı 
Kürşat Engin Özcan, Aydın 
İl Kültür ve Turizm Müdü-
rü Doç. Dr. Mehmet Umut 
Tuncer, Nazilli Ticaret Odası 
Başkanı Nuri Arslan, AK Par-
ti İlçe Başkanı Av. Mustafa 
Abak bulundu.

Teknolojik makinelerle 
üretime başlayıp fabrikayı 
ayağa kaldıracağız 

Aydın Milletvekili Bekir Kuv-
vet Erim, Nazilli’deki Sümer-
bank Nazilli Basma Fabrika-
sı’nın bir kısmının yeniden 
faaliyete geçmesi, kalan kıs-
mının ise müze olarak kul-
lanılması için devam eden  
çalışmaların memnuniyet 
verici olduğunu belirterek  
“Burada büyük bir alan ve 
makine parkı var. Fabrika-
lardaki makinelerin büyük 
bir bölümü tescilli, tarihi 
niteliğe sahip çok fazla eser 
var. 42 bin metrekare kapalı 

alan var, bir kısmı müze ola-
cak, bir kısmında da binala-
rın korunması şartıyla atıl 
vaziyetten kurtarılarak is-
tihdam sağlanacak. Yeni tek-
nolojiye uygun makinelerle 
üretime başlanarak Nazilli 
Basma Fabrikası tekrar aya-
ğa kaldırılacak.” dedi.

Alanı tarihsel ve kültürel bir 
noktaya taşımak istiyoruz

Sümer Basma Fabrikası ala-
nını tarihsel ve kültürel bir 
noktaya taşımak istedikle-
rini İfade eden Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, fabrikanın 
bulunduğu alandaki idari 
binaların meslek yükseko-
kulu olarak hizmet vermeye 
devam ettiğini belirterek, 
Sümerbank’ın 240 bin met-
rekarelik alanının, doğası ve 
konumuyla Türkiye’nin en 
nadide kampüslerinden biri-
si olduğunu söyledi.

Böyle bir kampüsü başka bir 
yerde görme şansımız yok

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 

“Ben öncelikle Sayın Erim’e 
özverili çalışmalarından do-
layı bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum. Nazilli’deki 
sivil toplum kuruluşları ile 
birlikte kültürel mirasımızın 
ayağa kaldırılmasında ne 
yapabiliriz diye değerlen-
dirmelerde bulunduk. Sayın 
Milletvekillerimiz, Sayın 
Belediye Başkanımız, Sayın 
Kültür Turizm İl Müdürü-
müz, Üniversitemiz, STK’lar, 
İlçe Başkanlarımızla birlikte 
geldiğimiz nokta bizi fevka-
lade memnun etti. Nazilli’de 
her ev buradan bir ekmek 
yemiştir. Nazilli’de herkesin 
burada bir hatırası vardır. 
Herkes, burada yaşama im-
kanına sahip olacaktır. Çalı-
şabilir durumda makineleri 
kullanacağız, eğer çalışmı-
yorlarsa değişimleri yapı-
lacaktır. Şöyle bir kampüsü 
başka bir yerde görme şan-
sımız yok.” dedi. 

Sanayi Müzesi’nin 
kuruluşuna öncülük 
etmenin gururunu yaşıyoruz

Aydın İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Doç. Dr. Mehmet 

Umut Tuncer ise Sümerbank 
Basma Fabrikası’nın yalnız-
ca Cumhuriyet Dönemi’nin 
önemli bir sanayi tesisi ol-
madığını, günümüzün de bir 
kültür mirası olduğunu ifade 
etti. Sanayi Müzesi’nin kurul-
ması için envanter listeleme 
çalışmalarının tamamlandı-
ğını belirten Doç. Dr. Tuncer, 
“Bir komisyon kurduk ve bu 
komisyon daha önce koruma 
kurulunun kültür mirası ola-
rak belirlediği materyallere 
ek olarak, kurulma aşama-
sında olan Sanayi Müzemiz 
için envanteri listelemeye 
başladı ve tamamladı. Biz 
bölgenin yeniden sanayiye 
kavuşmasından duyduğu-
muz memnuniyetin yanında, 
bir sanayi müzesinin kuru-
luşuna da öncülük etmenin 
gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Bölgede inceleme yaparak 
yetkililerden bilgi alan he-
yet, Sümer Kampüsünün 
ilçeye kazandırılmasının 
bölge açısından oldukça 
önemli bir gelişme olduğu-
nu vurguladı.

Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk 

Aldemir, Nazilli'de 
Sümerbank Basma 
Fabrikası'nın tekrar 
üretime kazandırılması 
ve tarihi alanda 'Sanayi 
Müzesi' kurulması 
çalışmaları kapsamında 
25 Ocak 2021 tarihinde 
bölgede incelemede 
bulundu.
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Güncel ve toplumsal konu-
larda gerçekleştirdiği ya-
yınlarla aynı zamanda bir 
başvuru kaynağı olan ADÜ 
TV uzun yıllar yayın hayatı-
na devam ederek toplumsal 
bilgi verme görevinin ya-
nında Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesi’nin akade-
mik bilgi birikimini de Aydın 
halkıyla paylaşmak istiyor.
ADÜ TV’nin öğrencilerin te-
oride öğrendiklerini pratiğe 
dökerek kendilerini gelişti-
rebilmeleri için önemli bir 
proje olduğunun altını çi-
zen Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-

demir, “İletişim Fakültesi’ne 
verdiğimiz emeğin karşılığı-
nı fazlasıyla aldığımızı gör-
mek bizleri gururlandırırken 
doğru yatırımlar yaptığımızı 
da gösterdi. ADÜTV, Üni-
versitede yapılanları halka 
aktarmak adına katalizör 
görevi görüyor. Bu zaman 
zarfında Aydın halkı ADÜ’yü 
daha yakından takip etme 
fırsatı buldu. Öğretim üye-
lerimizle yaptığımız yayın-
lar oldukça fayda sağladı, 
bu yayınların birden fazla 
izlendiğini de istatistiksel 
olarak görebiliyoruz. Tıp 
Fakültesi, Fen Edebiyat Fa-

kültesi, Eğitim Fakültesi ve 
diğer fakültelerde görev 
yapan birçok öğretim üyesi 
ile toplum yararına birçok 
programa da imza atan, ko-
nunun uzmanlarıyla izleyi-
ciyi biraraya getiren ADÜ 

TV’ye yayın hayatında başa-
rılar diliyorum. İnşallah hem 
etki alanını hem de yayın 
alanını genişleterek ADÜ 
TV’yi istediğimiz yerlerde 
göreceğiz.” diye konuştu.

ADÜ TVADÜ TV dolu dolu geçen bir yılı  dolu dolu geçen bir yılı 
geride bıraktıgeride bıraktı

Üniversitemiz İletişim Fakültesi İletişim 
Uygulama Merkezi ve ADÜTV Stüdyoları 
dolu dolu geçen bir yılın ardından etki 

alanını genişleterek yayın hayatına devam 
ediyor. 

Aydın Kültür ve Turizm 
Müdürü Doç. Dr. Umut Tun-
cer’in de eşlik ettiği ziya-
retlerde Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, fakültelerde yü-
rütülen çalışmalar ve yeni 
dönemde yapılacak olan 
projeler hakkında bilgi aldı.

Öğretim üyelerinin görüş 
ve önerilerini dinleyen Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, Ay-
dın Adnan Menderes Üni-
versitesi’nin marka değerini 
arttıracak her türlü çalış-
manın destekçisi olduğunu 
vurguladı.

Rektörümüz Rektörümüz iletişim ve mühendislik iletişim ve mühendislik 
fakültelerini ziyaret ettifakültelerini ziyaret etti

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 20 Ocak 2021 tarihinde İletişim ve 
Mühendislik Fakültelerini ziyaret etti.
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V alimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u makamında 
ziyaret ederek ADÜ Haber mikrofonlarını 
kendisine uzattık. Samimi geçen bir röportaj ile 

Aydın’ı, Üniversitemizi ve gençlerimizden ülkemizin 
beklentilerini kendisine sorduk. Gençlik yıllarından 
bugüne eğitimdeki artarak devam eden kalitenin 
yakın dönemde ülke ekonomisine ve kültürüne önemli 
katkılar sunduğunu ve bu katkıların önümüzdeki 
yıllarda da artarak devam edeceğini ifade eden Vali 
Hüseyin AKSOY,   Aydın’ın tarım turizm ve bilim 
potansiyelinin yüksek olduğunun altını çizerek bu 
değerleri daha fazla hayatın içinde var edebildiğinde 
Aydın’ın hem Türkiye’de hem de bölgede bir sinerji 
merkezi haline geleceğini söyledi. 

Gençlerimize tavsiyem Gençlerimize tavsiyem 
hangi işi yapıyorlarsa hangi işi yapıyorlarsa ondan ondan 

heyecan duymalarıdır…heyecan duymalarıdır…

Hüseyin Aksoy
Aydın Valisi

Tarihi zenginlikleri ve doğal 
güzellikleriyle turizmde de 
Türkiye’nin önemli merkez-
lerinden birisi olma özelli-
ğini de taşıyan Aydın’ın öne 
çıkan bu özelliklerini daha 
iyi bir noktaya taşınması ve 
geliştirilmesi için çalışma-
larını sürdürdüklerini be-
lirten Vali Aksoy, “Önümüz-
deki süreçte özellikle tarım 
sektöründe de ve turizm 
sektöründe yeni çalışmaları 
hep birlikte ortaya koymak 
için gayret içinde olacağız. 
Tarımsal üretimin daha çok 
işlenerek, üzerine katma 
değer konularak pazarlan-

ması, satışının yapılması, 
ihracatının arttırılması hem 
il ekonomisine hem de ülke 
ekonomisine önemli katkı-
lar sunacaktır. Üniversite-
mizin ortaya koyduğu ça-
lışmalar oldukça önemli ve 
değerli umarım bu birlik-
telik, ortak çalışma kültürü 
ve anlayışı önümüzdeki dö-
nemde daha etkin bir şekil-
de farklı noktalarda ortaya 
çıkacaktır. Bundan sonraki 
süreçte de Üniversitemiz-
le çalışmalarımıza iş birli-
ği içinde devam edeceğiz. 
Gençlerimize gelirsek; be-
nim tavsİyem hangi işi ya-

Röportaj | Mertcan Çelik
Fotoğraf Kamera | Muammer Öztürk / Ali Rıza Varlı / Anıl Çağırdan
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pıyorlarsa ondan heyecan 
duymalarıdır. Heyecan duy-
madıkları işlerde başarılı 
olma durumları pek müm-
kün olmaz. Sevdikleri işte, 
heyecan duydukları alanda 
çalışmaları büyük önem ta-
şıyor.” dedi. 

Aydınlılar için sizi 
bilmeyenler için Hüseyin 
Aksoy kimdir bizlerle 
paylaşır mısınız?

Ben, 1963 Trabzon Köprü-
başı doğumluyum.  İlk ve 
ortaokulu Trabzon Köprü-
başı’nda okudum. 1980 yı-
lında da Trabzon Lisesi’n-
den mezun oldum, aynı yıl 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ni kazan-
dım. İlk 2 yıl bütün bölüm-
ler ortak ders görüyorduk, 
ikinci sınıftan sonrada ter-
cihen Kamu Yönetimi bölü-
münde bulundum ve 1984 
yılında da Kamu Yönetimi 
bölümünden mezun ol-
dum. 1985 yılında Trabzon 
Kaymakam Adayı olarak 

göreve başladım ve ondan 
sonradaki süreçlerde farklı 
yerlerde, farklı noktalarda 
çeşitli görevlerde bulunma 
fırsatı yakaladım.

Aydın’da turizm ve tarımla 
ilgili genel manada neler 
söylemek istersiniz? 
Aydınlılar neye önem 
göstermeliler?

Aydın Türkiye’nin nüfus iti-
bari ile baktığımızda 20. 
büyükşehri ancak tarımsal 
üretim noktasında baktığı-
mızda belirli ürünlerde Tür-
kiye’de 1. 2. ve 3. sırada yer 
alan özellikle tarım potan-
siyeli oldukça önemli bir 
kentimiz.  Tarihi zenginlik-
leri ve doğal güzellikleriy-
le turizmde de Türkiye’nin 
önemli merkezlerinden 
birisi olma özelliğini de 
taşıyan Aydın’ın öne çıkan 
bu özelliklerini daha iyi bir 
noktaya taşınması ve ge-
liştirilmesi için çalışıyoruz. 
Önümüzdeki süreçte özel-

likle tarım sektöründe de 
ve turizm sektöründe yeni 
çalışmaları hep birlikte 
ortaya koymak için gayret 
içinde olacağız. Tarımsal 
üretimin daha çok işlene-
rek, üzerine katma değer 
konularak pazarlanması, 
satışının yapılması, ihra-
catının arttırılması hem il 
ekonomisine hem de ülke 
ekonomisine önemli katkı-
lar sunacaktır. 

Bölgemizin en önemli kay-
naklarından biriside jeoter-
mal kaynaklar. Jeotermal 
kaynakların sadece enerji 
üretiminde değil tarımda 
ve turizmde de kullanılma-
sı bizim öncelikli hedefle-
rimiz arasında yer alacak. 
Özellikle organize sera böl-
gesi oluşturulması ile ilgili 
tüzel kişiliği ortaya çıkar-
dık önümüzdeki dönemde 
bununla ilgili örnek model 
olabilmesi bakımında da 
önemli olan organize sera 
bölgesi Aydın’da oluşturu-
lacak. Temennimiz bunların 

sayılarının arttırılması, jeo-
termal kaynağın tarımda da 
daha aktif bir şekilde kulla-
nılarak ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak bir boyuta 
taşınması. Termal turizm 
noktasında da bölgemi-
zin sıcak su kaynaklarının 
kullanılması konusunda 
önümüzdeki dönemde yine 
sektörle, konunun paydaş-
larıyla birlikte çalışmalar 
yapmayı arzu ediyoruz.  Sü-
reç itibariyle bugüne kadar 
Aydın’da önemli çalışmalar 
ortaya konmuş bizde bun-
dan sonra, bunlara neler 
ilave edebiliriz planlayarak 
sektörün taraflarıyla birlik-
te hareket etmek suretiyle 
bunları gerçekleştirmek 
için gayret içinde olacağız.

Öğrencilik yaşamınıza 
gidersek o günlerle 
bugünü kıyaslarsanız arada 
ne gibi farklılar var?

Her geçen yıl bir önceki yıla 
göre şartlar belirli nokta-
larda daha iyi bir konuma 
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doğru gelişiyor. Türkiye’nin 
genel olarak ekonomik 
gücü daha iyi bir noktaya 
geliyor. Teknoloji daha fark-
lı bir boyutta, bilgiye ulaş-
ma noktasında daha kısa 
zamanda farklı şekillerde 
ulaşma imkânına sahip 
olma durumu söz konusu. 
Önemli olan gençlerimi-
zin bu imkânlardan doğru 
noktada, doğru şekilde ya-
rarlanabilmelerini sağlaya-
bilmek ve öğrencilerimizin, 
gençlerimizin de sunulan 
imkanları kullanma konu-
sundaki hassasiyetlerini,  
duyarlılıklarını daha üst 
noktaya taşıyabilmek. Bu 
yönüyle yeni dönem bilgiye 
ulaşmada ve belirli alan-
larda araştırma yapmak is-
tediğinizde imkânlar daha 
iyi. Bu bakımdan mevcut 
yeni kuşak gençlerimizin 
bu avantajlarını daha iyi 
kullanmalarını bekliyoruz.

Önemli olan okuduğunuz 
bölüm mü, yoksa 
hayalinizdeki bölümü 
okuyup başarıya ulaşmak 
mı? Siz valiliğe yükselen 
eğitim sürecinizde nelere 
dikkat ettiniz?

Gençlerimize benim tavsİ-
yem hangi işi yapıyorlarsa 
ondan heyecan duymaları-
dır. Heyecan duymadıkları 
işlerde başarılı olma du-
rumları pek mümkün olmaz. 
Eğer bir başarıda varsa bu 
başarı tesadüfi bir başarıdır 
ve süreklilik arz etmez. Bu 
bakımdan sevdikleri işte, 
sevdikleri ve heyecan duy-
dukları alanda çalışmaları 
büyük önem taşıyor. Yaptı-
ğınız işten heyecan duymu-
yorsanız,  yaptığınız işten 
keyif almıyorsanız o zaman 
kendi kendinizi sorgulamak 
durumundasınız; belki alan 
değiştirmeniz çok daha 

doğru ve anlamlı olacaktır. 
Bu bakımdan gençlerimi-
zin özellikle yeni dönemde 
inovatif bakış açısıyla farklı 
çalışmalar içerisinde olma-
larında yarar var. Rutin ve 
mevcut bilgiler zaten her 
yerde var ve herkes buna 
ulaşıyor. Önemli olan fark-
lı bir takım çalışmalar or-
taya koymak, yeni icatlar 
geliştirmek ve onları daha 
sonrada ticarileştirerek 
hem kendi ekonomilerine 
hem de ülke ekonomileri-
ne kazanç sağlayacak bir 
noktaya taşıyabilmek. Tek-
noparklar bu anlamda hem 
üniversitenin akademik 
kariyerinden yararlanma 
bakımından fırsat yaratan 
hem de ARGE yapmak iste-
yenlere önemli bir merkez 
oluşturabiliyor. Bunun dı-
şında devletin son yıllarda 
özellikle ARGE çalışmala-
rına çok önemli destekleri 
var. Genç insanların olayla-
ra yaklaşımı, bakış açıları ve 

ortaya koyacakları çalışma-
lardan çıkaracakları sonuç-
lar hem kendi ekonomileri-
ne hem ülke ekonomilerine 
farklı değerler yaratacaktır. 
Bu bakımdan gençlerimizi 
biraz daha rutinin dışın-
da, inovatif düşünmeye ve 
farklı alanlarda çalışma 
yapmaya davet ediyorum o 
yönde kendilerini geliştir-
melerini özellikle bekliyor 
ve istiyorum. 

Son olarak ADÜ Haber 
Dergisi okurlarına neler 
söylemek istersiniz?

Üniversiteler kentin önem-
li değerleri.  Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi de 
bu bakımdan Ülkemizin 
önemli üniversitelerinden 
biri.  Kent ekonomisinin 
gelişmesine, kentin sorun-
larının çözümüne Üniver-
sitemizde önemli katkılar 
geçmiş dönemde de sundu, 
bugün de sunacak, yarın da 

sunmaya devam edecek. Bu 
bakımdan Üniversitemizin 
birikimini kentimizin daha 
iyi bir noktaya taşınması 
adına kent olarak çok iyi 
değerlendirmek ve Üniver-
sitemizden yararlanmak 
durumundayız. Üniversite-
mizin de kentin sosyal ve 
ekonomik sorunlarına çö-
züm üretecek bir bakış açı-
sıyla konulara yaklaşması 
hepimizin beklentisi. Üni-
versitemizin ortaya koy-
duğu çalışmalar oldukça 
önemli ve değerli umarım 
bu birliktelik, ortak çalışma 
kültürü ve anlayışı önü-
müzdeki dönemde daha 
etkin bir şekilde farklı nok-
talarda ortaya çıkacaktır. 
Bundan sonraki süreçte de 
Üniversitemizle çalışmala-
rımıza iş birliği içinde de-
vam edeceğiz.  ADÜ Haber 
Dergisi okurlarına selamla-
rımı iletiyorum.
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Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin ile Aydın’ı ve Aydın’ın 
ekonomik durumunu ve genç yatırımcılara verdikleri destekleri konuştuk. Aydın Sanayi Odası’nın 
girişimcilere sağladığı imkânlardan söz eden Şahin, özellikle son dönemde yatırımcıların hangi 

yatırım alanlarına yönelmesi konusunda açıklamalarda bulundu.  Keyifli bir sohbetle sorularımızı 
cevaplayan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, genç girişimcilere ve yatırımcılara da altın niteliğinde 
tavsiyelerde bulundu. 

Aydın SanayisiAydın Sanayisi    
İhracat İhracat RekorunuRekorunu    

pandemi sürecinde pandemi sürecinde kırdı! kırdı! 

Mehmet Yunus Şahin
Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı

Pandemi sürecinde hazırlık 
aşamasını çabuk atlattıkları 
ve ihracat rekorlarının pan-
demi sürecinde kırıldığınıda 
ifade eden Şahin, 2019 ih-
racat rakamının 736 Milyon 
Dolar olduğunu, 2020 de bu 
rakamın da üzerine çıkılarak 
Aydın için yeni bir rekor kı-

rıldığını söyledi.  Keyifli bir 
sohbetle ADÜ Haber Dergi-
si’ni Aydın Sanayi Odası’n-
da ağırlayan Şahin, Aydın 
Ekonomisi, Aydın sanayisi 
ve Mehmet Yunus Şahin ile 
ilgili sorularımıza samimi-
yetle cevap verdi.  

Aydın Sanayi Odasını ve 
Aydın ekonomisindeki 
yerini anlatır mısınız?

Öncelikle şimdiye kadar be-
lirtmeliyim ki ilk defa Aydın 
Adnan Menderes Üniver-
sitesi ile bir röportajda bir 
araya geldik. ADÜ Haber’in 

ilk konuğu olmaktan çok 
mutlu olduk. İnşallah yayın 
hayatınız daha uzun yıllar 
devam eder. Aydın için ge-
rekli ve oldukça önemli bir 
yayın. Uzun senelerdir var 
olduğunu biliyoruz, ancak 
Aydın halkına da indiği için 
özellikle mutlu olduğumu-

Röportaj | Mertcan Çelik
Fotoğraf Kamera | Muammer Öztürk / Ali Rıza Varlı / Anıl Çağırdan / Melis Şeker / Sıla Şentürk

Video İçin Tarayın
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zu belirtmek isterim.  

Aydın Sanayi Odası 1954 yı-
lında bölgesel olarak kurul-
du. Türkiye’nin 7 bölgesinde, 
7 oda kurulmuştu; o dönem. 
Biz de Ege Bölgesi’nin mer-
kezi İzmir olduğu için, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın 
(EBSO) Aydın Şubesi olarak 
kurulduk. O dönemde Ege 
Bölgesi Sanayi Odalarını 
kapsayacak şekilde bölge-
deki illerin bütün odaları 
şube olarak EBSO’ya bağlı 
faaliyet gösteriyordu. Za-
man içinde bütün odalar 
yavaş yavaş sanayileri geliş-
tikçe EBSO’dan ayrıldılar. En 
son 2008 yılına geldiğimiz-
de sanayicilerimizin de böy-
le bir talebi oldu ve biz de 
ayrıldık ve bağımsız odamı-
zı kurduk. Türkiye’deki 365. 
oda olarak faaliyetlerimize 
başladık ve 12 yıldır faali-
yetlerimizi sürdürüyoruz. 
Kuruluşumuzda 515 olan 
üye sayımız şu anda 1.180 
üyeye ulaştı. Şu anda ken-
di faaliyetlerimizi bağımsız 
olarak sürdürüyoruz.

Aydın Sanayisi Aydın’da ne 
kadar istihdam sağlıyor? 

Aralık 2020 itibariyle Aydın 
Sanayi Odası olarak sağladı-
ğımız istihdam 160 bin kişi 
civarında 7 Organize Sanayi 
Bölgemiz (OSB) var. Bunlar 
merkezde ASTİM, Umurlu’da 
Aydın OSB, Nazilli, Ortaklar, 
Germencik, Söke’de, Çine’de 
olmak üzere 7 tane OSB’miz 
var.

Ekonomik olarak Aydın 
ülke ekonomisinde nerede?

Aydın, Türkiye ekonomi-
sinde çok önemli bir yerde.  
Pandemi süreci tüm dünyayı 
etkilediği gibi kuşkusuz ül-
kemiz ve Aydın’ı da etkiledi. 
Hazırlık sürecimiz iyi geçti. 

Sayın Vali ve kaymakamla-
rımız bize sanayinin olduğu 
bölgelerde üyelerimizle ko-
ordinasyonumuzu sağlama 
görevini verdi. Biz de Aydın 
halkı içinde üyelerimizin fa-
aliyetlerini sürdürebilmeleri 
konusunda görev üstlendik. 
Onu da başarıyla sürdür-
mekteyiz. Pandemiden ta-
bii ki etkilendik ama böyle 
yıkım aşamasında bir süreç 
işlemedi, şimdilik gayet iyi 
devam ediyoruz.  

Yatırım teşviklerinde 
Aydın’ın durumu nedir?

Yatırım teşviklerinde as-
lında temel olarak 2. böl-
gedeyiz. Ancak geçtiğimiz 
günlerde bir kararname 
çıktı, yatırım teşvikleri bu-
rada ilçe bazına döndü. OSB 
olmayan bir yerde yatırım 
yaparsanız mesela Aydın’da,  
Aydın merkezde 2. bölge 
teşviklerinden yararlanır-
sınız ama OSB olan Bu-
harkent ve Germencik gibi 
ilçelerimizde yaptığımız 
yatırımlarda 4. bölgeden 

yararlanıyorsunuz. Biz de 
bunu yıllardır savunuyor-
duk.  Bu anlamda olumlu bir 
gelişme ilk adım olarak. Ta-
bii yatırımcılar olarak bizim 
isteklerimiz daha bitmedi.

Yatırımcılar, Aydın’da ya da 
Türkiye genelinde nelere 
yönelmeliler?

Benim öncelikli tavsİyem 
bildikleri işe yönelmeliler; 
birinci şart o. İkinci olarak 
da yapacakları yatırımı çok 
iyi irdelemeleri lazım. Fi-
zibilite burada çok önemli. 
Bu iki unsuru çok iyi değer-
lendirip hayata geçirirlerse 
başarılı olmamaları için se-
bep yok. Pandemi sürecinde 
2019 yılı ihracatımız 736 
milyon dolar oldu. Şimdi de 
son 12 aydaki ihracatımızla 
rekor kırdık 760 milyon do-
lara dayandık. Bu, büyük bir 
başarı diye düşünüyorum. 
 
Sanayicinin Aydın’da 
problemleri neler?

Aydın’da sanayicinin önce-

likli problemi yer konusu. 
Aydın’ın organize sanayile-
rinde geniş alanlarımız yok. 
Zengin topraklarımız var 
fakat OSB’lerimizde zengin 
alanlarımız yok. Parsel açı-
sından zengin değiliz. Onun 
için sıkışıklık söz konusu. 
Gelecekte sıkışıklıktan kay-
naklı problemler yaşayaca-
ğız diye düşünüyorum. Bu 
arada bir serbest bölge ça-
lışmamız oldu. Uzun süredir 
bununla uğraşıyoruz. Önce-
ki valimizin döneminde Ka-
dıköy’ün alt tarafında 1000 
dönümlük bir hazine arazisi 
bulduk. Ancak buranın 600 
dönümü Tarım İhtisas OS-
B’ye verildi. 400 dönümü de 
bizde kaldı. O 400 dönümle 
de serbest bölge yapılama-
yacağı için o proje şu anda 
dondurulmuş vaziyette. 
Çünkü bizim serbest böl-
genin oluşabilmesi için en 
az 1,5 milyon metrekarelik 
yere ihtiyacımız var. Onun-
la ilgili bir gelişme olduğu 
takdirde, arayışımız sürüyor 
zaten, o işe devam edeceğiz.
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Aydın Sanayi Odası neler 
yapıyor girişimciler ve 
yatırımcılar için?

Bir kere şunu söyleyeyim; 
yatırımcının başarılı olabil-
mesi için ihracat yapması 
lazım. Biz de ihracata çok 
önem veriyoruz. Her ay ih-
racat rakamlarımızı kamu-
oyuyla paylaşıyoruz. Basın 
vasıtasıyla bunun anlatıl-
ması insanlarda ihracat 
konusunda bir aydınlanma 
sağladı. Girişimcilere bir 
uzman vasıtasıyla ihracat 
eğitimi veriyoruz. İlana çı-
kıyoruz ve şirketlerin farklı 
departmanlarında çalışan 
personeline de ihracat eği-
timi veriyoruz.  Hemen bir 
başarı beklemiyoruz; bu 

zamanla olacaktır. Bunun 
hazırluk aşaması, öğrenme 
aşaması gibi pratikte önem-
li gelişim süreci var. ama 
inanıyoruz ki ileride büyük 
bir ivme katacak. 

Son dönemde artan 
yerli bir üretim süreci 
Var; Yerli üretimi nasıl 
görüyorsunuz?

Yerli üretim şimdi hammad-
de ile beraber yürüyecek bir 
iş. Siz bütün malları ithal 
ederek onu dönüştürerek 
ihracat yaparsanız o yerli 
üretim olmuyor. Yerli üretim 
olabilmesi için kaynakları-
nızın yerli olmasına yönelik 
o hazırlığınızın da olması 
lazım. Aydın o yönüyle şans-

lı bir il. Burada tarım ma-
kineleri konusunda uzman 
bir il Aydın. Bunu rahatlıkla 
söyleyebilirim. Hatta bi-
zim ihracatımızın en büyük 
kalemi tarım makineleri. 
Makine imalatıdır. İkinci-
si kuru meyve ihracatımız. 
Üçüncüsü de madenciliktir. 
Madencilik de yerli bir üre-
timdir; neticede siz bu ülke-
nin kaynağını ürüne dönüş-
türüyorsunuz. Onun dışında 
otomotiv yan sanayimiz var, 
kimyasal ürünlerimiz var, 
tekstil ürünlerimiz var. 

Kamu, Sanayi ve Üniversite 
İşbirliği artarak devam 
ediyor beklentileriniz 
neler?

Bizim şöyle bir sloganımız 
var “Üretim, İhracat, İstih-
dam, AR-GE ve Eğitim”. Biz 
bu 5 ana ayak üzerinde faa-
liyetlerimizi yürütüyoruz ve 
bu başlıklar bizim için çok 
önemli. Aydın’da 10 firma-
mızın AR-GE üretim merkezi 
var, 2 firmamızın da tasarım 
merkezleri var. Bu sayıları 
arttırmakla ilgili üyelerimizi 
teşvik ediyoruz,  onlara ge-
rekli desteği veriyoruz. Bire-
bir firmalarımızı geziyoruz, 
onlara ihracatın önemini 
anlatıyoruz. Zaten ihraca-
ta yönelen firma tasarım 
ve AR-GE merkezlerine yö-
neliyor. Önce AR-GE, sonra 
tasarım merkezi olarak giri-
şimlerde bulunuyor. İhraca-
tın olmazsa olmazı bunlar. 



   
OCAK 2021   ADÜ HABER 27

Bunlar enstrümanları doğru 
kullandığımızda her şey ile-
riye doğru gidecektir. 

Ekonomik anlamda 
Aydın’ın geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

Aydın çok güzel bir il, tabiri 
caizse yok yok. Mühim olan 
buradaki kaynakları hareke-
te geçirmek. Örnek vermek 
gerekirse, Jeotermalimiz var 
bu büyük bir kaynak. Son 
derece önemli madenleri-
miz var. Mermer, Feldispat, 
kuvars ve mika madenle-
rimiz var. Bunları harekete 
geçirmek lazım. Madencilik 
de belli bir yol alındı. Diğer 
taraftan, termal turizm ve 
balıkçılık ile ilgili çalışma 
var. Limana mesafemiz 100 
Kilometre. Günümüz tek-
nolojisiyle 100 kilometre 
mesafe olmaktan çıktı. Ay-
dın’ın bu anlamda geleceği 
çok parlak. Yeter ki organize 
olalım, yol haritamızı çi-
zelim, il olarak neyi hangi 
yollarla yapacağımıza karar 
verelim. Aydın ülke ekono-
misinde her zaman en üst 
sıralarda olur. 

Şimdiye kadar Aydın 
Sanayisi ve ekonomisi ile 
ilgili sorular sorduk; peki 
tanımayanlar için soralım 
Mehmet Yunus Şahin 
kimdir? 

Ben 1951 yılında Tarsus’ta 
doğdum, 11-12 yaşına ka-
dar Tarsus’ta kaldım. Sonra 
ailemizin işi nedeniyle Ada-
na’ya taşındık. Liseyi Adana 
Erkek Lisesi’nde bitirdim. 
Sonra İstanbul Teknik Üni-
versitesi Maden Fakültesini 
kazandım.  Mezun olduktan 
sonra Ankara’da Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdür-
lüğü’nde Tetkik ve Kontrol 

Mühendisi olarak işe başla-
dım. Orada üç yıl çalıştıktan 
sonra kısa dönem askerliği-
mi yaptım. Askerlik sonrası 
da Afşin Elbistan projesi 
ile ilgili olarak beni bir yıl 
Almanya’ya gönderdiler, 
kömür madeni işletmecili-
ğinin üretimi ile ilgili kendi 
mesleğimle yetişmek üzere 
Almanya’da bir sene kaldım. 
Dönüşte bakanlık beni tek-
rar maden işlerine çağırdı, 
orada 2.5 Proje Tetkik Şube 
Müdürlüğü görevini yap-
tım. Ardından özel sektöre 
geçtim. 1981 yılında İzmir 
Gümüldür’de ‘Kurşun-Çin-
ko-Gümüş Madeni’ Şantiye 
Müdürlüğü yaptım. 3 yılın 
sonunda proje ekonomik 
olmadığı için kapandı. Ya-
şar Holding’e geçtim, Yaşar 
Holding’de 16 yıl Teknik Ge-
nel Müdür Yardımcısı olarak 
çalıştım. 1997 yılında ora-
dan emekli olduktan son-
ra Bilecik’te dört arkadaş 
maden öğütme konusunda 
bir tesis kurduk. O şirketin 
hem kurucu ortağı oldum 
hem de Genel Müdürlüğünü 
yaptım. O arada 2001 yılın-
da yaptığım işlerin hafifle-
mesi ile profesyonellere işi 
devrettik. Sonra Kaltun Ma-
dencilik de danışman olarak 
işe başladım. Şu anda da 
Şirket Grup Koordinatörü 
olarak çalışmaktayım. Evli-
yim, iki çocuğum var. Kızım 
Maden Yüksek Mühendisi; 
benim meslektaşım oldu. O 
da altın madeni konusun-
da uzmanlaştı ve sektörde 
çalışıyor. Oğlum da ‘Makina 
Mühendisi’. O da Umman’da 
zırhlı araçlar konusunda as-
keri Umman askeriyesine 
zırhlı araç yapıyorlar. O şir-
kette çalışıyor. 

İlk yurtdışı seyahatinizi 
nereye yaptınız?

İlk yurtdışı seyahatimi iş için 

1977’de Almanya’ya giderek 
yaptım. Devlet göndermişti. 

İlk arabanızı nasıl aldınız?

İlk arabamı 1984 yılında 
Yaşar Holding’e geçtiğimde 
aldım.  İki yaşında Renault 
marka bir arabaydı. 

Girişimcilere rehber olması 
anlamında aldığınız riskler 
nelerdi ilk işinizde nasıl 
kurdunuz? 

Biz ortaklığı şöyle kurmuş-
tuk:  iki sermayedar vardı, iki 
de emekçi vardı. Ben emek-
çinin üretim ayağındaydım. 
Hatta o dönemde fabrikayı 
ben kurdum yani övünmek 
gibi olmasın. Bilecik’in kış 
şartlarında çok kötü geçi-
yordu. Bizim alışmadığımız 
şartlar vardı, üç sene Bi-
lecik’te bir fiil kaldım. Çok 
soğuktu, bir de kuzeye ba-
kıyordu bizim fabrikanın 
bulunduğu yer. Hayatımın 
en zor kısımlarını Bilecikte 
geçirdim. Bugün bütün in-
sanların karşılaşacağı şekil-
de zorluklar yaşamadık de-
ğil yaşadık,  fakat hepsinin 
üstesinden gelindi. Mühim 
olan çok çalışmak ve başar-
mayı çok istemek.

Mehmet Yunus Şahin’in 
‘iyiki’leri neler?

İyi ki yaptım dediğim bir 
kere eşimle evlenmiş olmak. 
İkincisi Siyasal Bilgilerde 15 
gün okudum, sonra teknik 
üniversiteye geçtim. 15 gün 
okula gittikten sonra ben 
bu okulu okuyamayacağım 
dedim. Siyasalcı arkadaş-
lar alınmasın ama herkesin 
gönlünde yatan bir meslek 
var;  tabi biz teknik üniversi-
te hayali ile liseyi bitirmiştik 
zaten. İyi ki teknik üniversi-
teye gitmişim sevdiğim bir 

mesleği yaptım.  O yönüyle 
şanslıyım diyebilirim. İyi ki 
Aydın’a gelmişim. Ben gü-
neyliyim, çocukluğum Ada-
na’da,  Tarsus’ta geçti. Ora-
nın iklimi ile Aydın’ın iklimi 
ve insan karakterleri birbiri-
ne çok yakın. İkisi de yörük 
kültüründen geliyor. İnsan-
ların davranışları, yiğitliği 
birbirine benzer… Ege Böl-
gesini çok seviyorum. İzmir’i 
çok daha iyi tanıyorum, 8 yıl 
Maden ihracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanve-
killiği de yaptım. 

Hayattaki keşkeleriniz 
neler?

Her insanın keşkeleri vardır 
da… Aklıma gelecek benim 
hayatımı şöyle etkiledi böy-
le etkiledi diyecek bir keş-
kem yok.

Hangi takımı tutuyoruz?

Dört yıldızlı takımı hangi-
siydi pardon? Gururla söylü-
yorum ki ‘Galatasaraylıyım’ 
ben. Bu sene de favori ola-
rak şampiyonluktaki en bü-
yük adayım Galatasaray.

Son olarak söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Ben öncelikle Aydın Sanayi-
sini ve Aydın Sanayi Odası-
nı tanıtma fırsatını bizlere 
verdiğini için Aydın Adnan 
Menderes Üniversitemizin 
Rektörü Prof. Dr. Sayın Os-
man Selçuk Aldemir başta 
olmak üzere bu projede 
emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum.  Üniver-
site- Aydın kucaklaşmasını 
çok önemsiyoruz. İnşallah 
işbirliği giderek genişleyen 
bir yelpazede devam eder. 
Hem Aydın’ın hem de Üni-
versitemizin kazancı büyük 
olacaktır. 
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Üniversitemiz Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Ana Bilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji 
Cerrahisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Hasan Yüksel, tüm dünyada sık rastlanan kadın 
kanserlerden biri olan serviks kanserinin, halk 
arasında rahim ağzı kanseri olarak bilindiğini 
belirterek serviks kanseri hakkında bilgi verdi.

Öğretim Üyemiz Öğretim Üyemiz 

‘Rahim Ağzı ‘Rahim Ağzı 
KanseriKanseri’ ’ 

ile ile İİlgili bilgi verdilgili bilgi verdi

Prof. Dr. Hasan Yüksel
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, 

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi 

Serviks Kanseri nedir?

Ocak ayının Sağlık Bakanlı-
ğı’nın dikkat çektiği Serviks 
Kanserinin Farkındalık Ayı 
olduğunu belirten Prof. Dr. 
Hasan Yüksel, rahim ağzı 
kanserinin, kadınlarda gö-
rülen 4. en sık kanser oldu-
ğunu belirtti ve “Rahim ağzı 

kanseri, ‘serviks ‘ denilen 
rahim ağzında gelişen bir 
kanser türü. Rahim ağzının 
yüzeyini oluşturan hücre ta-
bakasının anormal hücrele-
re dönüşmesiyle ‘kanser ön-
cülleri’ (CIN) denilebilecek 
hücreler ortaya çıkıyor. Kan-
ser öncülleri erken saptanıp 
tedavi edilmediklerinde ra-
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him ağzı kanserine dönü-
şebiliyorlar. Bu değişimden 
sorumlu olan temel etken, 
‘HPV’ olarak bilinen Human 
Papilloma Virüsüdür. HPV 
genital siğillere neden olan 
bir virüs olarak da biliniyor. 
Bu virüs çoğunlukla cinsel 
yolla bulaşıyor.” dedi.

Ocak Ayı Serviks Kanseri 
Farkındalık Ayı

Hastalığın önlenebilir ol-
ması sebebiyle farkındalı-
ğın önemine dikkat çeken 
Prof. Dr. Hasan Yüksel, “Ra-
him Ağzı Kanserini, hasta 
daha kansere yakalanma-
dan çok öncesinde saptayıp 
erkenden tedavi edebiliyo-
ruz. Önemli bir kısmını da 
mevcut aşılarla hiç oluş-
madan önlemiş oluyoruz. 
Rahim ağzı kanseri, yüksek 
oranda deriden deriye te-
masla geçen virüsten olan 
bir hastalık, vücudumuzda 
14-15 kadar virüs tipi kan-
ser yapabilmekte. Bunla-
rın çok görülen ve kanser 

yapma eğilimi çok olanlara 
karşı aşılar vardır fakat bu 
aşılar Türkiye’de devletin 
ödediği bir aşı takvimine 
girmiş değiller. Bu aşıların 
yapılmasını önerdiğimiz za-
man dilimi ve doz oranı ise; 
15 yaş altındaki kız çocukla-
rı için 2 doz yeterli olurken 
15-45 yaş aralığında ise 3 
doz şeklinde aşılama yapılı-
yor.” dedi.
 
Servks Kanseri oluşum 
nedenleri

Prof. Dr. Yüksel, rahim ağzı 
kanserinin oluşum nedenle-
rini, Human Papilloma Virus 
(HPV) enfeksiyonu, sigara 
içimi,  çok erken yaşta cin-
sel ilişki, eşin veya bireyin 
çok eşli olması, yetersiz ve 
kötü beslenme alışkanlığı, 
bağışıklığı azaltan durumlar 
olarak aktardı.

Rahim Ağzı Kanseri 
belirtileri ve teşhis

Hastalığın erken dönemde 

belirti göstermediğini an-
cak kanser oluştuktan son-
ra belirtilerin belirginleş-
tiğine vurgu yapan Yüksel, 
“Adet düzensizliği, özellikle 
ilişki sonrası kanama, ağrı 
ve akıntı başlıca belirtiler-
dir. Ancak biz bu kanseri 
nasıl önleyeceğiz? Diyelim 
ki aşı yaptıramadık Sağlık 
Bakanlığının şu anda yü-
rüttüğü rahim ağızı kanseri 
tarama programı var. Aile 
hekiminiz ile irtibata ge-
çerek bu taramayı yaptıra-
bilirsiniz. Bu işlem ağrısız, 
basit ve sadece jinekolojik 
bir muayene ile gerçekleş-
tiriliyor. Rahim ağzından bir 
çubukla sürüntü alınıyor. 
Alınan bu sürüntüde virüs 
var mı yok mu, var ise bir 
değişiklik yapmış mı diye 
bakılıyor. İşlemin hepsi bu 
kadar ve bu eğer virüs ba-
rınmıyorsa 5 yılda bir tek-
rarlanıyor. 
30 yaşında başlatılıyor ve 
65 yaşına kadar 5 yılda bir 
tekrar ediliyor. 30 yaşın al-
tında da tarama yapılması 

mümkündür. 21 yaşından 
sonra aktif bir cinsel haya-
tı varsa 3 yılda bir smear 
testi yapılabilir. Bu şekilde 
biz bu hastalarımızın yüzde 
99’unu yakalama şansına 
sahibiz. Yani daha kanser 
meydana gelemeden has-
talığı saptayabilmekteyiz.” 
ifadeleriyle teşhisin sap-
tanmasını açıkladı.

Erken teşhisin önemi

Hastalığın, erken teşhis 
edildiğinde, basit şekilde 
tedavi edebileceğini vur-
gulayan Prof. Dr. Hasan 
Yüksel, “Erken teşhis ile 
günübirlik bir işlemle te-
davisi mümkün. Ancak bu 
hastalık ilerlediğinde maa-
lesef öldürücülüğü hastayı 
çok yormaktadır. Dolasıyla 
neredeyse yüzde 100 ön-
lenebilecek hastalık söz 
konusuyken farkındalık bü-
yük bir önem arz ediyor. 30 
yaşını geçmiş her kadının 5 
yılda bir tarama yaptırma-
sını diliyoruz.” dedi.
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Atça MYO 2020 Yılı Performans Değerlendirme Toplantısı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Atça Meslek 
Yüksekokulu (MYO) 2020 
Yılı Performans Değerlen-
dirme Toplantıları, 29 ve 30 
Aralık 2020 tarihlerinde Go-
ogle meet üzerinden çevri-
miçi olarak gerçekleşti.

Toplantıya, Atça MYO Yükse-
kokul Müdürü Prof. Dr. Ser-
dar Paşa, bölüm başkanları, 
akademik ve idari personel, 
Amozon Türkiye Tedarik 
Yöneticisi Ahmet Yiğit Altı-
nay, Emsale Tesettür Firma-
sı Sahibi Ozan Işık, Kareli 
Gömlek Reklam ve İletişim 
Danışmanlığı kurucusu aynı 

zamanda eski mezunumuz 
Avni Yiğit Göksu, Trendyol 
Yöneticisi, Nazilli eski Tapu 
Müdürü Ömer Osman Ulu-
çay, Nazilli Tapu Müdürlüğü 
personeli İrem Özok Yazıcı  
ve Yüksekokul eski mezun-
ları ile çok sayıda öğrenci 
katıldı.
Atça MYO öğrencilerini 
sektör temsilcileriyle bu-
luşturan ve moderatörlü-
ğünü Yüksekokul Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Recep 
Özçelik’in üstlendiği top-
lantılarda, öğrencilerimizin 
mezuniyet sonrası iş bulma 
süreçleri, iş hayatlarında 

kendilerini nelerin bekledi-
ği, sektörün ihtiyaç duydu-
ğu meslek elemanlarında 
istedikleri bilgi ve beceriler 
görüşüldü.
Toplantılar, Atça MYO öğ-

retim programlarında oku-
tulan derslerin sektörün 
isteklerini karşılamadaki 
yetkinliği konusunda fikir 
alış verişi yapılması ile sona 
erdi.

1. Online Sektör Temsilcisi -Öğrenci Buluşması gerçekleşti

 Üniversitemiz Köşk Mes-
lek Yüksekokulu’nun dü-
zenlediği “1. Online Sektör 
Temsilcisi-Öğrenci Buluş-
maları”, 21-25 Aralık 2020 
tarihleri arasında çevrimiçi 
olarak gerçekleşti.

Meslek Yüksekokulu Müdür 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hü-
seyin Nail Akgül’ün mode-
ratörlüğünde ve Öğr. Gör. Dr. 
Yeliz Tekgül’ün koordinas-
yonunda yapılan etkinlik-
te, öğrencilerimiz sektörün 
temsilcileri ile buluştu.

Meslek Yüksekokulu Müdü-
rü Prof. Dr. A. Demet Kara-
man, etkinliğe katılan; Söke 
Değirmencilik ve Tic. A.Ş. 
İşletme Direktörü Volkan 
Akın’a, Paşa Can Entegre 
Et Tesisleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Can’a, Dimes 
Gıda San. ve Tic. A.Ş Kalite 
Kontrol Mühendisi İsma-
il Elbeği’ne, Eraydın Tarım 
Ürünleri İthalat İhracat 
San. ve Tic. Ltd. Şti. İşletme 
Müdürü Yahya Demir’e, Nu-
rer İncir Pazarlama İthalat 
İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Gıda Mühendisi Nuri Er-
dinç’e, ZER Zeytincilik Tarım 
Ürünleri San. Tic. A.Ş. Kali-
te Müdürü Nilgün Olan’a, 
Gülport Liman Hizmetleri 
Tic. A.Ş. Saha Operasyon 
Müdürü Çağlar Kaban’a, 
EYS Metal San. ve Tic. Ltd. 
Şti. Teknik Müdür M. Orhun 
Çetin’e, Aydın Ticaret İl Mü-
dürlüğü Uzman Selahattin 
Zengi’ne, Beyaz Ay Derneği 
Aydın Şube Başkanı Demet 
Pilevneli’ye ve Buharkent 
Belediye Başkanı Mehmet 
Erol’a katılımları için teşek-
kürlerini iletti.
Sektör temsilcileri ile öğ-
rencilerimizin buluştuğu 
organizasyonda, 11 farklı 
etkinlik düzenlendi. Bu et-
kinliklerin 6’sı Gıda İşleme 
Bölümü ve 5’i Yönetim ve 
Organizasyon Bölümünü 
kapsamında yapıldı. 

Etkinliklerde katılımcılar, 

kendi başarı hikayelerini, 
proseslerden, kendilerini 
geliştirmede neler yapma-
ları gerektiğini, işe alımlar-
da nelere dikkat edildiğini, 
mesleki tecrübelerini aktar-
dı ve öğrencilerin sorularını 
cevapladı.

Sektör temsilcilerine kat-
kılarından dolayı teşekkür-
lerini sunarak bilgilerinden 
faydalandıklarını belirten 
öğrenciler, konuşmacıların 
tecrübelerinden etkilenerek 
motive oldukları sonuçları-
na ifade ettiler.  Ayrıca katı-
lımcılar bu tarz etkinliklerin 
yapılma sıklığının arttırıl-
ması önerdi.

Prof. Dr. A. Demet Karaman, 
etkinliğin düzenlenmesin-
de görev alan Yüksekokul 
akademik personeline de 
emeklerinden dolayı teşek-
kürlerini sundu.
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Öğrencimiz, koronavirüs mücadelesini hastanemiz 
duvarına resmetti

 Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesi 6. sınıf öğrencisi 
Fatih Ölmez,  koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına karşı 
büyük fedakarlık gösteren 
sağlık çalışanlarının müca-
delesini, Hastanemiz duva-
rına çizdiği resimle anlattı.

Kovid-19’un Türkiye’de gö-
rülmeye başlamasından 
itibaren tüm sağlık camia-
sının canla başla çalıştığını 
aktaran Fatih Ölmez, “Nor-
malde de resim çizmeyi 
seven biriyim. Sağlıkçıların 
morale ihtiyacı olduğunu 

düşündüm çünkü bu Ko-
vid-19 süreci yoğun bir 
mücadeleye sahne oldu. Bu 
süreçte sağlık çalışanları 
büyük bir özveriyle çalışı-
yor. Herkes yorucu bir sü-
reç geçirdi, ailelerinden de 
uzak kaldılar. En azından 

giriş kapısına küçük bir te-
bessüm olması adına böyle 
bir şey çizdim. 
Çizim yaparken zaten çok 
mutlu oluyorum fakat böy-
le anlamlı bir şeyi çizdiğim 
için daha da çok mutlu ol-
dum. “ dedi.

Öğretim Üyemizin Erasmus+ Gençlik Progamı 
kapsamındaki projesi kabul edildi

 Üniversitemiz Spor Bilim-
leri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Yasin Yıldız tarafından koor-
dine edilecek Avrupa Birliği 

Projesi, Dışişleri Bakanlığı 
Türkiye Ulusal Ajansı tara-
fından kabul edildi.

“Üçü Bir Arada (3 in 1)” isim-
li uluslararası projenin, 22 
- 30 Mayıs 2021 tarihleri 
arasında 9 farklı ülkeden 
katılımcılar ile birlikte Ay-
dın’da gerçekleştirileceğini 
belirten Dr. Öğr. Üyesi Yasin 
Yıldız, proje kapsamında ye-
nilikçi akımların gençlik ve 
spor çalışmalarına kazandı-
rılmasını amaçlayan eğitim 
kursu düzenleneceğini, pro-
jede deneyimsel öğrenme 
metotları kullanılacağını 
ifade etti.

Proje süresince Plogging, 
ileri dönüşüm ve oyunlaş-

tırma kavramlarının teorik 
ve uygulamalı çalışmalarla 
işleneceğini ve uygulanaca-
ğını, bu kavramların genç-
lik ve spor çalışmalarında 
yaygınlaştırılması adına 
stratejiler geliştirileceğini 
belirten Dr. Öğr. Üyesi Yasin 
Yıldız, “Proje süresince, farklı 
yeni akımların araştırılması, 
gençlik ve spor çalışmala-
rına kazandırılması üzerine 
de çalışmalar yürütülecek. 
Bu çalışmalarla, gençlik ve 
spor çalışmalarının çeşitli-
liği ile gençlik ve spor po-
litikalarının geliştirilmesine 
destek verilecek.” dedi.
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Dr. Hamit Özman’ın kitabı yayınlandı
 Üniversitemiz Nazilli İk-

tisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi’nde dersler veren ve 
doktorasını Üniversitemiz 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İktisat Ana Bilim Dalından 
alan Dr. Hamit Özman’ın 

“Ekonomik Krizlerde Borç 
Deflasyonu Olgusu, Müca-
dele Yöntemleri, Makro ve 
Finansal Değişkenler Üze-
rindeki Etkileri” adlı kitabı 
yayımlandı.

Eserde, birçok etki mekaniz-
ması aracılığıyla borçluluk 
ile fiyat düzeyinde oluşabi-
lecek dengesizliklerin ya-

rattığı risklerin, neden ve 
sonuçları ile birlikte ince-
lendiğini belirten Dr. Hamit 
Özman, yapılan ekonomet-
rik analizlerin bulguları ile 
literatür sentezlenerek, uy-
gulanabilecek olası makro 
politikaların etkilerinin tar-
tışıldığını ifade etti.

Dr. Hamit Özman aynı 
zamanda 2020 yılında 
ASÇM/165/20 kayıt numa-
rası ile Azerbaycan Büyükel-
çiliği tarafından imzalanıp 
onaylanan “Karabağ Sava-
şı’nın Dünya Kamuoyun-
daki Yankıları” projesinde 

de araştırmacı olarak yer 
almakta olup çalışmada, 
yabancı basın ve medya 
organlarının konuya ilişkin 
bakış açıları ve haberleri 
analiz edilmektedir. Pro-
jenin, 2021 yılının bahar 
döneminde kitap olarak 
basılacağını ve kamuoyu-
na sunulacağını belirten Dr. 
Hamit Özman, “Eserde, Azer-
baycan Cumhuriyeti Türkiye 
Büyükelçisi Sayın Hazar 
İbrahim’in konu hakkında 
değerlendirmelerinin yer 
aldığı bir bölüm de buluna-
caktır.” dedi.

Nazilli MYO birim performans değerlendirme toplantısı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Nazilli Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) Birim 
Performans Değerlendirme 
Toplantısı,  30 Aralık 2020 
tarihinde Google Meet uy-
gulaması üzerinden çevrimi-
çi olarak gerçekleşti.

Toplantıya;  birim yönetici-
leri, akademik ve idari per-
sonel ile öğrenciler katıldı. 
Nazilli MYO Müdürü Doç. 

Dr. Çağrı Köroğlu’nun açılış 
konuşması ile başlayan top-
lantıda, Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Ali Büyükmert Yük-
sekokulun teşkilat, personel, 
işleyiş, misyon, hedef ve fa-
aliyetlerine dair bir sunum 
yaptı.  Toplantı öğrenciler, 
birim yöneticileri ve akade-
mik personelin değerlendir-
meleriyle sona erdi.

Didim MYO’da Covid-19’un yatçılık turizmine 
etkileri konuşuldu

 Üniversitemiz Didim Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) tara-
fından düzenlenen söyleşi, 
18 Ocak 2021 tarihinde 
çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Yatçılık ve Marina İşlet-
meciliği dersi kapsamında 
gerçekleşen söyleşiye, IC 
Çeşme Marina Genel Müdü-
rü Can Akaltan, Didim MYO 

Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Metin Polat, Öğr. Gör. Buse 
Arasıler ve öğrenciler katıl-
dı.

Söyleşide, sektör hakkın-
da bilgiler veren Çeşme IC 
Marina Genel Müdürü Can 
Akaltan,  covid-19 salgını-
nın yatçılık turizmine etki-
lerini anlattı.
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Öğretim Elemanlarımızın Editörlüğünü Yaptığı Kitap 
Yayınlandı

 Üniversitemiz Nazilli 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Abdullah Özdemir 
ve Öğr. Gör. Mümin Eser’in 
editörlüğünü yaptığı Co-
vid-19 Pandemi Süreci-
nin Sosyo- Ekonomik ve 
Politik Etkileri adlı kitap, 

“Covid-19 Sürecinin Eko-
nomide Turizm Sektörüne 
Etkileri” bölümü ile birlik-
te yayınlandı.

Prof. Dr. Abdullah Özdemir 
ve Öğr. Gör. Mümin Eser 
kitapta, ‘Salgınlar, tarihsel 
süreçte nasıl ve nereler-
de ortaya çıktı?’ ‘Toplum 
üzerinde ne gibi değişik-
liğe neden olacak?’ ‘Ulus-
lararası ilişkilerimizi nasıl 
etkileyecek?’ ‘Ekonomi po-

litikaları nasıl değişiklik 
gösterecek?’ ‘Virüsün özel-
likle sağlık, tarım, turizm, 
işgücü, finansal piyasalar, 
dış ticaret, enerji, işletme 
yönetimi, pazarlama ve gi-
rişimcilik üzerinde etkileri 
nasıl ortaya çıkacak?’ soru-
larına yanıt aradıklarını ve 
bu konuları ele alan çalış-
maları  “Covid-19 Pandemi 
Sürecinin Sosyo-Ekonomik 
ve Politik Etkileri” adı al-
tında bir araya getirdikle-
rini ifade ettiler.

Prof. Dr. Abdullah Özdemir 
ve Öğr. Gör. Mümin Eser, 
okuyucuların beğenisine 
sundukları kitabın, aka-
demiye ve insanlığa katkı 
sağlaması dileğinde bu-
lundu.

Söke İşletme Fakültesi performans değerlendirme 
toplantısı gerçekleşti

 Üniversitemiz Söke İş-
letme Fakültesi 2020 yılı 
Performans Değerlendirme 
Toplantısı, 28 Aralık 2020 
tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleşti.

Söke İşletme Fakültesi De-
kan Vekili Prof. Dr. Turan 
Akkoyun başkanlığında 
gerçekleştirilen performans 
değerlendirme toplantısına;  
Dekan Yardımcıları Dr. Öğ-
retim Üyesi Kamil Bircan ve 
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya 
Şipal ile birlikte akademik 
ve idari personelin yanı sıra 
fakülte öğrenci temsilcisi 
de katılım sağladı.
Açılış konuşmasında Prof. 
Dr. Turan Akkoyun fakülte 
performansının kurumsal 
nitelikte değerlendirilme-

sinin önemini vurgulayarak 
kalite komisyonlarının yara-
tacağı akademik çalışma ve 
projelerin sağlayacağı yerel, 
ulusal ve uluslararası katkı-
lara dikkat çekti. Toplantı-
nın devamında Söke İşlet-

me Fakültesi’nin 2020 yılı 
içerisinde gerçekleştirilen 
akademik, sosyal ve eğitim 
faaliyetleri değerlendirildi 
ve 2021 yılı için etkinlikler 
ve hedefler öğretim ele-
manları ve idari personelin 

katılımı ile tartışıldı.
Öğretim elemanlarının gö-
rüş ve önerilerinin iletildi-
ği toplantı, fakülte öğrenci 
temsilcisinin ve öğretim 
üyelerinin sorularının ce-
vaplanması ile tamamlandı.
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Öğretim üyemizin kitabı yayınlandı
 Üniversitemiz Fen Edebi-

yat Fakültesi Biyoloji Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Adnan Erdağ ve Alman Bo-
tanikçi Prof. Dr. Harald Kürs-
chner tarafından hazırlanan 
“Bryophyte Locality Data 
From The Near And Middle 
East, 1775-2020” başlıklı 6 
ciltlik eserin 1. cildi yayın-
landı.

Eser 902 sayfa olup, Türkiye, 
İran, Afganistan, tüm Arap 
yarımadası ülkeleri, Levant 
ülkeleri ve Sokotra Adası 
dahil Sina Yarımadası’ndan 
1775 yılından 2020 yılına 
kadar yayımlanmış tüm bir-
yofit kayıtlarını vilayetler 
bazında bildirmekte ve ka-
yıtlara ilişkin coğrafi konum 
bilgileri, lokaliteleri, yayım-
landığı çalışmaları detaylı 
bir künye halinde sıralarken, 
her biryofit taksonu için ayrı 
yayılış haritalarını sunmak-

tadır.
Eserin sunduğu veriler itiba-
rıyla şu ana kadar Yakın ve 
Orta Doğu coğrafyası biryo-
fitleri hakkında hazırlanmış 
ilk ve en kapsamlı veri ta-
banı ve kataloğu özelliğinde 
olduğunu belirten Prof. Dr. 
Adnan Erdağ, eserin kalan 5 
cildinin de önümüzdeki gün-
lerde basıma gireceğini top-
lamda yaklaşık 7000 sayfalık 
geniş bir veritabanı olarak 
uluslararası bilim camiasına 
hizmet vereceğini ifade etti.

Çalışmanın uluslararası 
düzeyde hizmet vermesi 
amaçlanıyor

Son 5 cildin tamamının bir-
yofitlerin yapraklı karayo-
sunları grubuna (Bryophyta) 
ait veriler taşıyacağını be-
lirten Prof. Dr. Adnan Erdağ, 
“Eser, küresel floristik bilgi 
şebekesine ve küresel bitki 

çeşitliliği koruma stratejisi 
etkinliklerine Yakın ve Orta 
Doğu karayosunu grupları-
nın eklenmesine katkı sağ-
layacağı gibi 245 yıla hakim 
bitki koleksiyon verilerinin 
taksonomik çalışmalarda 
kullanılmak üzere son de-
rece kolay erişimine olanak 
sağlayacaktır. Sahip olduğu 
verilerle yayımlanan eser 
aynı zamanda söz konusu 
coğrafyanın biryofit forası-
nın revize edilmemiş güncel 

durumunu da yansıtmakta-
dır. Eserin ana metni İngiliz-
ce olmakla beraber, sunulan 
veriler yayımlandıkları dil ve 
düzen elden geldiğince ko-
runarak verilmiş ve eser kul-
lanım açısından multilingual 
bir form almıştır. Üniversite-
miz ve Berlin, Freie Univer-
sitaet işbirliğiyle hazırlan-
mış bu kapsamlı çalışmanın 
uluslararası düzeyde araştır-
macılara uzun yıllar hizmet 
vermesi amaçlanıyor.” dedi.

 Üniversitemiz Bozdoğan 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
2020 yılı için Performans 
Değerlendirme Toplantı-
sı, 28 Aralık 2020 tarihinde 
çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Meslek Yüksekokulu aka-
demik ve idari personelin 
katılımıyla çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilen toplantıya, 
program bazında öğrenci 
temsilcileri de katıldı. 

Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Dr. Öğr. Üyesi Bilginer 
Tuna açılış konuşmasında, 
uzaktan eğitimde sürecinde 
Üniversitemizin başarısına 
vurgu yaparak desteklerin-

den dolayı Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Cumali Ök-
süz başta olmak üzere tüm 
rektör yardımcılarına ve 
ADÜZEM Eğitim Portalı So-
rumlusu Toros Katılmış’a te-
şekkürlerini iletti. 

Toplantıda, 2020 yılı içe-
risinde Bozdoğan Meslek 
Yüksekokulu’nun yaptığı 
faaliyetler, akademik çalış-
malar, öğrencilerin başarı 
durumları hakkında bilgi-
lendirme yapıldı. Öğretim 
elemanlarının görüş ve 
önerilerini ilettiği toplantı, 
öğrenci temsilcilerinin so-
rularının cevaplandırılma-
sıyla sona erdi.

Bozdoğan MYO Performans Toplantısı gerçekleşti
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Eğitim Fakültesi 2020 yılı performans toplantısı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Eğitim 
Fakültesi 2020 Yılı Perfor-
mans Toplantısı, 13 Ocak 
2021 tarihinde çevrimiçi 
olarak gerçekleşti.
Öğretim elemanlarının ka-
tılımıyla gerçekleşen top-
lantıda, Fakülte akademik 
çalışmalarına ve memnuni-
yet durum raporlarına dair 
bilgilendirme yapılarak her 
sene olumlu yönde bir artış 
olduğu belirtildi. 
Toplantı, öğrenci ve öğretim 
elemanı memnuniyetin-

de artış gözlemlenmesi ve 
akademik çalışmalara artan 

ivme ile devam edilmesin-
den dolayı öğretim eleman-

larına teşekkür edilmesiyle 
sona erdi.

Davutlar MYO 2020 Yılı Performans Değerlendirme 
Toplantısı gerçekleşti

 Üniversitemiz Davutlar 
Meslek Yüksekokulu (MYO)  
2020 Yılı Performans De-
ğerlendirme Toplantısı, 
29 Aralık 2020 tarihinde 
Google Meet uygulaması 
üzerinden çevrimiçi olarak 
gerçekleşti.

Toplantıya Yüksekokul Mü-

dürü Doç. Dr. Aziz Bostan, 
Yüksekokul Müdür Yardım-
cıları Öğr. Gör. Ayşe Arslan 
ve Öğr. Gör. Erhan Coşkun, 
akademik ve idari personel 
ile öğrenci temsilcileri ka-
tılım sağladı.
Toplantı, yeni yılda ve yeni 
dönemde başarı temenni-
leri ile son buldu. 

Öğretim üyemizin baş editörlüğünü 
yaptığı kitap yayınlandı

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Su Ürünleri Mü-
hendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Deniz 
Çoban’ın baş editörlüğünü 
yaptığı ‘Marıne Aquacultu-
re in Turkey: Advancements 
and Management’ adlı kitap 
dünyanın en saygın bilimsel 
kitap veri tabanlarından biri 
olan Clarivate Analytics’in 
Web of Science-The Book 

Citation Index’ine giren ya-
yın evi tarafından basıldı.

Ziraat Fakültesi Su Ürünleri 
Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Elemanları Dr. Mehmet 
Güler ve Öğr. Gör. Sema Mi-
dilli’nin yazar olarak farklı 
bölümlere katkı sağladığı 
kitapta, su ürünleri yetiştiri-
ciliğinin ülkemizdeki duru-
munu ve gelecek yönelim-

lerini belirlemeye yönelik 
bilgiler okuyucuya sunulu-
yor. 

Kitapta, 17 farklı kurumdan 
50 yazarın bulunduğu 19 
adet makale bulunuyor. 

Kitaba ulaşmak için:   http://
tudav.org/en/our-fields/
publications/books/ 
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Öğretim üyelerimiz Aşı Planlama Toplantısına katıldı

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Halk Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar 
Okyay ve Prof. Dr. Filiz Aba-
cıgil,  Covid-19 aşılamasının 
ilimizdeki planlanması için 
29 Aralık 2020 tarihinde ger-
çekleşen toplantıya katıldı.
Toplantıya, Aydın İl Sağlık 
Müdürlüğü, Büyükşehir Be-

lediyesi, Efeler Belediyesi, 
Aydın Diş Hekimleri Odası, 
Aydın Eczacı Odası, Aydın 
Tabip Odası, Aydın Veteriner 
Hekimleri Odası, Aydın Aile 
Hekimleri Derneği temsilci-
leri katıldı.

COVID-19 aşılamasının ili-
mizdeki planlaması ile ilgili 

yapılması gerekenler, olası 
sorunlar ile ilgili alınması 
gereken önlemlerin görü-
şüldüğü toplantıda,  farklı 
kurum ve kuruluşların süre-
ce katkı vermek ile ilgili ola-
nakları değerlendirildi.

Toplantıda; İlimizde CO-
VID-19 aşılama sürecinin 

bilimsel ve etik ilkeler doğ-
rultusunda, iş birliği ve eş-
güdümle yürütüleceği be-
lirtilerek halkımızın sağlığı 
adına etkili ve güvenli bir 
COVID-19 aşısının en kısa 
zamanda ulaştırılması ön-
celiği ile hareket edileceği 
ifade edildi.

Söke Sağlık Hizmetleri MYO performans değerlendirme 
toplantısını gerçekleşti

 Üniversitemiz Söke Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu (MYO) 2020 Yılı 
Performans Değerlendirme 
Toplantısı, 29 Aralık 2020 
tarihinde Google Meet üze-
rinden çevrimiçi olarak ger-
çekleşti.

Kalite Birim Komisyonu 
Başkanı Yüksekokul Müdü-

rü Doç. Dr. Emine Gerçek 
Öter’in konuşmalarıyla baş-
layan toplantı, Müdür Yar-
dımcıları Öğr. Gör. Dr. Gülfer 
Doğan Pekince ve Öğr. Gör. 
Dr. Nazan Öztürk’ün perfor-
mans değerlendirme su-
numlarıyla devam etti.

Akademik, idari persone-
lin ve öğrencilerin katıldığı 

toplantıda Söke Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekoku-
lu’nun tarihçesine, amaç ve 
hedeflerine, değerlerine, ya-
pılan akademik çalışmalara 
değinilerek kalite süreci-
nin Yüksekokul bünyesinde 
başlamasıyla gerçekleşen 
değişiklikler ve 2021 hedef-
lerinin ne olacağı belirtildi.

Toplantının sonunda Yük-
sekokul Müdürü Doç. Dr. 
Emine Gerçek Öter, öğrenci-
lerden ve idari personelden 
Yüksekokulu ve uzaktan eği-
tim sürecini değerlendirme-
lerini istedi. Öğrencilerden 
alınan cevaplar Yüksekokul 
hedefleri ve güçlü yönleri 
olarak kayıt altına alındı.
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Üniversitemizden 112 Acil Çağrı Merkezine hizmet içi 
eğitim desteği

 Üniversitemiz Hemşirelik 
Fakültesi Öğretim Üyeleri, 
15-16 ve 22-29 Aralık 2020 
tarihlerinde gerçekleştir-
dikleri eğitimlerle, 112 Acil 
Çağrı Merkezi Müdürlüğü’n-
de Çağrı Alıcı olarak görev 
yapacak personelin hizmet 
içi eğitimlerine katkıda bu-
lundu.

Hemşirelik Fakültesi Öğ-
retim Üyeleri Doç. Dr. Rah-
şan Çam “İlk ve Acil Yardım 
Eğitimi”, Dr. Öğretim Üyesi 
Hatice Öner “Stres ve Baş 
Etme, Problem Belirleme ve 
Çözme Teknikleri”,  Dr. Öğre-
tim Üyesi Mehtap Kızılkaya  

“İnsan İlişkileri ve İletişim 
Teknikleri” konularında katı-
lımcılara bilgi verdi.
Pandemi nedeniyle iki farklı 
toplantıda yüz yüze gerçek-
leşen eğitimlerde katılımcı-

lar, olumlu geri bildirim ve 
memnuniyetlerini dile ge-
tirdi. Eğitimler, Hemşirelik 

Fakültesi ile 112 Acil Çağ-
rı Merkezi Müdürlüğü’nün 
arasında kurumlar arası iş 

birliği açısından olumlu bir 
süreç yaşandığının ifade 
edilmesiyle sona erdi.

Öğretim Üyemizin Projesine TÜBİTAK’tan destek
 Üniversitemiz Tıp Fakül-

tesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Gizem Dönmez Yalçın’ın yü-
rütücülüğündeki proje, Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) 1001 programı kapsa-
mında desteklenmeye hak 
kazandı.

“Kainik Asite Bağlı Hücresel 
Eksitotoksisite Modelinde 
HSF1 (Heat Shock Factor 1) 
Ribonükleoprotein Komp-
leksinin Aktivasyonunun 
Araştırılması” başlıklı proje, 
2,5 yıl sürecek. Proje ekibin-
de Doç. Dr. Abdullah Yalçın 
ile doktora ve yüksek lisans 
öğrencilerinin bursiyer ola-
rak yer aldığı proje, 481.166 
TL bütçe ile desteklenecek.

Çalışmada hücresel bir Epi-
lepsi modeli kullanılacağı-
nı belirten Doç. Dr. Gizem 
Dönmez Yalçın, “Bu çalışma;  
epilepsi, parkinson hastalığı 
ve alzheimer hastalığı gibi 
nörodejeneratif hastalıkla-
rın ortak moleküler yolağı 
olan eksitotoksisite duru-
munda, HSF1 (Heat Shock 
Factor 1) ribonükleoprotein 
kompleksinin aktivasyonunu 
araştıracak. Özellikle, HSF1 
ribonükleoprotein komp-
leksi, zaten nörodejeneratif 
hastalıklarda görülen pro-
tein aggregasyonunu engel-
leyen bir yolağın parçasıdır. 
Bulguların, bu hastalıkların 
aydınlatılmasında ve teda-
vi geliştirme yöntemlerinin 
oluşturulmasında faydası 
olacaktır.” dedi.
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Öğretim Üyemizin Çalışması SCIE Kapsamındaki  Puerto 
Rico Health Sciences Journal Dergisin’de yayınlandı

 Üniversitemiz Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Ebe-
lik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi. 
Keziban Amanak’ın “Ef-
fects of Dry Figs on Pri-
mary Dysmenorrhea Sy-
mptoms, Perceived Stress 
Levels and the Quality 

of Life” başlıklı makalesi 
SCIE kapsamındaki  “Pu-
erto Rico Health Sciences 
Journal” Dergisinin Aralık 
2020 sayısında yayınlandı. 
Ayrıca araştırma Austra-
lian New Zeland Clinical 
Trials Registry tarafından 

klinik araştırma olarak 
onaylandı ve numara aldı.

Araştırmanın Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Ebelik Bö-
lümünde öğrenim gören 
adet sancısı olan 115 genç 
kız ile yürütüldüğünü be-
lirten Dr. Öğr. Üyesi. Kezi-
ban Amanak, “Randomize, 
plasebo kontrollü çalış-
mada genç kızlar üç gruba 
ayrıldı (Plasebo grubu: 31, 
tarçın grubu: 33, kuru incir 
grubu: 34). Adet dönemin-
de plasebo grubu içi boş 
ilaç kapsülü,  tarçın grubu 
ılık su ile karıştırılmış toz 
tarçın, kuru incir grubu ise 
kuru incir tüketti. Üç adet 
dönemi boyunca genç 
kızlar çeşitli semptomlar 
yönünden izlendi. İzlem-
ler sonucunda kuru incir 
grubunda yer alan genç 
kızların menstrual dönem-
de başta ağrı olmak üzere 
diğer menstrual yakınma-
larında ve stres düzeyle-

rinde belirgin derecede 
azalma ve yaşam kalite-
lerinde de önemli bir artış 
gözlendi.” sözleri ile çalış-
ma hakkında bilgi verdi.

Araştırmanın çıkış noktası-
nın bazı kaynaklarda inci-
rin geleneksel ağrı kesici 
bir meyve olarak belirtil-
mesine rağmen bu konu-
da yapılmış herhangi bir 
çalışmanın bulunmaması 
olduğunu vurgulayan Dr. 
Öğr. Üyesi. Keziban Ama-
nak, “Dünyadaki kuru incir 
üretimine ilişkin veriler 
incelendiğinde Türkiye’nin 
yaklaşık %50’lik payla ilk 
sırada yer aldığı ve üre-
tilen bu incirin %80’inin 
ise araştırmanın yapıldığı 
Aydın ili ve çevresinde ye-
tiştirildiği görülmektedir. 
Dolayısıyla araştırmanın 
ilimizin tanıtımı ve eko-
nomisi içinde büyük önem 
taşıdığı düşünülmektedir.” 
dedi.

Didim MYO 2020 Yılı Performans Değerlendirme 
Toplantısı gerçekleşti

 Üniversitemiz Didim 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
2020 Yılı Performans De-
ğerlendirme Toplantısı, 29 
Aralık 2020 tarihinde çevri-
miçi olarak gerçekleşti.

Toplantıya; Yüksekokul Mü-
dür Yardımcısı Öğr. Gör. Me-
tin Polat, akademik ve idari 
personel ile Didim MYO Öğ-
renci Temsilcisi Süleyman 
Denizci, Aşçılık Programı 
Öğrenci Temsilcisi Recep Pi-

şirgen katıldı.
Didim MYO Müdür Yardımcı-
sı Öğr. Gör. Metin Polat açılış 
konuşmasında, uzaktan eği-
tim sürecinde özverili çalış-
malarından ve desteklerin-
den dolayı Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cumali Öksüz başta olmak 
üzere tüm Rektör Yardım-
cılarına ve ADÜZEM Eğitim 
Portalı Sorumlusu Toros Ka-
tılmış’a teşekkür etti.

Toplantıda; uzaktan eğitim 
ders işleyişi, öğrenci devam 
durumları, sınav/ödev ve 
başarı durumları, staj başarı 
durumu, kariyer günleri ve 
diğer etkinlikler konularına 
yer verildi.

Öğretim elemanlarının gö-
rüş ve önerilerinin dinlen-
diği toplantı, 2021 yılının 
sağlık ve başarı dolu bir yıl 
olması temennisiyle sona 
erdi.
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Koçarlı MYO Çocuk Gelişimi Programı Kariyer 
Günleri gerçekleşti

 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Kariyer Günleri ve Sektör 
Buluşması Etkinliği, 14 
Ocak 2021 tarihinde ger-
çekleşti.

Etkinlik; Koçarlı MYO Çocuk 
Bakımı ve Gençlik Hizmet-
leri Bölümü Çocuk Gelişimi 
Programında Okul Önce-
si Eğitim Uzmanı Kavram 
MYO Öğr. Gör. Damla Aydın, 
Lokman Hekim Akay Hasta-
nesi Çocuk Gelişim Uzmanı 
Sabahattin Doğru, Güzelhi-
sar Özel Eğitim Anaokulu 
Müdürü Bekir Özmen, Mü-
dür Yardımcısı Okul Öncesi 
Öğretmeni Halime Tanrı-
verdi ve Özel Neş’e Erberk 
Anaokulu Kurum Müdürü 
Şükran Çelik’in katılımla-
rıyla gerçekleşti.
Koçarlı Meslek Yüksekoku-
lu Müdür Yardımcısı Çocuk 
Gelişim Programı Öğr. Gör. 
Ayfer Ergezen’in modera-

törlüğünü yaptığı toplantı 
Yüksekokul Müdürü Doç. 
Dr. Onur Yılmaz’ın program 
hakkında bilgi verdiği açılış 
konuşmasıyla başladı.
Toplantıda; sektör temsil-
cileri, alan uzmanları ve 
eğitimcilerin bir arada bilgi 
ve deneyim paylaşımında 

bulunmalarına katkı sağ-
lamak, yeni projeler geliş-
tirmek, sektör tarafından 
istihdam edilecek perso-
neldeki beklentiler ve ek-
siklikler konuşularak bu 
eksiklerin nasıl giderilece-
ğine yönelik projeksiyonlar 
ortaya kondu.

Önümüzdeki yıl öğrenci 
alımının gerçekleştirilmesi 
planlanan programda, sek-
tör temsilcilerinin de des-
teğiyle bir danışma kurulu 
oluşturulması kararlaştırı-
larak, iyi bir dönem olma-
sı temennileriyle program 
sona erdi.

Ziraat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti
 Üniversitemiz Ziraat Fa-

kültesi 2020 yılı Akademik 
Kurul Toplantısı, 26 Ocak 
2021 tarihinde gerçekleşti.

Eğitim öğretim faaliyetleri 
ve bu dönem içinde yapılan 
tarımsal faaliyetler hakkın-
da bilgi verilen akademik 
kurul toplantısında, Ziraat 

Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. İbrahim Gençsoylu, ya-
pılan bilimsel çalışmalar 
ve uzaktan eğitim hakkında 
bilgi vererek fakültenin % 
100 doluluk oranına sahip 
olduğunu, ayrıca 359 yük-
sek lisans ve doktora öğren-
cisi bulunduğunu belirtti.

Bu dönem içinde bitkisel 
ve hayvansal üretimde bu-
lunduklarını belirten Prof. 
Dr. İbrahim Gençsoylu, ülke 
ekonomisine ciddi katkılar 
yaparak 2 yılda % 100 ar-
tış sağladıklarını; birçok alt 
yapı, alet ve ekipman ka-
zandırdıklarını, yeni logo ve 

markayla birlikte kaşar, çivil, 
örgü peyniri üretmeye baş-
ladıklarını vurguladı. Eğitim 
seminerlerinin yanı sıra ilk 
kez buğday ve mısır hasadı 
şenliği ve ADÜ TV üzerinden 
mezuniyet töreni düzenle-
diklerini de belirten Prof. Dr. 
İbrahim Gençsoylu, 2020 yı-
lının Fakülte adına güzel ve 
başarılı geçtiğini söyledi. 

Akademik kurul, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Aydın’ın konuşmasının ar-
dından öğretim üyelerinin 
görüş ve önerileri alındık-
tan sonra sona erdi.
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Spor Bilimleri Fakültesi performans değerlendirme 
toplantısı gerçekleşti

 Üniversitemiz Spor Bilim-
leri Fakültesi Performans 
Değerlendirme Toplantısı, 11 
Ocak 2021 tarihinde çevri-
miçi olarak gerçekleşti.

Spor Bilimleri Fakültesi ile 
Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sekokulu akademik ve idari 
personelinin katılımıyla ger-
çekleşen toplantıda; 2019-
2020 akademik ve idari 
performansları değerlendi-
rilerek öğrenci alımı, dolu-
luk oranları, milli öğrenciler, 

2020-2021 eğitim -öğretim 
yılı ve uzaktan eğitim konu-
ları görüşüldü.
  
Uzaktan eğitim süresince 
yaşanılan problemler ve 
çözüm yollarının görüşül-
düğü toplantı, akademik 
performansın arttırılmasına 
yönelik öneriler ve 2020-
2021 özel yetenek sınavları 
öğrenci alımları hakkında 
YÖK ve Spor Bilimleri De-
kanlar toplantılarının değer-
lendirilmesiyle sona erdi.

Karacasu MYO’dan turizm için proje desteği
 Üniversitemiz Karacasu 

Memnune İnci Meslek Yük-
sekokulu (MYO), Karacasu’da 
alternatif turizmin geliştiril-
mesine yönelik hazırlanan 
GEKA (Güney Ege Kalkınma 
Ajansı) projesine ortak oldu. 

Proje teklifi 4 Ocak 2021 
tarihinde GEKA’ya sunulan 
“Aphrodisias Kültür Yolunda 
Karacasu Molası” adlı proje-
de, Karacasu Kaymakamlığı, 
Karacasu Belediyesi, Kara-
casu Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası ve Karacasu MYO or-
tak çalışacak. 

Proje bedeli yaklaşık 
1.250.0000 TL olan projenin 
kabulü halinde iki yıllık bir 
süre içinde ilçeye karavan 
parkı, alternatif konaklama 
alanları açılacak. Proje ile il-
çenin sembolü olan çömlek-
çilik, demircilik ve dericilik 
el sanatlarının turizme en-
tegre edilmesi amaçlanıyor. 
Karacasu MYO, bünyesinde 
yer alan sosyal ve teknik 
programlar aracılığıyla ye-
rel esnafa projenin başarısı 
için gerekli eğitim ve altyapı 
desteğini sağlayacak.

Öğretim üyemizin kitabı yayınlandı 
 Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem’in ‘Anali-

tik Bilim Felsefesi’ adlı kitabı yayınlandı.

Çalışmada, bilim felsefesinin teorik izdüşümü ve belli başlı bilim felsefecilerinin 
görüşleri ve çalışmalarının ele alınarak analitik bakış açısıyla değerlendirmeler 
yapıldığını belirten Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, “Çalışmayla bilim felsefesinin neliği 
hakkında farklı bakış açıları ortaya konmuştur. Çalışmanın, bilim felsefesi ara-
cılığıyla bilimle uğraşanların ve toplumdaki bireylerin bilimi doğru anlaması 
ve anlamlandırmasında farkındalık oluşturulmasına katkı yapması beklenmek-
tedir.” dedi.
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Üniversite-Sanayi İş Birliğine bakanlıktan destek
 Üniversitemizin ortak ola-

rak yer aldığı proje, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
Ar-Ge Destek Programı 16. 
Proje Çağrısı kapsamında 
desteklenecek projeler ara-
sında yer aldı. 

Harran Üniversitesi ile Fel-
las Gıda & Sağlık Ürünleri 
San. Tic. A.Ş. iş birlikleriyle 
gerçekleşecek projede, Üni-
versitemiz Mühendislik Fa-
kültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümünden Doç. Dr. Fatih 
Mehmet Yılmaz, Arş. Gör. 
Ahmet Görgüç ve Gıda Yük. 
Müh. Esra Gençdağ yer alı-
yor.

“Endüstriyel Vişne Çekirde-
ği Atığından Katma Değeri 
Yüksek Bitkisel Protein Tozu 
Üretimi, Protein Bar Üretim 
Formülasyonunda Kulla-
nımı ve Ticarileştirilmesi” 

başlıklı proje kapsamında, 
hem deneysel çalışmalar 
ile en uygun protein tozu 
üretim parametreleri belir-
lenecek hem de elde edilen 
protein tozlarından formü-
lasyon çalışmalarıyla ticari 
yöntemlerle protein barlar 
üretilerek piyasaya arzı sağ-
lanacak.

Katma Değeri Yüksek Bir 
Ürünü Yüksek Saflıkta Sana-
yicimize Kazandıracağız
Bitkisel protein kaynakla-
rına ve sıfır atık kavramı-
na dünyada ve ülkemizde 
oldukça yoğunlaşıldığını 
vurgulayan Doç. Dr. Fatih 
Mehmet Yılmaz, ‘Vişne mey-
vesinin anavatanı Türki-
ye’dir ve dünyada en çok 
vişne üreten birkaç ülke-
den biriyiz. Bu meyve %90 
oranında endüstride işlen-
mekte ve prosesten ayrılan 
çekirdeklerin de yüksek 
miktarda protein içerdiğini 

tespit ettik. Üstelik çekir-
dekten kozmetik ürünlerde 
kullanmak üzere yağı ayır-
dıktan sonra protein ürete-
ceğiz ve dolayısıyla atığın 
atığı bir materyalden kat-
ma değeri yüksek bir ürünü 
yüksek saflıkta sanayicimi-
ze kazandıracağız.” dedi.

Üniversite – Sanayi iş birli-
ği ve koordinasyonu ile yü-
rütülecek projenin toplam 
bütçesi 300.000 TL olacak 
ve iki yıl sürecek. 

Proje ekibini tebrik eder, 
çalışmalarında başarılar di-
leriz.

Yenipazar MYO’da Üniversite- Sektör İş Birliği 
Toplantıları gerçekleşti

 Üniversitemiz Yenipazar 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
tarafından düzenlenen üni-
versite-sektör iş birliği top-
lantıları, 5-14 Ocak 2021 
tarihleri arasında çevrimiçi 
olarak gerçekleşti.

Yüksekokul Bölümlerine 
yönelik olarak düzenlenen 
toplantılara;  Yüksekokul 
Müdürü Prof. Dr. Sezgin De-
mir, Müdür Yardımcıları Öğr. 
Gör. Sabiha Kemiksizoğlu ve 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem 

Yurdakul,  öğretim eleman-
ları ile sektör temsilcileri 
katıldı.

Bankacılık ve Sigortacılık 
Programı sektör toplantısı-
na, Finansbank Aydın Çarşı 

Şube Müdürü Yüksel Balı 
ve İş Bankası Nazilli Şube 
Müdürü Erkan Seven,  Si-
gorta Acenteleri İcra Komi-
tesi Üyesi Emin Gemici ve 
Yangın Sigorta Eksperi ve 
Sigorta Tahkim Hakemi Erol 
Arslan katıldı. Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları Progra-
mı sektör toplantısı ise Ba-
ğımsız Denetçi ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir 
Ali Rıza Efe’nin katılımıyla 
gerçekleşti.
Toplantılarda;  staj ve is-
tihdam, istihdam edilecek 
mezunlarda ne gibi nitelik-
ler arandığı, program ders 
içerikleri ile sektörün bek-
lentileri arasındaki uyum 
konuları ele alındı.
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Karacasu Memnune İnci MYO Covid-19 ile mücadelesiyle 
örnek oldu

 Karacasu Kaymakamı Ah-
met Soley, Üniversitemiz 
Karacasu Memnune İnci 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut 
Tolga Gümüş’e Covid-19 
salgın sürecindeki çalışma-
larından dolayı 29 Aralık 
2020 tarihinde başarı bel-
gesi takdim etti.

Yüksekokulumuz örnek 
mücadelesi nedeni ile 
takdir edildi

Karacasu Kaymakamı Ah-
met Soley, 29 Aralık 2020 
tarihinde başarı belgeleri-
ni Karacasu Memnune İnci 
MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 

Umut Tolga Gümüş ve Mü-
dür Yrd. Öğr. Gör. Mehmet 
Taşdelen’e makamında 
takdim etti. Başarı belge-
lerinin Yüksekokulumuz 

yönetimine Koronavirüs 
(COVİD-19) salgını ile mü-
cadele sürecinde göstermiş 
oldukları gayret, özverili 
çabaları ve 2020 yılında 

Karacasu ilçesinde kurum-
lararası işbirliği ve çalışma 
disiplini dikkate alınarak 
verildi.

Koçarlı MYO Öğrenci-Sektör buluşması gerçekleşti

 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Laboratuvar Teknolojisi 
Programı Kariyer Günleri 
Etkinliği, 9 Ocak 2021 tari-
hinde çevrimiçi olarak ger-
çekleşti.

Etkinliğe;  Beşler Et Gıda 
Sanayi Genel Müdürü Yıl-
maz Buldu, Belkim Kimye-

vi Maddeler Satış Müdürü 
Mehmet Yılmaz, SGS Labo-
ratuvar Gıda ve Sağlık Bö-
lüm Müdürü İbrahim Özgür 
Şenay, Tohum Sertifikas-
yon Test Müdürlüğü Ziraat 
Yüksek Mühendisi Mehmet 
Kaya, AYTB Laboratuvarı 
Gıda Yüksek Mühendisi Ayşe 
Nur Ediz ve Laboratuvar 
Teknolojisi sınıf öğrencile-

ri ile Yüksekokul akademik 
personeli katıldı.

Öğrenci ve sektör temsilci-
lerinin buluştuğu etkinlik,  
Koçarlı Meslek Yüksekoku-
lu Laboratuvar Teknolojisi 
Programı Öğr. Gör. Hilal De-
mirpençe’nin moderatörlü-
ğünde 85 kişilik katılımla 
gerçekleşti. Yüksekokul Mü-

dürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın 
program hakkında bilgi 
verdiği açılış konuşmasının 
ardından sektör temsilci-
leri tarafından istihdam 
edilecek personeldeki bek-
lentiler ve eksiklikler konu-
şularak bu eksiklerin nasıl 
giderileceğine yönelik pro-
jeksiyonlar ortaya kondu. 

Laboratuvar Teknolojileri 
programında eğitimlerini 
sürdüren öğrencilerin me-
zuniyet sonrası sektörde 
görev alabilecekleri alan-
ların tanıtıldığı toplantıda, 
staj ve istihdam konusunda-
ki sorular sektör temsilcileri 
tarafından cevaplandı. 

Pandemi sürecinin sona er-
mesi ve eğitimlerin yüz yüze 
gerçekleşmesinin temenni 
edildiği toplantı, kapanış 
konuşmalarının ardından 
sona erdi.
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Koçarlı MYO 2020-2021 güz yarıyılı performans 
değerlendirme toplantısı gerçekleşti

 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu (MYO)  
Performans Değerlendirme 
Toplantısı,  28 Aralık 2020 
tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleşti. 

Öğr. Gör. Evrim Çevik mo-
deratörlüğünde yapılan ve 
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. 
Onur Yılmaz’ın açılış konuş-
ması ile başlayan toplantı-
ya;  Üretimde Kalite Kontrol, 
Organik Tarım, Laboratuvar 

Teknolojisi, Peyzaj ve Süs 
Bitkileri Yetiştiriciliği, Tıbbi 
ve Aromatik Bitkiler Prog-
ram öğrencileri ve akade-
mik personeli katıldı.

Toplantıda, öğrencilerle güz 
dönemi boyunca gerçekleş-
tirilen çevrimiçi eğitim sü-
reci değerlendirildi. Öğren-
cilerin görüş ve önerilerinin 
dinlendiği toplantı, yeni 
yılda ve dönemde başarı te-
mennileri ile son buldu.

Sultanhisar MYO 2020 Yılı Performans Değerlendirme 
Toplantısı gerçekleşti 

 Sultanhisar Meslek Yük-
sekokulu (MYO) 2020 Yılı 
Performans Değerlendirme 
Toplantısı, 30 Aralık 2020 
tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleşti.

Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Doç. Dr. Savaş Duman 
başkanlığında gerçekleşen 
toplantıya,  Müdür Yardım-

cıları Öğr. Gör. Sinan Bayık 
ve  Öğr. Gör. Berna Günden, 
Yüksekokul Sekreteri Taner 
Demirtaş, Saç Bakımı ve Gü-
zellik Hizmetleri Programı 
Öğrencisi Hamza Fatih Nal-
çacı, akademik personel ve 
öğrenci temsilcileri katıldı.
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. 
Savaş Duman’ın açılış ko-
nuşması ile başlayan top-

lantıda, pandemi sürecinde 
uzaktan eğitim ders işlem-
leri, öğrencilerin derslere 
devam durumları, öğrenci-
lerin sınav, ödev ve başarı 
durumları, sınav ölçütlerinin 
değerlendirmeleri konuları 
ile bu konularda karşılaşılan 
sıkıntılar ve çözüm yolları-
nın neler olabileceğine dair 
değerlendirmeler yapıldı.  

Toplantı, önümüzdeki eği-
tim öğretim dönemlerinde 
kariyer günlerin planlaması 
ve diğer etkinlikler üzerinde 
yapılabilirlik ve uygulanabi-
lirlik açısından görüş alış-
verişinde bulunulmasıyla 
devam etti.

Sultanhisar MYO öğretim 
elemanlarının yürütmüş 
olduğu projelerin görüşül-
düğü toplantıda, planlanan 
projelere Üniversitemiz, 
kamu kurum ve kuruluşla-
rı, sivil toplum kuruluşları 
bazında maddi ve manevi 
desteğin önemi vurgulana-
rak yerel ve ulusal medya 
ile sosyal medyanın önemi 
dile getirildi.

Toplantı,  Öğrenci Temsilci-
si Hamza Fatih Nalçacı’nın 
pandemi sürecinin sona 
ermesi; yüz yüze eğitim 
öğretimin tekrar başlaması 
dileğinin ardından, öğretim 
elemanlarının dilek ve te-
mennileri İle sona erdi.
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Koçarlı MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı 
Kariyer Günleri gerçekleşti

 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Peyzaj ve Süs Bitkileri Ye-
tiştiriciliği Programı Kariyer 
Günleri Etkinliği, 9 Ocak 
2021 tarihinde çevrimiçi 
olarak gerçekleşti.

Öğrenci-sektör buluşması-
nın gerçekleştiği etkinliğe; 
Derin Peyzaj Kurucu Müdü-
rü Özlem Güzel Alaboğa, Çi-
çek Park Peyzaj Kurucu Mü-
dürü Selim Öztürk ve Peyzaj 
ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 
1 ve 2. sınıf öğrencileri ile 
Koçarlı Meslek Yüksekokulu 
akademik personeli katıldı.

Öğretim Görevlisi İlksoy 
Bostancıoğlu’nun mode-
ratörlüğünde gerçekleşen 

kariyer günleri etkinliği 
Bölüm Başkanı Öğretim Gö-
revlisi Dr. Birsen Geçioğlu 
Erincik’in açılış konuşması 
ile başladı. Yüksekokul Mü-
dürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın 
program hakkında bilgi ver-

diği toplantıda, sektör tem-
silcileri tarafından istihdam 
edilecek personeldeki bek-
lentiler ve eksiklikler konu-
şularak bu eksiklerin nasıl 
giderileceğine yönelik pro-
jeksiyonlar ortaya kondu. 

Öğrencilerin, sektörde gö-
rev alabilecekleri alanların 
tanıtıldığı toplantıda staj ve 
istihdam konusundaki soru-
lar sektör temsilcileri tara-
fından cevaplandı.

Hemşirelik Fakültesi 2020 performans değerlendirme 
toplantısı gerçekleşti

 Üniversitemiz Hemşire-
lik Fakültesi 2020 Yılı Per-
formans Değerlendirme 
Toplantısı, 31 Aralık 2020 
tarihinde gerçekleşti

Toplantıya; Hemşirelik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yelda Özsunar, Dekan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Belgin Yıl-
dırım, Dr. Öğr. Üyesi Hatice 

Öner, akademik personel 
ve öğrenciler katıldı.
Fakültenin 2020 yılında-
ki akademik ve idari faa-
liyetlerinin görüşüldüğü 

toplantıda,  bilimsel ve 
sosyal aktiviteler ile öğ-
renci, kurum ve personel 
performans değerlendir-
meleri hakkında bilgiler 
paylaşıldı. 

ADÜ Uzaktan Eğitim Araş-
tırma ve Uygulama Merke-
zi Yazılım Sorumlusu Toros 
Katılmış’ın öğretim üyele-
rinin ADÜZEM ile ilgili so-
rularını yanıtlamasının ar-
dından Öğrenci Temsilcisi 
Süleyman Selim Korkmaz 
her türlü gelişime açık ol-
duklarını ifade etti. 

Toplantı, Fakülte personeli 
ve öğrencilerin 2021 yılı 
için güzel dilekleri ile sona 
erdi.
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MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti
 Üniversitemiz Meslek Yük-

sekokulu Koordinatörlüğü 
(MEYOK) Müdürler Kuru-
lu’nun 2021 yılı ilk toplan-
tısı, 19 Ocak 2021 tarihinde 
çevrimiçi olarak gerçekleşti.

MEYOK Koordinatörü Atça 
Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Prof. Dr. Serdar Paşa 
başkanlığında gerçekleşen 
ve Üniversitemiz Personel 
Daire Başkan Vekili Gökhan 

Ülkü’nün de katıldığı top-
lantıda, meslek yüksekokul-
ları müdürlerinin yanı sıra 
yüksekokul sekreterleri de 
bulundu.

Üniversitemiz MEYOK Ko-
ordinatörü Prof. Dr. Serdar 
Paşa, toplantının genel gün-
demini YÖK Yürütme Kurulu 
Üyesi ve YÖK MYO Komis-
yonu Yürütücüsü Prof. Dr. 
Ömer Açıkgöz başkanlığın-
da 15 Aralık 2020 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıda 
görüşülen konuların oluş-
turduğunu belirtti.
Toplantının Meslek Yükse-
kokullarımızdaki idari ve 
akademik personel sorunla-
rının görüşülmesi açısından 
son derece verimli geçtiğini 
belirten Koordinatör Prof. 
Dr. Serdar Paşa, sonraki 
toplantılarda Öğrenci İşleri 
Daire Başkanı, İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanı gibi ko-
nukların olacağını, bunun 
Meslek Yüksekokullarımız-
da yaşanan sorunların çözü-
mü açısından önemli oldu-
ğunu söyledi.

Öğretim Üyelerimizin Editörleri arasında yer 
aldığı üç kitap yayınlandı

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Anesteziyoloji ve Re-
animasyon Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. 
Nil Kaan ve Doç. Dr. Sinem 
Sarı’nın editörleri arasında 
yer aldığı, “Temel Anestezi 
Uygulamaları”, “Mesleki Uy-
gulamalar” ve “Klinik Anes-
tezi” adlı üç kitap yayınlandı.

Anestezi teknikerleri ve 
teknisyenlerinin eğitimle-
rinde ve çalışma alanların-
da kullanabilecekleri bu üç 
kitabın içeriği, ders müfre-
datları göz önüne alınarak 
hazırlandı.

Anesteziyoloji ve Reanimas-

yon alanında çalışan çok sa-
yıda yazarların katkıları ve 
Doç. Dr. Sinem Sarı, Prof. Nil 
Kaan, Doç. Dr. Betül Koza-

lan ve Uzm. Dr. Akif Yazar’ın 
editörlüğünde yayınlanan 
bu kitap dizisinin anestezi 
tekniker ve teknisyenle-

rin eğitim ve öğreniminde 
önemli bir açığı kapatması 
hedefleniyor.
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Şehir Sağlığı Günleri Etkinliği gerçekleşti
 Üniversitemiz Sağlık Bi-

limleri Enstitüsü Multidi-
sipliner Çevre Sağlığı Ana 
Bilim Dalı ile Şehir Sağlığı-

nı Geliştirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (ŞESAM) 
iş birliğinde, 18 -25 Ocak 
2021 tarihlerinde düzenle-
nen “Şehir Sağlığı Günleri” 
etkinliği çevrimiçi olarak 
gerçekleşti.

İki oturumlu olarak düzen-
lenen etkinlik, ŞESAM Mü-
dürü ve Çevre Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
E. Didem Evci Kiraz’ın açı-
lış konuşması ile başladı. 
Etkinliğe; Türkiye Sağlık-
lı Kentler Birliği Müdürü 

Murat Ar’ın yanı sıra, su-
num sahibi Çevre Sağlığı 
Ana Bilim Dalı öğrencileri 
ve Çevre Sağlığı Önlisans 
Programı öğrencileri ile 
moderatör olarak etkin-
liğe katkı sağlayan Çevre 
Sağlığı Ana Bilim Dalında 
görevli öğretim elemanları 
ve ŞEŞAM Yönetim Kurulu 
üyeleri katkı sağladı.
Çevre sağlığı ve şehir sağ-
lığı konularına değinilen 
etkinlik, davetli kişilerin 
sunumlarını gerçekleştir-
meleri ile sona erdi.

Öğretim Üyemizin “Sosyal Medya” konulu kitapları 
yayınlandı

 Üniversitemiz İletişim Fa-
kültesi Gazetecilik Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali 
Emre Dingin’in editörlüğü-
nü üstlendiği “Sosyal Medya 
Eleştirel Bakış -2 Şiddetten 
Bağımlılığa, Ayrımcılıktan 
Popüler Kültüre” ve “Disip-
linlerarası Yaklaşımla Sos-
yal Medya -2 Gazetecilikten 
Halkla İlişkilere, İnsan Kay-
naklarından Sağlık İletişimi-
ne” kitapları Ocak 2021’de 
Literatürk Academia Yayıne-

vinden yayınlandı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden 13 farklı 
üniversiteden 21 akade-
misyenin bölüm yazarlığı 
yaptığı kitaplardan “Sosyal 
Medya Eleştirel Bakış -2” 
kitabında, sosyal medya 
kaynaklı şiddet, bağımlılık, 
mekânsızlaşma, siyasal top-
lumsallaşma, popüler kül-
tür, bilginin kaçınılmazlığı, 
nefret söylemi ve ayrımcılık 

konuları farklı yaklaşımlarla 
ele alındı.

“Disiplinlerarası Yaklaşım-
la Sosyal Medya -2” kita-
bında ise sosyal medyada, 
internet gazeteciliği, haber 
kültürü, gençlerin kullanım 
deneyimleri, toplumsal ha-
reket, sosyal televizyon, rek-
lam, halkla ilişkiler, insan 
kaynakları, covid-19 salgını, 
kriz iletişimi ve sağlık ileti-
şimi gibi konular üzerinde 

duruldu.
Doç. Dr. Ali Emre Dingin, ki-
tapların farklı disiplinlerden 
sosyal medyaya yönelik ba-
kış açılarıyla bütünlükçü bir 
okuma fırsatı sunduğunu 
ifade ederek  her iki kita-
bında, 2020 yılında çıkardı-
ğı  “Sosyal Medya Eleştirel 
Bakış” ve Disiplinlerarası 
Yaklaşımla Sosyal Medya”  
isimli kitaplarının devamı 
niteliğinde olduğunu be-
lirtti.
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Ziraat Fakültemiz desteği ile kuraklığa dayanıklı pamuk 
tohumu geliştirildi

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesinin, TÜBİTAK desteği 
ile bazı kamu kurumları ve 
özel bir firma iş birliğiyle ile 
geliştirdiği kuraklığa daya-
nıklı pamuk tohumları, top-
rakla buluşmayı bekliyor.

Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi Tarla Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hü-
seyin Başal, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Mole-
küler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sami Doğanlar, Nazilli 
Pamuk Araştırma Enstitü-
sü’nden Dr. Volkan Sezener 
ve özel bir tohum firması ta-
rafından uzun süre yapılan 
çalışmalar sonunda, suya 
daha az ihtiyaç duyulan  
“Sahra” ve “Solmaz” adlı iki 
pamuk tohum çeşidi gelişti-
rildi. İlgili özel firma, Tarım 
ve Orman Bakanlığından 
üretim izni aldı. 

İki çeşidin verim ve lif kali-
tesi olarak farklı olduğunu 
belirten Prof. Dr. Hüseyin 
Başal, “Klasik ve modern ıs-
lahı birlikte kullanarak bu 
çeşitleri geliştirdik. Verimi 
belirleyen en önemli kriter 
sudur. Kuraklık yıllarında 
sulama suyunda kısıtlama 
yapmak zorundaysanız bu 
çeşitteki verim kaybı diğer 
çeşitlere göre daha düşük 
olacaktır. Bundan sonra yeni 

bir çeşit geliştirileceği za-
man bu çeşitler güvenli gen 
kaynağı olarak kullanılacak. 
Yani melezlemede ana ve 
baba çeşit olarak da kulla-
nılacak. İki çeşidin özellik-
leri farklı, alternatif sunmak 
istedik. Verimleri ve lif ka-
liteleri arasında farklar var. 
Üreticiyi sadece tek çeşide 
maruz bırakmak yerine is-
tediğini tercih etsin istedik.” 
dedi.

Ziraat Fakültesi Dekan Ve-
kili Prof. Dr. İbrahim Genç-
soylu, bu çalışmanın, diğer 
kamu kurumları ve özel sek-
tör arasında yapılan iş birli-
ğinin güzel bir ürünü oldu-
ğunu ve bu tür çalışmaların 
Ziraat Fakültesinde daha 
da artacağını belirterek bu 
çalışmada emeği olan tüm 
kurum ve kuruluşlara teşek-
kür etti.

Karacasu Memnune İnci MYO’dan yerel projelere 
destek sözü

 Üniversitemiz Karacasu 
Memnune İnci Meslek Yük-
sekokulu (MYO), Karacasu 
Kaymakamlığı’nın girişim-
leriyle başlatılan “Yöresel 
Değerlerimizi Yaşatalım” 

projesine ortak oldu. 
GEKA’nın yöresel kalkınma-
nın sağlanması amacıyla 
destekleme kararı aldığı 
projede, Karacasu Kayma-
kamlığı, Karacasu Belediye-

si, Karacasu Memnune İnci 
MYO ve sivil toplum kuru-
luşları görev alacak.

Proje ile yerel istihdamın 
arttırılması, yöresel ürün-
lerin üretilmesi ve yenice 
kurulacak bir tesiste sergi-
lenmesi ve satışı amaçlan-
maktadır. Proje kapsamında 
yöreye özgü hediyelik eşya-
lar da üretilecek. 

Yüksekokul Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Umut Tolga Gü-
müş Yüksekokul’un yöresel 
ürünleri üretecek kadın, en-
gelli ve gençlere verilecek 
mesleki eğitim kursunda 

görev alacağını, öğretim 
elemanlarının atölyelerin 
altyapısının oluşturulma-
sında ve çalıştırılmasına 
öncülük edeceğini açıkla-
dı. Bu projenin Karacasu 
Kaymakamı Ahmet Soley’in 
öncülüğünde gerçekleş-
tirileceğini ve tüm yerel 
kurumların desteğini aldı-
ğını belirten Dr. Öğr. Üyesi 
Umut Tolga Gümüş, “Yöre-
sel Değerlerimizi Yaşatalım 
projesi, 2021yılının Şubat 
Ayı’nda başlayacak ve yak-
laşık 50 kişiye eğitim ve 
girişim desteği verilecek.” 
dedi.



            AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
MUSTAFA ASLAN İLETİŞİM FAKÜLTESİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İSTİFA
ZAFER YILDIRIM TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTİFA
MEHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTİFA
ESMA BALIN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ UZMANLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLADIĞINDAN
BESTE IŞIL GÜRSEL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ UZMANLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLADIĞINDAN
TUĞÇE ACARTÜRK TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTİFA
ERMAN ÖZDEMİR REKTÖRLÜK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İSTİFA
ÜMMET BEKTAŞ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NAKİL
MELEK ÇELİK DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. HEMŞİRE İSTİFA
SEVİLAY ÖCAL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE NAKİL
SULTAN ÇINAR DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. EBE NAKİL

Ayrılanlar2020
Aralık

ATANAN AYRILANLAR

Personel Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır.
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              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
ALİ ÇELİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOTANİK PROFESÖR

SÜMEYYE AKÇAY NAZİLLİ SAĞ.HİZ. MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Atananlar2020
Aralık
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     UNVANI 
YÜKSELENLER BİRİMİ ANA BİLİM DALI ESKİ 

UNVANI
YENİ 

UNVANI
BEKİR HAKAN KÖKSAL VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI DOÇENT PROFESÖR

NECMİYE CÖMERTLER
NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT POLİTİKASI DOÇENT PROFESÖR

BÜLENT NURİ KILAVUZ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK VE İSLAM SANATLARI DOÇENT PROFESÖR

TÜLAY YÜREKLİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ GENEL TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOÇENT

PELİN ERDAL AYTEKİN İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİNEMA DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

YASEMİN POLAT TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

MEHMET BÖLÜKBAŞ AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT TEORİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

ESİN OKTAY TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

EMRE ERDAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

ALİ SERDAR SAĞKAL EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

BURAK FEYZİOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

HASAN ERDOĞAN VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

ARZU CENGİZ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

ERKAN FIRINCI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

FATİH ERSAN FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT
DUYGU KARA TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT
AYFER METİN TELLİOĞLU TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

 Unvanı Yükselenler2020
Aralık
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Gençlerimize tavsiyem yaptıkları 
işten heyecan duymalarıdır

Aydın Sanayisi İhracat Rekorunu  
pandemi sürecinde kırdı! 

Rektörümüz Sümer Basma 
Fabrikasındaki çalışmaları inceledi
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