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Değerli ADÜ Haber okurları, 

Ülkemiz ve dünya önemli bir süreçten geçiyor. Pande-
miye rağmen çalışmalarımıza ve projelerimize hız kes-
meden devam ediyoruz. Şubat ayında Irak’ın kuzeyinde 
Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen 13 
vatandaşımızın haberi bizleri derin bir üzüntüye sevk 
etti.  Buradan bir kez daha hem operasyonlarda şehit 
düşen askerlerimiz hem de bu elim olayda kaybettiğimiz 
vatandaşlarımız için yüce Allah’tan rahmet, aileleri ve 
milletimize metanet ve baş sağlığı diliyorum. 

Günümüzde bölgelerarası rekabette farklılaşmak ve 
bölgenin potansiyeline dayanan yenilikçiliğe dayalı bir 
üretim yapısı oluşturmak önem ve öncelik kazanmıştır. 
Şubat ayı içerisinde ağırladığımız Tarım ve Orman Baka-
nımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerimizde üretimde, yeni stratejiler ve katkılar 
için üniversitemizin yapılacak her çalışmada olacağı ve 
katkı vermek adına üzerine ne düşüyorsa yapacağı ko-
nusunda söz verdik. Bu konuda her zaman işbirliğine hazır olduğumuzu bir defa daha belirtmek iste-
rim. Yine bu ay içinde Doçentlik Deneme Derslerini gerçekleştirdik. Öğretim Üyelerimiz jüri eşliğinde 
yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı. Öğretim üyelerimize bundan 
sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.

İzmir’de açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği “Göç: Önümüzdeki 
Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi” başlıklı uluslararası konferansa katıldık. Yine Şubat ayı içerisinde 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde incelemelerde bu-
lunduk; çok yakın bir zamanda inşallah müzenin de açılışıyla birlikte Aydın hem önemli bir tarihi mekân 
kazanmış olacak, hem de Demokrasi Şehidi Başbakanımız Adnan Menderes ve onun demokrasi adına 
vermiş olduğu mücadeleyi gelecek kuşaklara aktarmış olacağız.      

Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı ve hükümetin belirlediği normalleşme süreci için çeşitli adımlar 
atıyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde daha iyi bir süreç toplumsal sorumluluk ve milletimizin 
gayretleriyle her şey daha iyi olacak. Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy başkanlığında Kuşadası ve 
Didim’de gerçekleşen ‘Turizm Değerlendirme’ toplantılarına katıldık ve üniversite olarak yeni dönemde 
atılacak adımlarda sorumluluk aldık. Yeni Nesil Hastanemizde çalışmalarımızda artık sona geldik in-
şallah kısa bir zaman sonra Aydın’a ve sağlık sistemimize nitelikli ve üniversitemize yakışır bir hastane 
kazandırmış olacağız. 

Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve üniversitemizin de dâhil olduğu israfın önlenmesini, 
kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun 
engellenmesi veya atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağ-
lanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında 5 ayrı kam-
püsümüz ‘Sıfır Atık’ belgesi almaya hak kazandı. Bu konuda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür 
ediyorum.  

Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda hiç yorulmadan ve yılmadan çalışmalarımız devam 
edecek. Saygı ve hürmetlerimle, hoşçakalın.

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

REKTÖRÜMÜZDEN
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Rektörümüz, İzmir'de Rektörümüz, İzmir'de 
uluslararası göçuluslararası göç konferansına  konferansına 
katıldıkatıldı

22-24 Şubat 2021 tarihle-
ri arasında 3 gün süreyle 
gerçekleşecek konferansın 
ilk gününde açılışı, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan gerçekleştirdi. Do-
kuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 

Sabancı Kültür Sarayı’nda 
gerçekleşen açılış, yoğun 
katılımla pandemi koşulla-
rına uygun olarak gerçek-
leştirildi.

Programa, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
eşi Emine Erdoğan, Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, Genç-
lik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Tica-
ret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, Son Başbakan 
ve AK Parti İzmir Milletveki-
li Binali Yıldırım, çevre ille-
rin milletvekilleri çok sayıda 
bürokrat ve akademisyenler 

katıldı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasıyla baş-
layan konferansın açılış 
seremonisinde “Göç ve Suri-
ye-Bir Kronoloji” ve “Suriye 
ve Göç: Liderler Konuşuyor” 
başlıklı film gösterimi ger-
çekleştirildi. Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan 
gerçekleştirdiği hitapta Su-
riye’deki iç savaş dolayısıyla 
göç eden binlerce göçme-
nin özellikle Akdeniz ve Ege 
Denizinde batılı ülkeler ta-
rafından gösterilen insanlık 
dışı muamelelerine atıfta 
bulunarak ; “Ege’de yaşanan 
insani dramları hiçbirimiz 
unutmadık, unutmayacağız. 
Botların nasıl kasten he-
def alındığını iyi biliyoruz. 
Avrupa’ya sığınan Suriyeli 
çocukların nerede olduğu 

bilinmiyor” dedi.

Burada Avrupa Birliği’nin 
Suriyeli mülteciler için 
Türkiye’ye verdiği sözle-
ri tutmadığını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Avrupa Birliği, 100 bin sı-
ğınmacı için Yunanistan’a 3 
milyar Euro destek verirken, 
4 milyon sığınmacı için eli-
ni taşın altına koymadı. Bir 
araya geldiğimizde açıkla-
maları hep yalan” ifadele-
rini kullandı. ABD’nin eski 
başkanı Barack Obama’nın 
Suriye’deki Kürtler için ken-
disini aradığını da açıklayan 
Erdoğan, “Kobanili Kürtlere 
de kapımızı açtık. Ama bun-
lar hala terörle ve terörist-
lerle birlikteler. Bunların 
mültecilere sahip çıkmak 
gibi bir derdi yok” diye ko-
nuştu.

Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde açılışını 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
gerçekleştirdiği “Göç: 
Önümüzdeki Yirmi Yılın 
Projeksiyonu ve Ötesi” 
başlıklı uluslararası 
konferansa katıldı.
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Saygı Duruşunda ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasının 
ardından başlayan törende 
protokol, Atatürk Anıtı’na 
çelenk koydu.
Gazipaşa Ortaokulu öğren-
cisi Kerem Muratoğlu’nun 

‘Atatürk’e Hoş Geldin’ adlı 
şiiri okumasının ardından 
Fen-Edebiyat Fakültesi Ta-

rih Bölümü Yakınçağ Tarihi 
Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim 
Üyesi Ayten Can, Atatürk’ün 

Aydın’a gelişi ve Atatürk’ün 
sağlık politikası hakkında 
bilgi verdi.

Atatürk'ün Aydın'aAtatürk'ün Aydın'a gelişi törenle  gelişi törenle 
kutlandıkutlandı

Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk 

Aldemir, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 3 
Şubat 1931'de Aydın'a 
gelişinin 90’ıncı yıl 
dönümü dolayısıyla 
Aydın Valiliği önünde 
düzenlenen törene 
katıldı.

ÜNİAK İl Temsilcisi ve Öğrenci Konseyi ÜNİAK İl Temsilcisi ve Öğrenci Konseyi 
Başkanı,Başkanı,  Rektörümüzü ziyaret etti  Rektörümüzü ziyaret etti

Gençlerin ziyaretlerinden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, vatanına ve mille-
tine bağlı, bilimin ışığında 
yol alan gençlerin her za-

man destekçisi olacağını 
vurguladı.
Ziyarette, İl genelinde ve 
Üniversitemiz içerisinde 
öğrencilere yönelik yürütü-
lebilecek, proje ve çalışma-
lar görüşüldü.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler 
Birimi (ÜNİAK) İl Temsilcisi Cemal 
Koyuncu,Üniversitemiz Öğrenci Konseyi 

Başkanı Yusuf Yetkin ve Başkan Yardımcısı Emre 
Çetin, 25 Şubat 2021 tarihinde Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında 
ziyaret etti.
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Üniversitemizin başarılı 
çalışmalarını yakından ta-
kip ettiğini ve bu çalışma-
ların şehrin dinamiklerine 
de büyük katkısı olduğunu 
belirten İl Emniyet Müdü-
rü Mehmet Suat Ekici, Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’e 
çalışmalarında başarılar 
diledi.
Ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti ifade eden Üni-
versitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Aydın İl Emniyet Müdür-
lüğüne, Aydın’ın huzurla 
yaşanabilen bir şehir ol-
masındaki katkıları dolayı-
sıyla teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek-
lerin iletilmesi ile sona 
erdi.

İl Emniyet Müdürüİl Emniyet Müdürü Rektörümüzü  Rektörümüzü 
ziyaret ettiziyaret etti

Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 16 
Şubat 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında 

ziyaret etti.

AK Parti Teşkilatı olarak 
Üniversitemizin Aydın’a 
katkı sunan projelerini 
yakından takip ettiklerini 
belirten AK Parti Nazilli 
İlçe Başkanı Mustafa Abak, 
misafirperverliği için Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’e te-
şekkür etti.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Üni-
versitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
üniversitenin gelişme ve 
büyüme hedefleri doğrul-
tusunda Üniversite-şehir 
bütünleşmesini önemsedi-
ğini vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilekle-
rin iletilmesi ile sona erdi.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı AK Parti Nazilli İlçe Başkanı 
Rektörümüzü ziyaret ettiRektörümüzü ziyaret etti

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve yönetim kurulu üyeleri, 18 
Şubat 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’i makamında ziyaret etti.
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Ziyarette, Üniversitemiz 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali 
Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz 
ve Genel Sekreter Yardımcı-
sı Erdal Meşe de bulundu.

Ziyarette, Müze Sorumluları 
Doktorant Bircan Kayacan 
ve Uzman Sevilay Durmuş, 
müzenin teşhir ve tanzimi 
hakkında bilgi verdi.

Vali Hüseyin Aksoy baş-
kanlığında gerçekleşen 
toplantıya, İl Emniyet Mü-
dürlüğü, İl Jandarma Ko-
mutanlığı, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü, İl Müftülüğü, 
Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü, Aydın Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı yetkilile-
ri de katıldı. 

Toplantıda, Sağlık Bakan-
lığı’nın Ulusal Ruh Sağlığı 
Eylem Planı hedefleri ara-
sında yer alan intiharı ön-
leme konusunda farkında-
lık yaratılması ve intiharın 
azaltılması kapsamında in-
tiharın önlenebilir bir halk 
sağlığı sorunu olduğuna 
dikkat çekildi. 

Toplantıda kurula, “Ta-
mamlanmış İntihar ve 
İntihar Girişimlerindeki 
Mevcut Durum” ve “Umut 
Yaşam Destek Merkezi” 
tanıtım ve sunumu yapı-
lırken, kurul üyelerinin de-
ğerlendirmeleri, görüş ve 
önerileri alındı.

Rektörümüz Rektörümüz Adnan Menderes Adnan Menderes 
Demokrasi MüzesiDemokrasi Müzesi’ni ziyaret etti’ni ziyaret etti

Rektörümüz Rektörümüz İntiharı Önleme İl İntiharı Önleme İl 
Kurul ToplantısınaKurul Toplantısına katıldı katıldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimatları, İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu’nun çalışmaları ile Aydin Valiliği himayesinde 
Şehit Başvekil Adnan Menderes adına inşa edilen 
müzeyi 17 Şubat 2021 tarihinde ziyaret etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, 26 Ocak 2021 tarihinde 
gerçekleşen “İntiharı Önleme İl Kurulu” 

toplantısına katıldı.
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İncelemelerde Genel Sek-
reter Yardımcısı Erdal Meşe, 
Üniversitemiz Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Serkan 
Öncü, Yapı İşleri Teknik Da-
ire Başkanı Adem Yavuz Av-
şar ve Hastane Başmüdür V. 
Numan Fikret Demirci bu-
lundu. 
Beş kattan oluşan binada, 

27 bin metrekare alanda 
devam eden yapım çalışma-
ları hakkında bilgi alan Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, Yeni 
Nesil Hastanenin Türkiye’de 
örnek teşkil edecek bir do-
nanımda hazırlandığını be-
lirtti. Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-

demir,  “Yeni Nesil Hastane-
mizin teknolojik kapasitesi, 
konfor düzeyi incelendiğin-
de Aydın için bir gurur kay-

nağı olacağını düşünüyoruz. 
Ülkemize ve Aydın’a hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.

Rektörümüz, inşaatı devam eden Rektörümüz, inşaatı devam eden 
Yeni Nesil Hastane Kompleksini Yeni Nesil Hastane Kompleksini 
ziyaret ettiziyaret etti

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 24 Şubat 2021 tarihinde inşaatı 
devam eden Yeni Nesil Hastane Kompleksini 

ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Rektörümüz, Rektörümüz, Turizm Değerlendirme Turizm Değerlendirme 
Toplantısına Toplantısına katıldıkatıldı

Vali Hüseyin Aksoy başkan-
lığında gerçekleşen toplan-
tıya Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’in 
yanı sıra, Kuşadası Kayma-

kamı Saadettin Yücel, Kuşa-
dası Belediye Başkanı Ömer 
Günel, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Doç. Dr. Mehmet 
Umut Tuncer, ilgili kurum ve 

kuruluşların yöneticileri ve 
davetliler katıldı. Toplantıda 
2021 yılı turizm sezonunun 
verimli geçmesi, sezonun 
sağlıklı ve düzenli yürütül-
mesi için yapılacaklar görü-
şüldü.

Verimli bir toplantı olduğu-
nu ifade eden Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir; Aydın’ın 
önemli bir turizm kenti ol-
duğunu ifade ederek; “Tüm 

dünyayı etkisi altına alan 
pandemi sürecine rağmen 
Aydın, turizmde iyi bir nok-
tada yer alıyor. 2020 yılında 
Aydın’da yaklaşık 1 milyon 
400 bin turist ağırlanmış. 
‘Gökyüzünün altındaki en 
güzel yeryüzü’ diye tanım-
lanan şehrimiz, yerli ve ya-
bancı turistler için adeta bir 
cennet. Biz üniversite olarak 
katkı noktasında üzerimize 
düşen her ne varsa yapmaya 
hazırız” dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 23 Şubat 2021 tarihinde Kuşadası’nda 
gerçekleşen 2021 Turizm Değerlendirme 

Toplantısına katıldı.
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Kaya Geri Dönüşüm Firmasından Kaya Geri Dönüşüm Firmasından 
görme engellilergörme engelliler için kitap desteği için kitap desteği

Etkinliğe; Üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, Sıfır Atık Ko-
ordinasyon Kurulu Üyeleri 
Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu, Dr. 
Öğr. Üyesi Korkmaz Yıldırım 
ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Eren Uz, Kütüphane ve Do-
kümantasyon Daire Başkan 
Vekili Özden D. Faydalıgül 
ve Kaya Geri Dönüşüm Fir-
masından Çevre Mühendisi 
Makbule Kaya katıldı.

Sıfır Atık Projesine destek 
anlamında yapılan kitap 
bağışının oldukça anlam-
lı olduğunu vurgulayan 
Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Aydın, “Topladığımız atıkla-
rın tesliminde anlaştığımız 
Kaya Geri Dönüşüm Firma-

sı, bu kapsamda geçtiğimiz 
2020 yılı sonunda özellikle 
kütüphane birimimizde 
önemli miktarda dönüşüm 
materyali elde edildi.  Bun-
ların neticesinde firma kü-
tüphanemizin ihtiyacı olan 
görme engellilerin kullana-
bileceği kitapları bize ba-
ğışladı. Kendilerine teşek-
kür ediyoruz. Bunun örnek 
olmasını isteriz. ” dedi.

Sıfır atık projesi kapsamın-
da yapılan çalışmaların 
öğrencilere örnek olmasını 
temenni ettiğini belirten 
Kaya Geri Dönüşüm Firması 
Çevre Mühendisi Makbule 
Kaya, “Aydın Adnan Mende-
res Üniversitesi, Aydın için 
birçok konuda örnek ola-
bilecek bir kuruluş; çünkü 

içinde çok fazla genç nüfus 
barındırıyor.  Sıfır atık kap-
samında da yeni başlanan 
projede kütüphaneden çı-
kan atıkları bizler aldık. Bu 
atıklar geri dönüşüme kat-
kı sağladılar. Bizde bunun 
karşılığında Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkan Vekili Özden D. Fay-
dalıgül’ün destekleriyle en-

gelli öğrencilerimize böyle 
bir katkı sağlamak istedik.” 
dedi.

Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Aydın, Kaya Geri Dönüşüm 
Firması Çevre Mühendisi 
Makbule Kaya’ya katkıla-
rından dolayı teşekkür bel-
gesi verdi.

Kaya Geri Dönüşüm Firması, 25 Şubat 2021 
tarihinde Üniversitemiz Recep Tayyip 
Erdoğan Kütüphanesine görme engelli 

öğrencilerimiz için kabartma yazılı kitap bağışında 
bulundu.
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Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi “Tarım Aletleri Sergi “Tarım Aletleri Sergi 
Salonu”Salonu” açılışı gerçekleşti  açılışı gerçekleşti 

Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan programa Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Koçarlı Kay-
makamı Ersin Tepeli, Koçar-
lı Belediye Başkanı Nedim 
Kaplan, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Mehmet Aydın ve 
Prof. Dr. Cumali Öksüz, Ko-
çarlı İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Mehmet Örnek, 

öğretim üyeleri ve sivil top-
lum kuruluşlarının temsilci-
leri katıldı.

Donanımlı mezunlarımız, 
ADÜ’yü bir cazibe merkezi 
haline getiriyor

Ziraat Fakültesi’nin geçmiş 
ve gelecek arasında kur-
duğu bu önemli köprünün, 
hem Ziraat Fakültesi’nin 

hem de tarımın ülkemizde 
nasıl geliştiğini anlamak 
açısından oldukça önemli 
olduğunu vurgulayan Üni-
versitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Geçmişi ile kurduğu bağı 
güçlendiremeyen toplum-

lar, bugünü yaşarken mut-
laka eksik kalacaklardır dü-
şüncesiyle mevcut oluşum 
gerçekleştirilmiştir. Övü-
nerek söylemem gerekir ki 
bu sergi Türkiye’de Ziraat 
Fakülteleri arasında bir elin 
parmaklarını geçmeyecek 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi bünyesinde 
kurulan, eskiden kullanılan ile günümüz 
teknolojisinin bir arada sergilendiği ‘Tarım 

Aletleri Sergi Salonu’ açılışı, 24 Şubat 2021 tarihinde 
gerçekleşti.
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sayıdadır. Ziraat Fakültemiz 
son dönemde çok önemli 
işler yapmaktadır. Öğren-
cilerimizin, sektörde diğer 
adaylardan bir adım önde 
olduklarının farkındayız. 
Eğitimin pratiğe geçişiyle 
daha donanımlı mezunlar 
vermeye de devam ediyo-
ruz. Tüm fakültelerimizde 
uygulamaya koyduğumuz 
bu süreç, Üniversitemizi de 
cazibe merkezi haline getir-
mektedir” dedi.

Geçmiş ile gelecek 
buluşuyor

Ziraat Fakültemizin 1800 
dekar alanda üretim yapan, 
Türkiye’de çiftlik içerisine 
kurulmuş tek fakülte oldu-
ğunu belirten Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, “Bugün Ziraat 
Fakültesi Tarım Aletleri Ser-
gi Salonu’nun açılışı bizim 
için çok kıymetli. Burada 
yaklaşık 76 parça tarım ale-
ti, geçmişle geleceği buluş-
turmaktadır. Bu sergiyle ta-
rımın gelişimini hem izliyor 
hem de zamanda yolculuğa 
çıkıyoruz. Tarihi binamızda  
gençlerimiz, ülkede tarı-
mın gelişimini bu kıymetli 
tarım aletleri üzerinden iz-
leyeceklerdir. Bu anlamda 
emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Özellikle 

pandemi sürecinde tarımın 
ve tarımsal üretimin ne ka-
dar önemli olduğunu çok 
daha iyi anladık. Fakültemi-
zin her zaman yanında ve 
destekçisi olacağımızı ifade 
etmek istiyorum. Hayırlara 
vesile olsun” dedi.

Öğrencilerimize geçmişi ve 
bugünü anlatacağız

Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi öncülüğünde tarımsal 

geçmişimize ve kültürümü-
ze sahip çıkmak çerçevesin-
de geliştirilen Tarım Aletle-
ri Sergi Salonu projesinin 
çok değerli olduğunu ifade 
eden Ziraat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. İbrahim Genç-
soylu, “Ziraat Fakültesi’nin 
açılışından bu yana en an-
lamlı günlerden birini yaşı-
yoruz. Nazilli Pamuk Araş-
tırma İstasyonu döneminde 
idari bina ve uzun yıllarda 
Fakültemize dekanlık binası 

olarak hizmet etmiş olan bu 
tarihi binanın sergi salonu 
olarak açılmasının mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Tarım Alet-
leri Sergi Salonu projesiyle 
hem kültürel geçmişimizin 
koruma altına aldık hem de 
bu değerlerin gelecek nesil-
lere aktarılması açısından 
üzerimize düşeni yaptık. 
Önümüzdeki zamanlarda 
buranın daha da genişletil-
mesi hedeflerimiz arasında 
yer almaktadır. Bu eserlerin 
toplanmasında emeği ge-
çen herkese teşekkür edi-
yorum ve sergi salonunun 
hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi.

Açılış konuşmalarının ar-
dından protokol üyeleri 
tarafından Tarım Aletleri 
Sergi Salonu açılış kurde-
lesi kesildi. Ziraat Fakülte-
si Araştırma ve Uygulama 
Çiftliği Müdürü Ahmet Ku-
laç, ziyaretçilere sergilenen 
tarımsal aletler hakkında 
bilgi verdi.
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Üniversitemiz 5 ayrı birimde Üniversitemiz 5 ayrı birimde Sıfır Sıfır 
Atık Atık Belgesi almaya hak kazandıBelgesi almaya hak kazandı

Üniversitemizin, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın En-
tegre Bilgi Sistemine beş 
ayrı başvuru gerçekleştiril-
diğini belirten Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Aydın, “Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi  olarak 
tüm birimlerimizde Sıfır Atık 
Yönetim Sisteminin sürdü-
rülebilirliğini sağlamayı, 
bu konuda akademik, idari 
personel  ve öğrenciler ile 
farkındalığı geliştirmeyi, 
kaynakların daha verimli 
kullanılması ve atık mikta-
rının azaltılmasını hedef-
liyoruz. Projemizle, yaşam 
tarzı ve davranış bilincinin 
oluşturulmasını amaçlayan 

Üniversitemiz, bu kapsamda 
hem ülke ekonomisine hem 
de çevreye katkı sağlamış 
olacaktır.” dedi.

Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Aydın, Merkez Kampüsteki 
tüm birimleri birleştirerek 
“Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi Kampüsü’, Ziraat 

Fakültesi ve Koçarlı Meslek 
Yüksekokulu’nun birleşti-
rilerek “Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi Güney 
Kampüsü”,  Nazilli Meslek 
Yüksekokulu, Nazilli Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu ve Nazilli Sümer 
Kampüsü Koordinatörlüğü 
birleştirilerek “Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi Sü-
mer Kampüsü”, Söke İşlet-
me Fakültesi ve Söke Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu birleştirilerek “Söke 
İşletme Fakültesi”ve “Söke 
Meslek Yüksekokulu” olarak 
gerçekleştirdikleri başvuru-

ların tamamında Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü tara-
fından temel seviyede “Sıfır 
Atık Belgesi” almaya hak ka-
zandıklarını söyledi.  

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Aydın başkanlı-
ğında çalışmalarını yürüten 
Sıfır Atık Koordinasyon Ku-
rulunda; Doç. Dr. Esin Poy-
razoğlu, Doç. Dr. Saime Se-
feroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk 
Göçmez, Dr. Öğr. Üyesi Engin 
Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz 
Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Eren Uz isimleri yer 
alıyor.

Üniversitemiz,  Sıfır 
Atık Yönetmeliği 
kapsamında 

gerçekleştirdiği 
çalışmalarla Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 
5 ayrı kampüste “Sıfır Atık 
Belgesi” ile ödüllendirildi.
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Üniversitemizin 21 kampü-
süne hizmet götürdüklerini 
ifade eden Avşar, pandemi 
dolayısıyla yatırımların dur-
madığını, daha çok çalışarak 
birçok projede finale yak-
laştıklarını ifade etti.
 
Yapı İşleri Teknik Daire Baş-
kanlığının 10 Mühendis, 2 
Mimar ve 17 Teknisyen ile 
büyük bir aile olduğunun 
altını çizen Avşar, “Bizim şu 
anda 4’ü merkezde olmak 
üzere toplam 21 kampüste 
507 bin metrekare kapalı 
alanımız var. Bunun yanın-
da 3 milyon 866 bin met-
rekare de açık alanımız var. 
Toplamda 4 milyon 373 bin 
metrekare alanda hizmet 
veriyoruz. İnşallah önümüz-
deki yıllarda kampüslerimi-
ze yeni binalar eklemeye 
devam edeceğiz. 21 Kam-
püs ile Türkiye’nin en büyük 
kampüs alanlarından birine 

sahibiz” dedi. 

Yapı İşleri Teknik Daire 
Başkanlığı, Üniversitemizde 
hangi hizmetleri üretir? 

Öncelikle bize yaptıklarımı-
zı anlatma fırsatı verdiğiniz 
için ADÜ Haber ailesine te-
şekkür ediyorum. Yapı İşleri 
Teknik Daire Başkanlığımız, 
Rektörlüğümüz bünyesin-
de gerek mevcut kampüs-
ler, gerekse yeni oluşacak 
kampüsler için arazi üret-
me, binaları projelendirme, 
yeni binaların ihalelerini 
yapma, bu binaların kontrol 
hizmetleri, mevcut bina-
ların onarımları, depreme 
karşı güçlendirme işlem-
leri, engelli kullanımına 
uygun hale getirilmesi ile 
ilgili tüm çalışmaları yü-
rütmektedir. Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi 4 
tanesi merkezde olmak üze-
re toplamda 21 kampüs ile 
hizmet vermektedir. Bu da 
benim bildiğim Türkiye’de-
ki en büyük kampüsü olan 
üniversitelerden biridir. 21 
ayrı kampüsün 21’i de bizim 
yetki alanımızdadır. Bakım-
ları, onarımları, alt yapıları, 
jeneratör, ısıtma, soğutma  
aklınıza gelebilecek tüm 
hizmetleri biz veriyoruz.  Bu 

hizmeti de 10 mühendisi-
miz, 17 Teknisyen/Tekniker 
arkadaşımız ve 2 mimar 
arkadaşımızla birlikte yü-
rütüyoruz. Geniş bir alana 
yayılmış olmanın dezavan-
tajları var ama biz bunu 
biraz daha çalışarak telafi 
etmeye çalışıyoruz.  Bizim 
şu anda toplam 21 kampüs-
te 507 bin metrekare kapalı 
alanımız var. Bunun yanında 
3 milyon 866 bin metreka-
re de açık alanımız var. Açık 
alanlar ile ifade ettiğim şey;  
spor tesisleri, öğrenciler için 
ayrılmış alanlar, kantinler, 
kafeler. Toplamda 4 milyon 
373 bin metrekare alanda 
hizmet veriyoruz. Bu alanı 
her sene arttırarak devam 
ediyoruz. İnşallah önümüz-
deki yıllarda yeni binalar 
eklemeye devam edeceğiz. 
Bununla birlikte kampüsle-
rin peyzaj işlerini de bizim 
birimimiz yürütüyor. Ağaç-
landırma, ağaç bakımı gibi 
çalışmaları da başkanlığı-
mız yürütmektedir.

2020 Yılı nasıl geçti, neler 
yapıldı? 

2020 yılında pandeminin 
verdiği olumsuzluklara rağ-
men biz işlerimizi yine de 
devam ettirmeye çalıştık. 

Her sektörde olduğu gibi 
bizim sektörde de bu bir 
takım yavaşlamalara, olum-
suzluklara sebep oldu ama 
bunu aştık. Bu yıl Eğitim Fa-
kültesi’nin yeni binasını hiz-
mete açtık. Eski binalarında 
hizmet veriyorlardı, onları 
yeni binalarına taşıdık. İk-
tisat Fakültesi, biliyorsunuz 
Tıp Fakültesi’nin içinde ve 
dersliklerdeydi, onlara yeni 
bina yaptık ve taşıdık. Mü-
hendislik Fakültesi’ne yeni 
bir laboratuvar yaptık. O da 
hizmete açıldı. Veteriner Fa-
kültemize hocalarımız için 
bir bina yaptık ve hizmete 
açtık. Psikiyatri binamız hiz-
mete girdi. Bir kısmı Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi olarak hizmet ve-
riyor. Onun dışında Merkezi 
Yemekhanemizin mutfağını 
yeniledik. Çok daha hijyenik, 
çok daha temiz bir hale ge-
tirdik mevcut yapıyı. Nazilli 
İsabeyli’de İktisat Fakülte-
miz var; onlara yeni bir bina 
yaptık. Onu da geçtiğimiz 
hafta hizmete açtık. Orada 
artık toplamda 2 bin 500 
öğrenci kapasiteli yeni bir 
binamız var. Bunun yanın-
da belki de yüze yakın da 
onarım işlerimiz oldu. Ku-
şadası’nda, Didim’de, Sümer 
Kampüsü’nde kısaca her 

Üniversitemiz Yapı 
İşleri Teknik Daire 
Başkan Vekili 

Adem Yavuz Avşar’ı ADÜ 
Haber Dergisinde konuk 
ettik. 

Yapı İşleri Teknik Daire Yapı İşleri Teknik Daire 

BaşkanıylaBaşkanıyla  Büyüyen Büyüyen 
Üniversitemiz, Kampüsler Üniversitemiz, Kampüsler 

ve Yatırımlar ve Yatırımlar ile ilgili ile ilgili 
Konuştuk… Konuştuk… 

Röportaj | Mertcan Çelik
Fotoğraf Kamera | Muammer Öztürk / Ali Rıza Varlı / Anıl Çağırdan

Video İçin Tarayın
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kampüste onarım işlerimiz 
devam etti yıl boyunca. 

2021-2022 yatırımları 
neler olacak, neler 
yapılacak? 

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in belirledi-
ği çizgide yeni yatırımlara 
devam ediyoruz. Hocamız 
sağ olsun bize çok destek 
veriyor. Şu anda bizim Tıp 
Fakültesi Hastanemizin ek 
binası tamamlanmak üze-
re. İnşallah 1 ay içinde onu 
da hizmete açacağız. Orada 
yaklaşık 300 yatak kapa-
sitesiyle hem bizim üni-
versitenin hem de Aydın’ın 
sağlık sorunlarına büyük bir 
çözüm getirmiş olacağız ya-
tak kapasitesi olarak. Ocak 
ayı içerisinde orayı açmayı 
planlıyoruz. Son aşamaya 
geldik, binadaki cihazların 
testleri yapılıyor. O da şu 
anki rakamlarla düşünürsek 
100 milyon TL’nin üzerinde 
bir yatırım. O bina da mev-
cut hastanemizde yapılma-
yan birçok şey de yapılacak; 
bir de A sınıfı bir bina,  A sını-
fı bir hastane olacak. Orada 
1 tanesi hibrit olmak üzere 
11 ameliyathanemiz var. 
Kemik İliği Transplantasyon 
Merkezi, Doku Nakli, Organ 

Nakli ve Tüp Bebek Mer-
kezleri olacak. Pandemiden 
dolayı bir takım gecikmeler 
yaşadık. Asıl amacımız Ka-
sım ayı sonunda bitirmekti 
ama hem yurt dışından ge-
len cihazların aksaması bizi 
yaklaşık 2 ay öteledi. Onun 
dışında Diş Hekimliği Fa-
kültemiz merkezde hizmet 
veriyor. Onlar da Sağlık Ba-
kanlığı’nın binalarında geçi-
ci olarak bulunuyor. Mevcut 
binalar esasen çok da uygun 
binalar değil, binalar yaşlı 
olduğu için kapasiteyi de 
büyütemiyoruz. Bu yüzden 
yeni bina inşaatına başla-
dık.  İnşallah 2 yıl içerisin-
de onları da yeni binasına, 
merkez kampüse taşıyaca-
ğız. Yeni yılda 2021 yılı için 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ile belirledi-
ğimiz bazı şeyler var. Birisi 
Veteriner Fakültesi’nin Hay-
van Hastanesi. Mevcut bina-
nın durumu hizmet vermeye 
çok uygun değil. Bu konuyu 
gündeme getirdik ve tek-
lifte bulunduk, inşallah o 
teklifimiz onaylanırsa onun 
inşaatına da başlayacağız. 
Tüm bu fiziki büyümeye da-
yalı olarak otopark alanın 
yetmeyeceği konusunda bir 
öngörümüz var. Bu yüzden 
kampüsümüze bir kapalı 

otopark planlıyoruz.  Hem 
yeni hastane binası ile be-
raber 2500 kişilik bir yurt 
da hizmete giriyor. Orada 
ciddi bir otopark sıkıntısı da 
başlayacak. Çok katlı kapalı 
otopark planı ile bu yoğun-
luğu aşmayı hedefliyoruz. 
Yatırım planında onu da 
teklif ettik. Bunlar Ocak ayı 
sonu gibi netleşecek. İnşal-
lah ondan sonra biz ihale 
çalışmalarına başlayacağız. 
Yine Eğitim Fakültemiz yeni 
binasına ek bir laboratuvar 
planı yapıyoruz. Onu da 
önümüzdeki sene bitirme-
yi planlıyoruz. Projelerimiz 
gelen ödenekler doğrultu-
sunda ve rektör hocamızın 
da  talimatına göre devam 
edecek. 

Türkiye bir deprem 
ülkesi; Aydın da aktif 
ve diri fay hatları 
üzerinde bir bölgede yer 
alıyor. Depremle ilgili 
binalarımızın durumu 
nedir?

Bu konu hem güncel, hem de 
bana sorarsanız en önemli 
konu. Çünkü Aydın’da yük-
sek riskli illerden biri. Biz, 
son İzmir depreminden 
sonra 21 kampüsümüzdeki 
binaların tamamında var-
sa oluşmuş hasarlarla veya 
ileride oluşabilecek ha-
sarlarla ilgili bir inceleme 
yaptık. Binalarımızın hemen 
hemen hiçbirinde ciddi bir 
hasar oluşmadı. Hepsinde 
kontrollerimizi yaptık, bir 
yandan da Ocak ayı ile be-
raber depreme dayanıklılık 
testi yapılmamış binaları-
mızın testlerine başlıyoruz. 
İnşallah 2-3 aylık süreçte 
öncelikle merkez kampüs 
olmak üzere tüm binaların 
testlerini almış olacağız. 
Bizim yaptığımız ön çalış-
malarda şu anda depreme 
dayanaklı olmayan binamız 

yok. Tabii bunu daha geliş-
miş tekniklerle; karotları 
alınarak, röntgenleri çeki-
lerek binaların denetimini 
başlatacağız. Ondan sonra 
eğer güçlendirme isteyen 
binalarımız varsa güçlendir-
melerini yapacağız. Şu anda 
acil boşaltılması gereken 
veya acil yapılması gereken 
bir binamız yok. Bu konuda 
öğrencilerimiz ve persone-
limiz gönül rahatlığıyla bi-
naları kullanabilirler. 

Mevcut yapı stokumuzda 
engelli bireyler için 
çalışmalarımız ne 
aşamada?

Biz bu konuda oldukça 
hassasız. Engelli bireylerin 
ulaşımı bizim için deprem 
kadar önemli unsurlardan 
biri. Binalarımızın tamamın-
da engelsiz yaşam alanları 
oluşturmak için çalışmala-
rımız sürüyor. Engelli asan-
sörleri yapıyoruz. Rampalar 
ve kolay kullanım için tuva-
let ve lavabolar yapıyoruz. 
Yeni binalarımızın yanı sıra 
eski binalarımız için de bu 
kullanışlılığı gerçekleştir-
mek adına projelerimiz sü-
rüyor. Yani bir engelli bir bi-
reyimiz girdiği binanın her 
alanından faydalanabilmeli. 
Yeni açtığımız kütüphane 
binamız bu anlamda Türki-
ye’de ödüllü bir bina. Hem 
ortopedik engelli vatan-
daşlarımız hem de görme 
engelli vatandaşlarımız için 
her türlü imkân var. Diğer 
binaları da o aşamaya ge-
tirmek en önemli projeleri-
miz arasında. Rektör hocam 
hem deprem riski hem de 
engelli bireylere sağladığı-
mız fiziksel alan konusun-
da çok hassas. Sürekli bu 
konularda bizden talepleri 
oluyor. İnşallah önümüzde-
ki sene de bu çalışmaları da 
tamamlayacağız.
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Pandemi döneminde öğ-
rencileriyle uzaktan eğitim 
kanalıyla eğitime devam e 
den okulda, öğretim üyele-
ri teorik bilgilerin yanında 
pratik mutfak dersiyle öğ-
rencilerinin gelişimine katkı 
sağlamaya devam ediyor. 

Davutlar MYO Müdürü Doç. 
Dr. Aziz BOSTAN ve ekibiyle 
hem keyifli bir söyleşi ger-
çekleştirdik, hem de proje-
leriyle ilgili bilgi aldık...

Davutlar Meslek 
Yüksekokulu ne zaman 
kuruldu?

Davutlar Meslek Yükseko-
kulu 2012 yılında Davutlar 
halkının destekleri, Veli Kut-
lu ve rahmetli Emine Kut-
lu’nun destekleri  ile inşa 
edilmiş. 2014-2015 eğitim- 

öğretim yılında da açılmış-
tır.  Bu nedenle de binamı-
zın yapılışında başta  Veli 
Kutlu olmak üzere rahmetli 
Emine Kutlu’yu da burada 
rahmetle anıyoruz. 

Hangi bölümlerimiz var ?

Davutlar Meslek Yükseko-
kulu iki bölüm üzerinde 
kurulmuş; Ulaştırma Otel, 
Lokanta ve İkram Hizmet-
leri Bölümü.Ulaştırmada-
ki programlarımız şu anda  
aktif değil, daha çok otel, 
lokanta, ikram hizmetleri 
altında programlarımız açık. 
Bunlar, Turizm ve  Otel   İş-
letmeciliği Yönetimi, Aşçılık 
Bölümü, İkram Hizmetleri 
ve Ekmekçilik ve Pastacılık 
Bölümü açılmıştır.  Ekmekçi-
lik ve Pastacılık Bölümünde 
öğretim elamanı olmadığın-

dan dolayı  şu anda öğrenci 
alamıyoruz. 

Kontenjanlarımız nedir 
bölümlerle ilgili? 

Biz aslında üniversite ola-
rak bazı meslek yükseko-
kullarının belirli alanlarda 
uzmanlaşmasını istiyoruz, 
Üniversitemizin misyonu 
bu. Biz de Davutlar Meslek 
Yüksekokulu’nu Turizm ko-
nusunda uzmanlaştırmak 
istiyoruz. Buna bağlı ola-
rak Turizm ve Animasyon 
Bölümü, yeni program ola-
rak yine Rehberlik Bölümü 
ve eğer   uygun görülürse 
Sağlık Turizmi Önlisans 
Programını burada  açmayı 
düşünüyoruz. Hali hazırda 
400’e yakın öğrencimiz var. 
Kontenjan sayılarımızda el-
lişer kişi ile sınırlandırılmış 
durumda. 

Mezunlarımızın istihdam 
durumu nedir ? 

Öğrencilerimiz aslında me-
zun olmadan iş imkânı bu-
lan şanslı öğrencilerden. 2 

yıl içerisinde hem okulu-
muzdaki uygulama alanları-
nın fazla olması hem de bu 
konuda deneyimli hocaları-
mızın olması onlar için çok 
önemli bir artı. Sektörle iş-
birliğimiz sayesinde öğren-
ciyken çalışma fırsatı bul-
dukları işlerde deneyimleri 
açısından kendilerine mu-
azzam katkı sağlıyor. Böy-
lelikle mezun olduklarında 
aslında işleri de hazır hale 
gelmiş oluyor. Övünerek 
söylemeliyim ki okulumuz-
da istihdam sorunu yok.

Turizm okullarında 
akademik takvim öğrenciler 
için bir sorun, bu sorunu 
nasıl çözdünüz? 

Aslında 2 yıl öncesine ka-
dar bu sorunu biz de yaşı-
yorduk; ancak yaptığımız 
düzenlemelerle akademik 
takvim ile sezonu ayarladık. 
Böylelikle öğrencilerimiz 
için bu büyük sorunu or-
tadan kaldırdık. Belirlenen 
akademik takvimin turizm 
sezonu baz alınarak oluştu-
rulması gerektiğini Rektörü-

Y urtiçi ve yurtdışı fuar ve yarışmalarda 
adından sıkça söz ettiren Üniversitemizin 
Davutlar MYO Müdürü Doç. Dr. Aziz BOSTAN 

ile Gastronomiyi, Turizmi ve gerçekleştirmeyi 
planladıkları projeleri konuştuk. 

Davutlar MYO’da Davutlar MYO’da 

Hedef  Hedef  İhtisas İhtisas 
OkuluOkulu  Olmak  Olmak  
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müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’e ilettik, hocamızın 
da katkılarıyla bu sorun çö-
züldü. Sınavlarıyla birlikte 
öğrencilerimiz için Mayıs’ın 
30’u itibariyle eğitim öğre-
timimiz tamamlanış oluyor. 
Yani turizm mevsiminin yo-
ğun olduğu dönemlerde öğ-
rencilerimiz turizmin içinde 
kendilerini geliştirme fırsatı 
buluyor. Teorik eğitimi pra-
tiğe döküyorlar, böylelikle 
mezun olduklarında diğer 
adaylardan bir adım önde 
oluyorlar. 

Okulumuzun akademik 
kadrosunu bize tanıtır 
mısınız hocam? 

Okulumuzda şu anda 9 öğ-
retim elemanımız var. 9 
Öğretim elemanı içerisinde 
bir Dr. Öğr üyesi, 1 Dr. Öğr. 
Görevlisi bulunuyor. Tüm 
öğretim elemanlarımız yük-
sek lisansını tamamlamış ve 
doktora eğitimlerine devam 

eden, gerçekten meslek de-
neyimi olan arkadaşlarımız. 
O nedenle Davutlar Mes-
lek Yüksekokulu akade-
mik eleman açısından iyi 
bir durumda. İnşallah yeni 
programlar açıldığında yeni 
öğretim elemanları da ala-
rak daha da güçlü bir hale 
geleceğiz. 

Davutlar Meslek 
Yüksekokulu pandemi 
sürecinde özellikle uzaktan 
eğitim konusunda nasıl bir 
duruş sergiliyor? 

Üniversitemizin uzaktan 
eğitim konusundaki başa-
rısından avantaj olarak biz 
de faydalanıyoruz. Internet 
ağı olsun, bilişim sistemleri 
olsun uzaktan eğitim prog-
ramlarına çok çabuk adapte 
olduk. Mutfak uygulamaları-
mızı bile uzaktan eğitim ile 
gerçekleştirme olanağına 
sahibiz. “Nasıl yapacağız?” 
konusunda çok gel-gitleri-

miz olmuştu ancak onu da 
başardık. İçinden geçtiğimiz 
bu zor dönemlerde öğrenci-
lerimizin uzaktan eğitimle 
de olsa  hep yanındaydık.. 

Davutlar Meslek 
Yüksekokulu festivallerde 
ve yemek yarışmalarında 
hep adından söz ettiriyor. 
Başarının sırrı nedir? 

Biz okul olarak, eğitim-öğ-
retimimizi aksatmadan, he-
men hemen her yıl 2 tane 
yurtdışı uluslararası fuara 
ve yarışmalara katılıyoruz. 
Hepsinden de mutlaka bir 
madalya ile ya da derece 
ile dönüyoruz.  Bu bizim 
için bir gurur kaynağı. Hem 
de üniversitemizi hem de 
Aydın’ı tanıtma noktasında 
güzel işlere imza atıyoruz. 
Bu işin sırrı; akademik per-
sonelimizin özverisi, öğren-
cilerimizin mesleklerine 
olan tutkusu.  

Okulumuz sosyal 
sorumluluk projeleriyle de 
adından söz ettiriyor, neler 
yapıyorsunuz?  

Davutlar Meslek Yükseko-
kulu öğrencileri aslında çok 
şanslı. Çünkü akademik per-
sonelimiz gerçekten genç, 
dinamik ve öğrencilerimizi 
doğru şekilde yönlendiri-
yor. Bu bağlamda biz he-
men hemen her yıl mutlaka 
yaşlılarımızın olduğu huzu-
revlerini, engelli köyümüzü 
ziyarete gidiyoruz ve orada 
çeşitli programlar gerçek-
leştiriyoruz. Yine barınak-
lara giderek orada çeşitli 
projeler gerçekleştiriyoruz.  
Minik dostlarımızın da ya-
nında olarak sorumluluk-
larımızı yerine getiriyoruz. 
Hayata dair güzel şeyleri 
de burada öğrencilerimizle 
gerçekleştiriyoruz. 



ADÜ HABER    ŞUBAT 202116

SAĞLIK

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi 
ve Onkolojisi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mediha 
Akcan, Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre 

her yıl 300.000 çocuğun kanser tanısı aldığını, 80.000 
çocuğunda kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini 
belirterek 15 Şubat ‘Dünya Çocukluk Çağı Kanseri 
Günü’ dolayısıyla bilgi verdi.

15 Şubat15 Şubat  ‘Dünya ‘Dünya 
Çocukluk Çağı Çocukluk Çağı 
Kanseri Günü’Kanseri Günü’  

Dr. Öğr. Üyesi MEDİHA AKCAN
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Gelişmiş ülkelerde çocuk-
luk çağı ölüm nedenlerine 
bakıldığında ikinci sırada 
kanserin geldiğini belirten 
Dr. Öğr. Üyesi Mediha Akcan, 
“Çocukluk çağı kanserleri 
konusunda farkındalığı ar-
tırmak için 15 Şubat ‘Dün-
ya çocukluk çağı kanseri 
günü’ olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizde de her yıl 3000-
3500 çocuk yeni tanı alır-
ken, çocukluk çağı ölümleri 
nedenlerine bakıldığında 
kanserler ilk dört içinde yer 
almaktadır.” dedi. 

Kanseri vücudun herhangi 
bir yerinde hücrelerin kont-
rolsüz şekilde çoğalmaları 
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olarak tanımlayan Dr. Öğr. 
Üyesi Mediha Akcan, “Ço-
cukluk çağında erişkinler-
den farklı olarak daha çok 
embriyonel tipte kanserler 
görülmektedir. Maalesef 
çoğu çocukluk çağı kanse-
rinin nedeni bilinmemek-
tedir. Bu nedenle çocuk-
luk çağı kanserleri için bir 
tarama programı yoktur. 
Çocukluk çağında en sık 
kan kanseri olarak bilinen 
lösemiler ve lenf bezi kan-
seri olan lenfomalar gö-
rülmektedir. Çocukluk çağı 
kanserleri her yaşta görü-
lebilmesine rağmen özel-
likle embriyonel kanserler 
ilk beş yaş içerisinde daha 
sık görülmektedirler.” ifade-
leriyle çocukluk çağında sık 
görülen kanserleri aktardı.

Çocukluk çağı kanserlerin-
de kanserin alt tipine göre 
ilaç tedavileri (kemotera-
pi), ışın tedavisi (radyote-
rapi), cerrahi tedaviler, kök 
hücre nakilleri ve bunların 
değişik kombinasyonları 
kullanıldığını belirten Dr. 
Öğr. Üyesi Mediha Akcan, 
“Erken tanı ve son yıllarda 

tanı-tedavilerde, destek te-
davilerindeki gelişmelerle 
birlikte kanserli çocukların 
%70-80 civarında iyileşti-
ğini söyleyebilmek müm-
kündür. Ama hedefimiz tabii 
bu rakamların daha da yük-
selmesini sağlayabilmek-
tedir. Bu başarılı sonuçları 
sağlayabilmek için önemli 
basamaklardan biri çocuk-
luk çağı kanserlerindeki 
farkındalığı artırarak erken 
tanının sağlanmasıdır. Bu 
nedenle sevgili anneler-ba-
balar; çocuğunuzda açık-
lanamayan kilo kayıpları, 
kemik ağrısı, yürümeye baş-
lamış bir çocuğun yürümeyi 
reddetmesi, halsizlik, yor-
gunluk, kansızlık, son dö-
nemde sık enfeksiyon veya 
iyileşmeyen enfeksiyonlar, 
kolay morarma, karın şiş-
liği, vücudun herhangi bir 
yerinde ele gelen şişlikler,  
boyunda, koltuk altında, 

kasık bölgesinde ele gelen 
bezeler, özellikle sabahları 
olan şiddetli baş ağrısı ve 
eşlik eden fışkırır tarzda 
kusma ve son dönemde 
olan kişilik değişiklikleri 
ve okul başarısında düşme 
belirtileri varsa mutlaka bir 
çocuk doktoru veya çocuk 
hematoloji-onkoloji heki-
mine başvurmayı ihmal et-
meyiniz. Bu belirtiler başka 
hastalıkların da ilk belirtisi 
olabilir. Ama bu belirtiler 
varsa mutlaka bir hekim 
tarafından değerlendirme 
yapılıp kanser tanısı dış-
lanmalıdır.” sözleriyle be-
lirtiler hakkında bilgi verdi.
 
Kanser tedavi sürecinin 
kanserin alt tipine göre 
süresinin değişmesiyle 
birlikte meşakkatli bir sü-
reç olduğunu belirten Dr. 
Öğr. Üyesi Mediha Akcan, 
“Tedavi süreci tekrarlayan 
kereler hastane yatışlarını 
gerektirmektedir. Kemote-
rapi tedavisinin çocukları 
psikolojik olarak en fazla 
etkileyen yan etkileri saç 

dökülmesi ve enfeksiyonla-
ra yatkınlık nedeniyle mas-
ke takma zorunluluğudur. 
Kanser bulaşıcı bir hastalık 
değildir. Fakat hem hasta-
lığın kendisi hem de uygu-
lanan tedavilerin bağışıklık 
sistemini etkilemesi nede-
niyle hastalar enfeksiyon-
lara daha yatkın hale gel-
mektedir.” dedi. 

Kanserle mücadelenin sa-
dece hasta ve ailelerini 
ilgilendiren bir konu olma-
dığını ulusal ve uluslararası 
erken tanı ve tedavi planla-
ma stratejilerinin oluştu-
rulması gerektiğini vurgu-
layan Dr. Öğr. Üyesi Mediha 
Akcan, “Bu süreçte aileleri-
mizin  - çocuklarımızın her 
türlü maddi - manevi deste-
ğe ihtiyacı vardır. Unutma-
yınız ki kanserle mücadele 
eden her çocuk bir süper 
kahramandır. Kanserli ço-
cuklarımıza sağlıklı umut 
dolu bir gelecek sağlaya-
bilmek için herkesin deste-
ğini bekliyoruz. “ sözleriyle 
açıklamalarına son verdi.
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Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi 
Nefroloji Bilim 

Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Yavuz Yeniçerioğlu, 
2006 yılından bu yana 
her yıl mart ayının 2. 
perşembe gününün 
“Dünya Böbrek Günü” 
olarak kutlandığını 
belirterek böbrek sağlığı 
hakkında bilgi verdi.

Kronik Böbrek Kronik Böbrek 
Hastalığı Hastalığı küresel bir küresel bir 

salgın halini almış önemli birsalgın halini almış önemli bir  
halk sağlığı sorunuhalk sağlığı sorunu

 Prof. Dr. YAVUZ YENİÇERİOĞLU
Tıp Fakültesi

Nefroloji Bilim Dalı Başkanı

Her yıl dernekler, sağlık 
hizmet sunucuları ve sivil 
toplum örneklerinin böbrek 
sağlığı, böbrek hastalıkları, 
korunma yolları gibi konu-
lar hakkında, halka yönelik 
bilgilendirici toplantılar-et-
kinlikler düzenlendiğini ifa-
de eden Prof. Dr. Yavuz Yeni-
çerioğlu, bu yılın temasının  
“Herkes için böbrek sağlığı 
ve böbrek hastalığı ile ya-
şamak” olduğunu belirtti ve 
“Geçtiğimiz yıllarda bu kap-
samda yüz yüze etkinlikler 
yapılmakta iken bu yıl, her 
alanda olduğu gibi, etkin-

likler basın bildirgesi veya 
online toplantı formatın-
da olacaktır. Türk Nefroloji 
Derneği tarafından düzen-
lenecek olan kapsamlı has-
ta toplantısı, 11 Mart 2021 
tarihi, 14.30-17.30 saatleri 
arasında http://www.nefro-
lojitv.org/ adresinde yayın-
lanacaktır.” dedi.

Kronik böbrek hastalığının, 
küresel bir salgın halini al-
mış olan önemli bir halk 
sağlığı sorunu olduğunu 
belirten Prof. Dr. Yavuz Yeni-
çerioğlu, “Tüm dünyada eriş-

kinlerin yaklaşık % 10’nda 
böbrek hastalığı bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Türk 
Nefroloji Derneği’nin ger-
çekleştirdiği bir çalışmada, 
Ülkemizde her 7 erişkinden 
birisinin kronik böbrek has-
tası olduğu gerçeğini ortaya 
koymaktadır. Ne yazık ki, 10 
hastadan sadece biri tanısı-
nın farkındadır.” dedi.

Böbrek hastalığı gelişim 
riskini azaltan yaşam tarzı 
değişiklikleri benimsenmeli

Böbrek hastalığı gelişim 
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riskini azaltan yaşam tarzı 
değişikliklerinin, toplum ta-
rafından benimsenmesi ve 
uygulanmasının hastalığın 
büyük oranda kontrolünü 
sağlayacağını vurgulayan 
Yeniçerioğlu, “Hastalığın 
kontrolünün sağlanması 
için düzenli egzersiz yap-
malı, sağlıklı beslenmeli, 
ideal vücut ağırlığımızı ko-
runmalıyız. Ayrıca;  tuz tü-
ketimi azaltılmalı, yeterli su 
içilmeli, bilinçsiz ilaç kulla-
nımından kaçınılmalı, sigara 
ve aşırı alkol tüketilmemeli-
dir.” dedi. 

Risk altındaki bireyler 
düzenli aralıklarla 
taranmalı 

Kronik böbrek hastalığı ge-
lişimi için risk altındaki bi-
reylerin düzenli aralıklarla 
taranmasının erken tanı ile 
ilerleyici böbrek hastalığı 
gelişimini engelleyebildi-
ğini ifade eden Yeniçerioğ-
lu, “İdrar yaparken yanma, 
sık idrar çıkma, gece idrara 
çıkma, kanlı idrar yapma,  
çay-rengi-kola rengi idrar 
yapma, yan ağrısı, işeme 
güçlükleri gibi yakınmalar 
da böbrek hastalıklarına 
işaret edebilir. Ayrıca; böb-
rek hastalığı nedeni, böbrek 
hastalığının evresine bağlı 
olarak çok farklı yakınmalar 
da böbrek hastalığı seyrinde 
görülebilir.” sözleriyle belir-
tiler hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğ-
lu, şeker hastalığı, tansiyon 
yüksekliği, kalp-damar has-
talıkları, obezite, ileri yaş, 
ailede böbrek hastalığı var-
lığı ve böbrek taş hastalığı-
nın kronik böbrek hastalığı 
gelişimi için risk faktörleri 
olduğunu vurgulayarak bu 
riskleri taşıyan bireylerin 
ivedilikle ve düzenli peri-
yotlarda kontrollerini yap-
tırmaları gerektiğini söyledi.

Erken tanı ile hastalık 
ilerlemesinin engellenmesi 
sağlanacaktır

Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu, 
“Bu yılın teması her yerde 
herkes için böbrek sağlığı 
ve böbrek hastalığı ile ya-
şamaktır. Herkes için böb-
rek sağlığı, risk grubundaki 
yaşam tarzı değişiklikleri 
ve riskli grupların düzen-
li kontrolü ile mümkün 
olacaktır. Erken tanı ile 
hastalık ilerlemesinin en-
gellenmesi-yavaşlatılması 
sağlanacaktır.  Böbrek sağ-
lığı ve hastalıkları hakkında 
farkındalığın arttırılması, 
bu amaca hizmet eden en 
önemli basamaklardan biri-
dir.” sözleriyle erken tanının 
önemine vurgu yaptı.
Ülkemizde her 7 erişkin bi-
reyden birinde farklı aşama-
larda böbrek hastalığının 
mevcut olduğunu belirten 
Yeniçerioğlu, “Bu hastalıkla-
rın bazıları iyi seyirli olmak-

la beraber, bazıları tedavisiz 
bırakıldığında son dönem 
böbrek yetmezliğine kadar 
ilerleyebilir. Son dönem 
böbrek yetmezliği; böbrek-
lerin artık, vücudun sağlıklı 
yaşamını sürdürebilmesi 
için gereken fonksiyonları 
gösteremediği ve böbrek 
fonksiyonlarını değişen de-
recelerde yerine koyacak 
tedavilere ihtiyaç duyulan 
dönemleri ifade etmektedir. 
Böbrek yerine koyma teda-
vileri dediğimiz bu tedaviler, 
böbrek nakli, hemodiyaliz 
ve periton diyalizidir. Ülke-
mizde, 80.000’in üzerinde 
hasta böbrek yerine koyma 
tedavileri ile yaşamlarını 
idame ettirmektedir.” dedi.
Böbrek hastalığı tanısı al-
manın, hasta ve çevresi için 
büyük önem arz ettiğini 
vurgulayan Yeniçerioğlu, 
“Özellikle ileri evre böbrek 
hastalıklarında, hasta ve 
çevresinin, günlük hayata, iş 
yaşamına katılımı, seyahat, 
sosyalleşme, beslenme gibi 
alışkanlıkları olumsuz etki-
lenmektedir. Bunların yanı 
sıra, hastalığa bağlı yakın-
malar da halsizlik, ağrı, bu-
lantı, çabuk yorulma, bilişsel 
değişiklikler de hasta ve 
çevresinin yaşamını olum-
suz etkiler. Diyaliz tedavile-
ri, ilaç kullanımları, süreçte 
gelişen ek komplikasyon ve 
yan etkiler de, bazı hasta 
gruplarında hayatı zorlaştı-
rabilir.” sözleriyle hastalığın 

etkileri hakkında bilgi verdi.

Bakış açımızı değiştirerek 
bu tedavi ile sunulanların 
farkına varabiliriz 

Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu, 
“Başlangıçta hastalık hali 
kabul edilmezken, izleyen 
dönemlerde yılgınlık gelişe-
bilir. Ardından sürecin kabu-
lü ile hasta yaşamın devam 
ettiğinin farkına vararak 
sürece uyum sağlar ve yeni 
normallerle hastalığı ile ya-
şamayı öğrenir. Hasta odaklı 
yaklaşım, çevre desteği ve 
gereğinde psikolog desteği 
bu sürenin en kısa zamanda 
ve sorunsuz olarak aşılması-
nı sağlayabilir. Bazı hastala-
rımız bu tedavileri düşman 
görmekte ve her şeyden 
sorumlu tutmaktadır. Bakış 
açımızı değiştirerek bu te-
davi ile sunulanların farkına 
varabiliriz.” dedi.

Böbrek sağlığımız için ya-
şam tarzı değişiklilerini 
özümseyip, riskli grupların 
periyodik kontrollerinin 
sağlanması durumunda, 
toplum böbrek sağlığında 
anlamlı düzelmelerin sağla-
nacağını ifade eden Prof. Dr. 
Yavuz Yeniçerioğlu,  böbrek 
hastalıkları ile ilgi olabile-
cek yakınmaların varlığında, 
ivedilkle bir hekime başvur-
manın son derece önem-
li olduğunu vurgulayarak 
açıklamalarına son verdi.
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ADÜSEM 2020 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleşti
 Üniversitemiz Sürekli 

Eğitim Merkezi (ADÜSEM) 
Yönetim Kurulu Toplantı-
sı, 21 Ocak 2021 tarihinde 
gerçekleşti.
ADÜSEM’in 2020 yılı faali-

yetlerinin değerlendirildiği 
toplantıda, pandemiyle mü-
cadele kapsamında  gerekli 
ilave tedbirler alınarak ça-
lışmalara devam edildiği, 
2020 yılında toplam 29 

adet eğitimle, 1542 kişinin 
eğitim aldığı ve kişi bazın-
da değerlendirdiğinde eği-
tim saati toplamının 35788 
saat olduğu belirtildi. 

Değerlendirme sonucunda 
2020 yılı ADÜSEM etkinlik-
lerinde, ADÜSEM ile Nazilli 
İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültesi (İİBF) Dekanı, Muha-
sebe-Finansman Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf 
Kaderli’nin birlikte yürüttü-
ğü Temel Düzey Borsa Eği-
timlerinin ön plana çıktığı 
ifade edildi. Temel Borsa ve 
Türev Piyasalar Eğitimleri; 
İstanbul, Ankara, Antalya, 
Adana, Bursa, Aydın, Konya, 
ve İzmir’i de kapsayan Tür-
kiye’nin çeşitli illerinde ka-
tılımcıların yoğun ilgisiyle 
17 kez gerçekleşti.

ADÜSEM Müdürü ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 

Aydın, Üniversitemize ve 
ADÜSEM birimine yaptığı 
katkılardan dolayı borsa 
eğitimini düzenleyen Prof. 
Dr. Yusuf Kaderliye’ye te-
şekkür belgesi ve çiçek tak-
dim etti.

Üniversitemizin Finans 
alanında bir marka olma-
sı yolunda ADÜSEM Temel 
Borsa Eğitimlerinin 2021 
yılında da devam edeceğini 
belirten Nazilli İİBF Dekan 
V.  Prof. Dr. Yusuf Kaderli, 
“Üniversitemizin merkez 
eğitim birimi olan ADÜ-
SEM sayesinde yatırımcı 
adaylarının ve yatırımcıla-
rın bulundukları şehirlere 
eğitimi götürmüş olmaktan 
memnuniyet duyuyoruz.” 
dedi. Kaderli,  Türkiye ça-
pında birçok ilde yeni borsa 
eğitim takviminin adaylara 
duyurulacağını da sözleri-
ne ekledi.

Üniversitemiz Hastanesinde yeni nesil genom dizileme 
sistemi uygulanmaya başlandı

 Üniversitemiz Hastanesi 
Genetik Hastalıkları De-
ğerlendirme Merkezi’nde, 
Başhekimliğin katkısıyla, 
Yeni Nesil Genom Dizile-
me (NGS-Next Generation 
Sequencing) Sistemi uygu-
lamasına başlandı.

Tüm NGS panellerinin mev-
cut olduğu Üniversitemiz 
Hastanesinde, likit biyopsi 
dahil, her türlü biyolojik 
materyalden NGS analizi 
yapılmaktadır. Hastane-
mizde ayrıca piyasada veya 
test listesinde mevcut ol-
mayan gen analizi panel-
lerinin isteğe göre Prof. Dr. 
Gökay Bozkurt tarafından 

tasarlandığı belirtilerek; 
Premature Ovaryen Yet-
mezlik (Erken Menapoz) 
NGS Gen Panelinin sadece 
Üniversitemiz Hastanesin-
de bulunduğu ifade edildi.  

Hastanemizdeki tek Tıbbi 
Genetik Uzmanı Prof. Dr. 
Gökay Bozkurt tarafından, 
olgunun Pedigri Analizi ve 
kliniğinin birlikte değer-
lendirilerek, NGS sonuçla-
rının Bioinformatik Analizi 
yapıldığı belirtildi. NGS 
sonuçlarının gerektiğinde 
DNA dizilemede altın stan-
dart olan Sanger Dizileme 
(Sanger Sequencing) Yön-
temi ile de doğrulandığını 

belirten Prof. Dr. Gökay Boz-
kurt, Üniversitemiz Genetik 
Hastalıkları Değerlendirme 
Merkezi’nin çevre il ve ilçe-

lerdeki kamu hastanelerine 
ve özel hastanelere de hiz-
met verdiğini ifade etti.
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Üniversitemiz ile OKT Trailer arasında iş birliği  
protokolü imzalandı

 Üniversite- sanayi iş bir-
liği kapsamında Üniversite-
miz ile OKT Trailer arasın-
da, 3 Şubat 2021 tarihinde 
Rektörlük Makamında iş 
birliği protokolü imzalandı. 
Koçarlı Meslek Yüksekoku-
lu (MYO) Üretimde Kalite 
Kontrol Programı öğren-
cilerinin hem eğitim hem 
de istihdamının gerçekleş-
mesini sağlayacak proje ile 
Aydın’da bir ilkin gerçek-
leşmesini sağlayan proto-
kol, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, Koçarlı MYO Müdü-
rü Doç. Dr. Onur Yılmaz ve 
OKT Trailer Genel Müdürü 
Hakan Maraş arasında im-
zalandı. 

İmza Törenine OKT Trailer 
İnsan Kaynakları Müdürü 
Kazım Önder, Organizasyo-
nel Gelişim Uzmanı Meh-
met Sadi Nakiboğlu, Koçar-
lı MYO Müdür Yardımcıları 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Engin 
Tüzün ile Öğr. Gör. Ayfer 

Ergezen, Üretimde Kalite 
Kontrol Programı Öğretim 
Elemanları Öğr. Gör. Evren 
Barış Kayhan, Öğr. Gör. Ümit 
Narince ve Öğr. Gör Evrim 
Çevik katıldı. 

Protokol ile Koçarlı MYO 
Makine ve Metal Tekno-
lojileri Bölümü Üretimde 
Kalite Kontrol Programı 
öğrencilerini iş hayatına 
hazırlamak ve mezun ol-
duktan sonra OKT Trailer 
’da istihdamlarını sağlamak 
amacıyla pratik eğitim, uy-
gulama becerisi ve katma 
değer üretebilecekleri yet-
kinliklerin kazandırılması 
amaçlanıyor.  

Sanayi ile Üniversitemiz 
bölümleri arasındaki bu tür 
iş bilirliklerinin çok önemli 
olduğunu vurgulayan Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir; öğ-
rencilerimizin mesleğinde 
uzmanlaşmış bireyler ola-
rak iş hayatına başlamala-

rı açısından bu çalışmanın 
büyük bir avantaj olduğunu 
ifade etti. Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir; “Öğren-
cilerimizin çalışma süresi 
boyunca OKT Trailer şirke-
ti içerisindeki tüm sosyal 
haklardan yararlanması ve 
ücret desteğinin yanı sıra, 
mezun olduktan sonra tam 
zamanlı olarak istihdam 
edilmesi, çok önemli bir 
fırsat. Öğrencilerimizin me-
zun olmadan tercih edil-
meleri de bizler için gurur 
verici OKT Trailer’a destek-
lerinden dolayı teşekkür 
ederim.” dedi.

Üniversite sanayi iş birliği-
ne şirket olarak çok önem 
verdiklerini belirten OKT 
Trailer Genel Müdürü Ha-
kan Maraş; “İlimizin de-
ğeri olan Üniversitemize 
ve bölge sanayisine katkı 
sağlamaktan, sanayinin en 
büyük ihtiyacı olan mes-
leğinde uzman çalışan ih-

tiyacının karşılanması için 
destek vermekten mutluluk 
duyuyoruz. Teorik eğitim 
gören öğrencilerimizin pra-
tik eğitim ile desteklenip iş 
tecrübesi edinerek mesle-
ğinde uzmanlaşmış birey-
ler yetiştirmeyi, firmamıza 
ve ülkemize katkı sağlama-
yı kendimize amaç edindik. 
Bu projenin haricinde çok 
yakında makine ve metal 
sanayine örnek olacak yeni 
eğitim projelerinin olduğu-
nu ve yakın zamanda haya-
ta geçirileceğinin müjdesi-
ni vermek isterim.” dedi.

OKT Trailer Genel Müdürü 
Hakan Maraş; Koçarlı MYO 
Makine ve Metal Tekno-
lojileri Bölümü Üretimde 
Kalite Kontrol Programına 
yakın zamanda kurulması 
planlanan Mekanik Test La-
boratuvarının projesi için 
OKT Trailer olarak her tür-
lü desteği vereceklerini de 
ifade etti.
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Çine MYO Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti
 Üniversitemiz Çine Mes-

lek Yüksekokulu (MYO) 
2020 - 2021 Güz Yarıyılı ola-
ğan Akademik Genel Kurul 
Toplantısı, 11 Şubat 2021 
tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleşti.

Toplantıya, Üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Aydın ve yükseko-
kul öğretim elemanları ka-
tıldı.

Meslek Yüksekokulu Müdü-
rü Doç. Dr. Serkan Bakırcı ta-
rafından yapılan sunumda, 
2020-2021 güz yarıyılı fa-
aliyetleri, kalite çalışmaları, 
yürütülen anketler, uzaktan 
eğitim ve bilimsel faaliyet-
ler hakkında bilgi verilirken 
2020 - 2021 Bahar Yarıyılı 
planlamaları aktarıldı.

Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Aydın, Çine MYO’nun eğitim, 
üretim, araştırma ve diğer 
akademik faaliyetlerine de-
ğinerek, ortak projeler ve 

tarımsal biyoteknoloji ala-
nındaki araştırmalar, meslek 
yüksekokullarının misyonu 
ve güncel yapılanma biçim-
leri hakkında değerlendir-
melerde bulundu.

Toplantı, öğretim eleman-
larının görüş ve önerilerini 
paylaşarak çalışmaları hak-
kında bilgi vermelerinin ar-
dından sona erdi.

 Üniversitemiz Didim Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) ile 
Türk ve Dünya Mutfakları 
Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi (TÜDAM) tarafından dü-
zenlenen “RATIONAL ile Pi-
şirme Teknikleri ve Mutfakta 
Fırın Teknolojisi’’ konulu söy-
leşi, 19 Şubat 2021 tarihin-
de Google Meet uygulaması 
üzerinden çevrimiçi olarak 
gerçekleşti.
Söyleşiye; Didim MYO Öğr. 
Gör. Mehmet Taş, RATIONAL 
Türkiye Kurumsal Şefi Melih 
Kümbüloğlu ve öğrenciler 
katıldı.

Söyleşinin açılışında konu-
şan Öğr. Gör. Mehmet Taş, “ 
Didim Meslek Yüksekokulu 
Aşçılık Programı ve Türk ve 
Dünya Mutfakları (TÜDAM) 

olarak RATIONAL fırınlarının 
özellikleri ile pişirmek tek-
nikleri hakkında bir söyleşi 
gerçekleştirmek istedik. Biz-
lere vermiş olduğunuz bu 
destekten dolayı teşekkür 
ederiz.” dedi.

Söyleşide; RATIONAL Türkiye 
Kurumsal şefi Melih Kümbü-
loğlu, buharlı kombi fırın tek-
nolojileri hakkında bilgiler 
vererek, ‘’Buharlı kombi fırı-
nı; fırın teknolojisini ve kuru 
havayı aynı kabinin içinde 
istediğimiz oranda birleştir-
mesiyle çalışıyor.’’ dedi. 

Söyleşi sonunda, RANIONAL 
Kurumsal Şefi Melih Küm-
büloğlu mutfakta uygulamalı 
olarak pişirme tekniklerini 
gösterdi.

Mutfak Fırın Teknolojisi ve Dijitalleşme  söyleşisi 
gerçekleşti



   
ŞUBAT 2021   ADÜ HABER 23

Üniversitemiz öğretim üyeleri TUKMOS’a seçildi
 Üniversitemiz Tıp Fakülte-

si Öğretim Üyeleri, T.C Sağlık 
Bakanlığı Tıpta Uzmanlık 
Kurulu Müfredat Oluşturma 
ve Standartları Belirleme 
Sistemi (TUKMOS) IV. Dö-
nem Komisyon Üyeliğine 
seçildi.

Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gö-
kay Bozkurt, Anesteziyoloji 
Ve Reanimasyon Ana Bilim 
Öğretim Üyesi Dalı Prof. Dr. 
Osman Nuri Aydın, Nükleer 
Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yakup Yürekli, 
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emi-
ne Didem Evci Kiraz,  Halk 
Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Pınar 
Okyay, ve Tıbbi Mikrobiyoloji 

Ana Bilim Dalı Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Neriman Aydın 
Üniversitemizin Sağlık Ba-
kanlığında temsil edilmesini 
sağlayacak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi; Uz-
man doktorluk eğitimi alan 
öğrencilerin mesleki ve 
bireysel yeterlilik ve geli-
şimlerinin en üst seviyede 
olmasını sağlayan ve hasta-
ların güvenli, kaliteli, etik ve 
uygun sağlık hizmeti alma-
larını amaçlayan, rehberlik 
sunan ve denetim altında 
tutulan organize bir eğitim 
programıdır. Türkiye’de Tıpta 
Uzmanlık eğitiminde top-
lam yaklaşık 100 ana ve yan 
dalda, bu dallarda eğitim 
veren 2500 eğitim biriminin 
uzmanlık alanlarının eğitim 

ve standartlarının belirlen-
mesi amacıyla kurulan Tıpta 
Uzmanlık Kurulu Müfredat 
Oluşturma Sistemi (TUK-
MOS), her dalda 5-10 öğre-

tim üyesinden oluşan bir ko-
misyondan oluşmaktadır.  
Öğretim üyelerimizi tebrik 
ediyor başarılarının devamı-
nı diliyoruz.

Tarım projemiz, Ulusal Ajans tarafından desteklenen 32 
proje içerisinde yer aldı

 Yürütücülüğünü Aydın 
Valiliğinin yaptığı, Üniver-
sitemizin de ortağı olduğu 
Tarımsal Girişimciler için 
Güvenli Dijital Pazarlama 
(Safe Digital Marketing for 
Agripreneurs)  adlı proje, 
ERASMUS+ Programı 2020 
Yılı Yetişkin Eğitimi Stra-

tejik Ortaklıklar programı 
kapsamında Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından destekle-
nen 32 proje içerisinde yer 
aldı.
İki yıl süre ile uygulanacak 
projede, çiftçilerin dijital 
pazarlama ve dijital güven-
lik becerilerini geliştirerek 

tarım sektörünün ekonomik 
ve çevresel sürdürülebilir-
liğini arttırmak ve tarımda 
dijitalleşmeye katkıda bu-
lunmak amaçlanıyor. Pro-
jede, Ziraat Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Göksel 
Armağan, Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi 

Taner Arabacıoğlu ve Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı Per-
soneli Çağrı Kesen görev 
alıyor.
Aydın Valiliği’nin (AB ve Dış 
ilişkiler Koordinasyon Bü-
rosu) koordinatörü olduğu 
projede, Aydın İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, Aydın 
Adnan Menderes Üniver-
sitesi, Institute of Entrep-
reneurship Development 
(IED)/Yunanistan, Sosyal 
Etki ve Yenilikçi Eğitim Der-
neği (SOYED), Baldaque & 
Alves da Silva, Lda (NEW-
TIE)/Portekiz, European 
Grants International Aca-
demy SRL (EGInA)/Italya, 
Söke Zirai Üretim İşletmesi 
Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
(TAYEM) ve Inercia Digital 
SL (INERCIA)/Spain proje 
ortakları olarak yer alıyor.
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Doktora öğrencilerimize TÜBİTAK 2211-C desteği
 Üniversitemiz Fen Edebi-

yat Fakültesi Kimya Bölü-
mü YÖK 100/2000 doktora 
bursiyeri öğrencilerimiz 
Sinem Evli ve Baha Ön-
deş, Prof. Dr. Deniz Aktaş 
Uygun’un danışmanlığın-
daki doktora tez konuları 
ile başvurdukları TÜBİTAK 

2211-C Yurt İçi Öncelikli 
Alanlar Doktora Burs prog-
ramı kapsamında 24 ay 
süre ile burs almaya hak 
kazandı.

Öğrencilerimizi tebrik eder, 
çalışmalarında başarılar di-
leriz.

İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Gül Dilek 
Türk'ün kitapları yayımlandı

 Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi Araştırma Görev-
lisi Dr. Gül Dilek Türk’ün, 
‘Sosyal Medya Sosyolojisi’, 

‘Sosyal Medya Psikolojisi’ 
ve ‘Türkiye’de Siyasal Ku-
tuplaşma’ adlı kitapları ya-
yınlandı.

Günümüzde 8 milyara yak-
laşan dünya nüfusunun 
yaklaşık yarısının sosyal 
medya kullandığnını tah-
min edildiğini belirten Arş. 
Gör. Dr. Gül Dilek Türk, in-
sanın telgraf ile başlayan 
iletişim teknolojilerini kul-
lanma yolculuğunun günü-
müzdeki durağının, sosyal 
medya olarak görüldüğünü 
ve insanların hayatlarının 
her alanında etkilediğini 
ifade etti.

İletişimin,  yüz yüze ileti-
şimden bugün sanal ileti-
şime kadar ilerleyen; her 
hâli ve şekli ile hayatımız-
da yer alan aldığını belirten 
Arş. Gör. Dr. Gül Dilek Türk, 

“Pandemi nedeniyle eve 
kapandığımız, tüm sosyal-
leşme etkinliklerimizi ve 
hayata dair tüm süreçleri 
dijital hâli ile yaşadığımız 
günümüzde, insan ve toplu-
ma dair hemen hemen tüm 
konular sanallaşarak ve 
sosyal medyanın da etkisi 
ile kitleselleşerek fiziksel 
dünyadaki hayatımızın sa-
nallaşan versiyon hâlini al-
mıştır. Sanal toplum hâline 
gelen sosyal medyaya dair 
cevaplar sunmayı amaçla-
yan bu kitap, sosyal med-
yanın insan, toplum ve kitle 
psikolojisi üzerindeki rolü 
ile ilgili teorik ve deneysel 
çalışmalardan oluşan bir 
seçki sunmaktadır.” dedi.

Merkezi Yabancı Dil Sınavlarında Kolay Soru Çözme 
Teknikleri semineri gerçekleşti

 Üniversitemiz Didim Mes-
lek Yüksekokulu(MYO) Öğ-
retim Görevlisi Nimet Çavuş 
tarafından verilen, Merkezi 
Yabancı Dil Sınavlarında Ko-
lay Soru Çözme Teknikleri 
Semineri, 28 Ocak 2021 ta-
rihinde çevrimiçi olarak ger-
çekleşti.

Eğitimde, yabancı dil sınav-
larında çıkabilecek soru ör-
neklerinin kolay soru çözüm 
teknikleri anlatıldı.

Didim MYO ve ADÜZEM iş 
birliği ile gerçekleşen iki sa-
atlik eğitime yoğun bir katı-
lım oldu.
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‘Eğitim Yöneticiliğinde Değişim Zamanı’ 
TÜBİTAK projesi etkinlikleri gerçekleşecek

 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi, Eğitim Bilimleri Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya yü-
rütücülüğünde, TÜBİTAK 
2237-A Bilimsel Eğitim Et-
kinlikleri Destekleme Prog-
ramı kapsamında “Eğitim 
Yöneticiliğinde Değişim 
Zamanı (EYDZ 2021)” adlı 
bilimsel etkinlik yürütül-
mektedir.
 
Bilimsel etkinlikler, okul 
müdürlerinin 21. yüzyılda 

kendilerinden beklenen 
yeterliklere (bilişsel okur-
yazarlık, etkili öğretimsel 
liderlik, kriz ve risk yönetimi, 
okul geliştirme vb. yeterlik-
leri) sahip olmalarına des-
tek olmak amacıyla yürütü-
len etkinlik eğitim yönetimi 
bilimi alanında çalışan aka-
demisyenlerin beş günlük 
seminerleriyle gerçekleşe-
cek. 
Üniversitemiz ve Aydın İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen EYDZ 

2021 adlı bilimsel etkin-
liğe Aydın ilinden 30 okul 
müdürünün yüz yüze, Tür-
kiye genelinde her ilden üç 
okul müdürünün çevrim içi 
olmak üzere toplamda 270 
okul müdürünün katılması 
planlanıyor.

Yüz yüze ve çevrim içi plat-
form üzerinden hibrit olarak 
gerçekleştirilecek eğitimle-
re başvurular online olarak 
kabul edilecek olup, katıl-
mak isteyen okul müdürle-

ri başvuru ve ayrıntılı bilgi 
için eydz.wordpress.com 
adresini ziyaret edebilirler.

Üniversitemizde yükseköğretim alanında yeni bir 
uluslararası iş birliği gerçekleştirdi

 Üniversitemiz Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü Beslenme 
ve Diyetetik Ana Bilim Da-
lında yürütülen tez çalışma-
sı ile Üniversitemiz yeni bir 
uluslararası antlaşma ger-
çekleştirdi. Anlaşmayla yük-
sek lisans öğrencimizin tezi 
Polonya Siedlce Üniversitesi 
ile birlikte yürütülecek. Tez, 
Avrupa’da bir üniversite ile 
gerçekleştirilen ilk ilk aktif 
proje olması bakımından da 
önem taşıyor. 

Köşk Meslek Yüksekokulu 
(MYO) Müdürü Prof. Dr. Ayşe 
Demet Karaman danışman-
lığında ve Dyt. Hatice Ezgi 
Baydal Küçüközdemir tara-
fından, yürütülen araştırma 
projesi, Üniversitemiz ve 
Siedlce University of Natu-
ral Sciences and Humani-
ties- Polonya ile ortaklaşa iki 
merkezli olarak yürütülecek.
Üniversiteler arası yapılan 
bu iş birliğinin Üniversitemiz 
ve Polonya arasında gerçek-

leşen ilk protokol olduğunu 
belirten Beslenme ve Diye-
tetik Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Serdal Öğüt, proje-
nin ayrıca Beslenme ve Di-
yetetik ABD’nda uluslararası 
alanda yürütülen ilk tez pro-
jesi olduğunu ifade etti.
Beslenme ve Diyetetik Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Serdal Öğüt, yüksek lisans 
öğrencimiz Dyt. Hatice Ezgi 
Baydal Küçüközdemir ve da-
nışmanı Prof. Dr. Ayşe Demet 

Karaman’a destekleri için 
başta Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’e, Prof. Dr. Cumali Öksüz’e, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Süleyman Aypak ve 
Uluslararası İlişkiler Birimi 
Direktörü Öncel Sencerman’ 
a teşekkürlerini ifade etti.

Projenin Üniversitemizin 
YÖK kalite puanını arttırıl-
ması ve uluslararası alanda 
adımızı duyurması adına 
önem taşıdığını belirten 
Köşk Meslek Yüksekokulu 
(MYO) Müdürü Prof. Dr. Ayşe 
Demet Karaman, “ Üniversi-
temizin mevcut uluslararası 
antlaşmaları Bosna Hersek, 
Rusya, Ukrayna, Kırgızistan 
ve İspanya ile yapılmış-
tır. Polonya ile yapılan bu 
antlaşma ile iki üniversite 
arasında bir yüksek lisans 
tezinin yürütülmesi ve bu 
nedenle Avrupa’da yapılan 
ilk aktif antlaşma olması 
açısından Üniversitemiz için 
önemli olmaktadır.” dedi.
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İletişim Fakültesi çevrimiçi sertifika programı “Bir Bilene 
Sor”  ADÜTV canlı yayını ile başlıyor

 Üniversitemiz İletişim Fa-
kültesi’nin çevrimiçi sertifi-
ka programı, “Bir Bilene Sor” 
konsepti ile hayata geçiyor. 
20 Şubat 2021 Cumartesi 
günü saat 17.30’da rek-
lam ve tasarım modülü ile 
başlayacak olan süreç, çe-
şitli modüller ve sektörün 
tanınmış, alanlarında uz-
man konukları ile her hafta 
ADÜTV’den canlı yayınla 
takipçileri ile buluşacak. 

İlk program konuğu, HA-
VAS Creative Group Art 
Direktörü Selim Burunka-
ya olacak. Burunkaya’nın 
konuk olarak yer aldığı ilk 
yayını Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Aslı İcil 
Tuncer ve Görsel İletişim 
Tasarımı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin  
moderatör olarak sunacak. 
ADÜTV Canlı Yayın Linki:  
 
https://youtu.be/NyvzQMy-
CUi8

Bir Bilene Sor Çevrimiçi 
Sertifika Programının ilk 
içeriği olan reklam ve tasa-
rım modülü, Pull Producti-
on Yapımcısı Yavuz Pulluk-
çu ve Ogilvy İstanbul Baş 
Tasarımcısı ve Yaratıcı Yö-
netmeni Selim Ünlüsoy’un 
katılımları ile üç hafta bo-
yunca devam edecek. 

İlk modülde yer alan tüm 
programlara katılım sağla-
yan konuklar, bu modülün 
sertifikasına sahip olma 
hakkı kazanacak. Bir Bile-
ne Sor’a katılım sağlamak 
ve konuklara sorular yö-
neltmek için, program için 
özel açılan BBS BİP gru-
bu kullanılacak. Aşağıdaki 
linke tıklayarak, BBS BİP 
Grubuna dahil olmak, ser-
tifikasyon ile ilgili duyuru 
ve güncellemeleri takip et-
mek, yanı sıra canlı yayınlar 
esnasında konuklara so-
rular yöneltmek mümkün:   
https://groups.bip.ai/share/
EpHzEhQvQJ6g8zIwR0H-
55YKGqXIJ4i2s

Menülerde Coğrafi İşaretli Ürünler konulu 
söyleşi gerçekleşti

 Üniversitemiz Didim Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) ile 
Türk ve Dünya Mutfakla-
rı Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TÜDAM) tarafın-
dan düzenlenen “Menülerde 
Coğrafi İşaretli Ürünler’’ ko-
nulu söyleşi, 16 Şubat 2021 
tarihinde Google Meet uy-
gulaması üzerinden çevri-
miçi olarak gerçekleşti.

Söyleşiye; Didim MYO Öğr. 
Gör. Mehmet Taş, Metro Top-
tancı Market Meyve ve Seb-

ze Kategori Müdürü Birol 
Uluşan, Gastronometro Eği-
tim Kurumu Eğitmen Şef-
lerinden Murat İlke Özipek, 
Veysel Eren ve öğrenciler 
katıldı.

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. 
Mehmet Taş’ın üstlendiği 
söyleşide, coğrafi işaret kav-
ramı, coğrafi işaretli ürün-
lerin menülerde kullanımı 
ile coğrafi işaretli ürünlerin 
gastronomi turizmine katkı-
ları konuşuldu.
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Karacasu Memnune İnci MYO öğrencileri yaşadıkları 
yerlerde gönüllülük projelerine imza attılar

 Üniversitemiz Karacasu 
Memnune İnci Meslek Yük-
sekokulu (MYO) öğrencileri, 
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ön-
lem Ersöz’ün uzaktan eği-
timle işlediği Gönüllülük 
Çalışmaları dersi kapsamın-
da, yaşadıkları yerlerde pan-
demi koşullarına dikkate 
alarak kişisel mini projeleri-
ni gerçekleştirdiler.

Öğrenciler, projelerini bu-
lundukları yerin yakınların-
da, aile içinde, apartmanla-
rında, mahallelerinde sosyal 
mesafe kurallarına uyarak 
ve salgın hastalıktan ko-
runma yöntemlerine dikkat 
ederek bireysel olarak ger-
çekleştirdi. 
Öğrencilerin kısıtlı koşul-
larda yaratıcı ve faydalı 
mini projelere imza atması 
bir gurur kaynağı olurken; 

gençlerin gönüllü çalışma 
ve yardımlaşma konuların-
da ne kadar hassas ve bu 
alanda çalışmaya ne kadar 
istekli olduğunu da ortaya 
koydu. Farklı alanlarda top-
lam 33 gönüllülük çalışması 
hayata geçti. 

Ev, komşu ve mahalle içi 
yardımlaşmalar örneği ile 
verilen ödevden olumlu dö-
nüşler alınırken öğrenciler 
sokak hayvanları için mama 
kapları, kulübeleri, apart-
man kumbarası oluşturma, 
onları sahiplenme, apart-
man girişlerine dezenfektan 
koyma, mahalle çocuklarına 
maske dağıtıp onları CO-
VİD19 hakkındaki kurallar 
konusunda bilgilendirme 
projelerini gerçekleştirdi. 
Kişisel gönüllülük çalış-
maları projeleriyle içinde 

bulundukları zamana değer 
katan öğrencilerin projeleri 
arasında;  65 yaş üstü yaş-
lıların alışverişini yapmak, 
pandemi nedeniyle maddi 
anlamda zorlanan mahal-
le sakinlerine erzak, giysi 

yardımı yapmak, karantina 
günlerinde apartman te-
mizliği yapan çalışanlara 
yardım etmek, çocuklara 
kitap okuma alışkanlığı ka-
zandırmak ve ders vermek 
de yer aldı.

Koçarlı MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Kariyer 
Günleri ve Sektör Buluşması gerçekleşti

 Üniversitemiz Koçarlı Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) Tıbbi 
ve Aromatik Bitkiler Progra-
mı Kariyer Günleri ve Sektör 
Buluşması Etkinliği, 26 Ocak 
2021 tarihinde gerçekleşti.
Etkinlik; Bodrum Yadigari 
Firma Sahibi Erman Aras ve 
Özdrog Firma Sahibi Saba-
hattin Özdemir, Koçarlı MYO 

akademik personel ve Tıbbi 
ve Aromatik Bitkiler Progra-
mı 1. ve 2. Sınıf öğrencileri-
nin katılımıyla gerçekleşti

Öğr. Gör. Hayrettin İlker Öz-
demir’in moderatörlüğünü 
yaptığı toplantı,  Yükseko-
kul Müdürü Doç. Dr. Onur 
Yılmaz ve Program Başkanı 

Doç. Dr. İlkay Yavaş’ın prog-
ram hakkında bilgi verdiği 
açılış konuşmalarıyla baş-
ladı. Gerçekleştirilen top-
lantıda sektör temsilcileri 
tarafından istihdam edilecek 
personeldeki beklentiler ve 
eksiklikler konuşularak bu 
eksiklerin nasıl giderilece-
ğine yönelik projeksiyonlar 

ortaya kondu. 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Programında eğitimlerini 
sürdüren öğrencilerin me-
zuniyet sonrası sektörde gö-
rev alabilecekleri alanların 
tanıtıldığı toplantıda, sektör 
temsilcileri tarafından staj 
ve istihdam konusundaki 
sorular cevaplanarak, öğren-
cilere eğitim dönemlerinde 
part time istihdam, eğitimle-
ri tamamlandıktan sonra ise 
firmalarda iş istihdamı sağ-
layabilecekleri aktarıldı.

Programda, sektör temsilci-
lerinin de desteğiyle bir da-
nışma kurulu oluşturulması 
kararlaştırılarak iyi bir dö-
nem olması temennileriyle 
toplantı sona erdi.
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Osmanlı Mutfağına Kültürel ve Bilimsel Açıdan Çok Yönlü 
Bakış söyleşisi gerçekleşti

 Üniversitemiz Didim Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) ile 
Türk ve Dünya Mutfakla-
rı Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TÜDAM) tarafın-
dan düzenlenen “Osmanlı 
Mutfağına Kültürel ve Bi-
limsel Açıdan Çok Yönlü Ba-
kış’’ konulu söyleşi, 9 Şubat 

2021 tarihinde Google Meet 
uygulaması üzerinden çev-
rimiçi olarak gerçekleşti.

Söyleşiye; Didim MYO Öğr. 
Gör. Mehmet Taş, İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail 
Hakkı Tekiner, Anadolu Üni-

versitesi Aşçılık Programı Dr. 
Öğr. Üyesi Osman Güldemir, 
İstanbul Gelişim Üniversite-
si Aşçılık Programı Öğr. Gör. 
İbrahim Levent Demirçak-
mak, Karabük Üniversitesi 
Aflani MYO Aşçılık Programı 
Öğr. Gör. Tolgahan Tabak ve 
öğrenciler katıldı.
Söyleşinin moderatörlüğü-
nü üstlenen Öğr. Gör. Meh-
met Taş açılış konuşma-
sında, “Yemeklerin fiziksel, 
kimyasal ve içerisindeki 
bileşenleri kapsayan geniş 
çaplı bir söyleşi gerçekleş-
tirmek istedik.” dedi.
Söyleşide; İstanbul Gelişim 
Üniversitesi Öğr. Gör. İb-
rahim Demirçakmak Orta 
Asya’da Anadolu Selçuklu 
dönemine kadar kullanılan 
et, baharat ve tat vericiler 
hakkında bilgi verdi.
Eskişehir Anadolu Üniver-

sitesi Dr. Öğretim Üyesi 
Osman Güldemir, Anadolu 
Selçuklu ve Cumhuriyet dö-
neminin kullanılan mutfak 
materyalleri, pişirme tek-
nikleri, beslenme alışkanlık-
ları ile o dönemin saray ve 
halk mutfağının menülerini 
anlattı.
Karabük Üniversitesi Öğr. 
Gör. Tolgahan Tabak, Os-
manlı’da menülerin tat ve 
aroma çeşitliliğinden bah-
setti.

İstanbul Sebahattin Zaim 
Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi 
İsmail Hakkı Tekiner Os-
manlı mutfağında yer alan 
menülerin sosyal bilimler 
ve fen bilimleri açısından 
ele alarak günümüzde Türk 
mutfağının dünyada yete-
rince tanınmadığına vurgu 
yaptı.

Koçarlı MYO Organik Tarım Programı kariyer 
günleri gerçekleşti

 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Organik Tarım Programı Ka-
riyer Günleri Etkinliği, 28 
Ocak 2021 tarihinde ger-
çekleşti.

Etkinliğine, MB Holding 
Sultan Sera Genel Müdürü 
Dr. Gaye Neslihan Budaklı, 
EKOMADRA Organik Gıda 
Ltd. Şti. Genel Koordinatö-
rü Özgür Üzer, EKOMADRA 
Organik Gıda Ltd. Şti. Kalite 
ve Güvence Müdürü Deniz 
Ayalp, Koçarlı MYO akade-
mik personeli ve Organik 
Tarım Programı 1. ve 2. Sınıf 
öğrencileri katıldı.
Öğr. Gör. Dr. Birsen Geçioğlu 
Erincik’in moderatörlüğünü 

yaptığı toplantı Yüksekokul 
Müdürü Doç. Dr. Onur Yıl-
maz ve Bitkisel ve Hayvan-
sal Üretim Bölüm Başkanı 
Doç Dr. İlkay Yavaş’ın prog-
ram hakkında bilgi verdiği 
açılış konuşmalarıyla baş-

ladı. Organik Tarım Progra-
mında eğitimlerini sürdüren 
öğrencilerin mezuniyet son-
rası sektörde görev alabile-
cekleri alanların tanıtıldığı 
toplantıda, staj ve istihdam 
konusundaki sorular cevap-

landı.
Sektör temsilcilerinin de 
desteğiyle bir danışma ku-
rulu oluşturulması karar-
laştırılarak iyi bir dönem ol-
ması temennisiyle program 
sona erdi. 
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Öğretim elemanımızın kitabı Avrupa’nın önde gelen 
yayınevinde yayınlandı

 Üniversitemiz Fen Ede-
biyat Fakültesi İngiliz Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Öğ-
retim Elemanı Dr. Baturay 
Erdal’ın Deciphering Radi-
cal Ecology in Contempo-
rary British Fiction: Julian 
Barnes, David Mitchell and 
John Fowles (Çağdaş İngiliz 
Romanında Radikal Ekoloji 
Çözümlemesi: Julian Barnes, 
David Mitchell ve John Fow-
les) adlı kitabı,  Avrupa’nın 
önde gelen uluslararası ya-
yınevlerinden Peter Lang 
etiketiyle yayınlandı.
Kitabın amacının, köklerini 
modernite karşıtlığında bu-
lan radikal ekoloji hareketi 
ve postmodern ideolojinin 
ortak bir çevresel etik ışığın-
da edebi zeminde buluşma-
larını sağlamak olduğunu 
belirten Dr. Baturay Erdal, 
kitabında ekolojik bir post-
modern edebiyat teorisinin, 
mevcut çevre krizinin daha 
derin bir felakete dönüşme-

den bireysel ve toplumsal 
uzamda bir paradigma deği-
şikliği yaratması açısından 
nasıl katkılar sunabileceğini 
tartıştığını ifade etti.

Julian Barnes’ın A History of 
the World in 101/2 Chap-
ters (101/2 Bölümde Dün-
ya Tarihi), David Mitchell’in 
Cloud Atlas (Bulut Atlası) 
ve John Fowles’un The Col-
lector (Koleksiyoncu) adlı 
romanlarını, sundukları zen-
gin ekolojik imgeler ve çev-
reci söylemler bakımından 
Derin Ekoloji, Toplumsal 
Ekoloji ve Ekofeminizm gibi 
bazı radikal ekolojik akımlar 
ışığında analiz ettiğini ifa-
de eden, Dr. Baturay Erdal, 
“Eserlerde çözümlenen bu 
radikal ekolojik öğretiler 
göz önüne alındığında, mo-
dernitenin kurguladığı üst 
anlatıları reddeden post-
modern edebiyatın insan 
merkezciliğe karşı ekolojik 

bilinci teşvik ettiği, yeni bir 
ekolojik aydınlanma çağı-
nın ortaya çıkışına ve ayrıca 
hiyerarşi ve tahakkümden 
arındırılmış, geleceğin eko-
lojik toplumlarına öncülük 
edebileceği sonucuna var-
dım.” dedi.

Öğretim elemanımızın ki-
tabına aşağıdaki bağlantıya 
tıklayarak ulaşabilirsiniz:
https://www.amazon.com.
tr/Deciphering-Radical-E-
cology-Contemporary-Bri-
tish/dp/3631840497

Yenipazar yeni projelerle turizme katkı sağlayacak 
 Üniversitemiz Yenipazar 

Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Müdürü Prof. Dr. Sezgin De-
mir, Üniversitemiz Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Sedat Akkurnaz, Aydın 
Milletvekili Bekir Kuvvet 
Erim ve Yenipazar Belediye 
Başkanı Yüsran Erden Yeni-
pazar’da motor sporları, ya-

yalaştırılmış ticari merkez, 
İnönü Caddesi sokak sağ-
lıklaştırması proje alanı ile 
ilgili incelemelerde bundu. 

Orthosia Antik Kenti kazı 
yerinde de incelemelerde 
bulunan ekipten Belediye 
Başkanı Yüsran Erden, Kül-
tür Bakanlığı tarafından 
projesi onaylanan Ortho-
sia Antik Kentinde yüzey 
araştırması ve kazı hazırlık-
larının kış sonunda başla-
yacağını ifade etti. Üniver-
sitemiz Yenipazar Meslek 
Yüksek Okulu’ndan bir grup 
öğretim elemanı ise Yeni-
pazar’da Avrupa Birliği kay-
naklarından fonlanacak bir 
turizm projesi üzerinde bir 
yıldır çalışmalarını sürdü-
rüyor.   
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Öğretim görevlimizin iki kitabı yayınlandı 

 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi’nde görevli Öğretim 
Görevlisi Hakan Değirmen-
ci’nin ‘Türk Romanında Fetih 
ve Fatih’ ve ‘Mustafa Kut-
lu’nun Hikayelerinde Ahlak’ 
adlı iki kitabı yayınlandı.

Öğretim Görevlisi Hakan 
Değirmenci, sadece tarihçi-
lerin değil, edebiyatçıların 
da yakın alâka gösterdiği 
İstanbul’un fethi ve Fatih 
konusunun, Tanzimat’tan iti-
baren Meşrutiyet’e, Cumhuri-
yet’ten, Çok Partili Dönem’e 

ve 1980’den 2000’lere kadar 
uzanan bir çizgide pek çok 
tarihsel romana malzeme 
olduğunu belirtti.  Değir-
menci, “Bu eserde edebiyat 
biliminin sınırları çerçeve-
sinde ama her yaş ve grup-
tan okurun ilgisini çekecek 
bir anlatımla Osmanlı’nın ve 
Fatih Sultan Mehmet’in ede-
bî temsili siyasi, tarihsel ve 
kültürel anlamda tartışmaya 
açıldı.” dedi.

Mustafa Kutlu hikâyecili-
ğinde ahlak temasının ön 

planda olduğunu belirten 
Öğretim Görevlisi Hakan De-
ğirmenci, Mustafa Kutlu’nun 
Hikayelerinde Ahlak adlı 
kitabı ile ilgili ise “Ahlâkın 
önemi, kaynakları, ahlâkın 
toplumsal hayata olumlu 
etkileri veya ahlâksızlığın 
bireye ve cemiyete verdiği 
zararlar, Mustafa Kutlu’nun 
anlatılarının temel mevzu-
larıdır. Bu eserde ahlâk kav-
ramının Kutlu hikâyeciliğine 
nasıl yansıdığı ortaya kon-
muştur.” dedi.

Veteriner Fakültesi doktora öğrencimizin projesine 
TÜBİTAK’tan destek

 Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi Biyokimya Ana 
Bilim Dalı Doktora Öğren-
cisi Uzm. Biyolog Gamze 
Gültekin’in yürütücü olduğu 
doktora tez projesi TÜBİTAK 
tarafından desteklenmeye 
hak kazandı.
Doktora tez danışmanı Prof. 
Dr. Pınar Alkım Ulutaş’ın, 
danışman olarak katkı sağ-
ladığı ‘Leishmaniasis’in 

farklı evrelerindeki köpek-
lerde fibroblast büyüme 
faktörü-23 ve alfa-klotho 
konsantrasyonları ile iliş-
kili parametrelerin değer-
lendirilmesi’ başlıklı TÜBİ-
TAK-1002 projesi 12 aylık 
sürede yaklaşık 45.000 TL 
bütçe ile desteklenecek.
Proje ekibini tebrik eder, 
çalışmalarında başarılar di-
leriz.

Üniversitemiz Hastanesinde gerçekleşen böbrek nakli ile 
hasta hayata tutundu

 Üniversitemiz Hastane-
sinde, diyaliz hastası 57 ya-
şındaki Ayşe Oruç’a eşinden 
alınan böbrek nakil edildi.

Böbrek yetmezliği tanısı 
olan ve diyaliz tedavisi gören 
hasta Ayşe Oruç’un doktor-
ları tarafından nakil olması 
gerektiğinin belirtilmesinin 
ardından yapılan tetkiklerde, 
eşi Mustafa Oruç’un böbreği-
nin nakil için uyumlu olduğu 
saptandı.

Eşinin böbreği nakledildi

Hastanemizde yaklaşık 3 
saat süren operasyonla Mus-
tafa Oruç’un böbreği, eşine 
nakledildi. Oruç çifti, başarılı 
geçen ameliyat sonrası bü-
yük bir mutluluk yaşadıkları-
nı ifade etti.

Organ bağışı hastalar için 
umut kaynağı

Ameliyatı gerçekleştiren 

ekipte yer alan Doç. Dr. Mahir 
Kırnap, çiftin şu anda sağlıklı 
bir şekilde yürüyebildiğini ve 

organ bağışının hastaların 
için umut kaynağı olduğunu 
dile getirdi.
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Öğretim üyemizin kitabı yayınlandı
 Üniversitemiz Fen Edebi-

yat Fakültesi Alman Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Meryem Naki-
boğlu’nun  “Almancı” Genç-
lerin Dili Kaynakça adlı ki-
tabı yayınlandı.

Kitapta,  Anadolu’da yaşa-
yan yoksulluktan kurtul-
mak amacıyla Almanya’ya 
akın eden işçilerin yaşan-
mışlıklarını okuyucuya ak-
tardığını belirten Doç. Dr. 
Meryem Nakiboğlu, “İkinci 

ve üçüncü nesille birlikte 
artık Alman toplumunda 
söz sahibi olmuş gençlerin 
gerçek öykülerini yazar Fe-
ridun Zaimoğlu’nun ‘Kanak 
Sprak’, ‘Koppstoff’, ve ‘Absc-
haum’ eserleri doğrultusun-
da seslerini duyacaksınız. 
İçinde yaşadıkları toplum 
tarafından ötekileştirilen ve 
‘Kanak’ olarak adlandırılan 
bu gençleri daha yakından 
tanıyacak, onların zorlu ya-
şam biçimlerini öğrenerek 
hüzünlü ruhlarına nüfuz 

edeceksiniz. Ayrıca ‘Kanak-
ların’ özellikle büyük şehir-
lerde getto halinde yaşayan 
başka ülkelerden gelen 
farklı dilleri ve kültürleri 
içinde barındıran gençlerle 
birlikte oluşturdukları ve 
genç diller arasında sayılan 
Kanakçanın Alman dili ve 
edebiyatına etkisini, ortaya 
çıkış sebeplerini, geçirdiği 
safhaları, Alman gençlerine 
etkisini ve medyadaki kul-
lanım alanlarını göreceksi-
niz.” dedi

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği
Rektörümüzü ziyaret etti

 Cihannüma Dayanışma ve 
İşbirliği Derneği İl Başka-
nı Erol Barut, 1 Şubat 2021 
tarihinde dernek Üyeleri 
Ahmet Hünük, Mehmet Ku-
bilay Aras ve Adnan Mende-
res Camii İmam Hatibi Mu-
hammed Aydın ile birlikte 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 
makamında ziyaret etti.
 
Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Rek-

törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, sivil toplum 
kuruluşlarını ve iş birliği 
çalışmalarını önemsediğini 
belirterek derneğin çalış-
malarında başarılar diledi.
 
Ziyaret, Cihannüma Daya-
nışma ve İşbirliği Derneği İl 
Başkanı Erol Barut’un Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’e Ci-
hannüma Dergisi’ni hediye 
etmesi ile sona erdi.

Öğretim üyemizin projesi Avrupa Birliği tarafından 
desteklenmeye değer görüldü

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Murat Yılmaz tarafın-

dan yazılan, “Building a Le-
arning Culture for the Di-
gital World” başlıklı proje, 

Avrupa Birliği tarafından 
desteklenmeye değer gö-
rüldü.
Üniversitemiz ve Efeler 
İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından koordine 
edilecek olan projede, Tür-
kiye’den Üniversitemiz ve 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi yurt dışından 
ise İtalya, Fransa ve Yuna-
nistan’dan değişik eğitim 

kurumları ve sivil toplum 
örgütleri ortak olarak yer 
alıyor.

Proje, 230.195 Euro bütçe 
ve 24 ay süreyle Erasmus 
+ Okul Eğitimi Stratejik 
Ortaklıklar (KA226-KA227) 
kapsamında destekleniyor. 
Öğretim Üyemizi tebrik 
eder başarılarının devamı-
nı dileriz.



            AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
ONUR ÜNSAL TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKLEN
CANSU BAYĞIN TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKLEN
TUĞBA ŞAHİN TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKLEN
ELİF ÖZLEM CANAZLAR TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKLEN
MEHMET ESKİCİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKLEN
NİMET ERSÖZ POLAT TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKLEN
ÇİĞDEM YILMAZ AYDIN TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKLEN
SİMGE KURUM TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKLEN
NEZİH MEYDAN TIP FAKÜLTESİ PROFESÖR İSTİFA
KÜBRA ÖZNUR SARIPINAR DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. HEMŞİRE NAKLEN
EMİNE GÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ NAKLEN
DEMET ER GENEL SEKRETERLİK BİLGİSAYAR İŞLETMENİ EMEKLİLİK

Ayrılanlar2020
Ocak

ATANAN AYRILANLAR
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              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
KEVSER TOZDUMAN YARALI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

AYBÜKE YAZ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İLKER YILDIZ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

AYDIN ERMAN TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YİĞİT ÖZAYDIN TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

CEREN AKÇANAL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

PINAR ŞENOCAK TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

BURCU DEMİR TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

BÜŞRA CEYHAN CAN TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

BELİZ KARAMANCI TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MEHMET MELİH KARAHAFIZ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ASYA AFACAN TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

BÜŞRA CANBELDEK TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SADETTİN AÇAN SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MEMUR (Ş)

TUĞÇE TAŞ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - SAĞLIK TEKNİKERİ (Ş)

Atananlar2020
Ocak
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     UNVANI 
YÜKSELENLER BİRİMİ ANA BİLİM DALI ESKİ 

UNVANI
YENİ 

UNVANI
SONGÜL ASLAN KARAKUL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

TOLGA ÜNÜVAR TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT PROFESÖR

ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ DOÇENT PROFESÖR

HATİCE ALTUNKAYA EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

SERHAT YETİMOVA İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİLİŞİM VE ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

ŞERİFE GENİŞ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ DOÇENT PROFESÖR

SEMRA KÜÇÜK ZİRAAT FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇENT

 Unvanı Yükselenler2020
Ocak


