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Aydın'da görev yapan basın 
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Yabancı uyruklu öğrenci sınavını 
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Değerli ADÜ Haber okurları, 

Uzun süredir her alanında çeşitli kısıtlamalarla sürdürdüğümüz 
iş ve sosyal hayatımızı çok şükür ki artık farklı bir boyuta taşıya-
rak ‘Yeni Normal’ süreci karşıladık. Bu ay hayata geçen ve birçok 
kısıtlamanın sona erdiği süreç, inanıyorum ki devletimizin des-
teği ve vatandaşlarımızın gayretiyle önemli bir noktaya gelecek.

Ülkemiz, aşılama konusunda dünya standartlarının çok üzerinde 
bir gayret gösteriyor. Toplumsal aşılama grafikleri önümüzde-
ki sürecin inşallah çok daha iyi seyredeceğini gösteriyor. Ancak 
yine de tedbiri elden bırakmayacağız.  Hep söylüyoruz, sevdik-
lerimiz ve geleceğimiz için mutlaka “Maske-Mesafe ve Hijyen” 
protokolünü hayatımızın her alanında uygulamaya devam et-
meliyiz. Aşılama oranı olarak ne kadar yüksek seviyelere ulaşsak 
da “Maske-Mesafe ve Hijyen” protokolü en azından kısa vadede 
unutmamamız gereken çok önemli bir mücadele biçimi. 

Temmuz ayını dolu dolu geçirdik. 2016 yılında gerçekleşen hain 
darbe girişiminin 5. yıl dönümünde demokrasinin gerekliliği ve 
bu yolda ülkemizde ödenen bedelleri Üniversitemizde ve diğer 
programlarla birlikte farklı kampüslerimizde konuştuk, tartıştık ve bu konuda sağlayacağımız katkıları gözden 
geçirdik.  

Türkiye’de demokrasi adına en büyük bedeli canıyla ödemiş merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in adına 
taşıyan ve bu büyük sorumlulukla hareket eden Üniversitemiz, 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği programlarla de-
mokrasi bilincinin derinleştirilmesi ve içselleştirilmesi için ay boyunca birçok etkinlikle bu sürece katkı yaptı. 
“Darbeler ve Sosyolojik Etkileri” başlıklı panel ile ülkemizde demokrasiye giden yolda neler yaşandığını kalabalık 
bir katılımcı topluluğuyla birlikte irdeledik.  15 Temmuz’da Valiliğin koordinasyonunda gerçekleşen programın 
gündüz ve gece gerçekleşen bölümlerine katıldık, halkımızla birlikte demokrasi coşkusunu birlikte yaşadık. 

Yine Temmuz içinde Üniversitemizin yurt içi ve yurt dışında 5 merkezde yaptığı ve Türkiye’deki 47 üniversite 
tarafından kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ‘ADÜYÖS 2021’i tamamladık. 

Azerbaycan-Bakü, İstanbul, Ankara, Van ve Aydın’da eş zamanlı olarak yüz yüze sınav şeklinde sınavımızı ger-
çekleştirdik. Bu gayret ve çaba ile önemli ulusal ve uluslararası sınavları gerçekleştiren bir sınav merkezi olma 
yolunda önemli adımlar attık. Önümüzdeki yıl Asya, Avrupa ve Afrika’da oldukça fazla sayıda ülkede sınavımızı 
yüz yüze yapmak niyetindeyiz.

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarımızdan mezun ettiğimiz pırıl pırıl gençlerimizin sevinçlerine, ailelerin yaşadığı 
büyük gurura ortak olduk. Mezun öğrencilerimizi yolcu ederken, ülkemiz ve medeniyetimizin gelişmesine yapa-
cakları katkının sözünü aldık. 

Aydın’da görev yapan basın mensupları ile bir araya geldik. Güzel bir toplantıyla Üniversitemizde kat ettiğimiz 
yolu ve projelerimiz paylaştık. Bu önemli yolda Üniversite-Aydın bütünleşmesi için bu sürece katkılarını istedik. 
Son derece verimli geçen toplantıya gerçekleşen yoğun katılım bizleri memnun etti. 

Üniversitemiz ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliği ile düzenlediğimiz Medya Akademisi 
eğitimleri yoğun katılımla ve bizleri çok memnun eden bir süreçte devam etti ve 19 Temmuz’da sona erdi. 17 
Haziran - 19 Temmuz arasında gerçekleşen online akademide 5 hafta boyunca birçok ünlü isim, geleceğin haber-
cilerine eğitim verdi.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizle geleceğimizi inşa etmeye, güçlü Türkiye sevdasıyla yorulmadan yürümeye; 
ülkemizin ve medeniyetimizin birikimini daima ileriye taşımaya devam edeceğiz. 

Saygı ve hürmetlerimle, hoşçakalın.

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

REKTÖRÜMÜZDEN
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Rektörümüz Rektörümüz ADÜYOSADÜYOS ekibiyle  ekibiyle 
buluştubuluştu

Toplantıda; Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı ve Yabancı Uyruklu Öğ-
renci Seçme Koordinasyonu Sorum-
lusu Prof. Dr. Cumali Öksüz ile ADÜ-
YÖS sınavının gerçekleşmesinde 
emeği geçen tüm personel bulundu.

ADÜ fedakârca çalışan bir ailedir

ADÜYÖS sınavının başarıyla ger-
çekleştiren ekibe teşekkür ederek 
konuşmasına başlayan Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Uyumlu ve özveriyle çalı-
şan ekiplerin çalışmalarının neticesi 
de başarılı oluyor. Son zamanlarda-
ki başarılı çalışmalarımızda ortaya 
koyuyor ki Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi ailesi uyum ve sükûnet 
içerisinde, fedakârca çalışan bir aile-
dir. Hepinize emeklerinizden dolayı 
teşekkür ederim.” dedi.

Aydın halkı ile akademik ve idari 

personelimizin Üniversitemiz öğ-
rencilerine kendi evlatları gibi dav-
randığını bu sayede daha sağlıklı 
bir iletişime sahip olunduğunu vur-
gulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversi-
temizin ve İlimizin yabancı uyruklu 
öğrencilerimize de kendi evlatları 
gibi davranacağına hiç şüphem yok-
tur. Oluşturulacak duygusal bağ ve 
Üniversitemizin öğrencilerimize ver-
diği donanımlı eğitim ile ömür boyu 
sürecek bir kültür ve bilim temsilcili-
ğinin adımı atılmış olacak.” dedi

ADÜYÖS yurt içi ve yurt dışında 5 
merkezde gerçekleşti

Üniversitemizin yurt içi ve yurt dı-
şında 5 merkezde yaptığı ve Türki-
ye’deki 47 üniversite tarafından ka-
bul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Sınavı başarıyla gerçekleştirmiş 
olmanın memnuniyeti içerisinde 
olduklarını belirten Prof. Dr. Cumali 
Öksüz, emeği geçen tüm ekibe te-
şekkür etti.

Sınavların titizlikle gerçekleştirildi-
ğini ve tüm ekibin özveriyle çalıştığı-
nı vurgulayan Prof. Dr. Cumali Öksüz, 
“Bir yıl boyunca çalıştık, sınav porta-
lımızı hazırladık, portaldan başvu-
rularımızı aldık.  Sınav için sorula-
rımızı kendimiz hazırladık, ölçme ve 
değerlendirme uzmanları eşliğinde 

maddelerin geliştirilmesini, yabancı 
dillere çevirimizi,  dizgi ve basımını, 
paketleme, mühürleme yoluyla sınav 
merkezlerine paketlerin taşınması 
işini kendimiz yaptık.  Sınav yöneti-
cilerini buradan gönderdik, Azerbay-
can-Bakü, İstanbul, Ankara, Van ve 
Aydın’da eş zamanlı olarak yüz yüze 
sınav şeklinde sınavımızı gerçekleş-
tirdik.  Paketlerimizi sorunsuz olarak 
Aydın’a getirdik, cevapların okunma-
sını yaptık ve takvim doğrultusunda 
kalan işleri de gerçekleştiriyoruz.” 
dedi.  

Başka kurum, kuruluş ve 
üniversitelerin sınavlarını 
gerçekleştirmeye talibiz

Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi olarak Yaban-
cı Uyruklu Öğrenci Sınavını başarıyla 
tamamlamış olmaktan dolayı olduk-
ça memnunuz. Ekip olarak özveriy-
le ve titizlikle çalıştık. Bu gayret ve 
çaba ile önemli ulusal ve uluslara-
rası sınavları gerçekleştiren bir sınav 
merkezi olma yolunda önemli adım-
lar attık. Önümüzdeki yıl Asya, Avru-
pa ve Afrika’da oldukça fazla sayıda 
ülkede sınavımızı yüz yüze yapmak 
niyetindeyiz. Başka kurum, kuruluş 
ve üniversitelerin de sınavlarını ger-
çekleştirmeye talibiz.” dedi.
Toplantı, fotoğraf çekiminin ardın-
dan sona erdi.

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 13 Temmuz 

2021 tarihinde Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavını 
(ADÜYÖS) gerçekleştiren ekip 
ile bir araya geldi.
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Rektörümüz Rektörümüz 'İnsana Yaraşır 'İnsana Yaraşır 
İş ve Geleceğimiz için Önce İş ve Geleceğimiz için Önce 
Güvenlik'Güvenlik' projesi tanıtım  projesi tanıtım 
toplantısına katıldıtoplantısına katıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AYTO 
Başkanı Hakan Ülken, SGK Aydın İl 
Müdürü Zeynep Yılmaz ve davetli-
lerin yer aldığı toplantıya, projenin 
paydaşları çevrimiçi olarak katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından toplantının açılış konuş-
masını yapan TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, 
“İş güvenliği, Türkiye’de işçi işveren 
arasındaki iş barışı ve işçi işverenin 
sınıfsal bir ayrımı değil, birlikte ka-
zanma güdüsünün içerisinde man-
tıkla, bilimle hareket etmek adına 
çok önemli gelişmedir. İşçi ve işve-
ren arasındaki bu iş barışının sağla-
nabilmesi, aynı zamanda iş güvenli-
ğinin de farklığının oluşması ile de 
doğru orantılıdır. Bu projede en çok 
önemsediğimiz konu ise sanal ger-
çeklik uygulamasıdır. İşveren ve işçi 
sanal gerçeklikle yaşayabileceği gü-
venlik tehlikelerini bizzat gerçeklik 
formatında görecek. “ dedi.

İş sağlığı ve güvenliğinin oldukça 
önem arz eden konuların başında 
geldiğini ifade eden Aydın Valisi Hü-
seyin Aksoy, “Madencilik sektörü de 
iş sağlığı ve güvenliği açısından en 
riskli olan sektörlerden bir tanesi. 
Madencilik sektöründe bir iş kazası 
meydana geldiğinde bunun sonuç-
ları diğer sektörlere göre biraz daha 
ağır olabiliyor. Bu boyutu ile baktı-
ğımızda Aydın ilinde bu projenin 

gerçekleştiriliyor olması, ilimizin bu 
alanda kendisini daha da geliştir-
mesine fırsat oluşturacak önemli bir 
proje. İş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan bu projemizi önemsiyor ve bu 
çalışmalar sonrasında da Aydın’da 
madencilik sektöründe daha güvenli 
bir noktaya geleceğimize inanıyo-
ruz.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanı Süreyya Erkan ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Genel Müdürü Ca-
fer Uzunkaya, maden sektöründe ve 
açık ocak madenciliğinde iş sağlığı 
ve güvenliği koşullarını geliştirecek, 
‘İnsana Yarışır İş ve Geleceğimiz için 
Önce Güvenlik’ projesi hakkında bil-
gi verdi.

Sektörde ve toplumda farkındalık 
oluşturması amaçlanan projenin ta-
nıtım toplantısı, maden sektöründe 
faaliyet gösteren firma ve mühen-
dislerin deneyim paylaşımı ile sona 
erdi.

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 26 Temmuz 

2021 tarihinde Aydın Ticaret 
Odası (AYTO) tarafından 
yazılan, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Avrupa 
Birliği ve Mali Yardımlar 
Dairesi Başkanlığı'nca 
desteklenen 'İnsana Yaraşır 
İş ve Geleceğimiz için Önce 
Güvenlik' projesinin tanıtım 
toplantısına katıldı. 
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Rektörümüz Rektörümüz Gün BaşlıyorGün Başlıyor  
Programına katıldıProgramına katıldı

Üniversitemiz Ege’nin yükselen 
değeri

Aydın’ın eşsiz coğrafyasına ve 
Ege’nin yükselen değeri olarak ta-
nımlanan Üniversitemize öğrenci-
leri davet ederek konuşmasına baş-
layan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir,  “Önceliği-
miz, öğrencilerinin her güçlüğe ve 
yeniliğe hızla uyum sağlayabilme 
yeteneğine sahip, açık görüşlü, etik, 
öğrenmesini bilen ve seven, derin-
likleri olan bireyler olarak hayata 
atılmalarını sağlamak.” dedi.

Sorumluluğumuzun bilinciyle 
çalışıyoruz

Merhum başbakanımız Adnan Men-
deres’in ismini taşıyan Üniversite-
mizin sorumluluğunun fazla olduğu 
bilinci ile çalıştıklarını vurgulayan 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir,  “Üniversitemiz 
3 Enstitü, 20 Fakülte, 1 Devlet Kon-
servatuarı, 2 Yüksekokul, 19 Meslek 
Yüksekokulu, 36 Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi ile toplam 81 akade-
mik birimde eğitim-öğretim veren 
bir yükseköğretim kurumu haline 
geldi.”  dedi.

Başarı grafiğimizi yükselttik 

Pandemi sürecinde öğrencilerimi-
zin normal bir eğitim sürecinde 
yaşadığı gibi hiçbir problemle kar-
şılaşmadan eğitimlerine devam et-

tiklerini vurgulayan Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Üniversitemiz yükselen bir 
değer. Pandemi sürecinde de 50 ül-
keye, 30 bin öğrenciye aynı anda ya-
yın yapabilen tek üniversite olduk. 
Bu bizim için gurur vesilesi aynı za-
manda bilimsel çalışmalarımıza ye-
nilerini ekleyerek başarı grafiğimizi 
yükselttik.” dedi.

Üniversitemiz bilimsel başarılarıyla 
gurur yaşattı

Üniversitemizin eğitim politika-
sı gereği teknolojiyi ve teknolojik 
gelişmeleri yakından takip ettiğini 
belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir,   “Bilgiye ulaşmak için sürekli 
üreten ve yeninin peşinden koşan 
bir politikamız var. Üniversitemiz, 
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Destekleme 
Programı (1001) kapsamında 2020 
yılı 1. döneminde Araştırma Destek 
Programları Başkanlığı’na (ARDEB) 
önerilen projelerin bilimsel değer-
lendirme sürecinin tamamlanma-
sıyla bu dönemde kabul edilen pro-
jeleri ile sıralamada tüm devlet ve 
vakıf üniversiteleri içinde 15. sırada 
yer aldı. 2020 yılını ‘Bilimsel Sefer-
berlik Yılı’ ilan etmiştik; 2. büyük ba-

şarı da bu yılda geldi. Üniversitemiz, 
28 yıllık tarihinde bu yıl içerisinde 
dikkat çekici bir akademik başarıya 
imza atarak, TÜBİTAK ULAKBİM TR 
Dizin sıralamasında 217 üniversite 
arasında ilk yüzde 10’luk dilimde 
yer aldı ve yine büyük bir gurur ya-
şattı. TÜBİTAK ULAKBİM Veri Taba-
nı’na göre TR Dizin sıralamasında 
217 üniversite arasında en çok ya-
yın üretmede 23. sırada, en çok atıf 
almada 24. sırada, TÜBİTAK proje sı-
ralamasında ise 45 proje ile en çok 
proje üretmede 25. sırada yer aldı.” 
dedi.

Dünyanın en iyi bilim insanları 
listesinde ADÜ’den 3 öğretim 
üyemiz yer aldı

Dünyanın en iyi bilim insanları-
nın yer aldığı listede üç öğretim 
üyemizin yer aldığını belirten Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üniver-
sitemizde yeni bir açılım olarak 
öğretim üyelerimizin oluşturduğu 
Bilim Kurulunun faaliyete başladı-
ğını, bununla birlikte bilimsel çalış-
malarımızın ivmesinin artmasının 
hedeflendiğini ifade etti. Öğretim 
üyelerimizin ulusal ve uluslararası 
projelerle üniversitemizin gelişi-
mine katkı sağladığını belirten Prof. 

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 13 Temmuz 

2021 tarihinde AKİT TV’de 
yayınlanan Gün Başlıyor 
programına konuk oldu.
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Dr. Osman Selçuk Aldemir, Veteriner 
Fakültemizin dünyada 154. sırada 
yer aldığını ve EAEVE Sertifikasına 
sahip Türkiye’deki 4 fakülteden biri 
olduğunu, Diş Hekimliği Fakültemi-
zin uluslararası sağlık turizmi serti-
fikasına sahip olan tek devlet üni-
versitesi olduğunu söyledi.

Öğrencilerimiz ulusal ve 
uluslararası başarılara imza atıyor

Öğrencilerimizin bilim, sanat ve 
teknoloji alanlarında ulusal ve 
uluslararası birçok başarıyla Üni-
versitemize gurur yaşattığını ifade 
eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
‘Şampiyonlar Okulu’ olarak anılan 
Spor Bilimleri Fakültesi ve Devlet 
Konservatuarı öğrencilerinin başa-
rılarını paylaştı. Üniversitemizin bu 
yıl yüzde 99 doluluk oranıyla birçok 
köklü üniversiteyi geride bıraktığını 
bununda başarılarımızın göstergesi 
niteliğinde olduğunda belirten Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın’ın 
barınma imkanları, sosyal hayatı ve 
coğrafi konumu itibariyle öğrencilik 
için ideal bir şehir olduğunu söyledi.

Üniversitelerin ilin lokomotifi gö-
revi gördüğünü bu anlamda böl-
genin önem ve önceliklerine göre 
çalışmalar yürütülmesi gerektiğine 

vurgu yapan Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Üniversitemiz şehir ile 
bütünleşik ve uyum içerisinde ça-
lışmalarını yürütmektedir. Öğrenci-
lerimizin de sanayi sektöründe aktif 
staj ve çalışma imkanlarına sahip 
olabilecekleri iş birliği çalışmalarıy-
la donanımlı gençler yetiştiriyoruz.” 
dedi.

Milletimiz ezanı ve bayrağı 
için yenilmez birer kahramana 
dönüşebileceğini ispatlamıştır

Öğrencilerimizin bilgi birikimleri-
nin yanı sıra bayrak, vatan ve millet 
sevdası ile mezun olmaları isteğin-
de olduğunda vurgulayan Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, “Dünyada, 

şehadete cesaretle yürüyen, ‘ölümü 
de öldüren Rabb’e secdeler olsun’ 
diyerek hainlerin karşısına dikilen 
bir başka millet yoktur. İşte bunun 
için 15 Temmuz’u, Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü olarak kutluyor ve 
gelecek nesillere taşıyoruz. Beni 
böyle bir milletin ferdi olarak ya-
rattığı için rabbime şükürler olsun. 
Milletimizin her bir ferdi, ezanı, 
bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için 
gerektiğinde yenilmez birer kahra-
mana dönüşebileceğini ispatlamış-
tır. 15 Temmuz gecesi, ebediyete 
uğurladığımız vatandaşlarımıza 
yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize 
sağlık ve afiyet diliyorum.” sözleriy-
le açıklamalarına son verdi.



ADÜ HABER    TEMMUZ 20216

HABER

Rektörümüz Aydın'da görev Rektörümüz Aydın'da görev 
yapan yapan basın mensuplarıbasın mensupları ile bir  ile bir 
araya geldiaraya geldi

Basın toplantısına, Üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, Aydın 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra 
Şener, Aydın Büyükşehir Gazeteciler 
Başkanı Cem Ulucan, ve Aydın’da gö-
rev yapan basın kuruluşu temsilcileri 
katıldı.

Ülkemizin Topraklarına Sahip 
Çıkmalıyız

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, yaklaşık 2 gün-
dür ülkemizin birçok yerinde çıkan 
orman yangınlarını için büyük üzün-
tü duyduğunu belirterek başladığı 
konuşmasında topraklarımızın eski 
haline dönebilmesi adına 2000 fida-
nın dikimini üstlendiğini ifade etti.
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yak-
laşık 2 gündür ülkemizin birçok ye-
rinde çıkan orman yangınlarıyla içi-
miz yanıyor. Binlerce dönüm tarım 
arazisi ve ormanlık alanı ne yazık ki 
kaybettik. Geleceğimizin en önem-
li yatırımı ormanlarımız ne yazık ki 
geri gelmesi yıllar alacak bir süreci 
yaşamak zorunda kalacak. Bu konu-
da akşam saatlerinde görüntüleri iz-
lerken gerçekten bir insan olarak çok 
büyük üzüntü duydum. Bu konuda 
kendimi sorumluluk almak zorunda 

hissettim; 2.000 fidan ile Aydın’da 
ülkemizin topraklarına sahip çık-
mak için bir hareket başlatalım diye 
düşündüm; inşallah bu iyilik akımı 
büyüsün. Biz de bu konuda adım at-
mış olalım.  Fidan dikim döneminde 
yanan topraklarımızı yeniden eski 
haline getirmek için 2 bin fidanın di-
kimini üstleneceğiz. Bize yakın böl-
gelerde bir alanda planlama yaparak 
2 bin ağacı inşallah toprakla buluş-
turacağız.” dedi. Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir 
ayrıca İl Kültür Turizm Müdürü Doç. 
Dr. Umut Tuncer’i de fidan seferberli-
ğine davet etti.

“Aydın’ı ve ADÜ’yü Gururlandırmaya 
Devam Edeceğiz”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, göreve geldiği 
Ocak 2019’dan bu yana Pandemi 
koşullarına rağmen çalışmalarında 

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 30 Temmuz 

2021 tarihinde Üniversitemiz 
Sosyal Tesisleri ADÜ 
Restoran’da düzenlenen basın 
toplantısında Aydın’da görev 
yapan basın mensupları ile bir 
araya geldi.
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hız kesmeden devam ettiklerini söy-
leyerek; “İlk günkü heyecan ile ça-
lışmalarımızı yorulmadan ve büyük 
bir özveri içerisinde gerçekleştiriyo-
ruz. Aydın’a ve Üniversitemize değer 
katmaya ve ülkemizin geleceği için 
üretmeye devam edeceğiz.” dedi.  

“Ülkemizi ve Üniversitemizi çok 
daha iyi noktalara taşıyacağız”

Tüm dünyanın endişe verici bir dö-
nemi yaşayarak öğrendiğini ifade 
eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, Türkiye’nin 
birçok ülkeye nazaran bu konuda 
önemli bir duruş sergilediğini ifade 
etti. Gerek sağlık sisteminin gerekse 
vatandaşların gösterdikleri hassasi-
yetin ülkemizi çok önemli bir nok-
taya taşıdığını ifade eden Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, “Hem vatan-
daşlarımızın gayreti hem de ülkemi-
zin verdiği önemli mücadele ile bu 
süreci de atlatarak ülkemizin daha 
iyi noktalara ulaşması konusunda 
daha çok çalışacağız. Yeniden sosyal 
hayatımızda ve eğitimde eski gü-
zel günlerimize döneceğiz. İnşallah 
yeni akademik yılda daha büyük bir 
ivme ile ülkemizi ve üniversitemizi 
çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız.” 
dedi. 

“Pandemi sürecini çok iyi yönettik”

Pandemi sürecini hem üniversite 
hem de ADÜ Hastanesi olarak çok iyi 
geçirdiklerini ifade eden Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Pandemi sürecinde Üniver-
sitemiz Hastanesinde büyük özveri 
ve fedakârlık ile çalışan tüm sağlık 
çalışanlarımıza teşekkür ederim. Hiç 
alışık olmadığımız şeyler neredeyse 
günlük hayatımızın rutini oldu. Co-
vid-19 Pandemisi ile hayatımızda 
çok şey değişti; eğitimde de birçok 
şeyi yeniden planlamak zorunda kal-
dık. Şunu rahatlıkla söylemeliyim ki 
Pandemi sürecinde bocalamadık! 
Çok hızlı aksiyon alarak hiçbir mağ-
duriyetin yaşanmasına izin vermedik. 
Bu zorlu süreçte sorumluluklarımızı 
yerine getirebilmek adına var gücü-
müzle çalışmalarımıza devam ettik. 
Öğrencilerimize daha iyi eğitim ve-
rebilmek adına uzaktan eğitim yolu 
ile yürütülecek dersler ve uygulama-
ların belirlenmesinin ardından aka-
demisyenlerimize yönelik Çevrimiçi 
Ölçme ve Değerlendirme Eğitimleri 
verdik. Bu dönemde kendi öz kaynak-
ları ile senkron ve nitelikli uzaktan 
eğitim verebilen ender üniversiteler 
arasına giren Üniversitemiz, Uzaktan 
Eğitim kapsamında öğrenci başarı-

larının değerlendirilmesi, ölçme ve 
değerlendirme uygulamalarının en 
az geleneksel yaklaşımdaki kadar 
geçerli, güvenilir ve pratik olabilmesi 
için öğretim elemanlarımıza yönelik 
çevrimiçi eğitimler düzenledik.” dedi.

“TÜBİTAK’TAN en çok proje desteği 
alan 15. Üniversite olduk”

2020 yılında ilan edilen “Bilimsel 
Seferberlik Yılının” önemli kazanım-
ları da beraberinde getirdiğini ifade 
eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Üniversitemiz, TUBİTAK Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Projelerini Des-
tekleme Programı (1001) kapsamın-
da 2020 yılı 1. döneminde Araştırma 
Destek Programları Başkanlığı’na 
(ARDEB) önerilen projelerin bilimsel 
değerlendirme sürecinin tamamlan-
masıyla bu dönemde kabul edilen 
projeleri ile sıralamada tüm devlet 
ve vakıf üniversiteleri içinde 15. sı-
rada yer aldı. Üniversitemiz, 28 yıllık 
tarihinde ilk defa TÜBİTAK ULAKBİM 
TR Dizin sıralamasında iki yüz kü-
sur üniversite arasında yüzde 10’luk 
dilimde yer almış ve yine büyük bir 
gurur yaşatmıştır. TÜBİTAK ULAK-
BİM Veri Tabanı’na göre TR Dizin 
sıralamasında Türkiye’deki tüm üni-
versiteler arasından; ‘En çok yayın 
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üretmede ADÜ 23. Sırada’, ‘En çok 
atıf almada ADÜ 24. Sırada’, TÜBİTAK 
proje sıralamasında ise 45 proje ile 
‘en çok proje üretmede ADÜ 25. Sı-
rada’ yer aldı. Bu sonuçların her biri 
için ayrı ayrı gurur yaşıyoruz.” dedi.

“Dünyanın en iyi bilim insanları 
listesinde ADÜ’den 3 öğretim 
üyemiz yer aldı”

Dünyanın tanınmış üniversiteleri 
arasında yer alan Stanford Üniversi-
tesi tarafından yapılan dünyanın en 
iyi bilim insanları listesinde ADÜ’den 
3 öğretim üyesinin olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Öğretim Üyemiz ve Nanotekno-
loji Araştırma ve Uygulama Merkez 
Müdürü Prof. Dr. Ethem Aktürk, Tu-
rizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Atila Yüksel ve Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyemiz Dr. Öğretim Üyesi 
Abdullah Akpınar, dünyanın önde 
gelen üniversitelerinden Stanford 
Üniversitesi’nce (Amerika Birleşik 
Devletleri) hazırlanan dünyanın en 
iyi bilim insanlarının yer aldığı liste-
ye girdi. Bu öğretim üyelerimizin de 
içinde yer aldığı geniş bir katılımla 
multidisipliner bir ‘BİLİM KURULU’ 
oluşturduk, Pandemi de aldığımız 
kurum içi tedbirleri ve olası aksi-
yon senaryolarını bu hocalarımızla 
belirledik. Ayrıca belirtmeliyim ki 
bilim kurulumuz çok yetkin öğretim 
üyelerimizden oluşuyor. Bu öğretim 

üyelerimiz ayrıca yine ulusal bilim 
kurullarında görev alıyor. Ülkemizin 
halk sağlığı ve sağlık politikalarının 
oluşumunda, gıda ve ziraat alanla-
rında yine katkılar sağlamaya devam 
ediyorlar.” dedi. 

“Her birimimizle ayrı ayrı gurur 
duyuyoruz”

Fakülte ve Meslek Yüksekokulla-
rının her birinin başarılarıyla ayrı 
ayrı gurur duyduklarının altını çi-
zen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Veteriner Fakültemiz dünyada 154. 
sırada yer alıyor. Ülkemizden dünya 
sıralamasında yer alan fakültelerden 
biri Aydın’da; ADÜ’de! Diş Hekimli-
ği Fakültemizin uluslararası sağlık 
turizmi sertifikasına sahip olan tek 
devlet üniversitesi olduğunu, Ziraat 
Fakültemizin projeleri ile gururlan-
dırdığı, Fen Edebiyat Fakültemizin 
yayın rekorları kırdığını, Spor Bilim-
leri Fakültemizin öğrencilerin ulusal 
ve uluslararası alandaki başarıları 
ile ‘Şampiyonlar Okulu’ olarak tanın-
dığını, Devlet Konservatuarımızın ise 
başarılarıyla gurur yılını yaşattığı-
nı buradan gururla ifade ediyorum. 
Üniversite Hastanesinde Sağlık tu-
rizmi ile ilgili her türlü müsaademiz 
var. Pandemiden sonra buna ağırlık 
vereceğiz. Her dalda yurt dışından 
hasta kabul edeceğiz. Bu belge böl-
gede sadece bizim hastanemizde 
var. İnşallah yakın zamanda bu ko-
nuda da güzel haberleri sizlerle pay-
laşacağız. ” dedi. 

“%99 doluluk oranı ile birçok köklü 
üniversiteyi geride bıraktık”

Üniversite olarak geçtiğimiz yıl yüz-
de 99 doluluk oranıyla birçok köklü 
üniversitenin üzerinde listede yer al-
dıklarını ifade eden Prof. Dr. Osman 
Selçuk ALDEMİR, “Devlet üniversi-
teleri arasında doluluk oranı yüzde 
93 olarak gerçekleşirken ADÜ’de bu 
oran yüzde 99 olarak gerçekleşti. 
82 okul birincisinin de tercihi Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi oldu. 
İnşallah tercih dönemi arifesinde, bu 
yıl da bu başarıları yenileyeceğimizi 
düşünüyorum.” dedi. 

“Devletimiz de başarıyı %21 Bütçe 
Artışı ile ödüllendirdi”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir 2021 yılı büt-
çesinin geçtiğimiz yıla oranla 91 
milyon TL artırılarak 538 milyon 
535 bin TL olarak kabul edildiğini 
belirterek; “2021 yılı bütçesi, yakla-
şık yüzde 21 artış gösterdi. Bilimsel 
Araştırmalarda, Sporda ve sanatta 
aldığımız başarılar sayesinde öğ-
rencilerimize yapacağımız yatırımlar 
için bize ayrılan kaynak devletimiz-
ce arttırıldı. Yatırımlarımıza devam 
ediyoruz. Üniversite olarak yerleşke 
anlamında dağınık bir görünüme 
sahibiz. Neredeyse şehrimizin her il-
çesinde bir Meslek Yüksekokulumuz 
var, bunu yanında Fakültelerimiz de 
bulunmakta. Bizim şu anda 4’ü mer-
kezde olmak üzere toplam 21 kam-
püsümüz var. Türkiye’nin en büyük 
kampüs alanlarından birine sahibiz. 
507 bin metrekare kapalı alanımız, 
bunun yanında 3 milyon 866 bin 
metrekare de açık alanımız var. Top-
lamda 4 milyon 373 bin metrekare 
alanda hizmet veriyoruz. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda kampüsleri-
mize yeni binalar eklemeye devam 
edeceğiz. Bu dağınık kampüs yapı-
sına rağmen tüm kampüslerimize 
hizmet götürebiliyor, tüm öğrencile-
rimize eşit şartlar sağmaya çalışıyo-
ruz.” dedi. 

“Türkiye’de internet hizmeti 
sunmada 1. Sıradayız”

Üniversitemiz, TÜBİTAK ULAKBİM 
üzerinden ‘İnternet Hizmeti Alan 
130 Devlet Üniversitesi’ içerisinde, 
internet hizmeti sunulan yerleşke 
(lokasyon) sayısı en fazla olan üni-
versiteler sıralamasında 24 lokas-
yona hizmet götürerek 1. sırada yer 
aldığının altını çizen Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk AL-
DEMİR, “Üniversitemiz 24 farklı lo-
kasyon ile noktadan noktaya fiber 
metro ethernet hizmeti sunuyor. 
Üniversitemiz; internet altyapısı TÜ-
BİTAK ULAKBİM üzerinden sağlan-
maktadır. Merkez Yerleşke internet 
çıkış hızımız 1.500 Mbps ilçelerimiz 
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ile birlikte toplam bant genişliğimiz 
2.520 Mbps’dir. Günlük, sistemleri-
mize bağlı cihaz sayısının 12 bin 500 
civarındadır. Kablosuz sistemlerimi-
ze bağlı kullanıcı sayısının da gün-
lük 6 bini bulmaktadır. Bilgi çağında, 
teknolojiyi doğru kullanmalıyız. Biz-
ler bunu oluşturmanın memnuniyeti 
içerisindeyiz.” dedi.

“E-Devlet uygulamasında en çok 
içerik sunan üniversiteyiz”

Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Siste-
mi’nin (OBiS) yapılan teknik çalış-
maların tamamlanmasıyla e-Devlet 
sistemine entegre edildiğini belir-
ten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk ALDEMİR, “e-Devlet 
üzerinde birçok üniversite olması-
na rağmen, içerik bazında yaptığı 
entegrasyonla birçok alanda Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 
yine ilk oldu. Entegrasyonunu ta-
mamladığımız hizmetleri sadece 
ADÜ veriyor. E-Devlet uygulamasın-
da bulunan üniversiteler genellik-

le evrak doğrulama ve mezuniyet 
sorgulama gibi hizmetler verirken, 
ADÜ öğrencileri için Öğrenci Bilgi 
Sistemi’nin (OBİS) entegrasyonu ile 
hizmetlerin ilk aşaması olan “Öğren-
cilik Bilgileri Sorgulama”, “Öğrenci 
Danışman Bilgileri Sorgulama” ve 
“Öğrenci Not Ortalaması Sorgulama 
(DANO / GANO dökümü)” hizmetleri 
e-Devlet kapısı altında yayına alındı. 
Bu hizmetleri e-devlet üzerinde ger-
çekleştiren henüz başka üniversite 
de bulunmuyor.” dedi.  

Yine öğrencilerimize eşit şartlar 
oluşturabilmek için “ENGELLİ DOS-
TU ADÜ” projesi ile engelli bireyleri-
mize önemli bir hizmeti ulaştırdıkla-
rını da ifade eden Prof. Dr. ALDEMİR; 
“Bu konuda yaptığımız düzenleme-
lerle YÖK tarafından mekânsal eri-
şebilirlik ödülü olan ‘TURUNCU BAY-
RAK’ aldık; övünerek ifade etmeliyim 
ki Türkiye’de sadece 4 üniversitede 
‘Turuncu Bayrak’ var. Recep Tayyip 
Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi, 
engellilere ve dezavantajlı grupla-

ra yönelik erişilebilirlik alanında TS 
9111 standartlarına uygun olarak 
yapmış olduğu mekansal düzenle-
me ve çalışmalarından dolayı 2019 
ve 2020 yıllarında YÖK tarafından 
turuncu bayrak ile ödüllendirildi. Bu 
kapsamda Mayıs 2021’de Türkiye’de 
ilk defa Erişilebilir Kütüphaneler Ça-
lıştayı’nı düzenledik. Bu Türkiye’de 
ilk defa yapıldı. Hem yüz yüze hem 
de online olarak Türkiye’de ve Dün-
yada birçok noktaya ulaştık.” dedi.

“ADÜ’lü olmak ayrıcalıktır”

Üniversitemizin, bulunduğu coğrafya 
itibari ile de baktığımızda Ege Böl-
gesinin incisi pozisyonunda bir üni-
versite olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir,  “Bizim 
sloganımız ‘ADÜ’lü olmak ayrıcalık-
tır.’ Bilimsel çalışmalarımız, sosyal 
ve kültürel faaliyetlerimiz ile Üni-
versitemizde okuyan her öğrenci bu 
ayrıcalığı hissedecektir.” sözleriyle 
açıklamalarına son verdi.
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Yabancı uyruklu öğrenciYabancı uyruklu öğrenci  
sınavını yurt içi ve yurt sınavını yurt içi ve yurt 
dışı 5 merkezde başarıyla dışı 5 merkezde başarıyla 
tamamladıktamamladık

Üniversitemiz ve Ülkemizde öğre-
nim görmek isteyen yabancı uyruk-
lu öğrencilerin belirlenmesi için 
gerçekleştirilen Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi Yabancı Uyruklu 
Öğrenci  Sınavı (ADÜYÖS) 
4 Temmuz 2021 tarihinde Azerbay-
can-Bakü, İstanbul, Ankara, Van ve 
Aydın’da eş zamanlı olarak yüz yüze 
sınav şeklinde gerçekleşti.

Kültür ve bilim temsilciliğinin 
adımı atılmış oluyor

Ülkemizde yabancı uyruklu öğren-
cilerin eğitim-öğretim görmesinin 
önemine değinen Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Üniversitemizde eğitim gör-
müş başarılı öğrenciler ülkelerinde 
Üniversitemizi temsil ederek ulus-
lararası alanda temsilcimiz olacak-
lar. Bizler geleceğin kültürel, sosyal 
ve siyaset alanlarında söz sahibi bi-
reylerini yetiştiriyoruz. Bu anlamda 
Üniversitemizin uluslararası alanda 
yapacağı her çalışmayı önemsiyor 
ve destekliyorum.” dedi.

Aydın halkının öğrencilere kendi 
evlatları gibi davrandığını vurgula-
yan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, “Üniversite-

mizin ve İlimizin yabancı uyruklu 
öğrencilerimize de kendi evlatla-
rı gibi davranacağına hiç şüphem 
yoktur. Oluşturulacak duygusal bağ 
ve Üniversitemizin öğrencilerimize 
verdiği donanımlı eğitim ile ömür 
boyu sürecek bir kültür ve bilim 
temsilciliğinin adımı atılmış olacak.” 
dedi.

ADÜYÖS 2021’in başarılı bir şekil-
de tamamlandığını belirten Rektör 
Yardımcısı ve Yabancı Uyruklu Öğ-
renci Seçme Koordinasyonundan 
Sorumlusu Prof. Dr. Cumali Öksüz, 
Yükseköğretim Kurulu’nun Kalite, 
Uluslararasılaşma politikalarına 
bağlı olarak üniversite bünyesinde 
politikalar geliştirdiklerini ve bu 
bağlamda tüm sınavların titizlikle 

gerçekleştirildiğini söyledi.
Uluslararası ölçekte tanınırlığı 
arttırmaya yönelik çalışmalar ger-
çekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. 
Cumali Öksüz, “48 ülkeden 1390 
öğrencinin katıldığı ADÜYÖS’de üst 
düzeyde stratejilerle, öğrencilerin 
yetenek puanları hesap edilerek 
ölçme ve yerleştirme işlemi ger-
çekleştiriliyor. Önümüzdeki yıl Asya, 
Avrupa ve Afrika’da oldukça fazla 
sayıda ülkede sınavımızı yüz yüze 
yapmak niyetindeyiz.” dedi.

Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm 
oturumları tamamlanan sınavın 
kesinleşmiş sonuçları, https://yes.
adu.edu.tr/ internet sitesinden 31 
Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 
10.00’da ilan edilecek.

Üniversitemizin yurt içi ve 
yurt dışında 5 merkezde 
yaptığı ve Türkiye’deki 

47 üniversite tarafından 
kabul edilen Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (ADÜYÖS) 
2021 tamamlandı. 
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Rektörümüz Rektörümüz 15 Temmuz 15 Temmuz 
programına katıldıprogramına katıldı

Tellidede Mezarlığı’nda bulunan şe-
hitlikte başlayan törene, Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’in yanı sıra Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cumali Öksüz, ve Genel Sek-
reter V.  Doç. Dr. İbrahim Gökdaş da 
katıldı.  

Saygı Duruşu ve istiklal Marşı’nın 
ardından Çelenk Koyma Töreni dü-
zenlendi. Vali Hüseyin Aksoy’un Şeref 
Defterini imzalamasının ardından İl 
Müftüsü Ercan Aksu’nun okuduğu dua 
ile şehitleriniz yâd edildi. Program 
Kemer Mezarlığı’nda bulunan şehitlik 
ziyaretiyle devam etti. 

Gündüz ve gece programları olarak 2 
bölümde düzenlenen törenlerin gün-
düz programlarının son bölümünde, il 
protokolü Atatürk Kent Meydanı’nda 

bulunan Şehitler Abidesi’ne ve Şe-
hitler Anıtı’na karanfiller koyarak dua 
etti. Gündüz programı Bey Camii’n-
de okunan Mevlid-i Şerifin ardından 
sona erdi.

Akşam programına Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir’in yanı sıra Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cu-
mali Öksüz, Genel Sekreter V.  Doç. Dr. 
İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yar-
dımcısı Erdal Meşe ve personelimiz 
katıldı.
15 Temmuz videolarının gösteriminin 

ardından program Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı ile başladı. Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti ile devam eden program-
da, Vali Hüseyin Aksoy’un konuşmala-
rının ardından ‘Türkiye Geçilmez’ adlı 
programda,  15 Temmuz belgeseli ve 
o geceye ilişkin videoların gösterimi 
yapıldı. Sosyal Bilimler Lisesi öğren-
cilerinin şiir dinletisiyle devam eden 
programda, ney ve semazen dinletisi 
ve mehter konseri de yer aldı. 
Program, gece boyunca 15 Temmuz 
videoları eşliğinde temsili nöbet tu-
tulması ile ilerleyen saatlere kadar 
devam etti.

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk 
ALDEMİR, Aydın Valiliği 

tarafından düzenlenen 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü Törenlerine katıldı.



ADÜ HABER    TEMMUZ 202112

HABER

Üniversitemizde Üniversitemizde Darbeler Darbeler 
ve Sosyolojik Etkileri Panelive Sosyolojik Etkileri Paneli  
gerçekleştigerçekleşti

Panele; Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali 
Öksüz, Efeler AK Parti İlçe Başkanı 
Hüsnü Erbil, Efeler Kadın Kolları 
Başkanı Hümeyra Ege, Efeler Genç-
lik Kolları Başkanı Ozan Ancın, yö-
netim kurulu üyeleri, fakülte dekan-

ları, meslek yüksekokulu müdürleri, 
akademik ve idari personelimiz ile 
davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı İl Temsilcisi Ferdi 
Uzun’un da katılımıyla AA Fotoğraf-
larıyla 15 Temmuz Sergisi’nin açı-
lışının gerçekleşmesinin ardından; 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan panelde, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan-
lığının hazırladığı 15 Temmuz Özel 
videosu izlendi.

Bu milletin, daha hayata geçirecek 
çok projesi var 

Panelin açılış konuşmasını yapan 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-

man Selçuk Aldemir, “Milletimizin 
15 Temmuz’da yazdığı destan, öyle 
sıradan bir darbe teşebbüsü ve onu 
bastırma hikayesi değildir. 15 Tem-
muz’u anlamak için, bu topraklarda-
ki bin yıllık mücadelemize bakmak 
gerekir. Teslim almak için darbe gi-
rişimi dahil her yola başvurdukları 
Türkiye’nin silkinip asırlık uykusun-
dan uyanan bir dev gibi yeniden 
ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa 
uğrayanlara diyoruz ki daha bit-
medi; bu milletin daha söyleyecek 
çok sözü var. Bu milletin, daha ha-
yata geçirecek çok projesi var. Bu 
devletin daha harekete geçirecek 
çok potansiyeli var. Çünkü bu millet 
yüreği ve bileği güçlü olmanın ya-
nında arkasında ancak gönül gözü 

Üniversitemiz tarafından 
düzenlenen Darbeler 
ve Sosyolojik Etkileri 

adlı panel, 14 Temmuz 2021 
tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.
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açık olanların fark edebileceği dua 
ordusu olan bir millettir.” dedi.

Milletin kazandığı muhteşem za-
ferin sevincini ve darbe girişimi 
esnasında kaybettiğimiz vatandaş-
larımızın hüznünü birlikte yaşadığı-
mızı söyleyen Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bu 

vesileyle 15 Temmuz gecesi, ebedi-
yete uğurladığımız vatandaşlarımı-
za yüce Allah’tan rahmet diliyorum. 
Kahramanca verdikleri mücadelede 
gazilik unvanıyla şereflenen kar-
deşlerime de Rabbim’den sağlık ve 
afiyet temenni ediyorum.” sözleriyle 
konuşmasına son verdi.

Türk Devleti olmadan tarih 
yazılamaz

Panelde Oturum Başkanlığını ya-
pan Söke İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Turan Akkoyun, Türk Dev-
leti olmadan tarihin yazılamaya-
cağını vurgulayarak “Darbeler her 
şeyden önce halkın iradesine, milli 
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egemenliğe ve demokrasiye karşı 
yapılmıştır. Darbelerin işleyişine, 
söylemlerine baktığımızda ‘cumhu-
riyeti korumak’ kavramı var ancak 
biz buna iddia demiyoruz, saplantı 
diyoruz. Millet organizasyonla dev-
let olur. Hazır bir organizasyona 
bireyi ya da toplumu transfer ede-
mezsiniz. Türk Milleti de tarihin en 
tecrübeli organizasyoncusudur. Türk 
Halkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 
28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri-
ne karşı en iyi cevabı bizzat kendisi 
vermiştir. Bugünde burada bilimsel 
çerçevede, farklı disiplinler ile dar-
beler ve sosyolojik etkilerini hep 
birlikte konuşacağız.” dedi. 

Darbelere karşı en güçlü silah 
demokrasidir

Tarihsel küresel bağlamda aske-
ri darbeler ve sosyolojik etkileri 
hakkında bilgi veren Fen Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Delibaş, 
“Askeri darbenin ne olduğuna iliş-
kin bir tanıma varmanın ilk unsuru, 
kimin ya da kimlerin hedef alındı-
ğı meselesidir. Çoğu bilim adamına 

göre darbelerin ana hedefi devlet-
lerin birincil derecedeki liderleridir.” 
dedi.

Darbelere karşı en güçlü silahın de-
mokrasi olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Kayhan Delibaş, “15 Temmuz dar-
be girişiminin önlenmesinde birçok 
kurum ve kesim rol almıştır. Toplu-
mun bir darbeye daha geçit verme-
yeceği de görülmüştür. Bu girişimin 
önlenmesinin en önemli sonucu ise 
darbeler geleneğinin kapanmış ol-
ması. Askeri darbeler riski demok-
ratik ülkelere kıyasla demokratik 
olmayanlarda çok daha yüksektir. 
Bu sebeple darbelere karşı en güçlü 
silah demokrasinin kendisidir.” dedi.

Türk Milleti, Türk Devleti ve Türk 
örfü güçlü ve köklü bir temele 
sahip 

Darbelerin siyasi tarihimizin acı 
hatıraları olarak yerini aldığını be-
lirten Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Rama-
zan Haykıran, “15 Temmuz darbe gi-
rişiminin diğer darbelerden ayrılan 
özelliği, silahlı kuvvetlerin değil bir 
cemaatin darbe girişimine kalkış-

mış olması. Bu Türkiye’nin modern 
tarihinde ilk ve tek örnek olarak ta-
rihe geçecek. Bunun 100 yıllık mo-
dern tarihimizde başka örnekleri ol-
mamakla beraber 15 Temmuz darbe 
girişimini oluşturan hain odağın ne-
reden ve ne şekilde beslendiğinin 
anlaşılması oldukça önemli.” dedi.

Türk Milleti, Türk Devleti ve Türk ör-
fünün güçlü ve köklü bir temele sa-
hip dolduğunu vurgulayan Dr. Öğr. 
Üyesi Kemal Ramazan Haykıran, 
“Türk toplumunda güçlü bir devlet 
otoritesi her daim kendisini koru-
muştur. Müslüman olduktan sonra 
Türkler bunu daha da pekiştirerek 
varlıklarını devam ettirdiler. Bütün 
siyaset namelere ve siyasi metin-
lere baktığımızda gördüğümüz te-
mel bir unsur var devlet ortak ka-
bul etmez. Türk devletlerinin tarihi 
boyunca da bu hassasiyeti koruğu 
görülmektedir.”  sözleriyle birlikte 
tarihsel süreç hakkında bilgi verdi.

Kendine özgü, siyasal, ekonomik ve 
dış politik kaynaklı darbeler

Osmanlı imparatorluğunun son dö-
nemlerinden cumhuriyet dönemi 
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içerisinden 12 Eylül 1980’e dek uza-
nan bir tarihsel süreçte Türkiye’de 
gerçekleşen askeri darbeleri analiz 
eden Aydın İktisat Fakültesi Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üye-
si Ali Bilgenoğlu, 1875’ten 1980’e 
uzanan süreçte askeri müdahalele-
rin her birinin kendine özgü, siyasal, 
ekonomik ve dış politik kaynakları 
olduğunu ifade etti.

Darbelerin genellikle sadece iç si-
yasal gelişmelerin bir sonucu ola-
rak ortaya çıktığı kabulünden ha-
reket edildiğini, bunun doğru ancak 
son derece yetersiz bir açıklama 
olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ali 
Bilgenoğlu, “Türkiye’ye özgü iç eko-
nomik gelişmeler, evrensel piyasa 
süreçleri ile olan etkileşiminin yanı 
sıra uluslararası siyasetin yapısının 
ve konjonktürel gelişmelerin de 
mutlaka hesaba katılmasıyla ancak 
darbeler gerçekçi bir analize tâbi 
tutulabilir.” dedi.

Türk demokrasi tarihinin kırılma 
noktası 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk demokrasi tarihinin en önemli 
kırılma noktalarından birinin 27 Ma-
yıs 1960 darbesi olduğunu belirten 
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi 
Müdürü Doktorant Bircan Kayacan 
Türkiye’nin üzerine kara bulutların 
çöktüğü bu tarihten, şehit başvekil 
Adnan Menderes’in aramızdan ay-
rıldığı 17 Eylül 1961 tarihine ka-
dar süren zaman dilimi Türkiye’nin 
en karanlık günleridir. Bu meşum 
günler emperyalistler ve serma-
ye odaklarınca Türkiye’de darbeci 
geleneğin melanet tohumlarının 
atılmasına ve uzun yıllar boyunca 
kök salarak sonrasındaki darbe gi-
rişimleriyle milli iradenin üzerini 
boğan bir tahakküm merciinin oluş-
masına neden olmuştur. Bizler için 
bu dönemde dikkat çeken darbeci 
zihniyetin kitle iletişim aracı TİME 
dergisidir. 1958’te Adnan Menderes 
“Türkiye’nin Başbakanı” başlığıyla 
TIME’a kapak olmuştur.” dedi.

Doktorant Bircan Kayacan,  “15 Tem-
muzun da, 27 Mayıs Darbesi gibi TI-
ME’ın ilk gündem maddesi olarak 
kabul edilmiş ve darbe saatlerinde 
derginin internet sitesinde Türki-
ye’deki darbelere övgüler dizilme-
ye başlandı. Dergi görüldüğü üze-
re daha darbe sonuçlanmadan 15 
Temmuz’un uygulayıcılarını alkış-
larla karşılıyor, sütunlarında darbe 
güzellemeleri yapıyordu. Darbe gi-
rişimi bastırılınca TIME’ın ilk çıkan 
sayısı darbeye karşı direnen halk 
fotoğrafı ve “Türkiye’nin En Uzun 
Gecesi” başlığıyla yayınladı. Başlı-
ğın alt tarafına ise, “Türkiye darbeye 
direndi ama şimdi daha kötüsü ola-
bilir.” notu düşüldü. Derginin içinde 
darbe için “amatör bir girişim” ifade-
si kullanıldı. Amerika temelli Time 
Dergisinin Türkiye’deki karşılığı da 
FETÖ Terör Örgütünün elden ele 
dolaşan Zaman gazetesi oldu.” dedi. 

Panel, Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in pane-
listlere teşekkür belgesi ve hediye 
takdiminin ardından sona erdi.
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Kuşadasıspor Teknik Direktörü Kuşadasıspor Teknik Direktörü 
Gürkan FerhatoğluGürkan Ferhatoğlu Rektörümüzü  Rektörümüzü 
ziyaret ettiziyaret etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ku-
şadasıspor’un şampiyonluğu ile böl-
gemize büyük bir gurur yaşattığını 
söyleyerek bu başarıda payı olan 
Gürkan Ferhatoğlu’nu tebrik etti.

Sporun ve sporcunun her zaman 
yanında olduğunu vurgulayan Üni-

versitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Spor Bilimleri Fa-
kültemizin ‘Şampiyonlar Okulu’ 
olarak anıldığını öğrencilerimizin 
ve öğretim üyelerimizin ulusal ve 
uluslararası alandaki başarılara 
imza atığını ifade etti. 

Lisans eğitimini Üniversitemizde 
tamamlayan yüksek lisans eğiti-

mine ise halen devam eden Kuşa-
dasıspor Teknik Direktörü Gürkan 
Ferhatoğlu, Kuşadasıspor’un, 26 yıl 
aradan sonra 3. Lige çıktığını bu ba-
şarıda Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in büyük 
katkılarının olduğunu belirterek 
bölge sporunun gelişmesi için hep 
birlikte çalışmalara devam edecek-
lerini dile getirdi.

Ziyaret, Kuşadasıspor Teknik Direk-
törü Gürkan Ferhatoğlu’nun Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’e Kuşadasıspor for-
masını takdim etmesi ile sona erdi.

Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu ve Spor 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşat Kartal, 27 
Temmuz 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
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Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekanı, Dekanı, Spor Bilimleri İstişareSpor Bilimleri İstişare  
Toplantısına katıldıToplantısına katıldı

Törene; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank, üniversite dekanları ile 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri 
katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı arasın-
da gerçekleşen ‘Bilimsel Araştırma, 
Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel 
Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş 
Birliği Protokolü’ ile gençlik ve spor 
alanında bilimsel araştırma ve ge-
liştirme projelerinin niteliğini artır-
mak amaçlanıyor.

Protokol ile çok boyutlu iş birliği 
projeleri gerçekleşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, konuşmasında, protokolle 
çok boyutlu iş birliği mekanizma-
ları geliştireceklerini dile getirerek 
bunların başında gençlere ve spora 
yönelik Ar-Ge çalışmalarının, TÜBİ-
TAK’ın Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Projeleri Destekleme Progra-
mı kapsamına alınmasının geldiğini 
anlattı. Varank, bakanlıkların belir-
leyeceği önceliklere göre Gençlik 
ve Spor Çağrı Programı’nı hayata 

geçireceklerine işaret ederek, bu 
çağrılara başvurup başarılı bulu-
nan projeleri yüzde 50 eş finans-
man modeliyle destekleyeceklerini, 
2023’e kadar her yıl yeni bir çağrı 
açmayı planladıklarını belirtti.

İş birliklerimiz ve bilimsel arka 
planımız güçlenecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, “Gençlik ve 
spor alanında bilimsel araştırma ve 
geliştirme projelerinin niteliğini ar-
tırmak, nitelikli insan kaynağı geli-
şimine katkıda bulunmak, gençlerin 
girişimciliğini desteklemek, bilime 
ilgisini artırmak, kişisel, bilimsel ve 
sosyal gelişimine katkı sağlamak 
konularında önemli çalışmalar ger-
çekleştirdik. Protokolle birlikte, spor 
araştırmaları alanında TÜBİTAK’la 
kapsamlı bir çağrı programına çı-
kılması ve spor alanında bireysel 
girişimciliğin desteklenmesi gibi 
Türkiye’de ilk olma niteliği taşıyan 
önemli çalışmalar başlatılacak. Bu 

program sayesinde, gençlerimizi 
yakından ilgilendiren önemli konu 
başlıklarında hem iş birliklerimiz 
hem de bilimsel arka planımız güç-
lenmiş olacak.” dedi.

İmza töreni sonrası Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu başkanlığında Spor Bilim-
leri İstişare Toplantısı gerçekleşti. 
İstişare Toplantısının ardından ise 
Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar 
Konseyi (SPORDEK) 10. Genel Kurul 
Toplantısı gerçekleşti.

SPORDEK 10. Genel Kurul Toplan-
tısında; spor bilimleri fakültelerine 
bağlı bölümlerin akreditasyon sü-
reçleri, Çekirdek Eğitim Programı 
(ÇEP), Yükseköğretimde Uygulamalı 
Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği, Spor 
Eğitimi ve Araştırmaları Daire Baş-
kanlığının gündem maddeleri görü-
şüldü.
Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar 
Konseyi, görüş ve önerilerinin ar-
dından sona erdi.

Üniversitemiz Spor 
Bilimleri Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. 

Burçin Ölçücü, 6 Temmuz 
2021 tarihinde Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı arasında 
gerçekleşen Protokol Törenine 
ve Spor Bilimleri İstişare 
Toplantısı katıldı.
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Ziraat Fakültesi 2020-2021 Eğitim Ziraat Fakültesi 2020-2021 Eğitim 
Yılı Yılı Mezuniyet TöreniMezuniyet Töreni gerçekleşti gerçekleşti

Ülkemizin gelecek vizyonunda 
önemli bir yere sahip olacaksınız 

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşuyla 
başlayan törende açılış konuşma-
sını yapan Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ko-
nuşmasında genç ziraat mühendis-
lerine, “Ülkemizin gelecek vizyonun 
da önemli bir yere sahip olacaksı-
nız. Pandemi süreci bize üretimin ne 
kadar kıymetli olduğunu ifade etti. 

Hayatınızın merkezine bu düsturu 
alacağınızı ve ülkemizin geleceğine 
yapacağınız katkılardan eminiz. Siz-
lerle gurur duyuyor ve meslek haya-
tınızdan başarılar diliyorum. Yolu-
nuzun her daim açık olsun.” sözleri 
ile seslendi.
 
Dünyayı anlayan bilimsel bilgiler 
kazanmış gençler yetiştirdik

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Aydın ise mezun öğrencilerin aile-
lerine “Çok kıymetli anne ve babalar 
çocuklarınızı meslek sahibi olabil-
meleri için bize emanet ettiniz. Eği-
tim hayatı iyi ve profesyonel birey-
ler yetiştirmek için elimizden geleni 
yaptık. Onları dünyayı anlayan bi-
limsel bilgiler kazanmış, farklı bakış 
açıları geliştirmiş, kültürel birikim-
leri ile bilgi ve becerilerini sağlam-
laştırmış, kendine güvenen vatanını 
ve milletini seven, toplumsal değer-

lerimizi özümseyen ve önemseyen 
bireyler haline getirmeye çalıştık.” 
cümleleri ile hitap etti.

Ülkemizde çiflik içerisinde eğitim 
veren tek ziraat fakültesiyiz

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İb-
rahim Gençsoylu ise konuşmasın-
da “Biz ülkemizde çiftlik içerisinde 
eğitim yapan tek Ziraat Fakültesiyiz. 
Hem pratik hem de uygulamalı eği-
tim vererek ülkemize en iyi ziraat 
mühendisleri yetiştirmeye çalışıyo-
ruz.” dedi.

Dönem birincisi öğrenci Canan Ba-
kırcı’nın mezunlar kütüğüne 2020-
2021 dönemi için plaket çakması-
nın ardından 9 bölümden mezun 
olan öğrencilerin isimleri okundu.

Tören, kep atma görüntüleri ile sona 
erdi.   

Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi 2020-2021 
Eğitim Yılı Mezuniyet 

Töreni, 13 Temmuz 2021 
tarihinde ADÜTV ve Ziraat 
Fakültesi Youtube kanalı 
üzerinden canlı yayınla 
gerçekleşti.
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Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi Akademik Genel Akademik Genel 
Kurul ToplantısıKurul Toplantısı gerçekleşti gerçekleşti

Toplantıya; Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Fa-
külte Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum ve 
öğretim üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından açılış konuşmasını yapan 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, 
eğitim-öğretim ve yapısal faaliyet-
ler, kalite komisyon çalışmaları ve 
akreditasyon komisyon çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

Veteriner Fakültesi’nin Avrupa Vete-
riner Eğitim Kurumları Birliği (EA-
EVE) ile Veteriner Hekimliği Eğitim 
Kurumları ve Programları Değerlen-
dirme ve Akreditasyon Derneği (VE-
DEK) Üyesi olduğunu belirten Prof. 
Dr. Cavit Kum,  Veteriner Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 
Deney Hayvanları Üretim ve Araş-
tırma Merkezi, Veteriner Teşhis ve 

Analiz Laboratuvarı’nın ruhsatlan-
dırma lisans onayı çalışma izinleri 
hakkında bilgi verdi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, 
yayınlar, akademik personel eğitim-
leri, ikili protokoller ve sözleşmeler, 
stratejik amaçlar ve hedefler hak-
kında bilgi vererek konuşmasını ta-
mamladı.

Veteriner Fakültesinin çalışmaları 
ile gurur duyduğunu belirten Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Göstergeler Fakül-
te olarak ne kadar doğru bir yolda 
olduğumuzu ifade ediyor. Dünya’da 
154. sırada olmanın haklı gurunu 
yaşıyoruz. Emeği geçen herkese te-
şekkür ederim.  Bilimsel çalışmala-
rımızın artarak devam edeceğinden 
hiç şüphem yok, bu anlamda deste-
ğim her zaman sizlerle.” dedi. 

Toplantıda Prof. Dr. Cavit Kum, Fa-
külte emekli personelleri Bedia 
Şengül ve Mehmet Turgut’a emekle-
rinden dolayı teşekkür ederek çiçek 
takdiminde bulundu.

Veteriner Fakültesi Kalite Güvence 

Sistemi hakkında bilgi veren Prof. 
Dr. Mehmet Erkut Kara, kalite gü-
vence sisteminin önemi, sistemin 
nasıl oluştuğu ve kalite güvence 
sisteminde sürekliliğin sağlanması 
konularında bilgi verdi.

Kalite Güvence Sisteminin temel 
prensiplerini anlatan Prof. Dr. Meh-
met Erkut Kara, dokümantasyon, 
stratejik plan, uygulama, memnuni-
yet ölçme-değerlendirme ve iyileş-
tirme kavramlarının önemine vurgu 
yaptı. Stratejik amaçlar, hedefler ve 
faaliyetler hakkında bilgi vererek 
sunumunu tamamladı.

Veteriner Fakültesi Akreditasyon 
Komisyonu konulu sunumunu ger-
çekleştiren Prof. Dr. Selim Sekkin, 
fakültedeki akreditasyon süreciy-
le ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Ekim 
2021’de EAEVE tarafından yapıla-
cak denetim ziyareti için yapılan 
hazırlıklara değindi, EAEVE Appro-
val Belgesi ve VEDEK’in önemini 
vurgulayarak sunumunu tamamladı.
Akademik Genel Kurul Toplantısı, 
öğretim üyelerinin görüş ve öne-
rilerini paylaşımı ve toplu fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.

Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi 2020-2021 Yılı 
Akademik Genel Kurul 

Toplantısı, 1 Temmuz 2021 
tarihinde gerçekleşti.
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Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet 
Töreni gerçekleştiTöreni gerçekleşti

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali 
Akyol, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Musa Şamil Akyıl, Aydın Diş 
Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi 
Günhan Eskicioğlu, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve davetliler katıldı.

Fakültemizi bilimsel başarılarla 
taçlandırmaya çabalayacağız

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu’nun 
ardından konuşma yapan Fakül-
te birincisi Diş Hekimi Eda Odabaş, 
“Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı 
anılarla kapatırken diğer sayfasını 
yeni beklentiler ve umutlarla açı-
yoruz. Öğrenciliğimizin sona erdiği, 
diş hekimliğine merhaba dediğimiz 
bu dönemden itibaren Adnan Men-
deres Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-
kültesini ülkemizde ve dünyada en 
iyi şekilde temsil etmeye ve bilimsel 
başarılarla taçlandırmaya çabalaya-

cağız.” dedi.
Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı 
Diş Hekimi Günhan Eskicioğlu, diş 
hekimliğinin özel ve keyifli bir mes-
lek olduğunu belirttiği konuşmasın-
da, mezun öğrencilere meslek ha-
yatlarında başarılar diledi ve onları 
yetiştirenlere verdikleri emeklerden 
dolayı teşekkür etti.

Fakültenizi eviniz olarak görünüz
Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Musa Şa-
mil Akyıl, “Bugünden meslektaşımız 
oldunuz. Kapılarımız size her zaman 
sonuna kadar açıktır. Mezun olsanız 
dahi biz bir aileyiz ve her zaman Fa-
kültenizi eviniz olarak görünüz. Baş-
ta eksik kaldığınızı düşündüğünüz 
uygulamalar olmak üzere, her tür 
ihtiyacınızda sizlere destek olmaya 
hazırız.” dedi.

Meslek yaşamınızda empati ve 
merhameti unutmayınız

Öğrencilere mesleklerini yüceltme-
leri ve ömür boyu kendinizi geliştir-
meye gayret etmeleri tavsiyesinde 
bulunan Prof. Dr. Musa Şamil Akyıl, 
“Mesleki ve etik kurallara uyacağı-
nızdan hiç şüphem yok, ancak mes-
leğinizi icra ederken buna lütfen bir 
de empati ve merhameti de ekleme-

yi unutmayınız. Meslek hayatınızda 
meslektaşlarınızla uyum içerisinde, 
dürüst ve ahlaklı çalışmak sizi çok 
daha başarılı ve mutlu yapacaktır. 
Bizlerin ve ülkenizin sizlerden bek-
lentisi budur.” dedi.

İşini en iyi yapan hekimlerden 
olmanızı dilerim

Öğrencilere önce kendilerini tanı-
malarını, amaç ve hedeflerini bilme-
leri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Ali 
Akyol, “Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi mezunu olmanın onurunu 
ve gurunu her yerde en iyi şekilde 
temsil edin. Mesleğimizin cerrahi 
branşları içinde hem estetik hem 
de en sanatsal kısımlarından birini 
icra edeceksiniz. Mustafa Kemal Ata-
türk’ün bir sözü var ‘Memleketini en 
çok seven işini en iyi yapandır.’ der. 
İşini en iyi yapan hekimlerden ol-
manız dileği ile başarılar diliyorum.” 
dedi.

Doç. Dr. Veli Özgen Öztürk’ün, Hipok-
rat Andını öğrencilere okutmasının 
ardından Fakülte 1., 2. ve 3.’süne 
ödülleri ile tüm mezunlara mezu-
niyet belgeleri verildi ve tören, kep 
atma seremonisi ile sona erdi.

Üniversitemiz Diş 
Hekimliği Fakültesi 
2020-2021 Akademik 

Yılı Mezuniyet Töreni, 6 
Temmuz 2021 tarihinde 
gerçekleşti.
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Ziraat Fakültesi 15 Temmuz Şehitleri için lokma 
hayrı yaptı

 Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 
Dekanlığı tarafından, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri 
anısına 14 Temmuz 2021 tarihinde 
lokma hayrı yapıldı.

Demokrasi Şehidimiz Merhum Eski 
Başbakan Adnan Menderes’in köyü 
olan Çakırbeyli Köyü içerisindeki 
Demokrasi Çınarı önünde gerçekle-
şen lokma hayrına, Ziraat Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoy-
lu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ah-
met Kılıçkan ve Dr. Öğretim Üyesi 
Mustafa Ali Kaptan, akademik ve 
idari personeli ile Çakırbeyli ve ci-
var köylerden çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Etkinlik, şehitler için dua okunması-
nın ardından sona erdi. 

Üniversitemiz Hastanesine anlamlı bağış
 Köşk’te faaliyet gösteren Dallar 

Gıda, Üniversitemiz Hastanesine 
pandemi döneminde sağlık çalı-
şanlarının gösterdiği özverili ça-
lışmalardan dolayı araç bağışında 

bulundu.  Covid-19 Pandemisinde 
Aydın’ın verdiği başarılı sınavda 
ADÜ’nün önemli bir görev üstlendi-
ğini belirten şirket, bağışla birlikte 
sağlık çalışanlarına katkı yapmak-

tan dolayı büyük mutluluk duyduk-
larını ifade etti. 

Dallar Gıda’ya bu anlamlı bağış 
dolayısıyla teşekkür eden Üniver-
sitemiz Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Serkan Öncü, çevre illerden de 
hasta kabul ederek önemli bir yükü 
sırtladıklarını belirterek; “Hastane-
mizin ihtiyaçları pandemi ile birlik-
te daha da arttı. Bağışçılarımızın tü-
müne teşekkür ediyoruz. Dallar Gıda 
tarafından bağışlanan araç, hastane 
hizmetlerinde kullanılacaktır. Dal-
lar Gıda’ya ve Dallar Ailesine bu an-
lamlı bağışları için teşekkür ederiz.” 
dedi.
Sağlık çalışanlarının her zaman 
yanlarında olduklarını ifade eden 
Dallar Gıda Sahibi Cumhur Dallar,  
“Pandemi sürecinde canla başka 
çalışan sağlık çalışanları için eli-
mizden gelen yardımı yapmaya ha-
zırız. Bu bağışın hastane işleyişine 
destek olacağını bilmenin mutlulu-
ğunu canı yürekten taşıyoruz.” diye 
konuştu.
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II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi 
ziyaretçileriyle buluştu

 II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına 
Saygı ve Şükran Sergisi, 5 Temmuz 
2021 tarihinde Üniversitemiz Has-
tanesi A/Blok girişi yanı bahçede 
sergilendi. 

Üniversitemiz Hastanesi iç mekan 
tasarımında kullanılacak olan çalış-
malar, 2 gün boyunca Başhekimlik 
koridorunda sergilenmesinin ardın-
dan hastane koridorlarına dağıtımı 

yapılacak.
Türkiye’nin ilk online hastane ser-
gisi 
Hastanemiz tarafından düzenlenen 
ve ‘Türkiye’nin ilk online hastane 
sergisi ‘olma özelliğini taşıyan sergi, 
50 sanatçıya ait 100 eserden oluşu-
yor.
Hediye edilen eserlerle oluşturulan 
sergiyi hastane.adu.edu.tr üzerin-
den ziyaret ederek eserler ve sa-
natçılar hakkındaki kısa bilgilere 
ulaşmak mümkün.  Resimler ve fo-
toğraflar için belirli bir konu kısıtla-
ması olmadan oluşturulan sergide 
gelen eserler; yağlı boya, karaka-
lem, suluboya, pastel, ebru ve çini 
gibi birçok tekniği kapsıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet ve Yemin Töreni 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi 2020–2021 Akademik Yılı 
Mezuniyet ve Yemin Töreni, 8 Tem-
muz 2021 tarihinde Sağlık Bilimleri 
Fakültesi YouTube kanalı üzerinden 
canlı yayın ile gerçekleşti.

Törene, Üniversitemiz Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ali Akyol, Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan 
Büyüköztürk Karul, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve davetliler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan törende,  Fa-
külte birincisi Çocuk Gelişimi Bölü-
mü öğrencisi Ela Karali, Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan 
Büyüköztürk Karul ve Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ali Akyol konuşma yap-
tı. Fakülte birincisi Ela Karali adına 
Doç. Dr. Selvinaz Saçan mezuniyet 
kütüğüne öğrencinin ismini çaktı.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğ-
rencilerine Arş. Gör. Dr. Ayçıl Özturan 
Şirin’in Diyetisyen Andını, Çocuk Ge-
lişimi Bölümü öğrencilerine Doç. Dr. 
Selvinaz Saçan’ın Çocuk Gelişimci 

Andını ve Ebelik Bölümü öğrencile-
rine Prof. Dr. Ayden Çoban’ın Ebelik 
Andını okutmasının ardından tören 
sona erdi.

Tören Linki: https://www.youtube.
com/channel/UC56H3MYxueWSui-
gsMS_TLWw
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
Sağlıklı Bir Beden İçin Sağlıklı Bir Ağız Konferansı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Hemşirelik Fakülte-
si’nin bilimsel etkinlikler kapsamında 
düzenlediği “Sağlıklı Bir Beden İçin 
Sağlıklı Bir Ağız”  isimli konferans,  14 
Temmuz 2021 tarihinde Google Meet 
üzerinden çevrim içi olarak gerçek-
leşti. 

Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Melike Eli-
taş Ertuğrul’un konuşmacı olarak yer 
aldığı moderatörlüğünü Dekan Yar-
dımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner’in 
yaptığı konferansa, Hemşirelik Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar ve 
öğretim üyeleri katıldı.

Ağız ve diş sağlığının bireyin genel 
olarak sağlıklı olmasında adeta bir 
sigorta görevi gördüğünü belirten Dr. 
Melike Elitaş Ertuğrul, her bir dişin 
diğer organlarla doğrusal etkileşim 
halinde olduğunu ve diş çürüğü ya da 

diş kayıplarının ilgili organın işlevine 
de zarar verdiğini ifade etti.

Toplumda ağız ve diş sağlığı ile ilgili 
doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi 
veren Dr. Melike Elitaş Ertuğrul, sağlık 
profesyonellerinden hemşire ve ebe-
lerin ağız ve diş sağlığı konusunda 

büyük sorumlulukları olduğunu vur-
guladı.
Öğretim elemanları ve öğrencilere 
sunumu ile verdiği katkılar için Dr. Dt. 
Melike Elitaş Ertuğrul’a teşekkür bel-
gesi verilmesinin ardından konferans, 
katılımcıların soru ve görüşleri ile 
sona erdi.

Öğretim üyemizin projesine TÜBİTAK’ tan destek
 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi 

Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Abdullah Yalçın’ın yürü-
tücüsü olduğu proje TÜBİTAK 1001 
kapsamında desteklenmeye layık 

görüldü.
‘Tip 2 Diyabetli ve Gestasyonel Diya-
betli Hastaların Plasentalarında PKR 
Aktivitesinin Araştırılması’ adlı proje, 
720.000 TL bütçe ile destekleniyor. 

Proje ekibinde; İç Hastalıkları AD 
Endokrinoloji BD Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mustafa Ünübol, Tıbbi Biyoloji AD 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gizem Dön-
mez Yalçın, Hisar Intercontinental 
Hospital, Kadın Hastalıkları ve Do-
ğum Bölümünden Doç. Dr. Meryem 
Kürek Eken, Tıbbi Biyoloji AD Araştır-
ma Görevlisi Umut Kerem Kolaç yer 
alıyor. 

Diyabetin gebelik sırasında plasen-
tada oluşturduğu ortamın, çeşitli do-
ğum komplikasyonlarından annenin 
ve bebeğin ileriki yıllarda metabolik 
sorunlar yaşamalarına kadar birçok 
zararlı etkileri olduğunu belirten 
Prof. Dr. Abdullah Yalçın, proje ile tip 
2 ve gestasyonel diyabetin plasenta 
dokusu üzerinde oluşturduğu etkile-
rin moleküler mekanizmalarını orta-
ya çıkarmanın amaçlandığını ifade 
etti.
Öğretim Üyemizi ve ekibini tebrik 
ediyor, başarılarının devamını dili-
yoruz.
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Öğretim üyelerimizin editörlüğünü yaptığı kitap 
yayımlandı

 Üniversitemiz öğretim üyelerinin 
editörlüğünü yaptığı “Turizmde Yeni 
Umut:  Sağlık Turizmi” adlı 2 cilt ola-
rak yayınlanan kitap için 11 Temmuz 
2021 tarihinde tanıtım etkinliği dü-
zenlendi.

Sağlık turizmi sektörü ve eğitimine 
büyük katkı sağlaması amaçlanan 
kitabın editörlüğünü Üniversitemiz 
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Öğretim Üyesi, Turizm Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı, Davutlar Mes-
lek Yüksekokulu (MYO)  Müdürü Doç. 
Dr. Aziz Bostan, Davutlar MYO Öğr. 
Gör. Dr. Ayşe Arslan ve Davutlar MYO 
Öğr. Gör. Dr. Erhan Coşkun yaptı.

Etkinlikte; Üniversitemiz Sağlık Tu-
rizmi yüksek lisans öğretim üyele-
ri ve öğrencileri başta olmak üzere 
Turizm Fakültesi,  İletişim Fakültesi, 
Nazilli İİBF, Nazilli MYO, Söke Sağ-
lık Hizmetleri MYO, Aksaray Üniver-
sitesi İİBF, Beykent Üniversitesi öğ-
retim üyelerinin yanı sıra başhekim 
yardımcısı, diyetisyen, avukat, sağlık 
bilimi uzmanı gibi alanda hizmet ve-
ren uzmanların yer aldığı geniş çaplı 
bir çalışma olduğu ifade edildi.

Bölüm yazarlarının katılımıyla ger-
çekleşen tanıtım etkinliği;  katılım 
gösteren yazarlara kitap takdimi ya-
pılmasının ardından sona erdi.

Nazilli Sümer Kampüsünde Acil Durum Tatbikatı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Afet ve Acil Durum 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ADÜ-AFAM) tarafından yürütülen 
“Afet ve Acil Durumlara Müdahale 
Kapsamında Destek Personelin Ha-
zır Oluşluğunun Arttırılması” isimli 
proje kapsamında Nazilli Sümer 

Kampüsü Koordinatörlüğü başkan-
lığında Nazilli Meslek Yüksekokulu 
ve Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nda 1 Temmuz 2021 
tarihinde tatbikat düzenledi.
Tatbikata; idari, akademik, sürekli 
işçi ve güvenlik birimi personelin-

den oluşan yaklaşık 70 personel 
katıldı. 
Tatbikat öncesi iki grup halinde 
“Destek Elemanları” personeline ve 
diğer tüm personele yapılan tatbi-
kata ilişkin yerleşke birimlerine dair 
bilgilendirme eğitimi de verildi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
Nazilli MYO Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

 Üniversitemiz Nazilli Meslek Yük-
sekokulu Bahar Yarıyılı Yılı Akademik 
Genel Kurul Toplantısı, 1 Temmuz 
2021 tarihinde gerçekleşti.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Çağrı 

Köroğlu başkanlığında gerçekleşen 
toplantıya;  müdür yardımcıları ve 
akademik personel katıldı.

Uzaktan eğitimle gerçekleşen bahar 
yarıyılının değerlendirildiği toplantı-

da, tek ders sınavı, ek sınavlar, yeni 
dönemde öğrenci kayıtları ve ders 
konuları görüşüldü.
Toplantı, yöneticilerin ve akademik 
personelin yeni döneme ilişkin dilek 
ve temennileri ile sona erdi.

ADÜSEM tarafından düzenlenen dil kursuna katılan 
polisler belgelerini aldı

 Üniversitemiz Sürekli Eğitim Mer-
kezi (ADÜSEM), Didim Meslek Yük-
sekokulu ve Didim İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü işbirliği ile online İngilizce 
eğitim alan polis memurlarına ser-
tifikaları 30 Temmuz 2021 tarihinde 
Didim Kaymakamlığı’nda düzenle-

nen törenle verildi. 
Törenine Didim İlçe Kaymakamı 
Halil Avşar, Didim Meslek Yükseko-
kulu Okul Müdürü Öğr. Gör Evrim 
Kamacı, Didim İlçe Emniyet Müdü-
rü Yunus Dinç, Öğr. Gör. Muhammet 
Nimet Çavuş, ADÜSEM Müdür Yar-

dımcısı Doç.Dr. Fatma Çakır, Şube 
Müdürü Hatice Yurtsev Işık ve polis 
memurları katıldı. 
Öğr. Gör. Muhammet Nimet Çavuş 
tarafından verilen eğitimler sonun-
da, 32 polis memuru A1 Seviyesinde 
İngilizce öğrendi.
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Öğretim üyemizin editörlüğünü yaptığı kitap 
yayınlandı

 Üniversitemiz İletişim Fakülte-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Özgür 
Seçim ve Uluslararası Kıbrıs Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilan 
Çiftçi’nin birlikte editörlüğünü yap-
tıkları “Siyasal İletişimciler Diyor ki” 
isimli kitap, yayınlandı.

Kitaba, Türkiye ve KKTC’den top-
lamda 11 farklı üniversiteden 29 
akademisyenin, 20 bölüm ile kat-
kı sağladığı toplam 560 sayfadan 
oluştuğunu belirten Doç. Dr. M. Öz-
gür Seçim, “Kitap, ağırlıklı olarak 
siyasi olayların, seçimlerin ve si-
yasette sosyal medya kullanımının 
tartışıldığı bölümlerden oluşmakta.” 
dedi.

Öğretim üyemizin projesi TÜBİTAK tarafından  
kabul edildi

 Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakül-
tesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu yürütü-
cülüğünde hazırlanan proje, TÜBİ-
TAK-ARDEB 2021 Yılı 1. Dönem 1001 
projelerinin bilimsel değerlendiril-
mesi sonucunda kabul edildi.

121Y227 nolu “Aydın İli Sahil Kıyı 
Bölgesinin Mikroplastik Kirliliği 
Açısından Değerlendirilmesi, Mik-
roplastiklerin Biyodegradasyonunda 
Bakterilerin Rolünün Belirlenmesi 
ve Bakteriyal Mikrobiyom Profille-
rinin Oluşturulması” adlı projenin 
araştırma ekibinde, Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Biyoloji ve Kimya Bölümleri 
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hacı Halil 
Bıyık ve Prof. Dr. Yüksel Şahin ile iki 
adet yüksek lisans bursiyeri yer alı-
yor. 

Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu, “Projenin 
hedefi Aydın İl sınırı içinde yer alan 
Güzelçamlı-Davutlar-Kuşadası sa-
hil kıyı kesiminde yazlık sitelerin ve 
plajların çok fazla bulunduğu, insan 
hareketliliğinin yüksek olduğu 10 

farklı istasyondan aseptik şartlara 
uygun olarak kumsal toprağı ve kıyı 
deniz suyu örneklerinde mikroplas-
tik izolasyonunun yapılması, mik-
roplastik parçalama yeteneği olan 
bakterilerin tespiti, tanımlanması 
ve patojen bakterilerin belirlenmesi.” 
dedi.

Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu, araştırma 
ile elde edilecek mikroplastik kirlilik 
verilerinin analiz sonuçlarının, böl-
gesel mikroplastik kaynaklı kirlilikle 
mücadele stratejilerinin geliştiril-
mesine katkı sağlayacağını ifade etti.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Mühendislik Fakül-
tesi 2020-2021 Akademik Yılı Me-
zuniyet Töreni, 28 Haziran-2 Tem-
muz 2021 tarihlerinde gerçekleşti.
Törene;  Mühendislik Fakültesi’n-
den sorumlu Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Böğ-
rekci, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim 
Üyesi Turgay Eray, öğrenciler ve da-
vetliler katıldı.

Kariyer basamaklarını hızla 
tırmanacak ve büyük başarılar elde 
edeceksiniz 

Tören açılış konuşmasını yapan Fa-
külte Dekanı Prof. Dr. İsmail Böğrek-
ci, eğitimin, hayat boyu işleyen bir 
süreç olduğunu vurguladı ve öğren-
cileri başarılarından dolayı tebrik 
etti.  Prof. Dr. İsmail Böğrekci, “Ha-
yata atıldığınız bugünden itibaren 
kendinize olan güveninizi, inancı-
nızı ve heyecanınızı kaybetmeden, 
ideallerinizden vazgeçmeden, zor-
luklarla karşılaşacak olsanız bile 
belirlediğiniz bu yolda hedeflerini-
ze ilerlemelisiniz.  Şunu unutma-

malısınız ki; sizler sahip olduğunuz 
birikim ve potansiyelinizle aileniz, 
ülkemiz ve tüm dünya için umut 
kaynağımız olacaksınız. Kısa za-
manda kariyer basamaklarını hızla 
tırmanacak ve büyük başarılar elde 
edeceksiniz.” dedi.

Mezunlarımızın ulusal ve 
uluslararası arenada aranan bireyler 
olacağına inancım tam

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Aydın,  “Mezunlarımızın; iyi yetiş-
miş, meslek bilgisiyle donanımlı, 
girişimci ve özgüveni yüksek bi-
reyler olarak ulusal ve uluslararası 
arenada aranan meslek sahipleri 
olacağına olan inancımızla, bugün 
sizleri ülkemiz hizmetine sunmanın 
heyecanını ve mutluluğunu yaşıyo-
ruz.” dedi.

Mezuniyetlerinin ardından gençle-
rin yeni bir başlangıcı adım attığı-
nı söyleyen Prof. Dr. Mehmet Aydın,  
“Bugünden itibaren yeni deneyim-
leri içinde barındıran bir süreç baş-
lıyor. Hak ettiğiniz diplomalar her 

şeyden önce size büyük sorumlu-
luklar yüklüyor. Dünyada ve ülke-
mizden olup bitenleri takip etmek, 
yeni bilgiler öğrenmek ve kendinizi 
sürekli olarak geliştirmek, davranış-
larınızla örnek bireyler olmak bu 
sorumluluk başından geliyor.” dedi 
ve öğrencileri tebrik ederek konuş-
masına son verdi.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Kal-
kan, Gıda Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Hilal Şahin Nadeem, 
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Emre Akın ve Makine Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Pınar Demicioğlu mezuniyet tö-
renlerinde yaptıkları konuşmalarda 
öğrencileri tebrik ederek meslek ya-
şamlarında başarılar dilediler.

Mühendislik Yemini okutulması-
nın ardından 2020-2021 Yılı Eği-
tim-Öğretim Dönemi mezunlarına 
başarı belgelerinin verildiği tören, 
kep atma ile sona erdi.
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Öğretim görevlimiz uluslararası projede görev aldı
 Üniversitemiz Didim Meslek Yük-

sekokulu Aşçılık Programı Öğr. Gör. 
Şef Mehmet Taş, “Küresel Z Kuşağı” 
adlı uluslararası araştırma ekibinde 
görev aldı.

Yürütücülüğü ve merkez koordina-
törlüğü Wright State Üniversitesi 
(Ohio, ABD) Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Corey Seemiller ve Dr. Megan Gra-
ce tarafından yapılan projede görev 
alan Programı Öğr. Gör. Şef Mehmet 
Taş, “Küresel Z Kuşağı başlıklı araş-
tırma, gelecekte Z kuşağının yapa-
bileceklerine bugünden ışık tutmak, 
değişim ve gelişmelerine yardımcı 
olmak için gerekli sorulara yanıtlar 
bulmak amacıyla dünya genelinde 
gerçekleştiriliyor.” dedi. 

Çalışmada, Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu 28 farklı ülkeden araştır-
macıların yer aldığını belirten Öğr. 
Gör. Şef Mehmet Taş, “Türkiye araştır-
ma ekibinin başında İZÜ Dr. Öğretim 
Üyesi İsmail Hakkı Tekiner’in bulun-

duğu araştırmanın ana amacı, 1995 
ve 2010 yılları arasında doğan Z Ku-
şağı bireylerinin karakteristiklerini, 
geleceğe bakışlarını ve davranış ter-
cihlerini ortaya koymak. Çalışmada, 
Z kuşağının özellikle 1995-2001 yıl-
ları arasında ve 2002 yılından sonra 
doğan bireyleri arasında karşılaştır-
malı analizler yapılacak. Proje 2021 

yılının Eylül-Aralık ayları arasında 
eş zamanlı olarak tüm katılımcı ül-
kelerde gerçekleştirilecek.” sözleriyle 
proje hakkında bilgi verdi.

Çalışmaya ulaşmak için: https://the-
genzhub.com/research/global-gen-
z-study/research-team/

Öğretim görevlimizin kişisel sergisi açıldı

 Üniversitemiz Karacasu Memnu-
ne İnci Meslek Yüksekokulu Mimari 
Dekoratif Sanatlar Programı Öğretim 
Görevlisi Kadir Ertürk’ün, Türk Sera-
mik Derneği (TSD) tarafından düzen-

lenen “KORAM” adlı kişisel sergisi, 16 
Temmuz tarihinde çevrim içi ortam-
da açıldı. 

Sergiyi, 30 Temmuz 2021 tarihine 

kadar TSD’ nin http://turkser.org.
tr/ web sayfasından veya https://
artspaces.kunstmatrix.com/en/exhi-
bition/7298000/kadir-ert%C3%BC-
rk-koram adlı linkten izleyebilirsiniz.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
Üniversitemiz İletişim Fakültesi Mezunlarını uğurladı

 Üniversitemiz İletişim Fakülte-
si 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 
Mezuniyet Töreni, 7 Temmuz 2021 
tarihinde ADÜTV Youtube kanalı 
üzerinden canlı yayın olarak ger-
çekleşti. 

Online törende; Rektör Yardımcısı 
ve İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. 
Dr. Mehmet Aydın, Dekan Yardımcı-
ları Prof. Dr. M. Bilal Arık ve Doç. Dr. 
Behiç Alp Aytekin, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
H. Hale Bozkurt ve Gazetecilik Bö-
lüm Başkanı Doç. Dr. Ali Emre Din-
gin mezun öğrencilere başarı dilek-
lerini ileten konuşmaları ile yer aldı.

İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. 
Mehmet Aydın konuşmasında, me-
zun öğrencilere iyi ve çalışkan birey 
olmalarını tavsiye ederken, “Sizler-
den ricam çevrenize, yakınlarınıza, 
çalışma arkadaşlarınıza, iyi ve çalış-
kan birer insan olmanın gereklerini 
davranışlarınızla göstermeniz ve ör-
nek birey olmanızdır. Her ne iş yapı-

yorsanız elinizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı 
olun. Dürüst ve ahlaklı olun.” diye-
rek mezun olan öğrencilere meslek 
yaşamlarında başarılar diledi. 

Dekan Yardımcıları Prof. Dr. M. Bilal 
Arık ve Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin 
mezun olan öğrencilerle artık mes-
lektaş olduklarını belirterek mes-
lek yaşantıları boyunca her zaman 
yanlarında olacaklarını söyledi ve 
öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Törende dereceye giren öğrenci-
ler, Fakülte Birincisi  aynı zamanda 
Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) 
Bölüm Birincisi Öykü Irmak Özkan, 
RTS Bölüm İkincisi Hasan Hüseyin 
Erturan, RTS Bölüm Üçüncüsü Ah-
met Detseli, Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık (HİR) Bölüm Birincisi Güler 
Kıdıl, HİR Bölüm İkincisi Ceren Öz-
gür ve HİR Bölüm Üçüncüsü Nisan 
Yılmaz birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Halkla İliş-

kiler ve Reklamcılık Bölümü Bitirme 
Projesi’nde birinci olan eser gös-
terildi. Ardından Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölümü yapım yönetim 
dersi kapsamında Furkan Alper De-
mir’in hazırladığı İtalya’da yarışma-
da dereceye giren “Altı üstü deniz” 
belgeselinin fragmanı gösterildi. 

Sunuculuğunu Halkla İlişkiler Bö-
lümü öğrencisi Dilara Bölükbaş’ın 
yaptığı törenin yapım ve yayın aşa-
masının tamamı, İletişim Fakültesi 
öğrencileri tarafından gerçekleşti-
rildi. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bö-
lümünden Mezunu Gökhan Dolap-
çı’nın canlı müzik performansı ile 
mezuniyet kutlaması eğlenceli bir 
şekilde sona erdi.

Mezun olan öğrencilerimize mes-
lek yaşamlarında sağlık ve başarı-
lar dileriz. ADÜTV Youtube kanalı 
üzerinden yayın içeriğine yeniden 
ulaşabilir.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
Medya Akademisi Eğitimleri ADÜTV üzerinden 
gerçekleşti

Üniversitemiz ve Uluslararası Medya 
Enformasyon Derneği (UMED) iş bir-
liği ile düzenlenen Medya Akademisi 
eğitimleri ADÜTV üzerinden gerçek-
leşti.

Moderatörlüğünü Sümeyra Şim-
şek’in yaptığı medya akademisine, 
eğitimciler Kemal Gümüş, Edip Üzen, 
Serkan Fıçıcı ve Gurbet Ece Zorba 
konuk olarak katıldı.

Gazeteci Kemal Gümüş ‘Özel Haber-
cilik’ konulu eğitiminde, gazeteciliğin 
zirvesinin özel habercilik olduğunu 
söyledi. Özel haberin muhabirle ara-
sında bir aidiyet olduğunu  belirten 
Gümüş, “Özel haber kuruma da ha-
beri yapana da ayrıcalık katacaktır.  
Rutin haberin ötesine geçerek, oku-
yucuda da farklı bir merak uyandıra-
caktır. Ancak burada habercilik kadar 
yazım dili de önemlidir. Haberci; dile 
de hakim olmalıdır.” dedi.

Başarının sırrı doğru ve özel haber
Özel haberin muhabiri zirveye taşı-
yabileceği gibi mesleki kariyerini de 
bitirebileceğinin altını çizen Gümüş, 

“Muhabir, özel haberin etik kural-
larına riayet etmeli, basın meslek 
ilkelerine bağlı kalmalıdır. Gazeteci-
liğin merkezinde, doğruluk ve güven 
olmalıdır. Bu sizi bu meslekte uzun 
yıllar konuşulan bir marka isim ya-
pacaktır. Aynı zamanda haber kayna-
ğınızın mahremiyeti gazetecilik açı-
sından son derece önemlidir.” dedi.

Eğitimde ayrıca savaş muhabirliği, 
zorlukları ve özel haberciliğin di-
jitalleşen dünyadaki yeri hakkında 
da bilgi veren Gümüş, genç iletişim-
cilere, gazeteciliğin çok kıymetli bir 
meslek olduğunu söyledi.

www.memurlar.net Genel Yayın 
Yönetmeni Edip Üzen ise ‘internet 
Haberciliği’ başlıklı eğitiminde ga-
zeteciliğin  özellikle son dönemde 
geçirdiği evrimden bahsetti.

İnternet ile birlikte geleneksel gaze-
teciliğin farklı bir mecrada daha ge-
niş kitlelere ulaştığını belirten Üzen, 
İnternet haberciliğinde ‘Gelir’, ‘Tık’ 
haberciliği gibi konularda da katı-
lımcıları bilgilendirdi.

Geleneksel gazetecilik güç kaybedi-
yor
Dijital medyanın yazılı ve görsel 
medyanın önüne geçtiğini vurgu-
layan Üzen,  “Dijital medya ivme 
kazandıkça, basılı medyaya güç kay-
bettiriyor. Dijital medyayı geleneksel 
medyadan ayıran en önemli  özellik 
iletinin anında okuyucuyla buluşabi-
liyor olmasıdır.” şeklinde konuştu.

‘Doğru bilginin’ gazetecinin en önem 
vermesi gereken konu olduğunu 
vurgulayan Üzen, “Gazetecilik bir 
propaganda aracıdır. Doğru habe-
rin propagandasıdır, etik ilkelerin 
propagandasıdır.  Hakikatin sesidir.  
Ayrıca dijitalleşen habercilik anlayı-
şıyla birlikte en büyük tavsiyem ga-
zetecilik yapmak isteyen gençlerin 
photoshop, illüstratör gibi önemli 
programları da okul şuralarında öğ-
renmiş olmaktadır. ” dedi.

Medya mensupları kendilerini 
güncellemelidir

aksam.com.tr. Genel Yayın Yönetme-
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ni Gazeteci Yazar Serkan Fıçıcı, ‘Diji-
tal Medya’ konulu sunumuna, med-
yanın kitle ile buluştuğu mecraların 
ve teknolojinin değiştiğini medya 
mensuplarınub buna uyum sağlama-
sı gerektiğini ifade ederek başladı.
Medya mensuplarının güncel ihtiyaç 
ve donanımlarla bütünleşerek günü 
yakalaması gerektiğine vurgu yapan 
Serkan Fıçıcı, “İçeriğin anlaşılır hale 
getirilerek, yorumlanması, analiz 
edilmesi ve bir süzgeçten geçirile-
rek haber olarak yansıtılması gerekir. 
Medya sektörü tek kişilik yayıncılığa 
doğru gidiyor bu sebeple kişilerin 
kendilerine yetebilir hale gelmeleri 
gerekiyor. Medya sektörüne girecek 
arkadaşlar teknolojik araçları tanı-
malı ve kullanabilmeliler.” dedi.

Önemli olan; kaliteli, özgün, orijinal 
içerik

Televizyon haberciliği ve kriz anla-
rından yaşanan sorunlar hakkında 
bilgi veren Serkan Fıçıcı, “Televizyon 
haberciliği etkisini, internet ve sos-
yal medyaya rağmen koruyabilen bir 
alan. Televizyon haberciliğinde iyi 
bir ekip ve ekip uyumu varsa krizler 
çözümlenebilir.  Asıl önemli olan ka-
liteli, özgün, orijinal içerik ile insan-
ların gerçekten merak ettikleri olay-
ları yansıtabilmek.” dedi.

İçerik üreticisi olmak için bilgi ve ge-
nel kültür sahibi olmanın önemine 
vurgu yapan Serkan Fıçıcı, “Haberci-
likte işi sanata dönüştürebilmek için 
birtakım meziyetler kazanmak lazım 
bunların başında da hayata ve mes-
leğe çok yönlü bakabilmek geliyor.” 
dedi.

Hakikati önceleyip gerçeğin peşin-
den gitmeliyiz

Basın danışmanlığının aralıksız ça-
lışmayla gerçekleşen bir itibar yöne-
timi olduğunu özgüven ve hakimiyet 
gerektirdiğini ifade eden Serkan Fı-
çıcı,  kriz yönetimi becerisine ve ko-
nuya hakim olmanın önemine vurgu 
yaparak yalan haberle mücadele et-
mek için yapılması gerekenler hak-
kında bilgi verdi. Fıçıcı, “Yalan haber-
lerle topyekun mücadele etmeliyiz. 
Hakikati önceleyip, gerçeğin peşin-
den gitmeliyiz” dedi.

Gazeteci Yazar Serkan Fıçıcı “Arka-
daşlar her gün bir basılı gazete alın, 
o gazetenin birinci sayfasındaki 
haberleri 6 ay boyunca her gün de-
ğiştirmeden yazın. Yazdıklarınızı ar-
şivleyin. Sevdiğiniz köşe yazarlarının 
yazılarını da birebir kopyalayarak 
yazın ve arşivleyin. Bu yazdıkları-
nızı mutlaka kendinize sesli olarak 
okuyun. Anlamadığınız meseleleri 
belirleyin ve bunları araştırın. Köşe 
yazılarında bahsedilen olayları in-
ternetten araştırın, sorgulayın ve 
tartışın. Bir müddet sonra birtakım 
kabiliyetlerinizin geliştiğini göre-
ceksiniz. Bu kabiliyetlerinizi kullan-
maya başlayacağınız alanlarda da 
yer bulabilirseniz bu yaptığınız ça-
lışmanın faydalarını göreceksiniz.” 
sözleriyle genç iletişimlere tavsiye-
de bulunarak sunumunu tamamladı.

Gündem yakından takip edilmeli

Haber Spikeri Gurbet Ece Zorba ‘Su-
nuculuk’ konulu sunumuna, canlı 
yayında her an son dakika olayları 

gelişebileceğini, gündemin yakından 
takip edilmesi gerektiğini bu anlam-
da büyük sorumluluk olduğunu ifade 
ederek başladı.

Her yayının yeni bir tecrübe oldu-
ğunu ve kriz yönetimi gerektirdiğini 
belirten Gurbet Ece Zorba, “Canlı ya-
yının olmazsa olmazı dilimizi doğru 
kullanabilmek, kendimizi iyi ifade 
edebilmek ve iyi dinleyebilmek. Bu 
hayatın her alanında böyle ilişkileri-
mizde dili doğru kullanarak sağlıklı 
bir şekilde ilerleyebilir.” dedi.

Türkçe iyi kullanılmalı

 Spiker olmak isteyen kişinin dikkat 
etmesi gerekenleri hakkında bilgi 
veren Gurbet Ece Zorba, Türkçe’nin 
iyi kullanılması, kriz anı yönetimi, 
farklı bir yabancı dile hakimiyet ve 
objektik olarak topluma haberleri 
sunmak hususlarına değindi.

Konuya hakim olmalı, gündemi 
takip etmeliyiz

Gurbet Ece Zorba, “Hedef kitleye bir 
konu aktarırken ayna görevi görme-
niz gerekiyor. O bölgeyi ya da ülkeyi 
ilgilendiren olguyu haberleştiriyoruz 
ve hedef kitlemizin izleyeceği şekil-
de hazırlıyoruz. Toplumumuzun sos-
yolojik ve ekonomik yapısına uygun 
olarak hedef kitlemize ulaştırıyoruz. 
Bu anlamda sunulan konuya hakim 
olmalı, gündemi takip etmeliyiz.” 
dedi.

İyi bir spikerin aynı zamanda haber 
merkezi hakimiyetinin olması gerek-
tiğini belirten Gurbet Ece Zorba, “Spi-
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ker canlı yayında herhangi bir son 
dakika gelişmesine bilgisi ile hakim 
olmalı. Karşınızdaki konuğunuzdan 
bilgi anlamında eksik kalırsanız hoş 
olmuyor dolayısıyla yayınlara hep 
donanımlı çıkmak lazım. Olayların 
geçmişini ve gelecekle ilgili rotasını 
bildiğiniz zaman hazırlıklı ve hakim 
olabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir 
spiker haber merkezinde haber ya-
zabilmeli ve haber yazmanın temel 
kurallarını bilmeli.” dedi.

Samimiyet kazandırır

Diksiyon ve beden dilinin iletişimde 
önemine vurgu yapan Gurbet Ece 
Zorba, yayında samimiyetin önemine 
değinmesinin ardından uygulamalı 
eğitimler önemi, mesleğin zorlukları,  
çözüm yolları ve tecrübelerini payla-
şarak sunumuna son verdi.

Üniversitemiz ve Uluslararası Medya 
Enformasyon Derneği (UMED) iş bir-
liği ile düzenlenen Medya Akademi-
si eğitimlerinin dördüncü haftasının 
konukları, gazeteciler Esra Elönü ve 
Özcan Tikit oldu.

Moderatörlüğünü Sümeyra Şim-
şek’in yaptığı Medya Akademisinde 
“Televizyon Programcılığı” ve “Diplo-
masi Haberciliği” konuları ele alındı.

Kalıcı olmak özgün olmakla 
mümkün

Gazeteci Esra Elönü ‘Televizyon 
Programcılığı’ konulu eğitiminde, 
televizyon programcılığına dair bil-
giler verdi.

Televizyon Programcılığında asıl 
amacın hedefi belirlemek, hedefe 
isabet almak ve en önemli noktanın 
ise doğru sorular sormak olduğunu 
belirten Elönü,” Sunuculuğu sohbet 
dinleyen insan olarak tanımlıyorum. 
Tekniğini bilirseniz sunuculuk yapa-
bilirsiniz. Özgün bir alan açarsanız; 
o zaman bu mecrada kalıcı bir insan 
haline gelebilirsiniz.” dedi.

Program büyük bir ekip işi

Televizyon programcılığında sunu-

culuğun ekip çalışması olduğunun 
altını çizen Elönü, “Televizyon prog-
ramında sizden bir şeyler olmalıdır. 
Teknik olarak ses, ışık ve bir düzen 
söz konusudur. Teknik şartlara ve 
sunucuya uygun bir dekor hazırla-
nır. Gelecek konuğa göre iyi hazır-
lanmak; yani iyi sorular hazırlamak 
gerekir. Sunuculuğun püf noktaları, 
konuğun hikayesini öğrenmek ve 
akıcılıktır. Bunları bir bütün olarak 
yapabilmek ise ekip işiyle birlikte ol-
maktadır. ”dedi.

Elönü, mesleğin kalıcılığında ve ba-
şarının sırrı olarak tek şartın sunu-
cunun kendisi olması; yani özgün ol-
manın gerekli olduğuna vurgu yaptı.
TRT Dış Haberler Müdürü Özcan Ti-
kit ise ‘Diplomasi Haberciliği’ başlıklı 
eğitiminde diplomasi gazeteciliği ve 
nasıl yapılması gerektiğinden bah-
setti.

Dış politika, tarih bilmek gerektirir

Diplomasi haberciliğinin 2009 yılın-
dan sonra daha çok geliştiğini belir-
ten Tikit, diplomasi muhabirliğinde 
bilgi birikimin çok önemli olduğu ve 
ülkelerin tarihini bilmek gerektiğini 
söyleyerek; “Ülkemizin dış politikası-
nı, tarihini bilmek gerekir. Diploması 
muhabirliğinde ciddi tarih okur se-
veri olmak, siyaset tarihi okur severi 
olmak gerekir. Bölgenin uluslararası 
hukukunu, dilini, kültürünü ve tarihi-

ni bilmek gerekir. Genç İletişimcilere 
tavsiyem okulu bitirmeyi bekleme-
den mesleğe adım atmaları onlara 
çok faydalı olacaktır. Yabancı dilleri 
sevmeleri ve öğrenmeleri gerekir. 
Ülkelerin arasındaki ilişkiyi anlam-
landırmak için analiz yeteneğinin de 
olması gerekir. Analiz yeteneğinizi-
de yazarak geliştirebilirsiniz. Çok dil 
öğrenmek, analiz yeteneğini artırır.” 
dedi.

Savaş muhabirleri vicdanın gözüdür
Çatışma bölgelerinde muhabirlerin 
nelerle karşılaştığını ve nelere dik-
kat etmeleri gerektiği konularına da 
değinen Tikit,” Kötülüklerin dünyaya 
duyurulmasında savaş muhabirleri-
nin rolü çok büyüktür. Bunların du-
yurulmaması için muhabirler hedef 
halindedir. Gazetecilik, meşakkatli 
bir iştir; insanlığın, vicdanın gözü-
dür.” dedi.

Moderatörlüğünü Sercan Türkyıl-
maz’ın yaptığı medya akademisine 
TRT Haber Müdürü Gülabi Eryaman 
ve Burak Öztürk konuk olarak katıldı.

Var Olan Her Şey Haberdir

Gülabi Eryaman ‘Televizyon Haber-
ciliği’ konulu eğitiminde, televizyon 
haberciliğinin günümüzde etkin ola-
rak kullanılan insanların her alandan 
haberdar olmak istediği konular için 
takip ettikleri bir mecra olduğunu 
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belirterek “Var olan her şey haber-
dir.  Dün bilmediğimiz ama bugün 
öğrendiğimiz, insanların hakkında 
konuşacakları, okuyucunun okumak, 
izleyicinin izlemek istediği ve ona 
ilginç gelen her şey haberdir.” dedi. 
Teknolojiden önceki dönemlerde 
insanların haber alma yöntemleri 
hakkında bilgi veren Gülabi Erya-
man, İlk televizyon haberciliğinin İn-
giltere’de 1930’lu yıllarda bizde ise 
1950’lerde İstanbul Teknik Üniversi-
tesi’nin kurduğu televizyonla başla-
dığını belirtti.   

Televizyon Haberciliği Etkin ve 
Gündem Belirliyor

Televizyon haberciliğinin yaş, cin-
siyet gözetmeksizin her kesimden 
insanın rahatlıkla ulaştığı ve kendi 
insiyatifleri ile istedikleri haberi ter-
cih edebilecekleri bir mecra olduğu-
nu belirten Gülabi Eryaman, “Bugün 
Türkiye’de ve dünyada çok sayıda 
haber kanalı var.  Bunların işi haber 
yapmak, insanları durumlardan ha-
berdar ederek bilgilendirmek.  Bu 
yönüyle televizyon haberciliği halen 
etkin, gündem belirliyor ve kendi gü-
cünü koruyor. Televizyon haberciliği 
takipçi sayısı ve güvenirliği en üst 
düzeylerde olan mecra” dedi.

Televizyon Haberciliği Net, Anlaşılır 
ve Kontrol Edilebilir Bir Mecra

Televizyon haberciliğinin net, anla-
şılır ve kontrol edilebilir bir mecra 
olduğunu söyleyen Gülabi Eryaman, 
haberin hazırlık sürecinden, yapılışı 
ve izleyiciye sunulmasına kadar olan 
süreci paylaşarak “Televizyon haber-
ciliğinin kontrol aşamalarının çok 
fazla olduğunu ve bunlardan sonra 
izleyiciye aktarıldığını görüyoruz. 
Buda televizyon haberciliğinin gü-
venirliğini ve saygınlığını arttırmak-
tadır.” dedi.

Haberler Kısa ve Objektif Olmalı

Haberin konusu ile ilgili detaylı bir 
araştırma yapılması gerektiğini be-
lirten Gülabi Eryaman, “Televizyon 
haberciliğinde esas olan görüntü ka-

litesi ve sestir.  Sesin mutlaka temiz 
ve net olması lazım ve aynı zamanda 
haber dilinin günlük konuşma diline 
yakın olması gerekir. Yaptığınız ha-
berin dili ne kadar sadeyse haber o 
derece anlaşılır olur. Haberler kısa 
ve objektif olmalıdır. Bilgiler sade-
leştirerek metne aktarılmalı teknik 
terimlerden mümkünce kaçınılmalı. 
Muhabirin kendi görüşünü, fikrini, 
ideolojisini habere yansıtmaması 
gerekiyor. Ayrıca muhabir ses tonu 
ve anlatımına dikkat etmeli, ortama 
uygun olmalı ve tekrar kelimelerden 
kaçınmalı.” dedi.

Kamuoyu araştırmasına göre medya 
ve televizyon haberlerinin güvenir-
lik oranlarını paylaşan Gülabi Erya-
man, “Pandemi sürecinde gördük ki 
insanlar televizyon haberlerini ta-
kip ettiler. Televizyon haberciliğinin 
yüzde yetmiş dokuz olarak güvenir-
liği kanıtlanmış durumda. Televizyon 
haberciliği güncelliğini ve güvenir-
liğini koruyacak çünkü sosyal med-
yadaki manipülasyon ve dezerfor-
masyon üst seviyede. Bütün haber 
kuruluşları kendi sitelerini ve sosyal 
medya hesaplarını oluşturdular. Ken-
di haberlerini sosyal medya hesap-
larından paylaşıyorlar. İnsanlar tele-
vizyona ulaşmazsa bile bu ana akım 
medyanın sosyal medya hesaplarını 
ve web sitelerine bakarak haberleri 
takip ediyor.” dedi.

Gülabi Eryaman, gençlere ikinci bir 
dil öğrenmeleri, üniversite dışında 
ek dersler ile kendilerini geliştirme-
leri, farklı haber mecralarını takip et-
meleri ve dijital medyayı öğrenme-
leri tavsiyesinde bulunarak eğitimini 
sonlandırdı.

Basın Danışmanı İletişim ile İlgili 
Her Alanla İlgilenir

Eyüpsultan Belediyesi Basın Danış-
manı Burak Öztürk ‘Basın Danışman-
lığı’ konulu eğitiminde iş tanımını 
anlatarak başladı ve basın danış-
manının iletişim ile ilgili her alanda 
ilgilendiğini söyleyerek rutin işleyiş 
hakkında bilgi verdi.

Özel günlerde çeşitli etkinlikler dü-
zenlendiğini ve belediyenin sosyal 
medya hesaplarında mesajlar ya-
yınlandığını belirten Burak Öztürk, 
belediyenin haberler kaynakları, 
haberlerin hazırlanışları hakkında 
bilgi vererek haberlerin ajanslara ve 
basın kuruluşlarına servis edildiğini 
söyledi.

Basın Danışmanlığında En Önemli 
Nokta Kriz Yönetebilmek

Basın mensuplarının iletişim bilgi-
lerinin güncel tutulması gerektiğine 
vurgu yapan Burak Öztürk, “Basın da-
nışmanı, basın ve temsil ettiği kurum 
arasında bağ görevi görüyor. Bu se-
beple basın mensupları ile kurulan 
iletişim  oldukça önemli Ayrıca yerel 
yönetimlerde bazen krize dönüşe-
bilecek durumlar gelişebiliyor. Bu 
anlamda basın danışmanlığında en 
önemli noktan kriz yönetebilmek.” 
dedi.

Yerel yönetimlerde gazetecilik ko-
nuları hakkında bilgi veren Burak 
Öztürk, basın alanındaki her iş ko-
lunun oldukça yoğun olduğunu bu 
sebeple de fedakarca ve severek ça-
lışmak gerektiğini, bazı durumlarda 
düzenlenen etkinlikler dolayısıyla 
özel günlerde de çalışıldığını söyle-
di. Belediyenin sosyal medya hesap-
larında dil kullanımı hakkında bilgi 
veren Burak Öztürk, sosyal medyada 
yapılan paylaşımların içeriği ve etkin 
olarak kullanımını ele aldı.

İşi Severek Yapmak Önemli

Basın danışmanlığında her kimin 
basın danışmanlığı yapılıyorsa o kişi 
ile yakın temas halinde olunması 
gerektiğini ifade eden Burak Öztürk, 
tecrübeli bir ekip ile aktif, konuya 
hakim ve risk alarak çalışılması ge-
rektiğini belirti. Burak Öztürk, “Bizim 
işimiz bilen için kolay, bilmeyen için-
se zor, işi sevmeyen içinse çok daha 
zor bir iş. Belediyede ya da farklı bir 
kuruluştada olsan eğer gazeteciysen 
gecen gündüzün olmuyor ama eğer 
iş severek yapılıyorsa zorlukların bir 
önemi kalmıyor.” dedi.
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ATANAN AYRILANLAR

Personel Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır.

            AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
ABDULLAH FURKAN UÇAR TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTİFA
ABDULLAH GÜLDEREN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTİFA

YAKUP YAZICI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SÖZLEŞME YENİLENMEMESİ 
(GÖREV SÜRESİ UZATMAMA)

ÖMER FARUK RAHMAN TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NAKİL

ŞULE ANATÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
UZMANLIK EĞİTİMİNİ 
TAMAMLADIĞINDAN

ADEM KARAKAŞ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ DOÇENT NAKİL
ADEM BİRCAN GERMENCİK YAMANTÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMETLİ EMEKLİLİK

Ayrılanlar2021
Haziran

              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
VİLDAN ÖZDEMİR YILDIZ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MUTLU YALÇINKAYA KUYUCAK MESLEK YÜKSEKOKULU KOOPERATİFÇİLİK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

FEDİ ERCAN TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

CEMALEDDİN GEREDE AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

AKSUN AKBIYIK AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

MEHMET EFE SEPETCİ TIP FAKÜLTESİ - MEMUR (Ş)

EMEL ÖKSÜZ NAZİLLİ SAĞ.HİZ. MESLEK YÜKSEKOKULU - HİZMETLİ (Ş)

Atananlar2021
Haziran

     UNVANI 
YÜKSELENLER

BİRİMİ ANA BİLİM DALI
ESKİ 

UNVANI
YENİ 

UNVANI 
ZEHRA BURCU BAKIR ZİRAAT FAKÜLTESİ ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 Unvanı Yükselenler2021
Haziran
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Rektörümüz 'İnsana Yaraşır Rektörümüz 'İnsana Yaraşır 
İş ve Geleceğimiz için Önce İş ve Geleceğimiz için Önce 
Güvenlik' projesi tanıtım Güvenlik' projesi tanıtım 
toplantısına katıldıtoplantısına katıldı

ADÜSEM tarafından ADÜSEM tarafından 
düzenlenen dil kursuna düzenlenen dil kursuna 
katılan polisler belgelerini katılan polisler belgelerini 
aldıaldı

Ziraat Fakültesi 2020-2021 Ziraat Fakültesi 2020-2021 
Eğitim Yılı Mezuniyet Töreni Eğitim Yılı Mezuniyet Töreni 
gerçekleştigerçekleşti
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Fakültesi Mezuniyet Töreni Fakültesi Mezuniyet Töreni 
gerçekleştigerçekleşti
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Nazilli Sümer Kampüsünde Nazilli Sümer Kampüsünde 
Acil Durum Tatbikatı Acil Durum Tatbikatı 
gerçekleştigerçekleşti
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