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Değerli ADÜ Haber okurları, 

Yeni Akademik yılımız Aydın’a ve Üniversitemize hayırlı olsun. 
Öğrencilerimiz Aydın’a geldi, yeni öğrencilerimiz ailemize ka-
tıldı; inşallah bereketli ve huzurlu geçecek bir yıla ADÜ Ailesi 
olarak başladık. Uzun bir sessizliğin ardından kampüs alanımı-
zın yeniden hareketlenmesi, hem öğrencilerimiz hem de bizler 
için büyük mutluluk. 

Pandemi döneminde uzaktan eğitim modelinin en iyi örnek-
lerinden biri olduğumuz süreçte, yüz yüze ve uzaktan eğitim 
şekliyle yürütülecek  ‘Hibrit Eğitim Modeli’ ile yeni dönemi en 
iyi şekilde kurgulayacağız. Varlık sebebimiz öğrencilerimizi 
geleceğe hazırlayıp, ülkemizin ve medeniyetimizin gelişimine 
en iyi katkıyı sunma yarışımız yorulmadan devam edecek. 

Yüz yüze eğitime başladığımız ve sosyal hayatımızın normal-
leştiği bu süreçte, sevdiklerimiz ve geleceğimiz için mutlaka 
“Maske-Mesafe ve Hijyen” protokolünü hayatımızın her ala-
nında uygulamaya devam etmeliyiz. 

Ekim ayında en büyük gururumuz, Cumhuriyetimizin 98. Yıl 
dönümünü kutladık. Cumhuriyetimizin 100. Yılında daha güç-
lü Türkiye sevdasıyla toplum olarak var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. Medeniyetimizi ve bu yarıştaki yerimizi daha 
üst sıralara taşımak tek gayemiz. Emanet aldığımız bu mirası biz de geliştirerek genç nesillere bırakacağız. 

Ekim ayı içerisinde 11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresine ev sahipliği yaptık. Kongrede, öğrencilerimiz bitkisel 
ve hayvansal üretim konularında toplam 35 bilimsel sunum gerçekleştirdi. Ülkemizin tarım politikalarına 
ve mesleki anlamda öğrencilerimize büyük katkı sağlayan kongrede emeği geçenlere bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum. 

Yine bu ay içinde 22. Parazitoloji Kongresine ev sahipliği yaptık. Benim de üyesi olmaktan gurur duyduğum 
Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası 22. Parazitoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2021 
tarihinde Didim Sosyal Tesisleri Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Önemli çalışmaların yapıldığı bu 
kongrede, ülkemizin ve dünyanın önemli parazitologlarını Aydın’da ağırladık. 

Hedeflerimiz arasında önemli bir yere sahip olan ‘Sivil Senato’ projemiz bu ay içinde ilk toplantısını gerçek-
leştirdi. Aydın’ın önemli kanaat önderlerini, sivil toplum kuruluşlarını  ve Akademik camiayı biraraya getirip 
şehir için üretme fikrinden doğan bu proje, inanıyorum ki Aydın’a çok önemli katkılar sağlayacak. 

Yeni akademik yıl ile birlikte öğrencilerimizin uyum sürecine katkıda bulunmak ve bu süreçte onlara destek 
olmak için öğrencilerimizi okullarında dinledik. ‘Rektör-Öğrenci Buluşmaları’ başlığıyla start verdiğimiz bu 
önemli proje, hem onların bizlere doğrudan ulaşması hem de bizlerin onlara doğrudan ulaşabilmesi nok-
tasına çok kıymetli. Bunu tüm okullarımıza yayarak öğrencilerimizi ve onların isteklerini dinleyeceğiz ve 
çözümler üreteceğiz. 

ADÜ Ailesi yeni akademik yılda büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Büyük ve güçlü Türkiye sevdamızla 
yorulmadan yürümeye; ülkemizin ve medeniyetimizin gelişimine her türlü katkıyı sunmaya, bunun için ça-
balamaya devam edeceğiz. 

Saygı ve hürmetlerimle, hoşçakalın.

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

REKTÖRÜMÜZDEN
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Öğrencilerimizin kampüse gelme-
siyle başlayan 2021-2022 Aka-
demik Yılında, eğitim faaliyetleri 
pandemi kuralları çerçevesinde yüz 
yüze ve uzaktan olmak üzere hibrit 
eğitim  şeklinde gerçekleşecek.

Öğrencilerimizin uzun bir aradan 
sonra yeniden kampüste olmasının 
mutluluğunu yaşadıklarını belir-
ten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, “Öğrencile-
rimizle yeniden yüz yüze eğitime 

başladığımız 4 Ekim 2021 tarihi, 
bizler için çok kıymetli. Yaklaşık 1,5 
yıl sonra kampüs alanımız yeniden 

şenlendi. Harekette bereket vardır; 
inşallah hayırlı, sağlıklı ve başarı 
dolu akademik bir yıl olur.” dedi.

2021-2022 Akademik Yılı2021-2022 Akademik Yılı yüz  yüz 
yüze eğitimle başladıyüze eğitimle başladı

Üniversitemizde 2021-
2022 Akademik Yılının, 
13 Eylül 2021 tarihinde 

başlamasının ardından 4 Ekim 
2021 tarihinde yüz yüze eğitim 
başladı.
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Aydın Valiliği önünde 28 Ekim 2021 
tarihinde başlayan kutlama progra-
mı, 29 Ekim tarihinde devam eden 
tebrikat töreni ve İstasyon Meyda-
nı’nda gerçekleştirilen kutlama tö-
reni ile devam etti. Programın ak-
şam kısmında Odeon Park Otel’de 
Aydın Valiliğince verilen Cumhu-
riyet Resepsiyonu, yoğun katılımla 
gerçekleşti.   

Programa Vali Hüseyin Aksoy, Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ve Aydın Protokolü-

nün yanı sıra basın mensupları ve iş 
dünyasından birçok isim katıldı.

Cumhuriyetimizin Cumhuriyetimizin 98. yıl 98. yıl 
dönümü coşkuyla kutlandıdönümü coşkuyla kutlandı

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, 

Cumhuriyetimizin 98. yıl 
dönümünde, Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde düzenlenen tören 
programına katıldı.
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Veteriner Fakültesi’nde Veteriner Fakültesi’nde 
EAEVE akreditasyon ziyareti EAEVE akreditasyon ziyareti 
gerçekleştigerçekleşti

Veteriner Fakültesi akreditasyon 
çalışmaları kapsamında 10 standar-
dı içeren değerlendirmede EAEVE 
Değerlendirme Kurulu Üyelerini 
ağırladı. Değerlendirme Kurulu’nda; 
Başkan Prof. Dr. László Fodor (Ma-
caristan), Koordinatör Prof. Dr. Mari-
na Spınu (Romanya), Prof. Dr. Niksa 
Lemo (Hırvatistan), Prof. Dr. Mark 
Crowe (İrlanda), Prof. Dr. Nicolas 
Korsak Koulagenko (Belçika), Prof. 
Dr. Attilio Corradı (İtalya) ve Dr. Her-
vé HIARD (Fransa) yer aldı. Ayrıca 
heyette, Veteriner Hekimliği Eğitim 
Kurumları ve Programları Değer-
lendirme ve Akreditasyon Derneği 
(VEDEK) temsilcisi Prof. Dr. Görkem 

Kısmalı gözlemci olarak bulundu. 

Heyet, Veteriner Fakültesindeki he-
defler, organizasyon, eğitim-öğre-
tim, personel, finans, biyogüvenlik, 
Kalite Yönetim Sistemi, uygulana-
bilirlik, öğretim amaçlı hayvan kay-
nakları, araştırma, lisansüstü eğitim, 
veri tabanları, öğrenci değerlendir-
meleri ve fiziki imkânlar üzerine 
detaylı incelemeler gerçekleştirdi. 
Ayrıca, heyet değerlendirme kapsa-
mında Fakültenin paydaşları olan 
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın 

Tarım İl Müdürlüğü, Aydın Veteriner 
Hekimler Odası, üretim çiftlikleri ve 
entegre tesisler, Mezunlar Derneği 
ile Türkiye Jokey Kulübü İzmir At 
Hastanesinde görüşmede bulundu. 

Değerlendirme Kurulu, Veteriner 
Fakültesini güçlü noktalarından 
dolayı tebrik ederek Üniversitemiz 
Rektörlüğüne, Fakülte Yönetimine, 
Akreditasyon Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Selim Sekkin ve üyeleri ile 
personel ve öğrencilere bu süreçte 
verdikleri destek için teşekkürlerini 
sundu. 

ADÜ Veteriner Fakültesi’nin 
akreditasyon geçmişi

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi, 
EAEVE tarafından 10-14 Ekim 2011 
akreditasyona yönelik birinci değer-
lendirme sürecini başarıyla geçirdi. 
22-24 Mart 2015 tarihinde ise ikin-
ci değerlendirme sürecinden geçe-
rek Mayıs 2016 tarihinden itibaren 
5 yıllık onay aldı. Tam Akreditasyon 
için başvuruda bulunan Fakültemiz, 
değerlendirilmek üzere 11-15 Ekim 
2021 tarihinde EAEVE Uzman Heye-
ti tarafından ziyaret edildi.

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi-
ne, EAEVE Akreditasyon sürecinde 
başarılar diliyoruz.

Üniversitemiz Veteriner 
Fakültesi’nde Avrupa 
Veteriner Eğitim 

Kurumları Birliği (EAEVE) Tam 
Ziyaret Programı, 11-15 Ekim 
2021 tarihlerinde gerçekleşti.
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11. Ulusal Tarım Öğrenci 11. Ulusal Tarım Öğrenci 
Kongresi Kongresi gerçekleştigerçekleşti

Kongrenin açılışını gerçekleştiren 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir konuşmasında, 
düzenlenen kongrenin öğrencilerin 
eğitim ve öğretim süresince almış 
oldukları derslerin bilimsel olarak 
ortaya çıkışının bir göstergesi ol-
ması bakımından akademik anlam-
da geleceğe faklı bir vizyon kataca-
ğını ve tecrübe sağlayacağını ifade 
etti.

Kongrede, öğrencilerin bitkisel ve 
hayvansal üretim konularında ol-
mak üzere toplam 35 bilimsel su-
num gerçekleştireceğini belirten 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, günümüzde iş 
aramalarında ve iş kurmada sadece 
diplomanın yeterli olmadığını bu-
nun yanında kendisini ifade edebi-

len, farklı bir akademik düşüncesi 
olan, toplum ile iletişim becerisi 
olan ve tarıma farklı vizyon katan bir 
öğrenci profilinin olması gerektiği-
ni vurguladı. Kongrenin öğrencilere 
önemli kazananımlar sağlayacağını 
inandığını belirten Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, emeği geçen herkese ve öğ-
rencilere teşekkürler etti.

Kongrenin ikinci gününde kapanış 
konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoy-
lu, çevrimiçi olarak yapılan kongre-
nin çok verimli geçtiğini belirterek 
günümüzde gençlerin tarımdan ve 
köylerden uzaklaştığını, bunların 

önüne öğrencilerin geçebileceğini 
vurguladı. Öğrencilerin kongreden 
kazanımları ile her türlü tarımsal 
faaliyetlere bilimsel yönden bak-
maları gerektiğini söyleyen Prof. 
Dr. Gençsoylu, öğrencilere meslek 
hayatlarında başarılar diledi. Ziraat 
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim 
Gençsoylu, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet 
Aydın,  Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. 
Cumali Öksüz’e, Dekan Yardımcıları-
na, kongre düzenleme kuruluna ve 
tüm öğrencilerine katılımlarından 
ve desteklerinden dolayı teşekkür 
ederek konuşmasına son verdi.

Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi tarafından 
düzenlenen 11. Ulusal 

Tarım Öğrenci Kongresi,  18-19 
Ekim 2021 tarihleri arasında 
çevrimiçi olarak gerçekleşti.
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Rektörümüz Rektörümüz YÖK 2021-2022 YÖK 2021-2022 
Akademik Yılı Açılış  Akademik Yılı Açılış  
TörenineTörenine katıldı katıldı

Toplu Akademik Yıl Açılış Törenine, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol 
Özvar ve devlet erkanının yanı sıra 
Bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili Kurum 

Başkanları, Büyükelçiler ve bütün 
üniversite rektörleri ile öğrenciler 
katıldı.

Törende ilk olarak Prof. Dr. Ali Tüfek-
çi’nin yönetimindeki İstanbul Teknik 
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı Senfoni Orkestrası ta-
rafından müzik dinletisi yapıldı. Ar-
dından “Yükseköğretim” başlıklı Türk 
Yükseköğretimi’nin gelişimini ve şu 
anki mevcut durumunu anlatan bir 
video gösterimi gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını ger-
çekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar, 
üniversitelerin “Akademik Açılış Yılı 
Töreni”nin son 5 yıldır Cumhurbaş-
kanlığı himayelerinde Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde icra edilmekte 
olduğunu ve bu törenlerde “YÖK 
Üstün Başarı Ödülleri”nin tevdi 

edildiğini hatırlatarak, 2021-2022 
eğitim-öğretim yılının ülkemiz ve 
memleketimiz için hayırlı ve uğurlu 
olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın verdiği destekler ile son yirmi 
yılda üniversitelerimizde fiziksel alt 
yapı sorunlarının büyük ölçüde yo-
luna konulduğunun, buna ek olarak 
her geçen sene daha fazla sayıda 
öğrencinin yükseköğretime ulaşa-
bilme imkanına kavuştuğunu belir-
ten  Özvar, “2010 yılında 3 milyon 
480 bin öğrenci sayımız 2021’de 
8 milyon 241 bine ulaşmıştır. Üni-
versiteli gençlerimizin yarısı kız 
öğrencilerden oluşmaktadır. Yükse-
köğretim kurumlarımızda eğitim ve 
öğretim imkanından sadece Türk öğ-
rencileri değil, aynı zamanda sayıları 
yaklaşık 250 bini bulan uluslararası 

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın teşrifleriyle, YÖK 
tarafından 5 Ekim 2021 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde gerçekleştirilen 
2021-2022 Akademik Yılı 
Açılış Törenine katıldı.
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öğrenciler de yararlanmaktadır. Bu 
gelişmelere ek olarak üniversite-
lerimizde toplam öğretim elemanı 
sayımız ise son 10 yılda yüzde 80 
artarak 102. 682’den 181. 272’ye 
ulaşmıştır. Artan talep karşısında 
bir yanda programlarının kalitesin-
den ödün vermeden öğretim alanını 
zenginleştirmek diğer yanda ihtiyaç 
duyulan yüksek profilli öğretim ele-
manı sayısını artırmak gibi zor fakat 
birbirini tamamlayan iki misyonu 
başarmak zorundayız. “ dedi.

Küresel düzeyde yaşanan siyasi ve 
ekonomik dönüşümler ile iklim de-
ğişikliği gibi hayati öneme sahip ge-
lişmelerin, yükseköğretimde gelecek 
10 yılı hedefleyen güçlü bir vizyon 
ortaya koyulmasını ve bunu kararlı-
lıkla uygulanmasını zorunlu kıldığı-
nı ifade eden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Hem hükümet ola-
rak bizim sağlayacağımız destekler 
hem de üniversitelerimizin kendi 
geliştirecekleri kaynaklarla, böyle 
bir vizyonu hayata geçirebilecekle-
rine inanıyoruz. Salgın döneminde, 
sağlıktan sanayiye pek çok alanda, 

bu konuda gereken altyapıya ve 
ufka sahip olduğumuzu hep birlik-
te gördük. Artık taklit ve takip edici 
olmaktan çıkıp belirleyici ve yönlen-
dirici konuma gelmemiz gereken bir 
döneme girdik. “ şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Türkiye’de yükseköğretimin 
uzunca bir süre toplumun sadece 
küçük bir kesiminin erişebildiği, ay-
rıcalıklı bir hizmet olduğunu ifade 
etti. 1990’lı yılların sonunda dahi 
Türkiye’de 18-22 yaş aralığındaki 
gençlerin net okullaşma oranının 
yüzde 15’lerin altında olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı, “2002 
yılında 76 olan kamu ve vakıf yük-
seköğretim kurumu sayımızı 207’ye 
çıkardık. Türkiye’de her ilimizin ken-
di üniversitesinin olmasını sağladık. 
Üniversite sayısındaki artışa paralel 
olarak akademik personel sayımız 
70 binden 180 binin üzerine çıktı. 
Aynı dönemde üniversite öğrencisi 
sayımız da 1, 6 milyondan 8, 4 mil-
yona yükseldi. Artık 18-22 yaş ara-
lığındaki gençlerimizin yüzde 15’i 
değil yüzde 44’ü yükseköğretime 

ulaşabiliyor. “ dedi.

Eğitim ile kalkınma arasındaki güçlü 
bir ilişkiyi inandıklarını ve bu ilişkiyi 
kurdukları hatırlatan Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, “İnsanla-
rımızın eğitim seviyesi yükseldikçe, 
bilgi ve kabiliyetleri arttıkça, ülke-
mizin siyasi, sosyal ekonomik geliş-
mesi de aynı oranda hızlanmaktadır. 
Yaygın ve güçlü eğitim kurumları-
na sahip ülkelerde refah da artıyor. 
Yükseköğretim kurumlarının ülke 
geneline yayılması bu şekilde orta-
ya çıkacak refahın da adil ve dengeli 
dağılması anlamını taşımaktadır. “ 
diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, üni-
versitelerdeki bilimsel araştırma ile 
gerçekleştirilen çalışmaları, projele-
ri, tezleri ve topluma hizmet faali-
yetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK 
tarafından ilk kez 2017-2018 eğitim 
öğretim yılında verilen “YÖK 2021 
Üstün Başarı Ödülleri”, ödül almaya 
hak kazanan akademisyenlere ve 
üniversitelere verildi.
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Sivil SenatoSivil Senato İlk Toplantısını  İlk Toplantısını 
gerçekleştirdigerçekleştirdi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir başkanlığında 
gerçekleşen toplantıda, sivil toplum 
örgütü ve sektör temsilcileri sivil 
senatör olarak yer aldı.
Programın açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Üni-
versitelerin bulundukların illerin 
lokomotifleri olduğunu belirterek, 

“Sivil Senatoya büyük önem veriyo-

rum. ‘Sivil Senato’ projesi Rektörlük 
görevine geldiğim andan itibaren 
oluşturmayı hedeflediğim projele-
rin en önemlilerinden biri. ‘Sivil Se-
nato’, şehrin dinamikleriyle birlikte 
Aydın’a katkı sağlamayı hedefleyen 
sivil bir oluşum. Hep birlikte bili-
min ışığında Aydın için çalışacağız 
ve üreteceğiz.” dedi.

Sivil Senato projesini Aydın için 

önemli ve faydalı bulduklarını ifa-
de eden senatörler, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir’e proje için teşekkür etti.  

Senatörlerin görüş ve önerilerini 
paylaşmaları ile devam eden top-
lantı bir sonraki toplantıda yapıla-
caklar ve belirlenecek gündem ile 
ilgili görüşmelerin ardından sona 
erdi.

Üniversitemiz ile İlimiz, 
sivil toplum örgütleri, 
iş dünyası ve diğer 

paydaşlar arasında eğitim, 
sağlık, spor, ekonomik ve 
kültürel alanda ilişkileri 
geliştirmek adına kurulan 
Sivil Senato 14 Ekim 2021 
tarihinde Üniversitemiz Sosyal 
Tesisleri’nde ilk toplantısını 
gerçekleştirdi.
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Eczacılar Odasından Eczacılar Odasından Rektörümüze Rektörümüze 
ziyaretziyaret

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, Aydın Eczacı 
Odası Başkanı Sefa Karaarslan ve 
yönetim kurulu üyelerine nazik zi-
yaretleri için teşekkür etti.

Aydın Eczacı Odası 
Başkanı Sefa Karaarslan 
ve yönetim kurulu 

üyeleri, 26 Ekim 2021 tarihinde 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 
makamında ziyaret etti.

Sürdürülebilir gelecek için uygulana-
bilir bilgi ve kadının rolü temasıyla 
gerçekleşen kongrede, açılış konuşma-

larını Kongre Onursal Başkanları Prof. 
Dr. Erdoğan Koç ve Prof. Dr. Atila Yüksel 
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Erdoğan Koç ve 
Prof. Dr. Atila Yüksel katılımcılara ve 
organizasyonda emeği geçenlere te-
şekkürlerini sunarak bilimsel bilginin 
uygulanabilirliği konusuna dikkat çek-
ti ve bu anlamda yeni nesil araştırma-
ların çerçevesine yönelik görüşlerini 
ve kongreden beklenen çıktıları dile 
getirdiler. Kavram Meslek Yüksekokulu 
adına ise Prof. Dr. Derman Küçükaltan 
konuşma yaptı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Cumali Öksüz, hayatın her alanın-

da dünya genelinde kadına yönelik 
eşitsizliklerle dikkat çekerek Üniversi-
temizin, kongrede yer alan ufuk açıcı 
oturumlar, paneller, sanatsal ve bilim-
sel kolokyumlarla kıtalararası bilgi 
paylaşımına, yeni ağların kurulmasına 
vesile olmaktan memnuniyet duydu-
ğunu ifade etti. 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Hayatın her alanında, 
her zaman yüksek insani, ekonomik, 
kültürel, yaşamsal değer ve katkı sağ-
layan annelerimiz, kızlarımız, kardeş-
lerimiz, öğrencilerimiz, evrensel bilime 
katkı yapmış ve yapmaya devam eden 
kadın akademisyenlerimiz ve çeşitli 
mesleki alanlarda yer alan tüm kadın-
larla gurur duyuyorum.  Çağımızın en 
önemli gücü olan bilginin uygulana-
bilirliği ve sürdürülebilirliğini sağla-
mada ve aydınlık bir gelecek kurmada 
kadının merkezi rolünü tema olarak 
seçen kongrenin verimli ve üretken 
geçmesini, uluslararası akademik ça-
lışma ağlarının geliştirilmesini temen-
ni ederim.” dedi.

Beş farklı kıtadan 29 farklı ülkeden 
90’ın üzerinde katılımcıyla gerçekle-
şen kongre üç gün süresince devam 
edecek.

Uluslararası Uygulamalı Sosyal Uluslararası Uygulamalı Sosyal 
Bilimler Kongresi Bilimler Kongresi gerçekleştigerçekleşti

Üniversitemiz ev 
sahipliğinde Malta 
Üniversitesi ve Kavram 

Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle 
düzenlenen Uluslararası 
Uygulamalı Sosyal Bilimler 
Kongresi (C-iasos) 7 Ekim 2021 
tarihinde başladı.
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Kongrenin açılışına; Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, Türkiye Parazitoloji Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel ve aka-
demisyenler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye 
Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Özbel, “Bilimsel programı-
mızın gelişmesinde sizlerin katkısı 
çok büyük, gerek ülkemizde gerekse 
yurtdışında çeşitli konular üzerinde 
çalışan bilim insanlarının buluş-
ma ortamı olan bu toplantıda, baş-
ta genç arkadaşlarımız için olmak 
üzere birçok fırsatın ve yeni proje 

olanaklarının bulunabileceği açık. 
Pandeminin ülkemizdeki seyrinin 
iyileşmesi, yaptığımız anket sonuç-
larının bizim düşüncelerimizle pa-
ralel olması,  Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın 
Osman Selçuk Aldemir’in desteğini 
belirtmesi ve diğer birçok camia-
da olduğu gibi bilim alanımızdaki 
insanların bir araya gelme isteğini 
sıkça dillendirilmesi nedenleriyle 
kongrenin yüz yüze yapılmasına ka-
rar verildi. BU güzel tesiste gerçek-
leştirdiğimiz kongrede emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.” dedi.
Kongrenin içeriği hakkında bilgi ve-
ren ve geçmiş kongrelerden kesit-
leri katılımcılarla paylaşan Türkiye 
Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Özbel, Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı 
emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muci-
de Ak’a alanda gerçekleştirdiği çalış-
malar ve alana katkılarından dolayı 
teşekkür plaketi verdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, bir parazitolog 
olarak böyle önemli bir kongreye 
evsahipliği yapmaktan Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesi olarak büyük 
bi mutluluk duyduklarını belirte-
rek “Üniversitemiz merhum Başba-
kanımız Adnan Menderes’in adıyla 
kurulmuş 83 birimle hizmet veren 
Türkiye’nin en büyük üniversitelerin-
den biridir. Üniversitemiz, TUBİTAK 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Pro-
jelerini Destekleme Programı (1001) 
kapsamında 2020 yılı 1. döneminde 
Araştırma Destek Programları Baş-
kanlığı’na (ARDEB) önerilen projele-
rin bilimsel değerlendirme sürecinin 
tamamlanmasıyla tüm devlet ve 
vakıf üniversiteleri içinde 15. sırada 
yer almıştır. Bilimsel kongreler ve et-
kinlikler gücümüze güç katmaktadır. 
Özellikle ailesinin bir parçası olmak-
tan gurur duyduğum parazitoloji ca-
miasının burada bulunması bizlere 
büyük onur yaşatmaktadır. Bu bağ-
lamda kongrenin düzenlenmesinde 
emeği geçen Prof. Dr. Yusuf Özbel ve 
yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
ederim.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından bi-
limsel sunumlar ile devam eden 
kongre, 11-15 Ekim 2021 tarihinleri 
arasında 4 gün boyunca devame de-
cek.

Üniversitemiz  Üniversitemiz  22. Parazitoloji 22. Parazitoloji 
Kongresine Kongresine ev sahipliği yaptıev sahipliği yaptı

Üniversitemiz ev 
sahipliğinde Türkiye 
Parazitoloji Derneği 

tarafından düzenlenen 
Uluslararası 22. Parazitoloji 
Kongresi, 11 Ekim 2021 
tarihinde Didim Sosyal 
Tesisleri Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde başladı.
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Üniversitemiz tarihinde ilk defa bu 
kadar geniş kapsamlı olarak gerçeke-
leşen eğitim ve tatbikatlarda, yangın 
ve doğal afetler sırasında personelin 
tahliyesi ve ilk müdahale konusunda 
uygulamalı eğitim yapıldı. 

İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi, 
Afet ve Acil Durum Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ve Sivil Savunma 
Uzmanlığı Birimleri tarafından dü-
zenlenen eğitim ve tatbikata; Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’in yanı sıra Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali 
Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İb-
rahim Gökdaş ve personel katıldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, 
bölgemizin deprem bölgesi olması 
dolayısıyla olası afet durumlarına 
karşı hazırlıklı olmanın önemine 
değindiği konuşmasında önümüz-
deki süreçte eğitim ve tatbikatların 
devam edeceğini söyleyerek emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Koordina-
törü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter teorik 
eğitimde; İş Yerlerinde Acil Durumlar 
Hakkındaki Yönetmelik kapsamında 
pandemi nedeniyle online olarak 
verilen Temel İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Eğitimlerinin tatbikat aşamasının 
gerçekleştirilmesinin öneminden 
bahsetti. Yönetmelik kapsamında 
oluşturulan arama-kurtarma, yangı-
na müdahale, koruma ve ilk yardım 
destek elemanlarının tatbikat se-
naryosu kapsamında kapsamlı bilgi 
verdi. Üniversitemizde İş Sağlığı ve 
Güvenliği kapsamında yapılan ilk 

faaliyet ve çalışmalar olması sebe-
biyle önemli olduğunu belirten Öter, 
sonraki yılarda da tatbikat senaryo-
larının çeşitleneceğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Emine Gerçek Öter, ADÜ-AFAM 
19001 “Afet ve Acil Durumlara Mü-
dahale Kapsamında Destek Perso-
nelin Hazıroluşluğunun Arttırılması” 
projesi kapsamında Üniversitemiz 
bünyesindeki destek elemanı olan 
personelin eğitimlerinin İş Sağlığı 
ve Güvenliği Birimi ve Sivil Savunma 
Birimiyle iş birliği yapılarak gerçek-
leştirildiğini belirtti. Proje kapsamın-
da alınan malzemelerin yangına mü-
dahale eğitimlerinde kullanıldığını 
belirten Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, 
Merkezin misyonu hakkında bilgi ve-
rerek afet ve acil durum yönetim sü-

recinin temel unsurları olan risk ve 
zarar azaltma, hazırlık ve müdahale 
konularında çalışmalar yürüttükleri-
ni söyledi.

Üniversitemiz Kongre Merkezi’nde 
verilen teorik eğitimin ardından Si-
vil Savunma Uzmanı Gülay Kande-
mir, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi 
Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Mithat Evrim Demir’in yönlendirme-
si ile yangın söndürme cihazlarının 
kullanımı personelimize gösterile-
rek uygulama yapmaları sağlandı.

Yangın gibi muhtemel durumlarda 
can ve mal kaybını önlemek için te-
mel bilgi ve becerilerin kazandırıl-
dığı eğitim, birimlerde görevli öncü 
personelin ve katılımcıların uygula-
maları ile tamamlandı.

Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı 
Rektörlükte gerçekleşti Rektörlükte gerçekleşti 

Üniversitemizde tüm 
birimlerde gerçekleşen 
‘Acil Durum Eğitimi 

ve Tatbikatı’ 30 Eylül-1 
Ekim 2021 tarihleri arasında 
Rektörlükte de yapıldı. 
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Aydın BarosundanAydın Barosundan Rektörümüze  Rektörümüze 
ziyaret ziyaret 

Ziyarette, Baro Başkan Yardımcısı 
Sezgin Çetin, Genel Sekreter Anıl 
Yetişkin, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Beyhan Okul, Sacide Özatlı Köprülü 
ve Elif Sabancı da bulundu.

Aydın Barosu Başkanı 
Gökhan Bozkurt ve 
beraberindeki heyet, 

14 Ekim 2021 tarihinde 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 
makamında ziyaret etti.

Toplantıya, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in 
yanı sıra Davutlar Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilerin yaşadığı tüm sıkıntılar-

da yöneticilerle irtibata geçmesini 
isyeten Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Biz büyük 
bir aileyiz, ne sıkıntı yaşarsanız yaşa-
yın lütfen bize bilgi verin. Kendi ai-
leleriniz yanınızda olmasa da bizler 

her daim yanınızdayız.” dedi.

Toplantı; öğrencilerin sorunları ve 
çözüm önerilerini ifade etmelerinin 
ardından sona erdi.

Rektörümüz Rektörümüz Davutlar MYODavutlar MYO  
öğrencileri ile bir araya geldiöğrencileri ile bir araya geldi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör –Öğrenci buluşmaları 
kapsamında Davutlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile 27 Ekim 2021 tarihinde Davutlar’da 
bir araya geldi.
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Çalıştaya, Vali Yardımcı ve aynı za-
manda Efeler Kaymakamı Cemal 
Şahin’in yanı sıra Aydın Valiliği AB 

ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatö-
rü ve Proje Koordinatörü Reyhan 
Gülpınar,  Koçarlı Belediye Başkanı 
Nedim Kaplan, Aydın Ticaret Bor-
sası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Ay-
dın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Cengiz Ülgen, Efeler Ziraat 
Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğ-
lu, Aydın İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü adına Ziraat Mühendisi Zeynel 
Gül, ÖRKOOP Başkanı Ünal Önal ve 
STK üyeleri katıldı.

Çalıştay’ın ikinci ayağı, İspanya’nın 
Carmone Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde İtalya, Portekiz ve Türkiye’den 
toplam 50 kişilik bir uzman heyet 
gerçekleştirildi. Toplantıda her bir 
ülkede var olan iyi tarım uygulama-
lar hakkında görüş alışverişinin yanı 

sıra var olan tarımsal ve hayvancılık 
sorunları ele alınarak değerlendiril-
melerde bulunuldu. Çalıştay sonrası 
da proje paydaşları ile zeytin alan-
ları ve ejder meyvesi seralarında da 
incelemeler yapıldı. 

Çalıştayda Ziraat Fakültesi Dekan 
V. Gençsoylu, organik zeytin üretimi, 
pestisit kalıntı sorunlarını, alet ve 
ekipmanların inspektörler tarafın-
dan yapılması gerektiği, kooperatif-
lerin daha düzenli hale getirilmesi 
ve Üniversitemiz tarafından yapı-
lan kırsal kalkınma uygulamaları 
hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Prof. 
Dr. Gençsoylu, Efeler Kaymakamlığı 
tarafından başlatılan ejder meyve-
si çalışmalarına da Fakülte olarak 
destek vereceklerini belirtti.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi  Üniversitemiz Ziraat Fakültesi  
İspanya'da İspanya'da temsil edilditemsil edildi

Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. 
İbrahim Gençsoylu,  Aydın 

Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu 
tarafınca hazırlanan ve Avrupa 
Komisyonu tarafından desteklenen 
Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal 
Kalkınma için Sosyal Ekonominin 
Geliştirilmesi projesi kapsamında, 
27 Eylül-1 Ekim arası İspanya'da 
gerçekleştirilen çalıştaya katıldı.
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İletişim Fakültesi Radyo Televizyon 
ve Sinema Programı Yapım Yönetim 
dersi kapsamında Prof. Dr. Halim 
Esen’in danışmanlığında, geçtiğimiz 
yıl pandemi sürecinde Furkan Al-
peren Demir tarafından hazırlanan 
belgesel, “Altı - Üstü Deniz” ismini 
taşıyor.

Öğrencimizi tebrik eder, başarıları-
nın devamını dileriz.

Öğr. Gör. Ayfer Ergezen başkanlığın-
da düzenlenen etkinliğe, Okul Mü-
dürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, akademik 
personel ve öğrenciler katıldı.
 
Çevre bilinci ve farkındalık oluştur-
mak amacıyla düzenlenen etkinlikte 
öğrenciler, herkesi çöp konusunda 
duyarlı olmaya, çevreyi ve kampüsü 
temiz tutmaya davet etti.

 Geleceğin İletişimcileri   Geleceğin İletişimcileri  
ADÜ'denADÜ'den

Koçarlı MYO’da Koçarlı MYO’da çevre bilinci çevre bilinci 
için farkındalık etkinliği için farkındalık etkinliği 
düzenledidüzenledi

Üniversitemiz İletişim 
Fakültesi öğrencisi 
Furkan Alperen Demir, 

TRT Geleceğin İletişimcileri 
Yarışması- Televizyon 
Yayıncılığı- Belgesel 
kategorisinde üçüncülük 
ödülünü kazandı. 

Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu’nda 
22 Ekim 2021 tarihinde 

çöp toplama etkinliği 
düzenlendi.
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Öğrencilerin huzurlu bir ortamda 
eğitimlerinin devam etmesinin bü-
yük önem taşıdığını belirten Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, ‘Rektör-Öğrenci’ 
buluşmalarında sorunları yerinde 
tespit ederek, hızlıca çözüme ka-
vuşturulacağını söyledi. Öğrencileri 
evlatları gibi gördüğünü ifade eden 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, “Sizler, bizim 
çocuklarımızsınız, içtenlikle söylü-
yorum ki yalnız değilsiniz.  Aileleri-
niz yanınızda olmasa da bizler varız. 
Ailelerinizin gözü arkada kalmasın.” 
dedi.

Eğitim kurumlarının tümünün mer-

kezinde ‘Öğrenci’ olduğunu vurgu-
layan Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ADÜ’de 
okumak ayrıcalıktır ve sizlerin de 
bu ayrıcalığı hissetmenizi istiyo-
rum. Türkiye’nin en büyük üniversi-
telerinden birinde okuduğunuzun 
bilincinde olarak bu gururu taşıma-
nızı isterim. Bundan sonra daha sık 
biraraya gelerek adaptasyon süreci 
de dahil tüm sorunların çözümünde 
asıl paydaşımız olan sizlerle bu sü-
reci yöneteceğiz. ” dedi.

Toplantı; öğrencilerin birimlerinde 
ve kampüs içinde saptadıkları so-
runları ve çözüm önerilerini ifade 
etmelerinin ardından sona erdi.

Rektör - Öğrenci BuluşmalarınınRektör - Öğrenci Buluşmalarının    
ilki AKM’de gerçekleştiilki AKM’de gerçekleşti

Üniversitemizin farklı 
fakültelerinde eğitim 
gören öğrencilerin 

pandemi sonrasında 
adaptasyon sürecine katkıda 
bulunmak ve yaşadıkları 
sorunları yerinde dinlemek için 
hayata geçen Rektör – Öğrenci 
buluşmalarının ilki, 20 Ekim 
2021 tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi (AKM) Maiandros 
Salonu’nda gerçekleşti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Jandarma Genel Komutan Yardımcısı 
Korgeneral Korgeneral Musa Çitil PaşaMusa Çitil Paşa  
Rektörümüzü makamında ziyaret ettiRektörümüzü makamında ziyaret etti

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Korgeneral Musa Çitil Paşa 
ve Emekli Korgeneral Raif Akbaş 

Paşa’ya nazik ziyaretleri için teşek-
kür etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa 
Çitil Paşa beraberinde Emekli Korgeneral Raif Akbaş Paşa 
ile birlikte Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 

Aldemir’i 13 Ekim 20021 tarihinde makamında ziyaret etti. 
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, “Aydın Valisi 
Sayın Hüseyin Aksoy Üniversitemiz 
Kampüs alanı içerisinde yapımı ta-

mamlanan 2.392 kişi kapasiteli kız 
yurdunun 11 Ekim 2021 tarihinde 
açılacağını duyurdu. Yapım aşama-
sını dikkatle izlediğimiz yurt, öğren-

cilerimiz için çok önemli bir kaza-
nım olacak. Aydın’a, Üniversitemize 
ve öğrencilerimize hayırlı olmasını 
dilerim.” dedi.

Rektörümüz Rektörümüz GSB Yurdunda GSB Yurdunda 
incelemelerde bulunduincelemelerde bulundu

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Aydın Valisi 

Hüseyin Aksoy tarafından 
11 Ekim 2021 tarihinde 
açılacağı duyurulan Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’na bağlı 
öğrenci yurdunun çevresindeki 
iyileştirme çalışmalarında, 
7 Ekim 2021 tarihinde 
incelemelerde bulundu.

'Başka Vatanımız Yok''Başka Vatanımız Yok'    
belgeseline bir ödül dahabelgeseline bir ödül daha

Haliç Üniversitesi Sütlüce Kam-
püsü’nde 15 Ekim 2021 tarihinde 
gerçekleşen törende öğrencimiz 
Bayram Küçük’e ödülünü Türkiye 
Gazeteciler Federasyonu Başkanı 
Yılmaz Karaca verdi. 

‘Başka Vatanımız Yok’, daha öncede 
23. Faludi Uluslararası Film Festiva-
li’nde ‘En İyi Uluslararası Belgesel 
Film’ ve ‘En İyi Uluslararası Öğrenci 
Filmi’, 31. Türkiye Gazeteciler Cemi-
yeti Aydın Doğan Genç İletişimciler 
Yarışmasında ise görsel dalda en iyi 
üçüncü belgesel film seçilmişti.

Üniversitemizİletişim Fakültesi, 
Yapım Yönetim dersi kapsamında 
Danışmanlığını Prof. Halim Esen’in 
yapmış olduğu belgeselde; Ege 
Bölgesi’nde tarım işçisi olarak Afri-
ka’dan getirilen Afro-Türkler’in sos-
yal yaşamı konu alınıyor.

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Öğrencisi Bayram Küçük’ün 
yönetmenliğini yaptığı 'Başka Vatanımız Yok' belgeseli, 6. 
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde Öğrenci Belgesel 

Filmleri kategorisinde ikinci oldu. 
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Rektörümüz, Rektörümüz, Turizm Fakültesi Turizm Fakültesi 
öğrencileriöğrencileri ile bir araya geldi  ile bir araya geldi 

Toplantıya, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in 
yanı sıra Turizm Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Aziz Bostan, öğ-
retim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Üniversitemiz öğrencilerini evlat-
ları olarak gördüğünü ve onlarla 
bir arada olmaktan memnuniyet 
duyduğunu belirten Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Üniversite, bir insan atlası 
çalışmasıdır. Kendinizi ilmek ilmek 
işleyerek bu sıralardan kalkacaksı-
nız. Bizim gayemiz ülkesini seven 
vatanına, milletine, bayrağına, eza-
nına sahip çıkan, gelecek vizyonuna 
sahip öğrenciler yetiştirmek. Hepi-
nizin sorumluluk sahibi, bilimin ışı-

ğında yol alan, sosyal bireyler ola-
cağınıza inancım tam.” dedi.
Öğrencilerin görüş ve önerilerine 
önem verdiğini vurgulayan Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci Da-
nışman Meclisinin de bunun en iyi 
örneği olduğunu, öğrencilerimizin 
görüşlerinin çalışmalara yön ver-
diğini ifade etti. Öğrencilerin her 
türlü sorununda kendisi ile iletişim 
kurabileceğini belirten Üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-

çuk Aldemir, “Kendi kültürümüzle, 
kendi medeniyet tavrımızla sizleri 
yetiştirmek ülkemizin geleceğinde 
sizleri söz sahibi yapmak en büyük 
hedefimiz. Her zaman yanınızda ol-
duğumuzu unutmayın.” dedi.

Öğrencilerin ardından fakültenin 
akademisyenleri ile bir araya ge-
len Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, daha sonra 
kampüs alanı ve uygulama mutfa-
ğında incelemelerde bulundu.

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Rektör 

- Öğrenci buluşmaları 
kapsamında Turizm Fakültesi 
öğrencileri ile 27 Ekim 2021 
tarihinde Kuşadası’nda bir 
araya geldi.
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Temiz Fakülte Sağlıklı EğitimTemiz Fakülte Sağlıklı Eğitim    
etkinliği gerçekleştietkinliği gerçekleşti

Çevre duyarlılığı konusunda farkın-
dalık oluşturmak amacıyla düzenle-
nen etkinliğe; Tıp Fakültesi Dekan 
V. Prof. Dr. Serkan Öncü, Dekan Yar-
dımcıları Prof. Dr. Filiz Abacıgil, Doç. 
Dr. Songül Çildağ, Tıp Fakültesi 5. 
Dönem  Öğrenci  Temsilcisi Ertuğ-
rul Yülek, öğretim üyeleri ve öğren-
ciler katıldı.

Öğrenci Temsilcisi Ertuğrul Yülek, 
dekanlığın, akademisyenlerin ve 
öğrencilerin destekleriyle güzel 
bir etkinlik gerçekleştirdiklerini 
belirterek, “Bilindiği gibi temizlik 
kadar önemli olan bir diğer husus 
da kirletmemektir. Bu konuda da 
Tıp Fakültesi öğrencilerinin gerekli 
bilinci göstereceklerine inancımız 
tam. Katılarak destek veren herkese 
teşekkür ediyoruz. ” dedi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından hayata 
geçirilen ‘Temiz Fakülte, Sağlıklı Eğitim’ etkinliği, 20 Ekim 
2021 tarihinde fakülte çevresinde gerçekleştirildi.

Eğitimlerin, Hastanemizde sağlık 
hizmet kalitesini arttırdığını be-
lirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. 
Gülnur Taşçı Bozbaş, “Eğitimlerin, 
online olarak verilmesi standardize, 
ulaşılabilir ve ölçülebilir olması se-
bebiyle avantaj sağlıyor. Ayrıca on-
line eğitimler, pandemi sürecinde 
sağlık açısından oluşabilecek risk-
leri de ortadan kaldırıyor.” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından istenen 
Üniversitemiz Hastanesi Eğitim Bi-
rimi tarafından gerçekleştirilen SKS 
Eğitimleri, ‘Sağlık Hizmeti Kalite-

sinin Geliştirilmesi ve Değerlendi-
rilmesine Dair Yönetmelik’ doğrul-
tusunda üniversite hastanelerinde, 

hastane hizmet kalite standartları-
nın uygulanması için tüm hastane 
çalışanlarına veriliyor.

Türkiye’nin Türkiye’nin ilk Online SKS Eğitimiilk Online SKS Eğitimi  
Hastanemizde veriliyorHastanemizde veriliyor

Üniversitemiz 
Hastanesinde 
Türkiye’nin ilk online 

Sağlıkta Kalite Standartları 
(SKS) eğitimi veriliyor.
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Yenipazar MYO öğrencileri Yenipazar MYO öğrencileri 
bisiklet turu bisiklet turu yaptıyaptı

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yol 
güzergahı boyunca önlem aldığı, 
Öğretim Görevlileri Erhan Koca ve 
Serkan Özdemir’in eşlik ettiği tura, 
40’dan fazla öğrenci katıldı.
Aşağı Dip Gölü’nün doğal güzel-
liklerine hayran kalan öğrencilere, 
Yenipazar Belediyesi tarafından çay 
ve su ikramında bulunuldu.

Üniversitemiz Yenipazar 
Meslek Yüksekokulu 
(MYO) öğrencileri, 22 

Ekim 2021 tarihinde Aşağı Dip 
Gölü’ne bisiklet turu yaptı.
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Rektörümüz Rektörümüz Spor Bilimleri Spor Bilimleri 
Fakültesi ÖğrencileriFakültesi Öğrencileri ile Bir  ile Bir 
Araya GeldiAraya Geldi

Programa; Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Spor 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Burçin Ölçücü ve öğretim üyele-
ri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan programda, Spor 
Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin 

dans ve jimnastik gösterisi büyük 
beğeni topladı.

Sizler Bizim Evlatlarımızsınız

Spor Bilimleri Fakültesinin ‘Şampi-
yonlar Okulu’ olarak anıldığını ve 
başarılarıyla Üniversitemize gurur 
yaşattığını belirten Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, “Aileleriniz yanınızda olmasa 
da bizler varız. Unutmayın sizler 
bizim evlatlarımızsınız, en küçük 
sorununuzda mutlaka bizlerle ile-
tişime geçin. Huzurlu bir ortamda 
eğitim hayatı geçirmeniz bizim ön-
celiklerimiz arasında.” dedi.

ADÜ’de Okumak Ayrıcalıktır

Öğrencilerin toplumsal sorumluluk-

larının da olduğunu belirterek eği-
tim hayatlarının yanı sıra sosyal bir 
bilinç ile mezun olmalarının önemi-
ne vurgu yapan Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 

“Sizler bilimsel ve sosyal yönden 
geleceğe yön vereceksiniz. Bizler 
de Türk toplumu olarak sizleri iyi 
yetiştirmek zorundayız. Türkiye’nin 
en büyük üniversitelerinden birinde 
eğitim gördüğünüzü unutmadan,A-
DÜ’de okumanın ayrıcalığını hisse-
derek mezun olmanızı isterim.” dedi.
Öğrencilerin görüş ve önerilerini 
paylaşmalarının ardından Kızılay 
Kan Merkezi Şube Müdürü Dr. Rıd-
van Şenol, kan bağışı konusunda 
Üniversitemizin gösterdiği özveri 
dolayısıyla Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e te-
şekkür plaketi takdim etti.

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, 

Rektör–Öğrenci buluşmaları 
kapsamında Spor Bilimleri 
Fakültesi öğrencileri ile 26 
Ekim 2021 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi'nde bir araya 
geldi.
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ADÜ Uzaktan Eğitim Birim ADÜ Uzaktan Eğitim Birim 
Koordinatörleri ile Koordinatörleri ile teşekkür teşekkür 
toplantısıtoplantısı yapıldı yapıldı

Toplantıya; Üniversitemiz uzaktan 
eğitim koordinasyonunu yürüten 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali 
Öksüz, ADÜZEM Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. Şerife Ak, ADÜZEM Persone-
li Toros Katılmış ve uzaktan eğitim 
birim temsilcileri katıldı.

Öğrencilerimizin kesintisiz ve nite-
likli eğitime ulaşması sağlandı 
ADÜZEM ekibinin yoğun ve fedakâr 
çalışmaları ile eğitim-öğretim faali-
yetlerinin kesintisiz devam ettiğini 
belirterek konuşmasına başlayan 
Prof. Dr. Cumali Öksüz, “ADÜZEM 

Uzaktan Eğitim Portalı çok kısa sü-
rede verimli bir şekilde kullanılma-
ya başlandı. Senkron yayın gerçek-
leştirebilen sayılı üniversitelerden 
biri olduk. Bu başarı uyum ve özveri 
ile çalışan uzaktan eğitim ekibimiz 
sayesinde gerçekleşti. Her birinizin 
değerli katkıları ile bu süreci başarı 
ile yürüterek öğrencilerimize kesin-
tisiz ve güvenilir bir eğitim sunduk 
özverili çalışmalarınızdan dolayı te-
şekkür ederim.” dedi.

Üniversitemizin kendi öz kaynakla-
rı ile eşzamanlı ve nitelikli uzaktan 
eğitim verebilen ender üniversiteler 
arasına girdiğini belirten Prof. Dr. 
Cumali Öksüz, “Üniversitemiz kapsa-
mında ön lisans, lisans ve lisansüstü 
olmak üzere her seviyede uzaktan 
eğitim sistemi kullanıldı. Bu süreç-
te 500 bine yakın ders videosu ve 
6.857 adet doküman sisteme yük-

lendi, 110 bine yakın erişim sağlan-
dı. 50 bini aşkın öğrenci ve öğretim 
elemanı ile eğitim faaliyetleri kesin-
tisiz yürütüldü. Sistem açıldığından 
bu yana günlük 500 bini aşkın olmak 
üzere milyonlarca işlem gerçekleşti-
rildi. Bunlara ek olarak portal destek 
ekibi tarafından çok sayıda destek 
mesajı cevaplanarak öğrencileri-
mizin kesintisiz ve nitelikli eğitime 
ulaşması sağlandı.” dedi.

ADÜZEM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. 
Şerife Ak’ın uzaktan eğitim birim 
temsilcilerine fedakâr ve özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür et-
mesinin ardından ADÜZEM Perso-
neli Toros Katılmış yenilenen portal 
hakkında bilgi verdi.

Toplantı, uzaktan eğitim birim tem-
silcilerinin görüş ve önerini sunma-
larının ardından sona erdi.

Üniversitemiz Uzaktan 
Eğitim Portalı (ADÜZEM) 
ekibi, 14 Ekim 2021 

tarihinde toplantıda bir araya 
geldi.



ADÜ HABER    EKİM 202122

HABER



   
EKİM 2021   ADÜ HABER 23

 Buharkent Belediye Başkanı Meh-
met Erol ve beraberindeki heyet, 19 
Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-

mir’i makamında ziyaret etti. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, Buharkent Be-

lediye Başkanı Mehmet Erol, Bele-
diye Meclis Üyeleri Mustafa Arı ve 
Mehmet Çakmak’a nazik ziyaretleri 
için teşekkür etti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol 
Rektörümüzü ziyaret etti

Ziraat Fakültesi Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

 Üniversitemiz Ziraat Fakültesi 
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Or-
yantasyon Programı, 13 Ekim 2021 
tarihinde gerçekleşti.
Yeni kayıt olan öğrencilere yönelik 
olarak düzenlenen tanışma ve uyum 
toplantısında açılış konuşmasının 

ardından Üniversitemiz yönetimi, 
Ziraat Fakültesi Bölümleri, OBİS ve 
uzaktan eğitim portalı hakkında öğ-
rencilere bilgi verildi.
Ziraat Fakültesi Bölümlerindeki so-
rumlu öğretim üyeleri tarafından 
Güney Kampüs içerisinde bulu-

nan, derslikler, laboratuarlar, sosyal 
alanlar, deneme alanları, hayvansal 
ve bitkisel üretim bölgeleri fiziki 
olarak tanıtıldı. Oryantasyon eğiti-
mi, öğrencilerin sorularının cevap-
landırılması ve toplu fotoğraf çeki-
mi ile sona erdi.



ADÜ HABER    EKİM 202124

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı, öğrencilerimize bilişim 
ile ilgili konularda destek olmak için 
Danışma Birimi kurdu. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünye-
sinde kurulan birim, Üniversitemi-
ze yeni kayıt yaptıran öğrencilere 
e-posta, eduroam, uzaktan eğitim ve 
kişisel laptoplarına işletim sistemi 
kurulumu, Ofis 365, Pardus gibi bili-
şim ile ilgili tüm konularda hafta içi 
öğle arası da dahil 08:00-17:00 saat-
leri arasında ücretsiz destek veriyor.
Üniversitemiz öğrencilerinin ken-
dilerine ait dizüstü, masaüstü bilgi-
sayarlarının kurulumları Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı Teknik Servisi tara-
fından ücretsiz olarak yapılacaktır. 
Bilgi İşlem Daire Başkan V. Sinan Bal-
cı, “Öğrencilerimizin bu kapsamda 
bidteknikservis@adu.edu.tr adresi-
ne kurumsal e-posta hesaplarından 
elektronik posta göndererek rande-
vu almaları ve kendilerine ileten gün 
ve saatte bilgisayarlarını servisimize 

getirmeleri yeterli olacaktır. Öğren-
cilerimiz bilgisayarları kurulurken 
bekleme salonunda bilgisayarlarını 
kullanabilir ve çıktılarını alabilirler.” 
dedi.

Bilgi İşlem Daire Başkan V. Sinan 

Balcı, öğrencilere bilişim ile ilgili her 
türlü konuda teknik destek vermeye 
hazır olduklarını belirterek öğrenci-
leri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bün-
yesinde kurulan Danışma Birimine 
davet etti.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığından 
öğrencilerimize bilişim desteği

Öğretim üyemizin kitabı yayınlandı
 Üniversitemiz Devlet Konservatu-

arı Geleneksel Türk Müziği Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Uzun’un, Türk 

Müziği Nazariyat ve Solfej Eğitimi 1 
adlı kitabı yayınlandı. 

Türk Müziği alanında mesleki eği-
tim veren kurumlarda okutulmak 
üzere hazırlan bu kitap, dört bö-
lümden oluşmaktadır. Birinci bölü-
münde, temel müzik kavramları ile 
birlikte usul kavramı, Türk müziği 
ve batı müziği ses sistemleri anla-
tılmış, geleneksel Türk müziğinde 
dizileri meydana getiren tam dörtlü 
ve tam beşliler hakkında bilgi ve-
rilmiştir. İkinci bölümde geleneksel 
Türk müziğinde dizileri meydana 
getiren tam dörtlü ve tam beşliler-
den oluşan aralık çalışmaları yapıl-
mış ve bunlarla ilgili toplam 100 
etüt yazılmıştır. 

Üçüncü bölümde makam kavramı; 

dördüncü bölümde ise basit ma-
kamlardan Rast, Uşşak, Bayati, Bu-
selik, Kürdi ve Hüseyni makamları 
sırasıyla işlenmiştir. İşlenen bu ma-
kamlara ait 6 seyir örneği ile top-
lamda 89 etüt yazılmış ve Türk halk 
müziği ve Türk sanat müziğinden 
yürük semai, şarkı, türkü, peşrev, saz 
semaisi ve zeybek gibi örnek eserler 
kitapta yerini almıştır.  

Geleneksel Türk müziği eğitimine 
yeni başlayanlar için önemli bir 
kaynak kitap olduğunu söyleyen Dr. 
Öğretim Üyesi Hülya Uzun, kitapta 
yer alan toplam 189 etütün, Türk 
Müziğinin perde özellikleri, ezgisel 
yapısı ve usullerinin kavranması 
açısından, nota bilmeyen öğrenci-
lerin hedef alındığını ve kolaydan 
zora doğru gidildiğini söyledi.



   
EKİM 2021   ADÜ HABER 25

Aydın İktisat Fakültesi’nde oryantasyon eğitimleri 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Aydın İktisat Fa-
kültesi 2021-2022 Akademik Yılı 
Oryantasyon Eğitimleri, 13-14 Ekim 
2021 tarihlerinde gerçekleşti.

Ekonometri, Maliye, İktisat ve Ulus-
lararası İlişkiler bölümleri 1. ve 2. 
sınıf öğrencilerine yönelik olarak 
düzenlenen oryantasyon eğitimine, 
bölümlerin öğretim elemanları ka-
tıldı.

Oryantasyon eğitimlerinde; Aydın 
İktisat Fakültesi’nin tarihi,  Öğren-
ci Bilgi Sisteminin (OBİS) kullanı-
mı, danışmanlık sistemi, akademik 
takvim, öğretim programı, derslerin 
yürütülmesi, karma eğitim sistemi, 
pandemi kapsamında sınavların ya-

pılış şekli, 5i dersleri, bölüm mezun-
larının çalışma alanları, akademik 
kadro, değişim programları, kütüp-
hane ve sunduğu imkanlar hakkın-
da bilgi verildi.

Bölüm öğretim üyelerinin mesleki 
tecrübelerini öğrencilerle paylaş-
maları ve soru-cevap bölümlerinin 
ardından eğitimler tamamlandı.

Üniversitemiz Hastanesinde Emzirme Haftası 
etkinlikleri düzenlendi

 Üniversitemiz Hastanesinde, 1-7 
Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri 
kapsamında stant açıldı. 
Etkinlikler kapsamında, bebek 
hemşireleri tarafından yeni doğum 
yapan annelere emzirme eğitimi 
verilerek anne sütünü arttıran yiye-
cekler hakkında bilgi verildi. 

Annelere, doğum sonrasındaki “ilk 
süt ya da “ağız süt” olarak bilinen 

sütün öneminden bahseden hem-
şireler, doğumdan hemen sonra be-
beğin annenin göğsüne yatırılması-
nın ve ten temasının sağlanmasının 
önemini aktardı.

Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşcı 
Bozbaş, “Hastanemiz “Bebek Dos-
tu Hastane “ unvanı taşımaktadır. 
Doğum hizmeti veren hastaneler-
den; gebeliklerinden itibaren anne 

adaylarını anne sütü ve emzirme 
konusunda bilgilendiren, doğum-
dan hemen sonra annelerin bebek-
lerini emzirmesini sağlayan, güncel 
bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli 
ile annelere bebeklerini nasıl emzi-
recekleri konusunda yardımcı olan 
hastanelere “Bebek Dostu Hastane” 
unvanı veriliyor. Bu haftada yapılan 
etkinlikler ile emzirmenin önemine 
dikkat çekmek istedik.” dedi.
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HABER
Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Oryantasyon Programı 
Gerçekleşti

 Üniversitemiz Aydın Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Oryantasyon Programı, 12 Ekim 
2021 Atatürk Kongre Merkezi Me-
andros Salonu’nda gerçekleşti.

Oryantasyon Programına; Aydın Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, Mü-
dür Yardımcıları Öğr. Gör. H. Nurcan 
Söbütay ve Öğr. Gör. Nesrin Oğurlu, 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Hazır 
ile öğretim elemanları ve birinci sı-
nıf öğrencileri katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan oryantasyon programı, 
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hulki 
Başaloğlu’nun açılış konuşmaları ile 
devam etti. Meslek Yüksekokulu hak-
kında bilgi veren Prof. Dr. Hulki Ba-
şaloğlu, 2021-2022 eğitim öğretim 
yılının öğrencilerimiz, akademik ve 
idari personelimiz için hayırlı olma-
sını dileyerek iyi dilek ve temennileri 

ile konuşmasına son verdi.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Hazır 
öğrencilere; akademik ve idari ya-
pılanma, eğitim -öğretim, sınav ve 
disiplin yönetmelikleri, derslerin yü-

rütülmesindeki usul ve esaslar, Öğ-
renci Bilgi Sistemi (OBİS) ve Uzaktan 
Eğitim Portalı hakkında bilgi verdi.
Oryantasyon programı, öğrencilerin 
sorularının yanıtlanmasının ardın-
dan sona erdi.

 Üniversitemiz Bozdoğan Meslek 
Yüksekokulu (MYO)  Oryantasyon 
Eğitimi, 18 Ekim 2021 tarihinde Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşti.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında  
yeni kayıt olan öğrencilere yönelik 

olarak düzenlenen oryantasyon eği-
timine, öğrenciler ile akademik ve 
idari personel katıldı.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Bilginer Tuna’nın açılış konuşmasıyla 
başlayan eğitimde, Yüksekokul, eği-

tim ve öğretimin işleyişi ve pandemi 
koşullarında dikkat edilmesi gere-
ken hususlar hakkında bilgi verildi. 
Öğrencilerin sorularının cevaplan-
dırılmasının ardından, oryantasyon 
eğitimi sona erdi.

Bozdoğan MYO oryantasyon eğitimi gerçekleşti
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‘Latmos’tan Bafa’ya İnerken Düşledim Seni’ Sergisinin 
Açılışı Gerçekleşti 

 Uluslararası Resim ve Enstalasyon 
sanatçısı Ahmet Dilek’in eserlerinin 
yer aldığı ‘Latmos’tan Bafa’ya İner-
ken Düşledim Seni!’ sergisinin açılı-
şı, 19 Ekim 2021 tarihinde Üniversi-
temiz Atatürk Kongre Merkezi Sergi 
Salonunda gerçekleşti.

Açılışa Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir,  Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cuma-
li Öksüz, Aydın İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer, 
İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. 

Yüksel Yalova, Fen Edebiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, 
akademik ve idari personel ile öğ-
renciler katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi ve serginin Küratörü 
Doç. Dr. Songül Aslan Karakul sergi-
nin hem sanatsal hem de bilimsel 
bir etkinlik olduğunu vurgulayarak 
“Latmos’ta bulunan 8 bin yıl öncesi 
mutluluk ve barış izlerini bugünle 
birleştirip geleceğe taşınmasını ve 
emanet olarak ulaşmasını istiyo-
ruz.  Sanatçı Ahmet Dilek, dünyada 

meydana gelen kitle hareketlerini, 
savaşları ve mülteci hareketlerini 
yerinde izleyerek meydana gelen 
devinimleri kavramsal sanat ürün-
lerine dönüştürdü. Bu sanat ürünle-
rini sergi ile sizlerle buluşturmanın 
memnuniyetini yaşıyoruz.” dedi.

Sanatçı Ahmet Dilek ise savaşların 
ve afetlerin neden olduğu kitlesel 
haraketliliğin insana olan etkileri-
ni, geçirilen dönüşümü tel ayakka-
bı tasarımlarıyla sembolize etmeye 
çalıştığını ifade etti. Sergi, 26 Ekim 
tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker Rektörümüzü 
ziyaret etti

 Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurt-
ca Eker, 1 Ekim 2021 tarihinde Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret 
etti.
Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, 
kurum olarak Üniversitemiz ile ve-
rimli çalışmalar geçirmeyi temenni 
ederek 2021-2022 Akademik Yılının 
hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cum-
huriyet Başsavcısı Kurtca Eker’e na-
zik ziyaretinden dolayı teşekkür ede-
rek yeni görevinde başarılar diledi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
Üniversitemiz Engelli Dostu  Recep Tayyip Erdoğan 
Kütüphanesi 2021-2022 Akademik Yılına hazır

 Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı yeni akademik yıl-
da kütüphane hizmetlerini anlatan 
bir video yayınlayarak öğrencileri 
bilgilendirdi.

Videoda ödünç kitap, basılı yayın-
lara ulaşma, kütüphane hesabının 
oluşturulması, kampüs dışı erişim, 
süreli yayınlara erişim, veri tabanla-
rına erişim, canlı destek gibi konular 
bulunuyor. 

Konuyla ilgili olarak açıklama ya-
pan Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkan V. Öğr. Gör. Özden D. 
Faydalıgül,  “Kütüphaneler arası iş 
birliği (ILL) kapsamında Kütüpha-
nemizde bulunmayan basılı kay-
naklar veya makale gibi e yayınları 
diğer üniversite kütüphanelerinde 
mevcutsa temin edilebiliyoruz. Üni-
versitemiz mensubu akademisyen-

lerimiz, lisans, ön lisans, yüksek li-
sans ve doktora öğrencilerimiz ile 
idari personelimiz basılı kaynakları 
ödünç alabilmektedir. Kütüphane-
den bireysel, grup veya sınıf olarak 
kullanıcı eğitimi (oryantasyon) tale-
binde bulunulabilirler.  Kütüphane-

mizin kablosuz interneti bulunmak-
tadır. Grup çalışma salonlarımız ve 
bireysel çalışma alanlarımız, tarama 
yapabileceğiniz bilgisayar salonla-
rımız, engelsiz çalışma odamız bu-
lunmaktadır. Öğrencilerimizi kütüp-
hanemize bekliyoruz.” dedi.

Öğretim üyemizin projesi kapsamında BEGEP 
uygulamaları gerçekleşti

 Üniversitemiz Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yalçın Özdemir’in yürütücülü-
ğünü yaptığı proje kapsamında ha-
zırlanan Birlikte Ebeveynliğe Geçiş 
Eğitim Programı’nın (BEGEP) uygu-
lamaları, 30 Eylül 2021 -27 Ekim 
2021 tarihleri arasında Eğitim Fa-
kültesi’nde gerçekleşti.

Birlikte Ebeveynlik: Doğası, Çocuk-

lar Üzerindeki Etkileri ve Güçlen-
dirilmesi başlıklı 118K047 no’lu 
TÜBİTAK 1003 projesi kapsamında 
gerçekleşen BEGEP uygulamaların-
da, beş oturumdan oluşan bir eğitim 
programı uyguladı. Birlikte Ebevey-
nliğe Geçiş Programına, Aydın ilinde 
ikamet eden evli,  bir arada yaşayan 
ve ilk bebeklerini bekleyen toplam 
20 çift katıldı.

Birlikte Ebeveynliğe Geçiş Progra-

mının ilk defa anne baba olacak çift-
lere yönelik geliştirildiğini belirten 
Prof. Dr. Yalçın Özdemir, programın 
olumlu birlikte ebeveynlik ile ilgili 
tutum ve becerileri geliştirerek çift-
leri ebeveynliğe geçişe hazırlamak 
için tasarlanmış bir müdahale prog-
ramı olduğunu ifade etti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nuri Karasakaloğlu, ebeveynliğin fi-
ziksel, sosyal ve duygusal yönlerine 
birlikte hazırlanmanın ve anne ba-
balık süreçlerinin birlikte yürütül-
mesinin önem taşıdığını söyledi.

Eğitime katılan ebeveyn adayla-
rına sertifikaları; Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Serdar 
Sağkal, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. 
Yalçın Özdemir ve eğitim çalışmala-
rını yürüten Dr. Öğretim Üyesi Meh-
met Şakiroğlu tarafından verildi.
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 Üniversitemiz Buharkent Meslek 
Yüksekokulu (MYO) Oryantasyon 
Eğitimi,  20 Ekim 2021 tarihinde 
Mehmet Parmaksızoğlu Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti.

Oryantasyon Eğitimine; Buharkent 
Kaymakamı Levent Küçük, Belediye 
Başkanı Mehmet Erol, Yüksekokul 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necati Çoba-
noğlu, ilçe protokolü, akademik ve 
idari personel ile öğrenciler katıldı.
Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Necati Çobanoğlu’nun yaptığı açılış 
konuşmasıyla başlayan oryantasyon 
eğitimi iki oturum olarak gerçekleş-
ti. Öğrencilerin istek ve görüşlerini 
paylaştığı ilk oturumda, ilçe protoko-
lü öğrencilere sorunlarında destek 
olacaklarını ifade ettiler. İkinci otu-

rumda ise öğrencilere ilçe tanıtımı, 
okul içi işleyiş ve yapılması düşünü-
len etkinliklere yönelik bilgi verildi.
Oryantasyon eğitimi, Buharkent il-

çesi protokol üyelerinin öğrencilere 
ve öğretim kadrosuna iyi bir eğitim 
öğretim yılı temennisinde bulunma-
sının ardından sona erdi.

Buharkent MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

Çine MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

 Üniversitemiz Çine Meslek Yükse-
kokulu (MYO) Oryantasyon Eğitimi 
ve Sınıf Danışmanları Bilgilendirme 
Toplantısı, 7 Ekim 2021 tarihinde 
gerçekleşti.

Pandemi kurallarına uygun olarak 
düzenlenen oryantasyon eğitimi 
ve sınıf danışmanları bilgilendirme 

toplantısı, ilk defa yüz yüze eğitim 
alacak 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yö-
nelik olarak yapıldı.
Öğrencilere Üniversitemiz, Çine 
MYO, İlimiz, eğitim- öğretim faali-
yetleri, uzaktan eğitim, karma eğitim,  
ders kayıtları, sosyal imkanlar, pan-
demi süresince eğitimin nasıl yürü-
tüleceği konularında bilgi verildi.

Toplantıya; Çine İlçe Sağlık Müdür-
lüğünde görevli Dr. Dilara Özalp ve 
Ebe Pınar Melike Aydoğdu katılarak 
öğrencilere covid-19, aşılanmanın 
önemi, bulaşma ve hastalıktan ko-
runma konusunda bilgi verdi.

Etkinlik, öğrencilerin sorularının ya-
nıtlanmasının ardından sona erdi.



ADÜ HABER    EKİM 202130

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Köşk MYO’da Kütüphane Oryantasyon Programı 
düzenlendi

 Üniversitemiz Köşk Meslek Yük-
sekokulu’na yeni kayıt öğrenciler 
için Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı tarafından 12 Ekim 
2021 tarihinde “Kütüphane Oryan-
tasyon Programı” gerçekleştirildi.
 
Kütüphane ve kütüphane kaynak-
larının daha etkin kullanımını sağ-
lamak amacıyla gerçekleştirilen or-
yantasyon programında, başlangıç 
düzeyinde akademik ve bilimsel 
kaynakların kullanımına yönelik bil-
gi verildi. Eğitim, öğrencilerin so-
rularının yanıtlanmasının ardından 
sona erdi.

Miniklerden kuşlara sıcak yuva
 Aydın Adnan Menderes Üniver-

sitesi (ADÜ) Anaokulu öğrencileri 
sosyal sorumluluk projesi kapsa-
mında oluşturdukları ahşap kuş ev-
lerini boyayarak anaokulu çevresin-
deki ağaçlara astılar. 

‘Kuşlarımız Sıcak Yuvalarına Kavu-
şacak’ sloganı ile düzenlenen etkin-
likte, 2-6 yaş grubu minikler kuşlara 
barınak yaparak soğuk havalarda 
üşümelerine engel olmayı hedefle-
diler.
Kuş evi geleneğini yeniden canlan-
dırıp, doğaya katkıda bulunmak için 

etkinliği düzenlediklerini belirten 
okul yönetimi, öğrencilerin mer-
hamet ve iyilik duygularını canlı 

tutarak hayvansever bir birey olma-
larına katkıda bulunmayı amaçla-
dıklarını ifade etti.
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Devlet Konservatuvarında Cumhuriyet Bayramı  
coşkusu yaşandı

 Üniversitemiz Devlet Konservatu-
varı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 
Kuşadası Kervansaray’da Müzik ve 
Bale Ortaokulu’nun hazırlamış oldu-
ğu etkinlikle kutladı. 

Etkinliğe; Konservatuvarı Müdürü 

Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, Müzik 
ve Bale Ortaokulu Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Birol Aydın, akademik ve idari 
personel ile öğrencilerimiz katıldı.

Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale 
Ortaokulu öğrencileri Tuna Akçaka-

ya, Zehrasu Özkan, Kaya Schar, Eylül 
Sude Kurt, Ecrin Tutar ve Ata Esmerli 
şiirleriyle, Nil Ersoy, Eylül Sude Kurt, 
Alara Altınova, Şeniz Çağıltaş, Ecem 
Kavrulmuş ve Dilay Ra Oygür ise 
solo enstrüman performansları ile 
etkinliğe renk kattı.

TÜDAM ve Didim MYO mesleki eğitimlere devam ediyor

 Üniversitemiz Türk ve Dünya 
Mutfakları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TÜDAM) ve Didim Meslek 
Yüksekokulu (MYO) tarafından İzmir 
Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. perso-
neline yönelik olarak 26 Ekim 2021 

tarihinde mesleki eğitim verildi.
Didim MYO Aşçılık Programı Öğr. Gör. 
Şef Mehmet Taş tarafından verilen 
eğitimde, ‘’Mutfakta Ar-Ge’’ konusu 
işlendi. Protokol kapsamında bele-
diye personeline yönelik olarak ve-

rilmeye başlanan mesleki eğitimin 
ikinci aşamasında; mutfakta yara-
tıcılık modelinin etkin tablosunda 
yer alan ’Kültür’, ‘Estetik’, ‘Teknoloji’, 
‘Ürün’, ‘Servis’, ‘Yönetim’ ve ‘İnovas-
yon’ konularına değinildi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
Öğretim üyemiz Uluslararası ManyGoats Projesi 
toplantısına katıldı

 Üniversitemiz Çine Meslek Yükse-
kokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdal 
Gökdal, 6 Ekim 2021 tarihinde Ulus-
lararası ManyGoats Projesi Toplantı-
sına katıldı.

Bir ayağı Çine MYO’da yürütülecek 
ManyGoats projesinin, keçi davranış-
ları ve refahı ile ilgilenen uluslara-
rası bir araştırmacılar konsorsiyumu 
olacağını belirten Prof. Dr. Özdal 
Gökdal, “Proje, 14 farklı ülkeden 24 
bilim insanının katılımıyla yürütüle-
cek. Projenin tek bir araştırma birimi 
için mümkün olandan daha büyük 
ölçekte bilimsel veri etmesi için or-
tak bir platform olacak ayrıca  tek bi-
rimde yürütülen çalışmalardan farklı 
bir yaklaşım içeriyor.” dedi.

Prof. Dr. Özdal Gökdal,  “ManyGoats 
projesinin temel amacı; keçi davra-
nışlarının farklı ülkelerde aynı veya 
oldukça benzer deneysel protokol-
lere dayalı büyük ölçekli, çoklu de-
neysel ortam ve örnekler kullanıla-
rak bilimsel olarak tanımlanmasıdır. 
Yürütülecek çalışmalarla, birimler 
arasındaki değişkenlerin ortadan 

kaldırılması (standardizasyon) veya 
değişkenlerin belgelenerek analiz 
edilmesi yoluyla güçlü bir istatistik 
değerlendirme olanağı sağlanacak-
tır. Projede, her bir deneme modeli 
için ortaklaşa geliştirilmiş protokol-
ler uygulanacaktır. ManyGoats proje-
si, farklı ülkelerde yer alan birimler 
ve çiftlikler arasında koordineli bir 
şekilde deneysel veriler elde ederek 
önemli keçi davranış özelliklerini 
daha doğru ve şeffaf bir şekilde ta-
nımlamayı sağlayacaktır.” dedi.

Projenin ortaklık yolu ile araştırma 
topluluğu içinde işbirliğini teşvik 
edeceğini ve araştırmacıların bu top-
luluk içindeki ağlarını güçlendirme-
lerine yardımcı olacağını söyleyen 
Prof. Dr. Özdal Gökdal, bilimsel proje-
nin bir parçası olmanın; Üniversite-
mizin uluslararası bilimsel platform-
larda temsil edilmesi ve tanınırlığına 
katkı sağlanması yönünden önemli 
olacağına inandığını ifade etti. 

Davutlar MYO öğrencileri çevre farkındalık etkinliği 
düzenledi

 Üniversitemiz Davutlar Meslek 
Yüksekokulu öğrencileri, 27 Ekim 
2021 tarihinde Sevgi Plajı’nda  ‘Te-
miz Çevre Temiz Gelecek’ projesini 
gerçekleştirdi.

Öğr. Gör. Dr. Ayşe Arslan’ın ‘Gönül-
lülük Çalışmaları’ dersi kapsamında 
çevre bilinci ve farkındalık oluştur-
mak amacıyla düzenlenen etkinlik-
te öğrenciler, Sevgi Plajı’nda çöpleri 
toplayarak herkesi çöp konusunda 
duyarlı olmaya, çevreyi ve kampüsü 
temiz tutmaya davet etti. Etkinliğe 
Kuşadası Belediyesi de malzeme ve 
ulaşım desteği verdi.  
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Aydın İktisat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Aydın İktisat Fakül-
tesi 2021-2022 Akademik Yılı Aka-
demik Genel Kurul Toplantısı, 20 
Ekim 2021 tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-

man Selçuk Aldemir’in katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda, Fakülte De-
kanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, 2020-
2021 Akademik Yılını değerlendi-
rerek 2021-2022 Akademik Yılı için 
planlanan çalışmalar hakkında bilgi 

verdi.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, öğretim ele-
manlarına çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederek bilimsel çalışmala-
rın önemine dikkat çekti.

Turizm Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti
 Üniversitemiz Turizm Fakültesi 

Akademik Kurul Toplantısı, 12 Ekim 
2021 tarihinde gerçekleşti.
Toplantıya; Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı ve Turizm Fakültesi  Dekan 
V. Prof. Dr. Cumali Öksüz, Dekan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Aziz Bostan ve öğre-
tim üyeleri katıldı. 

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aziz Bos-
tan’ın sunumu sonrasında öğretim 
üyelerinin sorularını cevaplayan 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve 
Turizm Fakültesi  Dekan V. Prof. Dr. 
Cumali Öksüz,  Üniversitemizin kar-
ma eğitim programı hakkında bilgi 
verdi.Program, uzaktan eğitim sü-
recinde desteklerinden dolayı Öğr. 
Gör. Fatih Epik’e, emekli olan  Dr. Öğr. 
Üyesi Zehra Ege’ye  ve  doçentlik de-
neme derslerini başarı ile tamamla-
yan Doç. Dr. Ahu Yazıcı Ayyıldız, Doç. 
Dr. Tuğrul Ayyıldız ve Doç. Dr. Hakan 
Atay’a  plaket takdiminin ardından 
sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Hemşirelik Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti
 Üniversitemiz Hemşirelik Fakül-

tesi Oryantasyon Eğitimi, 22 Ekim 
2021 tarihinde gerçekleşti.

Birinci sınıf öğrencilerine yöne-
lik olarak düzenlenen oryantasyon 
programına, Hemşirelik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, De-
kan Yardımcıları Doç. Dr. Belgin Yıl-
dırım ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner 
katıldı. 

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yelda Özsunar “İnsan Sevgisi ve 
Hemşirelik” başlıklı konuşmasında 
sevginin evrenselliğine vurgu yapa-
rak insan sevgisi olmayan bir hem-
şirenin mesleğinde hem mutsuz 
hem de verimsiz olacağını belirtti. 
Prof. Dr. Yelda Özsunar, Hemşirelik 
Fakültesinin genel misyon, vizyon 
ve hedefleri ile ilgili bilgi vererek  
konuşmasına son verdi.

Eğitim Öğretimden Sorumlu Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Belgin Yıldırım, 
Üniversitemiz ve Hemşirelik Fakül-
tesine yönelik tanıtım sunumu ile 

eğitim öğretim süreci, akademik ve 
idari personeli hakkında bilgi verdi.
 Oryantasyon eğitimi, öğrencilerin 
sorularının yanıtlanmasının ardın-
dan sona erdi.

Buharkent MYO’da Madde Bağımlılığı Semineri 
düzenlendi

 Üniversitemiz Buharkent Meslek 
Yüksekokulu’nda (MYO), 27 Ekim 
2021 tarihinde Buharkent İlçe Em-
niyet Müdürlüğü tarafından Madde 
Bağımlılığı Semineri düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun olarak katılım 
gösterdiği seminerde, madde ba-
ğımlılığının sebepleri ve madde ba-
ğımlılığından uzak durma yollarının 
neler olduğu hakkında bilgi verildi.

Buharkent MYO yönetimi, seminerin 
öğrenciler adına faydalı olduğunu 
belirterek İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü’ne teşekkür etti.
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Latmos’ta farkındalık çalışması gerçekleşti
 Küratörlüğünü Üniversitemiz 

Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Songül Aslan Karakul’un 
yaptığı ‘Latmos’tan Bafa’ya İnerken 
Düşledim Seni!’ sergisi hazırlıkları 
kapsamında Latmos Beşparmak Dağ-
ları Göl Kalesi’nde, 8-9 Ekim 2021 
tarihlerinde enstalasyon (yerleştirme 
sanatı) etkinliği gerçekleşti.
Etkinliğe; Uluslararası Resim ve Ens-
talasyon sanatçısı Ahmet Dilek’in 
sanatsal etkinliğine görüntülemede 
Ahmet C. Keskin ve EKODOSD üyeleri 
katkıda bulundu.

Latmos’ta bulunan mutluluk 
izlerinin geleceğe taşınmasını 
istiyoruz

Etkinliğin sanatsal ve bilimsel bir 
çalışma olduğunu belirten Doç. Dr. 
Songül Aslan Karakul, küratörlüğünü 

yaptığı etkinlik ile sosyal ve etkileşim 
deneyi yapmayı amaçladıklarını ifade 
etti. Etkinliğin TÜBİTAK 4005 proje-
si olarak gerçekleştirildiğini belirten 
Doç. Dr. Karakul, “Çalışmayı başlattığı-
mız Latmos’ta bulunan 8 bin yıl önce-
si mutluluk ve barış izlerini, bugünle 
birleştirip geleceğe taşınmasını ve 
emanet olarak ulaşmasını istiyoruz. 

“dedi.

Latmos dünyada özgün bir yer

Tel ayakkabılarla küresel hareketlili-

ğin anlatıldığını, ilk mekan olarak da 
tarihte savaş olaylarından kaçan in-
sanların sığındığı Latmos bölgesinin 
seçildiğini belirten Resim ve Ente-
lasyon Sanatçısı Ahmet Dilek, “Özgün 
bir mekan olan Latmos’da eskiyle gü-
nümüz dünyası arasında bir bağlantı 
kurmak istedik.” dedi. 

Bölgenin tanıtılmasına katkı sunmak 
istediklerini vurgulayan Dilek, proje 
çerçevesinde üretilen tel ayakkabıları 
dünyanın farklı ülkelerinde ve bienal-
lerinde sergilemek üzere davet aldık-
larını ifade etti.

Aydın ve Muğla İl Kültür Müdürlükle-
rinden alınan izinlerle 2 gün boyunca 
gerçekleştirilen çalışmalara, Kapıkırı 
ve Herakleia’yı gezmeye gelen yerli 
yabancı turistler de büyük ilgi göster-
di. “Küresel Kitle ve Doğanın Hareket-
liliği Projesi” kapsamında oluşturulan 
çalışmalar 19-26 Ekim 2021 tarihleri 
arasında Üniversitemiz Atatürk Kong-
re Merkezi Sergi Salonunda sergile-
necek.

Koçarlı MYO Oryantasyon Eğitimini gerçekleştirdi
 Üniversitemiz Koçarlı Meslek Yük-

sekokulu (MYO) 2021-2022 Aka-
demik Yılı Oryantasyon Eğitimi, 19 
Ekim 2021 tarihinde Google Meet 

uygulaması üzerinden uzaktan ve 
yüz yüze olmak üzere 2 etapta ger-
çekleşti.

Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın 
açılış konuşması ve Koçarlı Meslek 
Yüksekokulu bünyesindeki prog-
ramlarda görev yapan akademik 
personelin kendilerini öğrencilere 
tanıtması ile başlayan oryantasyon 
eğitimi, Öğr. Gör. Orhan İlksoy Bos-
tancıoğlu’nun sunumu ile devam etti. 
Program öğrencilerden gelen Soru-
ların cevaplanmasıyla sona erdi. 
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
Kariyer Planlama Dersi Tanıtım ve Bilgilendirme 
Toplantısı düzenlendi

 Üniversitemiz Gençlik Sorunları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Ka-
riyer Geliştirme Birimi tarafından 8 
Ekim 2021 tarihinde çevrim içi ola-
rak Kariyer Planlama Dersi Tanıtım 
ve Bilgilendirme Toplantısı, düzen-
lendi.

Toplantıya; Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi, Eğitim ve Geliştir-
me Dairesi Başkanı Dr. Savaş Cey-
lan, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cumali Öksüz, Kariyer Ge-
liştirme Birim Sorumlusu Doç. Dr. 
Yaşar Kuzucu, Mezunlar Ofisi Koor-
dinatörü ve Üniversitemiz Kariyer 
Planlama Yetkilisi Selda Aksoy Yet-
kin ve dersi verecek akademisyenler 
katıldı.

Kariyer planlama dersinin işleyiş 
tanıtımını yaparak konuşmasına 
başlayan Dr. Savaş Ceylan, “Kariyer 
planlama dersi, Üniversite öğrenci-
lerinin niteliklerine uygun alanlar-
da iş ve meslek seçimi yapmaları, 
kariyerlerini kendi beceri, yetenek 
ve yetkinliklerine uygun şekillen-
dirmeleri amacıyla gerçekleşiyor. 
Ayrıca kariyer planlama dersi, üni-
versite öğrencilerinin kariyer geli-
şimine yönelik verilen ders uygula-

malarında örnek teşkil ediyor.” dedi.

Kariyer Planlama dersi ile genç-
lerin yükseköğrenimlerinin erken 
döneminde kariyer bilincine sahip 
olmalarının hedeflendiğini vurgula-
yan, Dr. Savaş Ceylan, reel sektörün 
beklentileri ve talepleri hakkında 
fikir sahibi olan öğrencilerin kişisel 
ve profesyonel gelişimlerine ilişkin 
beceriler edinmeleri ve eğitimlerin-
den maksimum verim almalarının 
sağlandığını söyledi.

Öğrencilerin, dersten ve kariyer 
merkezlerinden nasıl faydalanaca-

ğını anlatan Dr. Savaş Ceylan,  Yete-
nek Kapısı Platformu’nun tanıtımını 
yaptı. Öğrencilerin  ayrıntılı bilgi 
sahibi olmalarıyla farklı sektörleri 
tanıyacaklarını böylece staj ve iş 
imkanı sağlanacağını belirten Dr. 
Savaş Ceylan,   ders videoları, ve 
Yetenek Kapısı’ nın dijital platformu 
“ytnk.tv” hakkında bilgi verdi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cumali Öksüz’ün Cumhur-
başkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine 
verdikleri katkı ve destekleri için te-
şekkür etmesinin ardından toplantı 
soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Koçarlı MYO öğrencilerine kütüphane oryantasyon 
eğitimi verildi

 Üniversitemiz Koçarlı Meslek 
Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi 

Bölümü 1. sınıf öğrencilerine, 20 
Ekim 2021 tarihinde kütüphane ve 

kütüphane kaynaklarının kullanı-
mına yönelik oryantasyon programı 
düzenlendi.

Öğr. Gör. Gökçen Akbabaoğlu koor-
dinatörlüğünde düzenlenen prog-
ramda, Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanlığı Personeli 
Pınar Uğurlu, başlangıç düzeyinde 
akademik ve bilimsel kaynakların 
kullanımına yönelik bilgi verdi. 

Program, öğrencilerin sorularının 
yanıtlanmasının ardından sona erdi.
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Tıp Fakültesi Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Oryan-
tasyon Eğitimi, 4-7 Ekim 2021 tarih-
lerinde Atatürk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Dört gün süren etkinliklerde Tıp Fa-
kültesi yöneticileri, öğretim eleman-
ları,  personeli, öğrencileri ve mezun-
larının yanı sıra  Tıp Fakültesinde 
ders vermekte olan seçmeli ders öğ-
retim elemanları ile  ADÜ Hastane, 

Kütüphane, ADÜ Genç, ADUZEM, Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler 
Ofisi  personelleride yer alarak birinci 
sınıf öğrencilerine bilgi verdi.

Oryantasyon Eğitimlerinde; Prof. Dr. 
Ayşe Fahriye Tosun öğrencilere ADÜ 
Tıp Fakültesi  tarihi hakkında bilgi 
verdi.  Prof. Dr. Feray Gürsoy ise  “He-
kim Olmak” konusundaki ilk dersi 
gerçekleştirdi.

Etkinliklerin son gününde “ADÜ Tıp 
Müzik Topluluğu Konseri” sonrasında 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan 
Öncü ve Tıp Fakültesi öğretim üyele-
rinin de katılımı ile “Beyaz Önlük Giy-
me Töreni” gerçekleştirildi.

Birinci sınıf öğrencilerine beyaz ön-
lüklerinin giydirilmesi ve  tebrik edil-
melerinin ardından program sona 
erdi.

Köşk MYO öğrencileri Karatepe Şehitliği ziyaret etti 

 Üniversitemiz Köşk Meslek Yükse-
kokulu öğrencileri ‘Gönüllülük’ dersi 
kapsamında, 15 Ekim 2021 tarihinde 
Karatepe Şehitliği’ni ziyaret etti.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül’ün 
yürütücülüğünde ve Gönüllülük der-
si kapsamında gerçekleşen ziyarette, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü Öğretim Üyesi ve Atatürk İlkeleri 
ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Ayten Can da eşlik etti. Aydın’ın işga-
li sırasında yaşanan Yunan zulmünü 
anlatan Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can; Ku-
va-yı Milliye, işgal sırasında Aydın’ın 
durumu ve bölgede yaşananlar ko-
nusunda öğrencilere bilgi verdi. Köşk 
Belediyesi’nin ulaşım desteği verdiği 
gezi, toplu fotoğraf çekimi ile sona 
erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Kariyer Planlama ve Yönetimi Kitabı: öğretim 
görevlimizin editörlüğünü yaptığı kitap yayınlandı

 Üniversitemiz Sultanhisar Meslek 
Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özge 
Kocakula’nın editörlerinden bir ol-
duğu ‘Kariyer Planlama ve Yönetimi’ 

adlı kitap, yayınlandı. Kariyer planla-
ma dersi için önemli kaynak olarak 
kullanılabilecek bir kitap olarak raf-
larda yerini aldı.

Kariyer planlamasının, kişinin kariyer 
hedeflerini belirlemek için kullandı-
ğı stratejiyi ve bu hedeflere ulaşma-
nın yollarını ifade ettiğini belirten 
Öğretim Görevlisi Özge Kocakula,  
“Bir kariyer planına sahip olmak, 
yalnızca iş yaşamında değil yaşamın 
her alanında başarılı olmak isteyen 
adaylar için kritik bir öneme sahiptir. 
Kariyer planlaması, adayın elde et-
mek istediği başarılara ulaşabilmesi 
için kariyer aşamalarının kapsamlı 
bir şekilde ele alınması ve yürütül-
mesi gereken çok aşamalı bir süreç-
tir. Üzerinde düşünülmüş bir kariyer 

planı hem sosyal yaşamı biçimlen-
direcek hem de mesleki gelecek için 
bir yol haritası sunacaktır.” sözleriyle 
kariyer planlamasının önemine vur-
gu yaptı.

Kitapta her bölümde teorik bilgilerin 
yanı sıra gerçek kişilerin kariyer yol-
culuklarındaki başarı hikâyelerinin 
de yer aldığını belirten Öğretim Gö-
revlisi Özge Kocakula,  “Kitapta ala-
nının uzmanları tarafından konuyla 
ilişkili adaylara yönelik verilmiş olan 
tavsiye niteliğindeki görüşler de yer 
alıyor. Ayrıca bölümde derinleşmek 
isteyen okuyuculara yönelik ek oku-
ma önerileri ile birlikte film önerileri 
veriliyor.  Tüm okuyucular için fayda-
lı bir rehber olması dileğiyle keyifli 
okumalar dileriz.” dedi.

Nazilli İİBF Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti

 Üniversitemiz Nazilli İktisadi ve 
idari Bilimler Fakültesi 2021-2022 
Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, 
14 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşti.
Toplantıya; Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Fa-
külte Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli 
ve öğretim üyeleri katıldı. Saygı Du-

ruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
açılış konuşmasını yapan Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli; eği-
tim-öğretim, yapısal faaliyetler ve 
fiziksel koşullar hakkında bilgi verdi.
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi’nin çalışmaları ile gurur duy-
duğunu belirten Üniversitemiz Rek-

törü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
emeği geçen tüm herkese teşekkür 
etti ve bilimsel çalışmaların arta-
rak devam etmesinin gerekliliğine 
vurgu yaptı. Akademik Genel Kurul 
Toplantısı, öğretim üyelerinin görüş 
ve önerilerini paylaşmaları ve toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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Veteriner Fakültesi Oryantasyon Programı gerçekleşti
 Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 

Oryantasyon Eğitimi, 4-8 Ekim 2021 
tarihleri arasında gerçekleşti.

Oryantasyon eğitimine; Veteriner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bülent 
Ulutaş ve Doç. Dr. Göksel Erbaş, aka-
demisyenler ve birinci sınıf öğrenci-
leri katıldı.

Bir hafta süren program kapsamında 
üniversitenin öğrencilere sunduğu 
olanaklar ve fakültenin eğitim faali-
yetleri ile sosyal olanakları konusun-
da sunumlar ve tanıtımlar yapılarak 
öğrencilere çeşitli bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Programın ilk gününde 
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deo-
ntoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 
Aysun Koç, Fakülte tanıtımını içeren 
sunumunu gerçekleştirdi. 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Cavit Kum, veteriner hekimliği mes-
leğinin tarihi çok eskilere dayanan; 
hayvan sağlığına hizmet ettiği ka-
dar, insan sağlığını da esas alan bir 
meslek olduğunu belirtti ve “Sizlere 
düşen görev mesleğinize ait tüm aka-
demik ve bilimsel bilgileri edinme-
nizdir. 1992 yılında kurulan Veteriner 
Fakültemiz 24 yıldır aralıksız verdiği 
mezunları ile Veteriner hekimliği 
camiasına katkılarını ve desteklerini 
sunmakta ve sunmaya devam etmek-

tedir.” sözleri ile Fakülte hakkında bil-
gi verdi. 
Oryantasyonun eğitimleri kapsamın-
da Dr. Öğretim Üyesi Sedat Arslan 
tarafından meslek tanıtımı sunumu, 
Prof. Dr. Pınar Alkım Ulutaş tarafından 
Biyogüvenlik sunumu, Prof. Dr. Selim 

Sekkin tarafından akreditasyon sunu-
mu ve çeşitli öğrenci topluluklarının 
tanıtım sunumları gerçekleştirildi. 
Oryantasyonun son günü ise Psiko-
log Evrim Güreşen tarafından Gençlik 
Sorunları Araştırma Merkezi tanıtımı 
yapıldı.

Yenipazar MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti
 Üniversitemiz Yenipazar Meslek 

Yüksekokulu (MYO)  2020-2021 Aka-
demik Yılı Oryantasyon Eğitimi, 6 
Ekim 2021 tarihinde gerçekleşti.
Toplantıya, Yenipazar MYO akademik 
ve idari personeli ile öğrenciler ka-
tıldı. 
Açılış konuşmasını yapan Yükseko-
kul Müdürü Öğr. Gör. Dr. Elif Meryem 
Yurdakul; birimler, devam devamsız-
lık, ders geçme ve mezun olma konu-
larında öğrencilere bilgi verdi.
Toplantı, öğretim elemanlarının 
kendilerini tanıtmalarının ardından 
sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Tıp Fakültesi Dekanlık Devir Teslim Töreni gerçekleşti
 Üniversitemiz Tıp Fakültesine De-

kan V. olarak atanan Prof. Dr. Serkan 
Öncü, 11 Ekim 2021 tarihinde De-
kanlık görevini devir teslim töreni 

ile Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık’dan 
devraldı.

Dekan Yardımcılığına atanan Prof. 
Dr. Filiz Abacıgil ve Doç. Dr. Songül 
Çildağ’da görevlerini Prof. Dr. Yavuz 
Yeniçerioğlu ve Doç. Dr. Nazlı Gülriz 
Çeri’den devraldı.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin 
iletildiği tören, verilen hizmetlerden 
dolayı teşekkür edilmesi ve yeni yö-
netime görevinde başarılar dilenme-
si ile sona erdi.

Spor Bilimleri Fakültesi Oryantasyon Programı 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Spor Bilimleri Fa-
kültesi 2021-2022 Akademik Yılı Or-
yantasyon Programı, 13 Ekim 2021 
tarihinde Spor Bilimleri Fakültesi 
binası önünde gerçekleşti.

Oryantasyon Programına Spor Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin 
Ölçücü, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. 
Üyesi Yasin Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi 
Alper Kartal, Aydın Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 

Hulki Başaloğlu, Akademik personel, 
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Ant-
renörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve 
Rekreasyon Bölümü 1. ve 2. sınıf öğ-
rencileri katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Burçin Ölçücü, yeni kayıt yaptıran 
öğrencilere fakülte, İlimiz, eğitim- 
öğretim faaliyetleri, ders kayıtları 
ve OBİS sistemi, ADUZEM (Uzaktan 
eğitim), karma eğitim, üniversitemiz 

sportif, sosyal ve kültürel etkinlikle-
ri, pandemi süresince eğitimin nasıl 
yürütüleceği konularında bilgi verdi.
Oryantasyon programı, bisiklet et-
kinliği ve kortej ile devam ederek 
kampüs çevresinde renkli görüntü-
lere sahne oldu. Spor Bilimleri Fa-
kültesi öğrencilerinin bisikletlerle 
yaptıkları kampüs turunun ardından 
öğrenciler Atatürk Kongre Merkezi 
önünde toplanmalarıyla program 
sona erdi.



   
EKİM 2021   ADÜ HABER 41

Ziraat Fakültesi öğretim üyemizin AB projesi kabul edildi
 Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zoo-

tekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Murat Yılmaz’ın yazdığı “Key to In-
formation Treasure in Digital World- 
Digital Literacy in Higher Education” 
adlı Erasmus+  projesi Avrupa Birliği 
tarafından desteklenmeye hak ka-
zandı.

Yükseköğretimde iş birliği ortaklık-
ları kapsamında 206.000 Euro bütçe 
ile kabul edilen projede, Türkiye’den 
Üniversitemiz ve Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi ile yurtdışından 
Bulgaristan Trakia Üniversitesi,   İtal-
ya ve Fransa’dan iki eğitim kurumu 
proje partnerleri olarak görev alacak.
Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarı-
larının devamını dileriz.

Söke Sağlık Hizmetleri MYO Oryantasyon Eğitimi 
gerçekleşti

 Üniversitemiz Söke Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu Oryan-
tasyon Eğitimi, 11 Ekim 2021 tari-
hinde Söke Mimarlık Fakültesi amfi 
salonunda gerçekleşti.

Oryantasyon eğitimi, covid-19 pan-
demisi nedeniyle 1. sınıf danış-
manlarının danışman bilgilendirme 
toplantılarının çevrim içi olarak ya-
pılmasının ardından iki oturum ha-

linde akademik ve idari personelin 
tanıtılmasıyla gerçekleşti.

Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Rah-
şan Çevik Akyıl, öğrencilerin sağlık 
ordusunun birer neferi olmayı seçe-
rek Söke Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nu tercih etmelerinden 
dolayı mutluluk duyduğunu ifade 
ederek, “Sizleri ailelerin ve devle-
timizin birer emaneti olarak görü-

yoruz.  Bu iki yıldaki eğitim öğretim 
hayatlarınızda elimizden gelen her 
türlü desteği vereceğiz. Bilgili ve 
erdemli birer birey olarak ülkemize 
hizmet etme yolculuğunuzda her 
zaman sizlere eşlik edeceğiz.” dedi.

Oryantasyon Eğitimi, akademik ve 
idari personelin kendilerini öğren-
cilere tanıtmaları ve soruları yanıt-
lamalarının ardından sona erdi.
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Hazan şarkıları konseri gerçekleşti

 Üniversitemiz Devlet Konservatu-
varı Geleneksel Türk Müziği Bölümü 
tarafından düzenlenen “Hazan Şar-
kıları” temalı konser, 20 Ekim 2021 
tarihinde Aydın Arkeoloji Müzesi’n-
de gerçekleşti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi göster-
diği konserin konuk sanatçısı olarak 
sahne alan Çine Meslek Yüksekoku-
lu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık 
Bölümü Öğr. Gör. Olcay Yılmaz, Türk 
sanat müziğinin klasik repertuva-
rından eserler seslendirdi.

Solist Olcay Yılmaz’a Geleneksel 
Türk Müziği Bölümü Öğretim Ele-
manlarından;  kanunda Prof. Dr. 
Ömer Özden, udda Öğr. Gör. Emre 
Üstgül, ritim sazlarda Öğr. Gör. 
Onurcan Kaya eşlik etti.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. 
Dr. Mustafa Oner Uzun, etkinliğin 
sonunda yaptığı konuşmada, gele-

neksel çizgide nitelikli bir konser 
olduğunu vurgulayarak katılımcıla-
ra teşekkür belgelerini verdi.

Koçarlı MYO’da sıfır atık semineri düzenlendi

 Üniversitemiz Koçarlı Meslek Yük-
sekokulu’nda (MYO), 27 Ekim 2021 
tarihinde sıfır atık semineri düzen-
lendi.

Seminere; Üretimde Kalite Kontrol, 
Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aro-
matik Bitkiler, Laboratuvar Teknolo-
jisi, Organik Tarım ve Çocuk Gelişimi 
Programları 1. ve 2. sınıf öğrencileri 

ile akademik ve idari personel katıldı.
Öğr. Gör. Ümit Narince’nin mode-
ratörlüğünü yaptığı ve Ziraat Fa-
kültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Selçuk 
Göçmez’in sunum gerçekleştirdiği 
seminerde, ‘Atık Yönetim Sistemleri-
nin Kurulması’, ‘Atık Azaltma Hedef-
leri’, ‘Atıkların Biriktirilmesi’, ‘Toplan-
ması ve Biriktirme Ekipmanlarının 
Özellikleri’, ‘Toplama Ekipmanlarının 

Yerleşimi’, ‘Atık Üreticilerinin Yüküm-
lülükleri’, ‘Atıkların Geri Dönüşümü’ 
başlıkları ile çevre ve ekonomiye 
olumlu katkıları hakkında bilgi ve-
rildi.

Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur 
Yılmaz’ın kapanış konuşmasını yap-
tığı seminer, öğrencilerden gelen 
soruların cevaplanmasıyla sona erdi.
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Öğretim üyemizin kitabı yayımlandı
 Üniversitemiz Eğitim Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Acar’ın  
‘Supporting Education with Afters-
chool Learning Environments’ adlı 
kitabı yayımlandı. 

Kitapta, Türkiye’deki ve uluslararası 
alandaki yaklaşımların incelendiğini 
belirten Prof. Dr. Esin Acar,  kapsam-
lı saha çalışması araştırması örneği 
ile alana özgün bir katkı sunulduğu-
nu belirterek; “Kitapta, okul saatleri 
sonrasındaki eğitimin temel kavram-
ları ve teorik temelleri, öğrenmede 
önemli rolü olan sosyal-duygusal 
beceriler ve okul dışı eğitim ile bu 
becerilerin geliştirilmesi, okul son-
rası eğitim programları ve akademik 
başarı ilişkisi, öğrenmeyi sosyal-duy-
gusal açıdan destekleyen öğrenme 
ortamları oluşturmada okul dışı 
öğrenme ortamlarının sahip olduğu 
potansiyel rol, ebeveynlerin okul dışı 
öğrenme programlarına dahil olma 
koşulları konuları teorik olarak ve 
örneklerle irdeleniyor.” dedi.

Rektörümüz ‘Latmos’tan Bafa’ya İnerken Düşledim 
Seni!’ sergi ekibini tebrik etti

 Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, ‘Latmos’tan 
Bafa’ya İnerken Düşledim Seni!’ ser-
gi ekibini, 26 Ekim 2021 tarihinde 
makamında ağırladı.

Ziyarette, Resim ve Enstalasyon 
Sanatçısı Ahmet Dilek, Sergi Küra-
törü ve Üniversitemiz Fransız Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Songül Aslan Karakul ve 
Görüntü Yönetmeni Ahmet C. Keskin 
bulundu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, hem sanatsal 
hem de bilimsel yönü oldukça güçlü 
bir sergiyi, Üniversitemizde ziyarete 
açmanın memnuniyeti yaşadığını 
belirterek emeklerinden dolayı Ah-
met Dilek, Doç. Dr. Songül Aslan Ka-
rakul ve Ahmet C. Keskin’e teşekkür 
belgesi verdi.



ADÜ HABER    EKİM 202144

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER



İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

“Ne Mutlu
Türküm Diyene”

AYDIN ADNAN  MENDERES  ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK  HABER  DERGİSİ

Yıl:26 • Sayı:169 • Ekim 2021 • ISSN:1301-5575

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Adına Sahibi
Rektör Prof.Dr. Osman Selçuk ALDEMİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Erdal Meşe

Editör
Mertcan ÇELİK

Haber
Ezgi TOYGAR

Fotoğraf
Muammer ÖZTÜRK
Ali Rıza VARLI

ADÜ Hastanesi
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
Özlem ÖZBEK

Grafik Tasarım
Kamil MERSİN
Emine DOĞAN

Sekreterya
Gözde TOSUN

Dağıtım
Akif ÇERÇİ

Montaj ve Baskı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Matbaası
ADÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tel: 0256 218 20 39 • Fax: 0256 218 20 38

 www.adu.edu.tr   basin@adu.edu.tr

ADÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 
ayda bir yayımlanır.Tüm hakları saklıdır. İçerikte yer 
alan haberlerin
sorumluluğu yazarlarına aittir.

0909

1212

28282727

1818

40403131

Eczacılar Odasından Eczacılar Odasından 
Rektörümüze ziyaretRektörümüze ziyaret

Öğretim üyemizin projesi Öğretim üyemizin projesi 
kapsamında BEGEP kapsamında BEGEP 
uygulamaları gerçekleştiuygulamaları gerçekleşti

Rektörümüz Davutlar MYO Rektörümüz Davutlar MYO 
öğrencileri ile bir araya geldiöğrencileri ile bir araya geldi

Devlet Konservatuvarında Devlet Konservatuvarında 
Cumhuriyet Bayramı  Cumhuriyet Bayramı  
coşkusu yaşandıcoşkusu yaşandı

Temiz Fakülte Sağlıklı Eğitim  Temiz Fakülte Sağlıklı Eğitim  
etkinliği gerçekleştietkinliği gerçekleşti

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi 
Oryantasyon Programı Oryantasyon Programı 
gerçekleştigerçekleşti

‘Latmos’tan Bafa’ya İnerken ‘Latmos’tan Bafa’ya İnerken 
Düşledim Seni’ Sergisinin Düşledim Seni’ Sergisinin 
Açılışı GerçekleştiAçılışı Gerçekleşti


