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Sıtkı Koçman, b�r �lk� daha
başardı
Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes�, Erasmus+ projes�n�n yürütücülüğüne
hak kazandı.

Haberler  Ege Haberler� ABONE OL

    

Su Ürünler� Fakültes� Temel B�l�mler Bölümü Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Al�
Serhan Tarkan’ın yürütücü; Prof. Dr. Hal�t F�l�z ve Dr. Öğr. Üyes� Nurç�n
K�ll�’n�n araştırmacı, Fen Fakültes� B�yoloj� Bölümü Öğret�m Üyes� Doç.
Dr. Dan�ela G�annetto’nun araştırmacı, İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�
Uluslararası T�caret ve F�nans Bölümü Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Tuğba
Uçma Uysal �le Kamu Yönet�m� Bölümü Öğret�m Üyes� Ceray Aldem�r’�n
araştırmacı olarak yer aldığı yerl� olmayan sucul türler�n r�sk yönet�m�ne
yönel�k yürütülecek proje, Avrupa B�rl�ğ�’nden destek aldı.

  by Taboola 

S�z�n İç�n Seçt�kler�m�z Sponsored L�nks 

104.99 TL - toyzzshop.com

159.99 TL - toyzzshop.com

247 TL - lacoste.com.tr

Barb�e Pembe Gardrop

2�n1 3 Tekerlekl� Scooter - Pembe

Lacoste Çocuk Lac�vert Polo

gazetehaber� ege �zm�r

 

Son Dak�kaSon Dak�ka GündemGündem Ekonom�Ekonom� DünyaDünya YazarlarYazarlar UzmanParaUzmanPara SkorerSkorer



https://www.milliyet.com.tr/
https://www.milliyet.com.tr/ege/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMK2k8AMwtrcd?hl=tr&gl=TR&ceid=TR:tr
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://862b.adj.st/?adjust_t=w1svrk0_izn0ewk&adjust_deeplink=bip%3A%2F%2Fsend%3Ftext%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.milliyet.com.tr%2Fege%2Fsitki-kocman-bir-ilki-daha-basardi-6278305
javascript:;
javascript:;
https://popup.taboola.com/tr/?template=colorbox&utm_source=milliyet&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-b_abp-mode:Below%20Article%20Thumbnails_desktop1_milliyet:
https://popup.taboola.com/tr/?template=colorbox&utm_source=milliyet&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-b_abp-mode:Below%20Article%20Thumbnails_desktop1_milliyet:
https://popup.taboola.com/tr/?template=colorbox&utm_source=milliyet&utm_medium=referral&utm_content=ab_thumbnails-b_abp-mode:Below%20Article%20Thumbnails_desktop1_milliyet:
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=-3RYoS2E5382bD-gtyKMPlvd3iyNOrcVlqd3DQfUOav5lXp_ntT1nXc3uf1A6D_hA8aNYI7MnCtLpHg52O80VMlyZWYQB7pMalh6ACrePgYzjCEF8zpcX73le9rFOavFMYVYa49fPijwIpOnSSOQrgloYmATt9ZD1H7EJ9Q-nCh1R3S_pQgcBOZytvxXirzeV0FsVFCgb8rpjUCSi8quZVmwKwzG1JcDRG7i8VjepwRvoZeG0YzwD68E0144WG4MLVS7qLef4YcbE7A-bODoqIwugQLHLXxxo7BGj4O8HOTkqlPkzcac_-79cgg0eFzlFwA3dt5N2p5wTTbmXdi4SdqT9Yt_DaKpzfez3f5M4i5bPkl1D56K8sU3ldmP2HPrfHDqE1y3lURO07mCKMKhV9H0lOLl9pkmZ8xDF9DJjl_n0eFa&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.toyzzshop.com%2Fbarbie-pembe-gardrop%3Fserial%3D4070%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcomarketing_mattel%26utm_campaign%3Dsummerfest&tblci=GiDHKl62ONCH8USVcJljqaSoKTNOv-VAhjiprXvCbnUldSDQ_D4#tblciGiDHKl62ONCH8USVcJljqaSoKTNOv-VAhjiprXvCbnUldSDQ_D4
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=FnieTc8Q1iqfzXcUeCdAS0Izt5LU01oPx61pxNRcf2AnKOGWbiinVYL3CX0rFKbrmzZMbiRoU6EIhWfIJBWFgGHCBxNbG0yL26eP5O_jcfOD5Go7D_ahVgWCCSmpnCRThR03D04T1YvbdpZIJJDyXvIighME3Aj1pmNOU9ZleEjCOv3gXsLeuk2RJRPehWVkoO_NFrhuf-bOYEprj4kZ15Q93KvxjFwKWJRszZ5nPj0zX4780d4U5ltxgvTaA_zPHAgaUaRMo-IQdhx4w4031q-TO08QTRR95scKy3u9D7Cu4zRirvwuoudu2EUGCBu3sYTEFHF-XibU5qFPCbnQ7XtR-DChS6sYuSWUJnsD0Du_WrTfR_YbFVhXWMWOA0q_OgkKudEsx6OlYPiO8LkruFK3FZ0&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.toyzzshop.com%2F2in1-3-tekerlekli-scooter%3Fserial%3D50465%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_size%3D2x2&tblci=GiDHKl62ONCH8USVcJljqaSoKTNOv-VAhjiprXvCbnUldSDQ_D4#tblciGiDHKl62ONCH8USVcJljqaSoKTNOv-VAhjiprXvCbnUldSDQ_D4
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=amBAetCYVYjU_tPAqUxVDVWaPvAT0ionZmtrlZFgfgwMoEuh-Ro_ez6oDa7GOp6cjghmU4u8J4MQQc3AbsExDct6fwkQvlB1S2If01QngRmVpoHDbib41PzlLx1WO0R7lLYrj5CrkB0CEfUWYNl-ABvBPs3V-VMVa199j0rZaeu4gl-0uzmspHkkNwYS9dVzQDvNg9TTAj72diKFiHw394XGFUsYu51QenTNb6e-rvuAC3HrAJ9s1Jes59ymPjlj83eygkjlZynEWcnoQJhJS7YcxUBvbr6Hzc2GkB8Gd1iZr93SpEMz0QPohuUPyWyxABaXqADKpb_HvcjOZtnQckhi67T3gcKPKTZBTTSRCOo3JzPHaV6Pj-KH_e8gpdVFlhwqVIJ9H8D7xf7Jv-VtG1K-Ujo&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lacoste.com.tr%2Fproduct%2F10058%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3D2x2%26utm_campaign%3Dsimilaraudience&tblci=GiDHKl62ONCH8USVcJljqaSoKTNOv-VAhjiprXvCbnUldSDQ_D4#tblciGiDHKl62ONCH8USVcJljqaSoKTNOv-VAhjiprXvCbnUldSDQ_D4
https://www.milliyet.com.tr/haberler/gazetehaberi
https://www.milliyet.com.tr/haberler/ege
https://www.milliyet.com.tr/haberler/izmir
https://www.milliyet.com.tr/sondakika/
https://www.milliyet.com.tr/gundem/
https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/
https://www.milliyet.com.tr/dunya/
https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/
https://www.milliyet.com.tr/uzmanpara/
https://www.milliyet.com.tr/skorer/
https://www.milliyet.com.tr/pembenar/
https://www.milliyet.com.tr/
javascript:;


Burçlar  Gazete Manşetler�  Tüm Yazarlar  S�tene Ekle  13 Ağustos 2020, 11:26:30     

 SON DAKİKA 


Okullar yüz yüze eğ�t�me 21 Eylül’de başlayacak 
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REKLAM ALANI

Ün�vers�tem�z “İlklere İmza Atan Proje” �le Z�rveye Koşmaya Devam Ed�yor

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� (MSKÜ), 805,030.00 Euro bütçel� Erasmus+ projes�n�n

İlklere İmza Atan Proje” �le Z�rveye Koşmaya Devam
Ed�yor
Anasayfa » Bodrum Haberler� » İlklere İmza Atan Proje” �le Z�rveye Koşmaya Devam Ed�yor
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12.08.2020

GÜNCEL HABERLER

“BODRUM’DA LEVENT YÜKSEL RÜZGARI
ESTİ”

BİKAP ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ 2. KEZ
BODRUMLULARLA BULUŞTU

MUĞLA 38°C
SICAK 

Türk�ye Haberler� Ekonom� S�yaset Spor Tur�zm Sağlık Etk�nl�kler Kültür Sanat Magaz�n
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yürütücülüğüne hak kazanarak, kuruluşundan bu yana en yüksek bütçel� proje başarısını elde ett�.

Ün�vers�tem�z Su Ürünler� Fakültes� Temel B�l�mler Bölümü Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Al� Serhan

Tarkan’ın yürütücü; Prof. Dr. Hal�t F�l�z ve Dr. Öğr. Üyes� Nurç�n K�ll�’n�n araştırmacı; Fen Fakültes�

B�yoloj� Bölümü Öğret�m Üyes� Doç. Dr. Dan�ela G�annetto’nun araştırmacı; İkt�sad� ve İdar� B�l�mler

Fakültes� Uluslararası T�caret ve F�nans Bölümü Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Tuğba Uçma Uysal ve

Kamu Yönet�m� Bölümü Öğret�m Üyes� Ceray Aldem�r’�n araştırmacı olarak yer aldığı “Educat�onal

Capac�ty Strengthen�ng for R�sk Management of Non-nat�ve Aquat�c Spec�es �n Western (Alban�a,

Bosn�a and Herzegov�na and Montenegro)” adlı proje Avrupa B�rl�ğ� EPPKA2-Cooperat�on for

�nnovat�on and the exchange of good pract�ces programı kapsamında CBHE-JP Capac�ty Bu�ld�ng

�n H�gher Educat�on (CBHE) – Jo�nt Projects aks�yonu çerçeves�nde desteklenmek üzere kabul

ed�ld�. Yerl� olmayan sucul türler�n r�sk yönet�m�ne yönel�k yürütülecek proje �le Arnavutluk, Bosna

Hersek, Karadağ ülkeler�n�n bu alandak� eğ�t�m kapas�tes�n�n güçlend�r�lmes� hede�en�yor.

Uluslararası düzeyde en prest�jl� projeler arasında göster�len “Yükseköğret�m Alanındak� Kapas�te

Gel�şt�rme Projeler�” çağrısına bu yıl tüm dünyadan 1005 başvuru yapıldı. Başvurulardan yalnızca

164 çalışma başarılı bulundu. Türk�ye’de CBHE çağrısında yürütücülük yapmaya hak kazanan tek

çalışma özell�ğ� olan proje, Ün�vers�tem�z yürütücülüğünde gerçekleşecek. Türk�ye’de 2015

yılından �t�baren CBHE başlığı altında kabul gören �k�nc� çalışma olarak kabul alan proje, bu

hususta da büyük b�r başarıya �mza atmış oldu.

Ün�vers�tem�zde son yıllarda oluşturulan güçlü b�r proje altyapısının ve bu temel üzer�nden

sağlanan mot�vasyon �le Ar-Ge hede�er�ne hızla yaklaşılıyor. Pandem� sebeb�yle küresel anlamda

yen� parad�gmalarının tartışılmaya başladığı bugünlerde, eğ�t�m/öğret�m alanında

gerçekleşt�r�lecek projeler, tüm dünyada hayat� önem taşıyor. Yürütücüsü olduğumuz bu proje;

“Yükseköğret�m�n kal�tes�n� �y�leşt�rme, yen� ve yen�l�kç� eğ�t�m programları gel�şt�rme, yüksek

öğren�m s�stemler�n� modernleşt�rme” g�b� hede�ere yoğunlaşacak. Yükseköğret�mde geleceğ�n

eğ�t�m/öğret�m v�zyonunu bel�rleme açısından da tar�h� b�r adım olan proje çıktılarının uluslararası

b�l�m arenasında büyük etk� yaratması beklen�yor. B�rçok başlıkta fark yaratan proje ayrıca;

“Türk�ye’de bugüne kadar CBHE yürütücülüğü alan �k�nc� çalışma” olma özell�ğ� de taşıyor. Ayrıca,

sosyal ve fen b�l�mler� alanlarının b�r araya gelerek mult�d�s�pl�ner b�r anlayışla yürüteceğ� proje,

“Balkan ülkeler�ndek� eğ�t�m müfredatları �le �lg�l� �lk Erasmus+ projes�” olma n�tel�ğ�n� barındırıyor.

Bu çerçevede elde ed�len bu büyük başarı yalnızca Ün�vers�tem�z�n ARGE hede�er� açısından

değ�l, aynı zamanda ülkem�z�n kalkınma hede�er� ve küresel b�l�m arenası açısından da büyük

önem arz ed�yor.
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Türk�ye’de Kov�d-19’da 67 b�n 237 �le en
yüksek günlük test sayısına ulaşıldı

Araç muayene süreler�, 30 Eylül’e kadar
uzatıldı

Rusya’dan koronav�rüs aşısı açıklaması:
Aşı �k� haftaya p�yasada
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REKLAM ALANI

ETİKETLER: İlklere İmza Atan Proje” �le Z�rveye Koşmaya Devam Ed�yor

Bodrum Haberler�, Sağlık 
-  10.05.2019

– Muğla’ Marmar�s’de geç�rd�ğ� kalp
kr�z� sonucu bey�n ölümü
gerçekleşen...

Bodrum Haberler� -  16.08.2019

Muğla’da bulunan Cumhurbaşkanı
Recep Tayy�p Erdoğan, cuma
namazı çıkışında kend�s�n�...

Bodrum Haberler� -  17.12.2019

Muğla Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n
yen� nes�l beled�yec�l�k anlayışı �le
tasarlayarak 2018...

Bodrum Haberler� -  17.10.2019

Bodrum �ş hayatının sev�len
s�malarından 38 yaşındak� Cem
Yalçın, akşam...

Bodrum Haberler� -  17.08.2018

Bayram tat�l� boyunca bölgem�z�n
genel�nde yağış beklenm�yor.
Rüzgar; genell�kle kuzey,...

Bodrum Haberler� -  16.09.2018

Bodrum Akyarlar Mahalles� Bağla
mevk�s�nde çıkan yangın güçlükle
kontrol altına...

BENZER KONULAR

İng�l�z tur�st�n organları umut
oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Muğla’da

Turgutre�s Yaşam Merkez�’nde
çalışmalar sürüyor

Cem Yalçın son yolculuğuna
uğurlandı

Bayram tat�l� boyunca
bölgem�z�n genel�nde yağış
beklenm�yor.

Bodrum’da çılan yangında 12
hektar alan zara gördü

YORUMLAR
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Link to the interview with MSKU team: https://www.youtube.com/watch?v=IgBEkHMFviA&t=30s 
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Muğla Üniversitesinin Kuruluşundan Bu Yana En
Yüksek Bütçeli Proje Başarısı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 805,030.00 Euro bütçeli Erasmus+ projesinin yürütücülüğüne hak
kazanarak, kuruluşundan bu yana en yüksek bütçeli proje başarısını elde etti.

Üniversite Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Serhan Tarkan’ın yürütücü; Prof. Dr. Halit Filiz
ve Dr. Öğr. Üyesi Nurçin Killi’nin araştırmacı; Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Daniela Giannetto’nun
araştırmacı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğba Uçma Uysal
ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Ceray Aldemir’in araştırmacı olarak yer aldığı “Educational Capacity Strengthening for
Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)” adlı proje
Avrupa Birliği EPPKA2-Cooperation for innovation and the exchange of good practices programı kapsamında CBHE-JP Capacity
Building in Higher Education (CBHE) – Joint Projects aksiyonu çerçevesinde desteklenmek üzere kabul edildi.

Uluslararası düzeyde en prestiji projeler arasında gösterilen “Yükseköğretim Alanındaki Kapasite Geliştirme Projeleri” çağrısına bu
yıl tüm dünyadan 1005 başvuru yapıldı. Başvurulardan yalnızca 164 çalışma başarılı bulundu. Türkiye’de CBHE çağrısında
yürütücülük yapmaya hak kazanan tek çalışma özelliği olan proje, Üniversitemiz yürütücülüğünde gerçekleşecek. Türkiye’de
2015 yılından itibaren CBHE başlığı altında kabul gören ikinci çalışma olarak kabul alan proje, bu hususta da büyük bir başarıya
imza atmış oldu.

Üniversitede son yıllarda oluşturulan güçlü bir proje altyapısının ve bu temel üzerinden sağlanan motivasyon ile Ar-Ge hedeflerine
hızla yaklaşılıyor. Pandemi sebebiyle küresel anlamda yeni paradigmalarının tartışılmaya başladığı bugünlerde, eğitim/öğretim
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alanında gerçekleştirilecek projeler, tüm dünyada hayati önem taşıyor. Yürütücüsü olduğumuz bu proje; “Yüksek öğretimin
kalitesini iyileştirme, yeni ve yenilikçi eğitim programları geliştirme, yüksek öğrenim sistemlerini modernleştirme” gibi hedeflere
yoğunlaşacak. Yüksek öğretimde geleceğin eğitim/öğretim vizyonunu belirleme açısından da tarihi bir adım olan proje çıktılarının
uluslararası bilim arenasında büyük etki yaratması bekleniyor. Birçok başlıkta fark yaratan proje ayrıca; “Türkiye’de bugüne kadar
CBHE yürütücülüğü alan ikinci çalışma” olma özelliği de taşıyor. Ayrıca, sosyal ve fen bilimleri alanlarının bir araya gelerek
multidisipliner bir anlayışla yürüteceği proje, “Balkan ülkelerindeki eğitim müfredatları ile ilgili ilk Erasmus+ projesi” olma
niteliğini barındırıyor.

Bu çerçevede elde edilen bu büyük başarı yalnızca Üniversite ARGE hedefleri açısından değil, aynı zamanda ülkemizin kalkınma
hedefleri ve küresel bilim arenası açısından da büyük önem arz ediyor.









Anasayfa (/tr) Haber

Haber

Üniversitemiz “İlklere İmza Atan Proje” ile Zirveye Koşmaya Devam Ediyor

Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� (MSKÜ), 805,030.00 Euro bütçel� Erasmus+ projes�n�n yürütücülüğüne hak kazanarak,
kuruluşundan bu yana en yüksek bütçel� proje başarısını elde ett�.

Ün�vers�tem�z Su Ürünler� Fakültes� Temel B�l�mler Bölümü Öğret�m Üyes� Prof. Dr. Al� Serhan Tarkan’ın yürütücü; Prof.
Dr. Hal�t F�l�z ve Dr. Öğr. Üyes� Nurç�n K�ll�’n�n araştırmacı; Fen Fakültes� B�yoloj� Bölümü Öğret�m Üyes� Doç. Dr.
Dan�ela G�annetto’nun araştırmacı; İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� Uluslararası T�caret ve F�nans Bölümü Öğret�m
Üyes� Prof. Dr. Tuğba Uçma Uysal ve Kamu Yönet�m� Bölümü Öğret�m Üyes� Ceray Aldem�r’�n araştırmacı olarak yer
aldığı “Educat�onal Capac�ty Strengthen�ng for R�sk Management of Non-nat�ve Aquat�c Spec�es �n Western (Alban�a,
Bosn�a and Herzegov�na and Montenegro)” adlı proje Avrupa B�rl�ğ� EPPKA2-Cooperat�on for �nnovat�on and the exchange
of good pract�ces programı kapsamında CBHE-JP Capac�ty Bu�ld�ng �n H�gher Educat�on (CBHE) - Jo�nt Projects aks�yonu
çerçeves�nde desteklenmek üzere kabul ed�ld�. Yerl� olmayan sucul türler�n r�sk yönet�m�ne yönel�k yürütülecek proje �le
Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ülkeler�n�n bu alandak� eğ�t�m kapas�tes�n�n güçlend�r�lmes� hedeflen�yor.
Uluslararası düzeyde en prest�jl� projeler arasında göster�len “Yükseköğret�m Alanındak� Kapas�te Gel�şt�rme Projeler�”
çağrısına bu yıl tüm dünyadan 1005 başvuru yapıldı. Başvurulardan yalnızca 164 çalışma başarılı bulundu. Türk�ye’de
CBHE çağrısında yürütücülük yapmaya hak kazanan tek çalışma özell�ğ� olan proje, Ün�vers�tem�z yürütücülüğünde
gerçekleşecek. Türk�ye’de 2015 yılından �t�baren CBHE başlığı altında kabul gören �k�nc� çalışma olarak kabul alan proje,
bu hususta da büyük b�r başarıya �mza atmış oldu.
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Ün�vers�tem�zde son yıllarda oluşturulan güçlü b�r proje altyapısının ve bu temel üzer�nden sağlanan mot�vasyon �le Ar-Ge
hedefler�ne hızla yaklaşılıyor. Pandem� sebeb�yle küresel anlamda yen� parad�gmalarının tartışılmaya başladığı bugünlerde,
eğ�t�m/öğret�m alanında gerçekleşt�r�lecek projeler, tüm dünyada hayat� önem taşıyor. Yürütücüsü olduğumuz bu proje;
“Yüksek öğret�m�n kal�tes�n� �y�leşt�rme, yen� ve yen�l�kç� eğ�t�m programları gel�şt�rme, yüksek öğren�m s�stemler�n�
modernleşt�rme” g�b� hedeflere yoğunlaşacak. Yüksek öğret�mde geleceğ�n eğ�t�m/öğret�m v�zyonunu bel�rleme açısından
da tar�h� b�r adım olan proje çıktılarının uluslararası b�l�m arenasında büyük etk� yaratması beklen�yor. B�rçok başlıkta fark
yaratan proje ayrıca; “Türk�ye’de bugüne kadar CBHE yürütücülüğü alan �k�nc� çalışma” olma özell�ğ� de taşıyor. Ayrıca,
sosyal ve fen b�l�mler� alanlarının b�r araya gelerek mult�d�s�pl�ner b�r anlayışla yürüteceğ� proje, “Balkan ülkeler�ndek�
eğ�t�m müfredatları �le �lg�l� �lk Erasmus+ projes�” olma n�tel�ğ�n� barındırıyor.
Bu çerçevede elde ed�len bu büyük başarı yalnızca Ün�vers�tem�z�n ARGE hedefler� açısından değ�l, aynı zamanda
ülkem�z�n kalkınma hedefler� ve küresel b�l�m arenası açısından da büyük önem arz ed�yor.
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