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Sevgili ADÜ Haber Dergisi okurları,

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Avrupa 
ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 
tüm dünyaya yayılarak yaşam koşullarımızı değiştirmeye 
zorlayan Koronavirüs, kolayca bulaşabilmesi gibi neden-
lerle 11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak 
ilan edildi. 

Son derece kritik bir dönemden geçtiğimiz mart ayında 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedbirler alınmaya 
başlandı. Salgının ciddiyetini erkenden kavrayan Türkiye, 
Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler doğrultusunda üni-
versitelerimizin de eğitim - öğretim faaliyetlerine bir süre 
ara verildi. Bu süreçte Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Mer-
kezi (ADÜZEM) alt yapısı ile tüm öğrencilerimizin, uzaktan 
etkileşimli derslere evdekal.adu.edu.tr adresi üzerinden 
katılabilecekleri portal oluşturduk. Üniversitemiz alt yapı-
sını kullanarak oluşturduğumuz bu portal ile ADÜ öğren-
cileri örgün eğitimde aldıkları dersleri programdaki aynı 
saatte bilgisayar başına geçerek öğretim elemanlarından 
görüntülü dinleyebilecek. Öğrenciler soruları ile karşılıklı etkileşime geçebilecek. Ders saatini kaçıran öğ-
renciler daha sonra sistemden dersin videosunu izleyebilecek.

Üniversitemiz Hastanesi, Koronavirüse karşı personel ve hasta sağlığını koruyacak tedbirleri hızla uygu-
lamaya geçiren ülkemizdeki ilk sağlık kuruluşlarından biridir. Bu kapsamda Hastanemize ziyaretçi giriş 
çıkışlarını düzenlemek adına aylar önce bir karar alarak turnike ve kapı sistemleri kurduk. Bu sistemle Has-
tanemize giriş çıkışları kontrol altına almış olduk. A Blok– D Blokve Öğretim Üyesi Blokları girişlerine bir 
doktor ve 2 hemşireden oluşan ekipler halinde triaj üniteleri kurduk. Burada personelin ve hastaların ateş 
ölçümleri ve sorgulamaları yapıldıktan sonra Hastanemize giriş yapmalarını sağladık. Pandemi komisyonu 
kurduk. Pandemi Eylem Planı oluşturularak dinamik bir şekilde sürekli güncelledik. 190 yatak kapasitemizi 
Koronavirüsle mücadeleye ayırdık. Hastanemizde dezenfektan ve maske üretimine başladık. Hastanemiz 
Koronavirüsle etkin bir şekilde mücadele edebilecek durumda çalışmalarını sürdürüyor. Bu önemli süreçte 
büyük bir yükü omuzlarında taşıyan sağlık personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Üniversitemizin tüm açık ve kapalı alanlarının dezenfekte ettik.  ADÜ 
ailesini hastalıklara karşı korumak adına Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Baş-
kanlığı nezdinde yapılan açıklamalar neticesinde Üniversitemiz birimlerinde uygulamada birlikteliği sağ-
layarak, gerekli tedbirleri almaktayız. Arzumuz, bu süreci hızlı ve sorunsuz atlatmaktır. Bu kapsamda tüm 
imkânlarımızı seferber ederek binalarımızın her katına dezenfektan dispanserleri taktık. Bina içleri, amfiler, 
sınıflar, bilgisayar laboratuvarları, araştırma laboratuvarları, koridorlar, kantinler ve tuvaletler dezenfektas-
yon maddeleri ile temizlendi. 

Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanya-
sına, desteklerimizi sunduk. Kültürümüzde millet olarak açları doyurmuş, düşkünleri giydirmiş, konuklarını 
dinlendirmiş ecdadın torunlarıyız. Bu günleri de yardımlaşma, birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi göze-
terek,  aşacağımıza yürekten inanıyorum.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

REKTÖRÜMÜZDEN
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Hastanemizin giriş kapıla-
rında tüm hastalara uygu-
lanan triaj alanında ateşi 
ölçülen Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, hastanemizi 
gezerek alınan önlemler ile 
yapılacak işlemler hakkında 
başhekimlikten bilgi aldı.

Başhekimlik makamında 
gerçekleşen görüşmede, 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, incelemeler sırasın-
da yaptığı değerlendirme-
de tüm dünyayı etkileyen 
hastalıkla mücadelede 
halkımızın; öncelikle Sağ-
lık Bakanlığının uyarılarını 
takip etmelerinin önemli 
olduğunu vurguladı. Hasta-
nemizde gerekli tedbirlerin 
alındığının altını çizen Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 

hastane yönetimine ve per-
sonellere bu süreçteki özve-
rili çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti.

Kurumumuzda Koronavirüs 
salgınına yönelik süreçte 
Yükseköğretim Kurulu’nun 
(YÖK) koordinasyonunda 
devletimizin konuya ilişkin 
almış olduğu ve alacağı 
kararlar çerçevesince ha-
reket edileceğini belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Sağlık Ba-
kanlığımız tarafından yapı-
lan açıklamaları dikkatlice 
takip ediyoruz ve Bakanlı-
ğımızın ön gördüğü doğrul-
tuda gerekli tedbirlerimizi 
de hızlı bir şekilde aldık. 
Bu kapsamda 16 Mart 2020 
tarihinden itibaren eğitime 

ara verildi. Üniversitemiz 
tarafından düzenlenecek 
tüm etkinlikler ertelendi.  
Yurt dışına çıkışlar da dur-
duruldu. Tüm yerleşkemiz-
de dezenfekte çalışmalarını 
yaptık, yapmaya da devam 
edeceğiz.” dedi.

Vatandaşlardan ve öğrenci-
lerimizden paniğe kapılma-
dan tedbirli davranmaları ve 
önerilere uymalarını isteyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Devletimiz 
salgının ilk gününden itiba-
ren gerekli her türlü önlemi 
almakta, süreci büyük bir 
kararlılık ve başarıyla yürüt-
mektedir. Milletimizin birlik 
içerisinde bu salgını yene-
ceğine dair inancım tamdır.” 
diye konuştu.

Rektörümüz 
korona salgınına karşı alınan 
tedbirleri yerinde inceledi

Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 19 

Mart 2020 tarihinde 
Üniversitemiz 
Uygulama ve Araştırma 
Hastanesini ziyaret 
ederek, Koronavirüsün 
neden olduğu salgına 
karşı alınan önlemlerle 
ilgili incelemelerde 
bulundu. Ziyarete; Rektör 
Yardımcılarımız; Prof. Dr. 
Ali Akyol, Prof. Dr. Mehmet 
Aydın ve Prof. Dr. Cumali 
Öksüz eşlik etti.
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Koronavirüs tedbirleri çer-
çevesinde Üniversitenin 
tüm açık ve kapalı alanla-
rının dezenfekte edildiğini 
belirten Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“ADÜ ailesini hastalıklara 
karşı korumak adına Cum-
hurbaşkanlığı, Sağlık Ba-
kanlığı ve Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı (YÖK) 
nezdinde yapılan açıklama-
lar neticesinde Üniversite-
miz birimlerinde uygula-

mada birlikteliği sağlayarak 
gerekli tedbirleri almakta-
yız. Arzumuz bu süreci hızlı 
ve sorunsuz atlatmak.” dedi.

Dezenfektasyon çalışmaları 
kapsamında tüm imkânla-
rın seferber edildiğini ifa-
de eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Binalarımızın her katı-
na dezenfektan dispen-
serleri takıldı. Bina içleri, 
amfiler, sınıflar, bilgisayar 

laboratuvarları, araştırma 
laboratuvarları, koridorlar, 
kantinler ve tuvaletler de-
zenfektasyon maddeleri ile 
temizlendi. Özellikle sınıf-
larda, koridorlarda ve diğer 
iç mekânlarda personelimi-
zin, öğrencimizin ve vatan-
daşların temas edebileceği 
yüzeyler detaylı olarak te-
mizlenmektedir.” sözleri ile 
yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.

ADÜ ailesini 
hastalıklara 
karşı koruyoruz

Koronavirüs 
"Covid-19” 
kapsamında 

Üniversitemizde 
dezenfeksiyon 
ve sterilizasyon 
çalışmaları tüm 
hızıyla devam ediyor.
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Üniversitemiz Hastanesi 
Koronavirüse karşı aldığı tedbirleri 
sürdürüyor

Üniversitemiz Hastanesi, Çin’de 
ortaya çıkmasının ardından 
kısa sürede dünyayı etkisi 

altına alarak Dünya Sağlık Örgütü’nce 
pandemi ilan edilen Koronavirüsüne 
(Covid-19) karşı aldığı tedbirleri 
sürdürüyor. 

Üniversitemiz Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Serkan 
Öncü Koronavirüse karşı 
alınan tedbirler hakkında 
bilgiler verdi. Aynı zamanda 
Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi olan 
Başhekim Prof. Dr. Serkan 

Öncü, “Me-
sai saatinden 
önce Hasta-
nemizin giriş kapılarındaki 
yerlerini alan triaj ekipleri, 
kendilerini taramadan geçi-
rerek işe başlıyor.  Triaj ekibi, 
sorumlu hekim nezaretinde 
hemşirelerden oluşuyor.  

Binlerce can kaybına neden 
olan Koronavirüse karşı alı-
nan tedbirler hastanemiz 
personeline de uygulanıyor. 
Ben de dâhil olmak üzere 
tüm personelin ateş ölçü-
mü ve Koronavirüs virüsü 

belirtileri taşıyıp taşımadığı 
kontrol edilerek Hastane-
ye alınıyor. Hastanemizde 
pandemi kliniği oluşturduk 
fakat şu ana kadar her han-
gi bir vakaya rastlamadık. 
Hastanemizin girişlerinde 
bulunan triaj alanında has-
talarımızın ve personelimi-
zin ateş ölçümleri yapılarak 
öksürük, nefes darlığı, yurt-
dışı seyahatinden dönen, 
yakını yurtdışı seyahatinden 
dönen, umreden dönen,  Ko-
ronavirüs teşhisi konulmuş 
birileriyle teması olan vb. 
kişileri kültür örnekleri al-
mak ve tedavi etmek ama-
cıyla güvenlik görevlileri-
miz nezaretinde Pandemi 
Kliniğimize götürüyoruz.  
Şu ana kadar her hangi bir 
vakaya rastlamadık. Sade-
ce Hastanemiz, İlimiz ya da 
Ülkemiz değil tüm dünya 
çok ciddi bir durumla karşı 
karşıyadır.  Tüm vatandaşla-
rımız Bakanlığımızın açıkla-
dığı kurallara uysun. Hasta-
nemizde her türlü olasılığa 
karşı tedbirlerimizi aldık. 
Bu kritik süreci el birliğiyle 
atlatacağımıza inanıyorum.” 
diye konuştu.
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Yenilikçi iş fikirleriyle Dr. Er-
dinç Vural, Dr. Zeynep Boz-
kan,  Kasım Çelebi, Dr. Harun 
Çimen ve Özgün Us Üniver-
sitemizden TÜBİTAK BİGG’e 
asıl başvuru hakkı kazanan 
girişimciler oldu.
Projelerin Üniversitemizi 
çok daha yukarılara taşıya-
cağını belirten ADÜ Tekno-
kent Genel Müdürü Prof. Dr. 

Cemal İyem, bu projelerin 
TÜBİTAK tarafından onay-
lanmasına müteakip bölge-
mizde çok önemli başarılar 
elde edebilecek start-up 
firmaların kurulacağını ifa-
de etti.  İyem ayrıca;  ADÜ 
Teknokent’in,  girişimcilerin 
yeni iş fikirlerine artarak 
destek vermeye devam ede-
ceklerini de vurguladı.

BİGG’de 11 girişimciden 5’i 
Üniversitemizden

ADÜ Teknokent ile uygulayıcı kuruluş Yaşar Üniversitesinin iş birliğini yaptığı Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  1512 Programı kapsamında; 8 ‘i 
Üniversitemizden olmak üzere 19 girişimcinin projesi İzmir’de Yaşar Üniversitesinde 

gerçekleşen ön eleme aşamasından geçti.  Toplamda 11 projenin TÜBİTAK ‘a gideceği bu 
programda Üniversitemizden 5 girişimcinin projesi TÜBİTAK 1512 - Teknogirişim Sermayesi 
Desteği Programına (BİGG) katılmaya hak kazandı. 

Rektörümüzden ‘Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem’ kampanyasına destek

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 

başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, bir aylık 
maaşı ile destek verdi.

“Yardımlaşma ve dayanışma 
ile bu günleri birlikte 
aşacağız”

Medeniyetimizin, kültürü-
müzün, yardımlaşma, da-
yanışma, paylaşma üzerine 
kurulu olduğunu belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Kültürü-
müzde bizler millet olarak 

açları doyurmuş, düşkünleri 
giydirmiş, konuklarını din-
lendirmiş ecdadın torun-
larıyız. Bu günleri de yar-
dımlaşma ve dayanışmayla 
beraberlik içinde, birbirimizi 
gözeterek,  aşacağımıza yü-
rekten inanıyorum.” dedi.
Milli Dayanışma Kampanya-
sına bir aylık maaşını bağış-
ladığını belirten Rektörü-

müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “ADÜ Ailesi olarak, 
Üniversitemiz yönetim ku-
rulu üyeleri, daire başkan-
ları ve akademisyenlerimizi 

‘Biz Bize Yeteriz ‘ Milli Daya-
nışma Kampanyasına hepi-
nizi davet ediyorum.” sözleri 
ile tüm ADÜ ailesini bağışa 
davet etti.
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve beraberliğine kasteden durumlar kar-
şısında ülke olarak birbirimizle kenetlenmemiz gerektiğini vurgulayan Rektö-
rümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Birlik ve beraberliğe her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bağımsızlık ve milli egemenlik 
mücadelemizin devamlılığı için önemli olan kardeşliğimizi ve birliğimizi sağ-
lam tutmaktır.” dedi.

Personelimiz ve öğrencilerimizin ilgi gösterdiği lokma hayrında, şehitlerimiz 
rahmetle anıldı.

Üniversitemizde 
İdlib Şehitleri 
hayrına lokma 
döküldü

İdlib'de yaşanan hain saldırı 
sonucu şehit düşen kahraman 
askerlerimiz için 5 Mart 2020 

tarihinde Üniversitemiz Merkez 
Kampüsü’nde lokma hayrı 
yapıldı.
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Aydın tek vücut olarak birlik 
mesajı verdi

İdlib şehitleri için 
düzenlenen Milli 
Birlik ve Beraberlik 

Yürüyüşü, 2 Mart 2020 
tarihinde gerçekleşti.

İlimizin genci yaşlısı, kadı-
nı erkeğiyle tek bir vücut 
olarak birlik ve beraberlik 
mesajı verdiği yürüyüşe; 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Meh-
met Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol 
ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, 
il protokolü, Üniversitemiz 
öğretim elemanları ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 

Selçuk Aldemir, Türkiye’nin 
menfaatlerinin her şeyin 
üstünde olduğunu belirte-
rek “İçinden geçtiğimiz bu 
kritik dönemde, bağımsızlık 
ve milli egemenlik müca-

delemizin devamlılığı için 
önemli olan kardeşliğimizi 
birliğimizi sağlam tutmak-
tır.” dedi.
Aydın Valiliği önünden baş-
layıp Adnan Menderes Bul-

varı üzerinde devam ederek  
Atatürk Kent Meydanı’nda 
son bulan yürüyüşte, Saygı 
Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından şe-
hitler için dua edildi.
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Atatürk Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen eğitime; Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Meh-
met Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol 
ve Prof. Dr. Cumali Öksüz 
katıldı. İki oturum halinde 
gerçekleşen eğitim akade-
mik ve idari personelimiz 
ile öğrencilerimize yönelik 
düzenlendi.

Eğitimin açılış konuşma-
sını yapan Afet ve Acil Du-
rum Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Emine Gerçek, “1 - 7 Mart 
Deprem Haftası kapsamın-
da Afet ve Acil Yönetim Baş-
kanlığı önemli bir girişim 
başlattı. Özellikle 30 Mart  
-  2 Nisan tarihleri arasın-
da ilimizde düzenlenecek 
olan uluslararası tatbikat 
kapsamında, deprem haftası 

sebebiyle temel afet bilin-
ci eğitimi seferberliği ilan 
edildi. AFAD’ın sayfasında 
ve sosyal medya hesapla-
rında da çok yaygın bir şe-
kilde bu eğitimlerin önemi 
vurgulanmaktadır. Bizler de; 
eğitimin önemini kavraya-
rak deprem farkındalığına 
yönelik biraz daha bilinçli 
hale gelmek, basit ama ha-
yati olan önlemlerden bil-
diklerimize ilave yaparak 
dağarcığımıza katmak için 
bugün burada toplandık. 
Umarım hepimize faydalı 
olur.” dedi.

Afeti; toplumun tamamı 
veya belli kesimleri için 
fiziksel, ekonomik, sosyal 
kayıplar doğuran, normal 
hayatı ve insan faaliyetleri-
ni durduran veya kesintiye 
uğratan, toplumun baş etme 
kapasitesinin yeterli olma-

dığı doğa teknoloji ve insan 
kaynaklı olaylar diye tanım-
layarak sunumuna başlayan 
Özlem Gökdemir; “Heyelan, 
kaya düşmesi, sel gibi bu 
durumlar bölgemizde yaşa-
nıyor. Deprem üzerine bak-
tığımızda da Aydın ve civarı 
aktif sismik bir bölge. Aydın 
- Nazilli fayı üzerinde bulu-
nuyoruz. Bu fayın uzunlu-
ğu 200 km. genişliği 10-20 
km. Geçmişe baktığımızda 
ilimizde büyük depremler 
yaşanmış. Deprem skalasına 
baktığımızda   5 - 6,5 büyük-
lüğünde depremler görünü-
yor.” sözleriyle ilimizin üze-
rinde bulunduğu fay hattı 
hakkında bilgi verdi.

“Depreme hazırlıklıysak, 

depremin bize zarar 
vermesinin önüne geçeriz”

Özlem Gökdemir; “Kapasite, 
zarar görebilirliğin aksidir; 
afetlere karşı ne kadar hazır 
olursak kapasitemizi arttır-
mış, dolayısıyla tehlikenin 
riske dönüşme olasılığını 
azaltmış oluruz. İlimiz ak-
tif bir fay kuşağı üzerinde 
bulunuyor. Bizim amacımız 
depreme hazırlıklı olmak. 
Depreme hazırlıklıysak, dep-
remin bize zarar vermesinin 
önüne geçeriz.” sözleriyle 
afetlere karşı hazırlıklı ol-
manın önemine dikkat çek-
ti. Gökdemir; çevremizdeki 
riskler, afet öncesindeki ha-
zırlıkları, afet sonrasındaki 
ilk saatlerde yapılması ge-
rekenleri ve afet sırasındaki 
doğru davranışları dinleyici-
lerle paylaştı.

Afetlerde dirençli yapılarda 
yaşamanın ve zorunlu dep-
rem sigortasının önemine 
dikkat çeken Özlem Gök-
demir, e - devlet üzerinden 
her bireyin afet sırasındaki 
toplanma yerini öğrenmesi 
gerektiğini ve afet sırasında 
yapılması gereken davranış-
ları anlatarak sunumuna son 
verdi.

Birey ve Aileler için Afet Bilinci 
Eğitimi gerçekleşti

Üniversitemiz ev sahipliğinde 1 - 7 Mart Deprem 
Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığı Afet ve 
Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından 

düzenlenen ‘Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi’,  
4 Mart 2020 tarihinde gerçekleşti.
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Acil Durum ve Afet Yönetimi 
Eğitimi gerçekleşti

Sivil Savunma Amiri Ha-
san Alp eğitimde, Hastane 
Afet Planı (HAP ) temel afet 
bilinci, yangın söndürme 
ekipmanlarının kullanımı, 
Yapısal Olmayan Tehlike(-
YOTA), Ulusal Medikal Kur-
tarma Ekibi (UMKE), Kim-
yasal - Biyolojik - Radyoaktif 
- Nükleer Olaylar (KBRN), 

acil durum ve afet triajı ko-
nularında bilgi verdi.

Afetlerdeki büyük zararı; 
önceden yapılmış kurum-
sal, bölgesel ve ulusal afet 
planları olmayan, hazırlık-
sız yakalanan toplumların 
gördüğünü belirten Hasan 
Alp, temel afet bilincinin 

oluşturulmasının önemini 
vurguladı.

‘Depremden korkmayalım 
tedbir alalım.’ diyen Alp,  kır-
mızı kodun deprem ve yan-
gın durumunda verilmesi 
gereken kod olduğunu be-
lirtti ve deprem çantasında 
bulunması gerekenler, dep-

remde durulması gereken 
pozisyon, yangınla mücade-
le ve yangınların sınıflandı-
rılması hakkında bilgi verdi. 
Acil durum ve afetlerde, 
çalışanların ve hastaların 
görecekleri zararın en alt 
düzeye indirilmesi amacıyla 
yapılan eğitim, soru - cevap 
bölümü ile sona erdi.

Üniversitemiz 
Hastanesi 
tarafından 

düzenlenen Acil Durum 
ve Afet Yönetimi Eğitimi, 
28 Şubat 2020 tarihinde 
Öğretim Üyeleri Bloğu 
Seminer Salonu’nda 
gerçekleşti.

AK Parti Gençlik Kollarından 
Rektörümüze ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek 
yeni görevinde Ali Demir’e başarılar dileyen Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, gençle-
rin sosyal ve kültürel açıdan gelişimleri için ortak 
akılla üretilecek çalışmaları önemsediklerini be-
lirtti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, Üniver-
sitemiz ile iş birliği içerisinde yürütülecek çalış-
malardan memnuniyet duyacağını ifade ederek 
eğitimin gençleri güçlü kılacağına inandığını vur-
guladı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir ve başkan yardımcıları Üniversitemiz İletişim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Umut Tuncer ile 12 Mart 2020 tarihinde Rektörümüzü 
makamında ziyaret etti.
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Adnan Menderes’in anısına resim 
sergisi düzenlendi

1. Uluslararası Demokrasi ve Milli Egemenlik 
Resim, Hat Sanatı ve Tekstil Sergisi Açılış 
Töreni, 3 Mart 2020 tarihinde Aydın 

Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu’nda gerçekleşti.

Serginin açılış törenine; 
İlimiz Valisi  Yavuz Selim 
Köşger, Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Köşk Belediye Başkanı Nuri 
Güler, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Cumali Öksüz, Ay-
dın Arkeoloji Müzesi Müdü-
rü Abdulbari Yıldız, İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Murat 
Yılmaz katıldı.

Sergi açılışında; bağımsız-
lık ve egemenlik mücade-
lemizin kapsamını belirle-
yen, akıl ve muhakemeyi 
devreye sokan kurumların 
başında üniversitelerin gel-
diğini ifade eden Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir,  “Bilinmelidir 
ki bizler, üzerimize düşen 

görev ve sorumluluğun bi-
linciyle durmadan ve yo-
rulmadan çalışıyoruz. So-
rumluluğumuz ağır, ama bu 
sorumluluk bizim çalışma 
isteğimizin merkezinde 
durmakta ve her daim bizi 
diri tutmaktadır. Geleceğin 
dinamik, bağımsız, güçlü 
ve lider Türkiye’sini ancak 
bu şekilde inşa edebiliriz.” 
dedi.

Serginin küratörü, Üni-
versitemiz Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Resim-İş 
Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. 
Öğretim Üyesi Ahmet Aytaç, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları başta 
olmak üzere, 15 Temmuz 
şehitlerimiz ve İdlib’te şe-

hadete ulaşan yiğitlerimiz 
için katılımcıları, saygı du-
ruşuna davet etti. 10’u ya-
bancı ülkeden olmak üzere 
66 sanatçı akademisyenin 
eserleriyle katıldığı ser-

gi hakkında bilgiler veren 
Aytaç, Adnan Menderes’in 
anısına düzenlenen sergiye 
ilgilerinden dolayı katılım-
cılara teşekkür etti.
Ülke olarak hassas günler-
den geçtiğimizi belirten 
Vali Yavuz Selim Köşger, 
milli birliğimizin daim ol-
masını temenni ederek açı-
lış kurdelesini kesti.

Valimiz Yavuz Selim Köşger, 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ve berabe-
rindeki heyet, Üniversitemiz 
Fen Edebiyat Fakültesi Ar-
keoloji Bölümünün kazı so-
rumluluğunu aldığı Tralleis 
Antik Kenti’nden çıkarılan 
tarihi eserlerin de sergilen-
diği müzede, Müze Müdürü 
Abdulbari Yıldız’ın eşliğin-
de incelemelerde ve değer-
lendirmelerde bulundular.
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Prototip aşamasında olan 
ve küçük bir bütçe ile Bu-
harkent MYO’da bulunan 
Bitkisel Hammadde ve Ürün 
Geliştirme Merkezi Labora-
tuvarında kurulan sistem, 
öğretim üyeleri tarafından 
tasarlandı ve çalışmaya 
alındı. İlk üretimini yapan 
sistemden alınan örnek-
lerde, yeterlilik düzeyinde 
dezenfektan içeriği olduğu 
tespit edildi. 

Sistem alkol içermiyor, dışa 
bağımlılık gerektirmiyor

Alkol içermeyen ve dışa ba-
ğımlı hammadde gerektir-
meyen sistemin pandemi-
den dolayı artan ihtiyaçlar 
dolayısıyla önem taşıdığını 
belirten, Buharkent MYO 
Müdürü Prof. Dr. Mesut Kır-
macı, dezenfektanı öncelik-
le açık ve kapalı alanların 
dezenfeksiyonu amaçlı üre-
teceklerini daha sonra ise el 
dezenfektanının yapımına 
başlayacaklarını ifade etti. 
Kırmacı, “Yüksekokulumuz 
ve Araştırma Merkezimiz 
çeşitli alanlarda AR-GE ça-
lışmalarını düzenli olarak 
sürdürmektedir.  İçinde bu-
lunduğumuz dönemde en 
çok ihtiyaç duyulan malze-
melerden olan dezenfektan 

konusu üzerine çalışmala-
rımızı yoğunlaştırdık. Öğr. 
Üyesi Hakan Can Söyleci’nin 
kontrolünde önümüzde-
ki hafta el dezenfektanı 
üretimimizi de başlatmayı 
planlıyoruz. Öncelikle Üni-
versitemiz Hastanesi, Diş 
Hekimliği Fakültesi ve di-
ğer fakülte ve yüksekokul-
larımızda ihtiyaç duyulan 
dezenfektan üretimini kar-

şılamayı hedeflemekteyiz. 
İlk aşamada Buharkent Be-
ledeyesi’nin desteği ile ih-
tiyacımız olan ekipmanları 
minimum düzeyde tamam-
layarak, Buharkent’de kulla-
nılan sokak dezenfektanla-
rını ürettik. Zamanla gerekli 
altyapıyı oluşturmamız ha-
linde talep eden tüm kurum 
ve kuruluşlar için de üretim 
yapabileceğiz.” dedi.

Covid - 19 salgınına karşı 
mücadelede en büyük gö-
revin sağlık çalışanlarına 
düştüğünü ve bu durumda 
en önemli konulardan bi-
rinin sağlık çalışanlarının 
sağlığını korumak olduğunu 

belirten Hastane Yönetimi, 
Yeni Koronavirüs karşısında 
mücadelede tüm imkânları 
seferber ettiklerini söyledi.

“Bizler için ‘Evlerinizde 
Kalın’ ”

Hastanenin terzihanesinde 
350 adet yüz koruyucu si-
perlik üretildiğini belirten 
Başhekimlik, “Hastanelerde 
görev yapan sağlık çalışan-
larının virüsten korunması 
hayati önem taşıyor. Sağlık 
çalışanlarını maruz kalabi-
lecekleri virüslerden koru-
yabilmek için ihtiyaç olan 
yüz koruyucu siperlik ve el 
dezenfektanı Hastanemizde 

üretilmeye başlandı. Kamu 
Hastaneleri  Genel Müdür-
lüğü Tedarik Planlama Stok 
ve Lojistik Yönetimi Daire 
Başkanlığı’nın Hastane Ec-
zacılığı Yönetim Biriminin 
El Antiseptiği Hazırlama 
Kılavuzuna uygun olarak 
da Hastanemizde 195 litre 
dezenfektan hazırlandı ve 
haftalık olarak 100 litre üre-
tilmeye de devam edilecek. 
Koronavirüsün yayılmasını 
yavaşlatmak ve çalışanları-
mızın sağlığını korumak için 
elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz. Tüm vatandaş-
larımızın, Bakanlığımızın 
açıkladığı kurallara uyması-
nı bekliyoruz. Sağlık çalışan-

ları olarak bizler buradayız, 
onlar da bizler için lütfen 
evlerinde kalsınlar.” diye ko-
nuştu.

Üniversitemiz 
Buharkent Meslek 
Yüksekokulu (MYO),  

Buharkent Belediyesi 
iş birliği ile el ve açık - 
kapalı alan dezenfektanı 
üretimine başladı.

Üniversitemiz 
Hastanesinde, 
Koronavirüs 

önlemleri kapsamında 
tedarik sıkıntısının 
yaşanmaması için 
koruyucu yüz siperi ve 
el dezanfektanı üretimi 
başladı.

Buharkent MYO dezenfektan üretimine 
başladı

Hastanemizde sağlık çalışanları için yüz 
siperliği ve dezenfektan üretimi başladı
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Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği Merkez Konseyi’nin 
66. Kuruluş Yıl Dönümü et-
kinliklerine Malatya Valisi 
Aydın Baruş, Büyükşehir Be-
lediyesi Başkan Vekili Selim 
Pilten, Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, Ma-
latya Turgut Özal Üniversi-
tesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Aysun Bay Karabulut, TVHB 
Merkez Konsey Başkanı Ali 
Eroğlu,  sivil toplum örgüt-
lerinin temsilcileri, daire 
müdürleri ve veteriner he-
kimler katıldı.

Açılış konuşmalarının ar-
dından 24 Ocak’ta meyda-
na gelen 6.8’lik depremde 
hayvanların kurtarılmasıyla 
ilgili hazırlanan sinevizyon 
izletilirken, Rektörümüz 

Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, depremde hayvanların 
kurtarılmasına katılan ve 
ücretsiz tedavilerini üstle-
nen birliğin üyesi veteriner 
hekimlere plaket takdim 
etti. 

Rektörümüz Malatya Turgut 
Özal Üniversitesini ziyaret 
etti

Malatya’da birçok ziyaret 
gerçekleştiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Aysun Bay Karabulut ile 
bir araya geldi. Karabulut ile 
proje çalışmaları hakkında 
fikir alışverişinde bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir,  Atçılık ve 

Atlı Sporlar Uygulama ve 
Araştırma Merkezinde ince-
lemelerde bulundu.

Üniversite olarak spora ve 
sosyal imkânlara önem ver-
diklerini ifade eden Rek-
törümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Öğrencile-
rimizin zihnen ve bedenen 
sağlıklı gelişimleri, kötü 
alışkanlıklardan korunma-
ları için sporun son derece 
önem taşıdığını biliyoruz. Bu 
amaçla ilk etapta ADÜ Spor 
Kulübü’nü kurduk. Şimdi bu-
nun meyvelerini topluyoruz. 
Geleneklerine bağlı olan bir 
toplumun fertleri olarak, Et-
nospor etkinliklerine ağırlık 

vermek istiyoruz.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir ayrıca, Fi-
nal Okulları ve Şehit Kemal 
Özalper Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi öğrencile-
ri ile bir araya geldi. Final 
Akademi Anadolu Lisesi öğ-
rencileriyle gerçekleştirdiği 
söyleşi ile öğrencilerle bilgi 
paylaşımı yapan Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Sizler yarınları-
mızsınız. Eğitiminiz birinci 
önceliğiniz olmalı. Aklın 
ve bilimin emrettiği yol en 
doğru yoldur. Hepinize ya-
pacağınız tüm çalışmalarda 
başarılar dilerim.” dedi.

Rektörümüz Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği Kutlama Programına katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Malatya’da 10 Mart 2020 tarihinde 
düzenlenen Türk Veteriner Hekimleri Birliği 

(TVHB ) 66. Yıl Dönümü Kutlama Programı’na 
katıldı.
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Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ar-
dından düzenlenen panelin 
açılışında konuşan Hacıka-
zımoğlu İlkokulu Müdürü 
Serkan Balın; “Kod Karde-
şim” isimli proje ile yeni-
likçi öğretim yöntemlerini 
kullanma, oranını arttırma 
ve 21. yy. becerilerine sahip 
bireyler yetiştirme gayre-
tinde olduklarını ifade etti.
Kod Kardeşim Projesi si-
nevizyon gösteriminin 
ardından, programda pa-
nelist olarak yer alan Prof. 
Dr. Cumali Öksüz, Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir önderliğinde, 
Üniversitemizin bir devlet 
üniversitesi olması yönüy-
le öğretim elemanlarının 
halka da inmesi gerekti-

ği felsefesinden hareketle 
Aydın’ın her yerine eğitim 
amaçlı gönüllü olarak git-
tiklerini ifade etti. Yaptık-
ları çalışmaların kendileri 
için bir görev olduğunu ve 
bu hizmetlerin kendilerine 
mutluluk verdiğini söyle-
yen Prof. Dr. Öksüz,  Söke 
ilçesinde yapılan panelde 
bulunmaktan memnuniyet 
duyduğunu belirtti.

21. yüzyıl eğitim anlayışı 
paneli kapsamında dünya-
nın geçirdiği evrelerin altını 
çizen Prof. Dr. Cumali Öksüz, 
2000’li yıllarda karşılaştığı-
mız bilimsel ve teknolojik 
gelişmelere değinerek, bu-
nunla ilgili videolar paylaş-
tı. Organizmaların makine-
lere bağlanma konusunda 

yapılan çalışmaları, maki-
nelerin beyne bağlanma-
sı ve düşünceyi transkript 
ederek eyleme döken geliş-
meler konusunda katılım-
cıları aydınlatan Öksüz, 21. 
yüzyılın cahillerinin okuma 
yazma bilmeyenlerden de-
ğil, okumayanlar, öğrendik-
leri yanlış bilgileri değiştir-
meyenler, yeni bilgilere açık 
olmayanlardan oluştuğunu 
ifade ederek 21.yy eğitimi-
ne dair yol haritası çizdi.

Yarının planlanmasının bu-
günden yapılacağına ve bu 
sebeple bugün gösterilecek 
çabalarla yarına varılaca-

ğına işaret eden Prof. Dr. 
Cumali Öksüz, 21. yüzyıl 
sınıflarının nasıl olacağı, 
öğrenci becerilerinin neler 
olabileceği, bu becerilere 
ulaşma yolları, 21. yüzyıl 
öğretmeninin hangi beceri-
lerle donatılması gerektiği 
ve genel olarak gelecekte 
eğitimin nasıl olacağı konu-
sunda bilgilendirme yaptı.

Prof. Dr. Cumali Öksüz; bi-
reyselleştirilmiş eğitim, iş 
birlikçi eğitim, sanal ger-
çeklik ve arttırılmış gerçek-
lik etrafında öğretimin nasıl 
olabileceğine dikkat çeke-
rek konuşmasına son verdi.

Rektör Yardımcımız 21.yy’da Eğitim 
Anlayışı Panelinde öğretmenlerle buluştu

S öke Hacıkazımoğlu İlkokulunun ‘Kod 
Kardeşim’ adlı AB Erasmus Projesi 
kapsamında düzenlediği, Üniversitemiz 

Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cumali Öksüz’ün panelist olarak yer aldığı 
“21.yy da Eğitim Anlayışı” paneli, 10 Mart 2020 
tarihinde Söke’de gerçekleşti.



ADÜ HABER    MART 202014

HABER

Koronavirüs ile ilgili araş-
tırma yapan bilim insanları 
olduğunu, bu konu ile ilgili 
hassasiyet gösterilmesi ge-
rektiğini, belirten Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayip Erdoğan, Yük-
seköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanımız Yekta Saraç, 
Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca bu konuda koordineli 
çalışmalar yapıyor. Bu çalış-
maların sonuçlarını oldukça 
olumlu şekilde alıyoruz. Bu 
konuda dünyada bir sırala-
ma yapacak olursak çok ba-
şarılı bir ülke olduğumuzu 
göreceğiz.” dedi.

“Vatandaşlarımız paniğe 
kapılmadan verilen kıymetli 
bilgilere uygun davranmalı”

Alınacak kontrol yöntemle-
rinin ülkemizin sağlık poli-
tikalarının belirlenmesinde 
çok önemli olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, viroloji ana bilim 
dallarının sadece veteriner 
fakültelerinde olduğunu di-
ğer fakültelerde yan dal ola-
rak yer aldığını, Koronavirüs 
alanında araştırma yapan 
bilim insanlarının sözlerinin 
dikkate alınması gerektiğini 
ifade etti. Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir,  “Koronavi-

rüsün elektron  mikroskobik 
yapısına baktığımızda yu-
varlak yapılı bir virüs, parti-
küllerinin yüzeyinin üzerin-
de lobut benzeri uzantılara 
sahip olduğu görülmektedir.  
Bu yapıdan ötürü bir taç 
oluşumu söz konusudur. 
Bu görünümünden dolayı 
Koronavirüs olarak tanım-
lanmaktadır.  İçerisine girdi-
ğimizde ise RNA genom ya-
pısına sahip olduğu, helikal 
bir protein kılıfla kaplı oldu-
ğunu, zarlı bir virüs olduğu-
nu görebilmekteyiz. Çevre 
koşullarına en dayanıksız 
virüsler arasında yer almak-
tadır. RNA genom yapısında 
sahip olduğu içinde mu-
tasyona uğrama kapasitesi 
vardır. Ancak genomik ya-

pılarından dolayı mutasyon 
düzeyi hiçbir zaman bir grip 
kadar yüksek olmayacak. Bu 
da çok büyük endişeye sevk 
etmemeli. Vatandaşlarımız 
paniğe kapılmadan verilen 
kıymetli bilgilere uygun şe-
kilde davranmalıdırlar.” söz-
leri ile Koronavirüsün yapısı 
hakkında bilgi verdi.

“Sağlık Bakanlığının 
talimatları doğrultusunda 
hareket edilmeli ve en 
önemlisi evde kalınmalı” 

Halkımızın Sağlık Bakanlı-
ğının talimatlarına uygun 
davranması ve evde kalması 
gerektiğini vurgulayan Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Halkımız endişeye kapılma-
malıdır. Vatandaşlarımızın 
soğuk algınlığı gibi hastalık-
ları Koronavirüs sanarak aile 
hekimlerine danışmadan, 
referans hastanelere gitme-
leri ve Koronavirüs testini 
istemeleri sağlık sisteminde 

tıkanmalara sebep olmak-
tadır.  Sağlık Bakanlığımızın 
talimatları doğrultusunda 
hareket edilmeli. Virüsün 
bulaşma riski yüksek bu 
unutulmamalı ve en önem-
lisi evde kalınmalı.” dedi.

Dünya çapında en başarı-
lı şekilde virüsle mücadele 
eden ülke olduğumuzu ifa-
de eden Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, Üniversitemizin 
koordineli olarak çalıştığını 
ve uzaktan eğitimle, öğren-
cilere ulaştığını belirtti ve  
“Üniversiteler yükseköğre-
tim kurumlarına bağlı birim-
lerdir. Kurumumuz YÖK Baş-
kanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 
tebligatları doğrultusunda 
hareket etmekte ve öğrenci-
lerimize duyurmaktadır. Bir 
panik durumu söz konusu 
değil. Öğrencilerimize tav-
siyem evde kalarak, eğitim-
lerini aksatmadan uzaktan 
eğitim ile derslerine çalış-
malarıdır.”  dedi.

Rektörümüz Ülke TV’ye 
Koronavirüs ile ilgili 
açıklamalarda bulundu

Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
30 Mart 2020 tarihinde Ülke TV ekranlarında 
Ömer Önder’in sunumlarıyla gerçekleşen 

programa canlı bağlantıyla katıldı.



Tüm Sağlık 
Çalışanlarımızın

Yanındayız.

Hep Birlikte
 Başaracağız.

Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR
Rektör
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ADÜ öğrencileri örgün 
eğitimde aldıkları dersle-
ri programdaki aynı saatte 
bilgisayar başına geçerek 
dersleri öğretim elemanla-
rından görüntülü dinleye-
bilecek, Öğrenciler soruları 
ile karşılıklı etkileşime ge-
çebilecek. Ders saatini ka-
çıran öğrenciler daha sonra 
sistemden dersin videosunu 
izleyebilecek.

Koronavirüs tedbirleri doğ-
rultusunda Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından 
ikinci bir karar alınana ka-
dar yükseköğretim kurum-
larının eğitim ve öğretim 
süreçlerinin mümkün oldu-
ğunca kesintiye uğramadan 
sağlıklı bir şekilde yürütü-
lebilmesi için 2019 - 2020 
Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar 
Dönemi ile sınırlı kalmak 
üzere yükseköğretim ku-

rumlarınca derslerin teorik 
kısımlarında gerekli altyapı 
ve yetkinlik var ise uzaktan 
öğretimle yürütülebilecek 
bir şekilde bir planlama ya-
pılması istenmişti. Bu kap-
samda ADÜZEM Eğitim Por-
talının eş zamanlı (senkron) 
ve eş zamanlı olmayan 
(asenkron) yöntemlerini 
kullanarak evdekal.adu.edu.
tr ile öğretim elemanlarımız 
derslerini öğrencilere anla-
tabilecek.

“İş birliği ve özverili 
çalışma neticesinde ek bir 
maliyet ödemedik”

Üniversitemiz uzaktan eği-
tim koordinasyonunu yürü-
ten Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Cumali Öksüz, salgına 
ilişkin tedbirlerin yürürlüğe 
konduğu ilk andan itibaren 
Rektörümüz Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir önderliğin-
de ve kendisinin koordinas-
yonunda altyapının temini 
ve sürecin işleyişinin sağ-
lıklı olarak yapılandırılması 
hususunda Üniversitemizin 
tüm unsurları ile seferber 
olduğunu ifade etti. Yapılan 
çalışmaların kısa zamanda 
başarıya ulaşıldığını ve Üni-
versitemizin yaklaşık 51 000 
öğrencisine ve 1900 akade-
mik personeline senkron 
ve asenkron olarak uzaktan 
eğitime erişim imkanı sun-
duğunu belirten Prof. Dr. 
Cumali Öksüz, normalde 1 
milyon TL’nin üzerinde bir 

Y eni tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan 
tedbirler doğrultusunda Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM) 

alt yapısı ile tüm öğrencilerimiz 30 Mart 2020 tarihi 
itibari ile uzaktan etkileşimli derslere 
evdekal.adu.edu.tr adresi üzerinden katılabilecek. 

ADÜ uzaktan eğitimle 
etkileşimli derslere başladı
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yatırım gerektiren bu iş için 
Üniversitemizin ortak aklı, 
girişimci ruhu, personelinin 
iş birliği ve özverili çalışma-
sı ile ekstradan bir maliyet 
olmaksızın işin başarıyla 
tamamlandığını vurguladı. 
Bu anlamda Üniversitemi-
zin Ülkemizde model alın-
ması gereken bir Üniversite 
olduğunu belirten Öksüz, 
ADÜ’nün ülkemizde uzaktan 
eğitimi nitelikli, kullanıcı 
dostu olarak sunabilen ve 
hukuki açıdan da denetle-
nebilir olma koşulunu sağ-
layabilen bir portala sahip 
nadir ve örnek üniversite-
lerden biri haline geldiğini 
vurguladı.

“Bu süreci 
öğrencilerimizin eğitimini 
aksatmadan aşacağız”

Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Dün-
yanın ve ülkemizin içine 
düştüğü bu sıkıntılı süreç-
te özellikle farklı meslek 
gruplarının çalışmaları ön 
plana çıkmaktadır.  Kriz dö-
nemlerinde bunu yaşayarak 
görmekteyiz. Örneğin yaşa-
dığımız bu salgın sürecinde 

sağlık çalışanlarımızın öne-
mini bir kez daha gördük. 
Kendilerine minnettarız. 
Eğitim de bütün milletler 
için vazgeçilmez bir öneme 
sahiptir.  Eğitimi önceleyen 
devletler öncü devletler ol-
muştur. Yüz yüze eğitimin 
sınırlı olduğu günümüz ko-
şullarında bireylerin eğitim 
hakkından mahrum bırakıl-
maması, devletimiz, ilgili 
kurumlar ve kurumumuz 
için önemli bir kaidedir.” 
sözleri ile eğitimin aksama-
masının önemini vurguladı.  

Prof. Dr. Öksüz, Ülkemizde 
YÖK’ün koordinasyonunda 
öğrencilerin eğitime erişim 
sağlayabilmesinin önündeki 
tüm engelleri izole etmeye 
çalıştıklarını ve adı uzaktan 
olmakla birlikte eğitimi öğ-
rencilere yakınlaştırdıkları-
nı ifade etti. Öksüz, Üniver-
site olarak yaptıklarını; ADÜ 
bünyesinde Uzaktan Eğitim 
Portalının yapılması, Öğren-
ci Bilgi Sistemi OBİS’in ADÜ 
Uzaktan Eğitim Portalına 
tam entegrasyonunun ya-
pılması, Senkron ders işle-
me araçlarının ADÜ Uzaktan 
Eğitim Portalına tam enteg-

rasyonun yapılması, Portal 
ve araçlar konusunda kulla-
nıcı eğitimlerinin gerçekleş-
tirilmesi ve kullanıcı destek 
sisteminin ADÜ Uzaktan 
Eğitim Portalına entegras-
yonu olarak özetledi. 

“Kendi imkânlarımızla 
sistemi kurduk”

ADÜZEM Uzaktan Eğitim 
Portalının Üniversitenin 
tamamen kendi imkânla-
rıyla geliştirilen bir portal 
olması bakımından oldukça 
önemli bir gelişme olduğu-
nu belirten Prof. Dr. Cumali 
Öksüz, “Asenkron olarak öğ-
retim elemanlarımızın ders 
dokümanlarını paylaştığı, 
kaynak dokümanları paylaş-
tığı, sunularını yerleştirdiği, 
ödevlerini verdiği, öğrenci-
lerin sorularını yanıtladığı 
bir platformu inşa etmek 
önemli. Bu tür platformlar, 
farklı üniversitelerde de ge-
liştirilmiş durumda yine bu 
amaçla dijital olarak farklı 
uygulamalarda kullanmak 
mümkün. Ancak Üniversite-
miz tarafından geliştirilen 
uzaktan eğitim portalına 

öğretim programımız ve 
öğrencilerimizin örgün öğ-
retimde kayıt altına alındı-
ğı OBİS kısaltmasıyla ifade 
edilen Öğrenci Bilgi Sistemi 
tam olarak entegre edildi. 
Bu sayede OBİS sistemin-
den tüm dersler ve bu ders-
lere kayıtlı tüm öğrenciler 
Uzaktan Eğitim Portalı içe-
risine alındı. Örneğin şu an 
1.324 öğretim elemanına 
ait 5589 ders ve bu dersle-
re ait 12322 şube sisteme 
girilmiş durumda. Üniver-
sitemizin 51.000 öğrencisi 
kurumun kendi imkânları ile 
geliştirdiği bu portala tam 
erişim hakkına ve fırsatına 
sahip. Bu da Aydınımız için 
ve Üniversitemiz için gurur 
verici bir tablodur.” dedi.

“Dersi kaçıran öğrenci ders 
kayıtlarına ulaşabilecek”

ADÜ’nün kendi bünyesin-
de geliştirilen bu portalın 
önemli bir özelliğinin de 
hukuki açıdan denetlene-
bilir olma koşulunun sağ-
lanması olduğunu belirten 
Öksüz,  sistem üzerinde her 
bir öğretim elemanının, her 
bir dersi ile ilgili denetle-
nebilmesi mümkün. Ders-
lerimiz kayıt altında. Ayrıca, 
sistemi kendimiz geliştirdi-
ğimiz için portal üzerindeki 
veriler kendi sunucularımız-
da yer alıyor ve dolayısıyla 
bilginin güvenliği, verilerin 
güvenliği sağlanıyor.” dedi.
Prof. Dr. Cumali Öksüz, 
“Asenkron olarak gerçekleş-
tirdiğimiz bu ciddi gelişme-
den sonra, uzaktan eğitim 
olanaklarını tam fonksi-
yonlu olarak, yani senkron 
biçimde öğrencilerimize 
sunabilmek amacıyla ön-
cesinde lisans hakları satın 
alınan Google G-suite Meet 
programı sisteme entegre 
edildi. Google G-suite Meet 
programı uzaktan toplantı 
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yapılmasına müsaade eden 
bir program olmakla bir-
likte, bağımsız bir program 
olarak işlev görüyor. Nor-
malde kayıt yapma özel-
liği de olmayan ve lisans 
hakları olmaksızın birtakım 
sınırlılıkları içerisinde ba-
rındırabilen bir programdır. 
Ancak kurumumuz uzaktan 
eğitim ekibi Google G-suite 
Meet programını yine ADÜ-
ZEM Uzaktan Eğitim Portalı 
içerisine tam entegre ede-
rek, doğrudan portaldan 
programın kullanılmasının 
önü açılmış ve öğrencilere 
senkron yayın yapabilme 
olanağı sunulmuştur. Sade-
ce senkron yayın değil aynı 
zamanda bu yayın kayıt altı-
na da alınıyor. Böylece dile-
yen öğrenci dilediği zaman-
da bu kayıtları tekrar izleme 
şansına sahip oluyor.” dedi.
Öksüz,  “Bu süreçte Üniver-
sitemiz Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı personelinin 
katkısı göz ardı edilemez. 
Ancak, özellikle ADÜZEM 
Uzaktan Eğitim Portalının 
her açıdan oluşturulması-
na öncülük eden, özveriyle 
çalışan Toros Katılmış ve 
Google Meet’in sisteme en-
tegrasyonuna öncülük eden 
Çağrı Kesen’e teşekkür ede-
rim.” dedi.

“Portal ve araçlar 
konusunda kullanıcı 
eğitimleri gerçekleştirildi”

Kısa sürede yapılan bu ge-
lişmeler hakkında personeli 
bilgilendirmenin, onları bu 
yeni teknolojinin kullanı-
mı konusunda olumlu yöne 
kanalize etmenin ve teknik 
olarak desteklemenin öne-
mini vurgulayan Öksüz,  “Ça-
ğımız teknoloji çağı olmakla 
birlikte X ve Y kuşağı ağır-
lıklı olan öğretim elemanla-
rı, Z kuşağı olan öğrencileri-
mizin dünyasına biraz uzak 

kalabiliyor. ‘Dijital Yerli’ ola-
rak adlandırılan çocukları-
mıza ‘Dijital Göçmen’ olarak 
adlandırılan biz yetişkinler 
eğitim veriyor ve birtakım 
zorluklarla karşılaşabiliyo-
ruz. En önemli zorluk ben-
ce algımızdaki bariyerleri 
yıkmak. Bunu yapmalıyız, 
engelleri bertaraf etmeliyiz.  
Öğretim elemanlarımızla da 
bu süreçte uzaktan eğitim 
ve Uzaktan Eğitim Portalı-
nın kullanımı üzerine, yine 
uzaktan eğitim araçları kul-
lanılarak birtakım eğitimler 
gerçekleştirdik. Yöneticile-
rimizle de benzer eğitimler 
gerçekleştirdik. Bu eğitimler 
oldukça verimli geçti. Yö-
neticilerimiz ile yaptığımız 
uzaktan eğitim toplantıla-
rının başarısı üzerine birim 
yöneticilerimizden kendi 
akademik personeli ile ben-
zer toplantıları yapmalarını 
istedik. Onlar da birimlerin-
de bilgilendirme ve eğitim 
toplantıları yaptılar ve her 
bir birim kendi içerisinde 
bu eğitimlerini tamamladı.  
Mutlulukla ifade edebilirim 
ki akademisyenlerimiz ar-
tık uzaktan eğitim ile ilgili 
derslerini vermeye hazır 
durumda.” ifadeleri ile per-
sonele yönelik eğitim süreci 
hakkında bilgiler verdi. 

“İçerik geliştirme sürekli 
devam edecek”

23 Mart’tan başlanarak bir 
haftanın öğretim eleman-
larının içerik geliştirmeleri 
ve bu içerikleri uzaktan eği-
tim portalına yüklemeleri 
amaçlı olarak ayrıldığını be-
lirten Öksüz,  “İşbirliği içe-
risinde içerikler geliştirildi 
ve portala yüklendi.  İçerik 
geliştirme süreci sürekli bir 
eylem olup, süreç içerisinde 
devam edecek, çeşitlendiri-
lecek, zenginleştirilecek ve 
öğrenciye en faydalı hale 

getirilmesi için çalışılacak.  
Bu bakımdan Öğretim ele-
manlarımıza sürekli olarak 
eğitim desteği sunulacak. 
Özellikle her bir birimde 
oluşturulan Uzaktan Eğitim 
Birim Koordinatörü bünye-
sinde bu çalışmalar daha da 
verimli bir şekilde sürdürü-
lecek. Bu süreçte üniversite-
mizin Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölü-
münün (BÖTE) çabaları ve 
desteği yadsınamaz” dedi.

“Destek ekibimiz sürekli 
yanlarında”

Yaşanabilecek olası sıkın-
tılar için hızlı bir şekilde 
birkaç destek ekibinin oluş-
turulduğunu belirten Öksüz, 
öğretim elemanı ve öğrenci 
destek ekibi olmak üzere iki 
ayrı ekip kurulduğunu be-
lirterek “Öğretim elemanı 
destek ekibine 8, öğrenci 
destek ekibine yaklaşık 90 
kişiyi dahil ettik. Bu amaç-
la yeni bir santral kurduk. 
Santralimiz şu an devrede 
ve gelecek soruları cevap-
lamak üzere tüm kullanıcı-
larımızı destekleyeceğiz. Bu 
destek, hafta içi sabah 8’den 
akşam 11’e kadar sürecek. 
Bu canlı desteğin yanı sıra 
kullanıcı sorularına Portal 
üzerinde mesajla, SMS yo-
luyla, e-posta ile de cevap 
verilebileceğini belirten 
Öksüz, “Öğretim elemanları-
mız ve öğrencilerimiz rahat 
olsunlar, süreçte hep bera-
beriz, cevaplanmamış hiçbir 
soru kalmayacak” ifadeleri 
ile destek ekibi çalışması 
hakkında bilgi verdi.

“Portalımız kullanıcı 
dostu”

Portalın menüsünün ol-
dukça kolay olduğunu, 
kullanıcıların sorularına 

anında cevap bulabildiğini 
vurgulayan Öksüz, kullanı-
cı görüşleri doğrultusunda 
güncellemelerin sürekli ya-
pılabildiğini ve bu özellikle-
ri ile portalın kullanıcı dostu 
olduğunu vurguladı.  Ayrıca;  
öğretim elemanlarının tüm 
öğrencilerin bilgisine oto-
matik olarak erişebildiği, 
duyurular yapabildiği, farklı 
türden ders materyallerini 
portala rahatlıkla yükleye-
bildiği, ödevleri verebildiği,  
öğrencilerin de yaptıkları 
ödevleri portala yükleye-
bildiklerini, soruları varsa 
öğretim elemanına sorabil-
diklerini, anında destek ala-
bildiklerini belirtti.  

Portalın zaman ve mekan-
dan bağımsız olarak görsel 
ve işitsel destek sunduğu 
için özellikle engelli öğren-
cilerimize ilişkin çok ciddi 
katkıları olacağını da ekle-
yen Prof. Dr. Cumali Öksüz 
bu yönüyle de eğitim hak-
kının nitelikli olarak her kit-
leye sunulabildiğini işaret 
etti. 

“Uzaktan eğitim bir 
zorunluluk değil bir 
gerekliliktir”

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Cumali Öksüz, eğitimin 
tüm paydaşlarına ve özel-
likle öğrencilere ve öğre-
tim elemanlarına farklı bir 
bakış açısı getirmesi adına 
uzaktan eğitimin bir fırsat 
olduğunu vurgulayıp, “Dün 
öğrettiğimiz gibi bugün öğ-
retirsek çocuklarımızın ya-
rınını çalarız” sözüne işaret 
ederek “Üniversitemiz uzak-
tan eğitime hazır. Öğrenci-
lerimize oldukça nitelikli ve 
etkileşimli bir ortam sağla-
dık. Bu konuda inanıyorum 
ki Türkiye’de bir marka ola-
cağız.” diye konuştu.
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Sabır ve Fedakarlıkla Görevlerini 
Yapan Tüm Sağlık Çalışanlarımıza 
Teşekkürlerimizi Sunuyoruz.

Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR
                     Rektör
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DOSYA

Yeni Koronavirüs nasıl 
ortaya çıktı?

Koronavirüsler, soğuk algın-
lığından ağır alt solunum 
yolu enfeksiyonu gibi ciddi 
hastalıklara kadar çeşitli 
tablolara neden olan geniş 
bir virüs ailesidir. Korona-
virüsler hayvanlardan bu-
laşarak insanlarda hastalık 
yapabilir. SARS ve MERS 

adıyla bilinen ve ağır akci-
ğer enfeksiyonu ile seyre-
den hastalıkların etkeni de 
yine aynı virüs ailesindendir. 

Yeni Koronavirüs, ilk defa 
2019 Aralık ayı sonların-
da Çin’in Wuhan şehrinde 
nedeni bilinmeyen akciğer 
infeksiyonu (pnömoni) ol-
gularının tespit edildiğinin 
açıklanmasıyla gündeme 

geldi. Hastalardan alınan 
örneklerin incelenmesi so-
nucunda hastalığa neden 
olan Virüsün SARS ve MERS 
gibi Koronavirüs ailesinden 
olduğu anlaşılmış ve bu yeni 
virüse SARS-CoV-2 adı veril-
miştir. Yol açtığı hastalığın 
adı Covid-19 olarak belir-
lendi. Virüsün hala bilinme-
yen pek çok özelliği olduğu 
düşünülüyor ve bu alanda 

bilimsel araştırmalar hızla 
devam ediyor. İnsandan in-
sana bulaşma yeteneği ka-
zanan Virüs, sonrasında Tay-
land, Güney Kore, İran, İtalya 
gibi çeşitli ülkelere yayıla-
rak Dünya genelinde 100’ün 
üzerinde ülkede saptandı. 
Ülkemizde de 11 Mart 2020 
tarihinden itibaren vakalar 
bildirilmeye başlandı. Hem 
Dünya’da hem de ülkemizde 

Ü niversitemiz Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 
Güliz Uyar Güleç,  Çin’in Vuhan kentinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkmasının ardından dünyayı kasıp 
kavuran ve pandemi olarak ilan edilen Koronavirüsü hakkında merak edilen sorulara açıklık getirdi. 

Koronavirüs 
dünya genelinde çok sayıda 

insanı tehdit ediyor
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hasta olanların, iyileşen ve 
ölenlerin sayıları yeni veri-
lerle sürekli güncelleniyor. 
Covid-19 virüsünün neden 
olduğu hastalığın salgına 
dönüşmesi üzerine Dün-
ya Sağlık Örgütünce (DSÖ) 
pandemi ilan edildi.

Pandemi ne demek?

En basit tanımıyla pandemi; 
dünyada eşzamanlı olarak 
çok yaygın bir şekilde çok 
sayıda insanı tehdit eden 
bulaşıcı hastalıklara verilen 
isim. Örneğin 2009 yılında 
domuz gribi, pandemik has-
talık ilan edilmişti. Dünya 
Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ta-
nımlamasına göre, bir has-
talığın pandemi olabilmesi 
için üç kriter aranıyor:

• Yeni bir virüs olması

• İnsanlara kolayca geçebil-
mesi

• İnsandan insana kolay ve 
sürekli bir şekilde bulaş-
masıdır.

• Bu özelliklere göre Co-
vid-19 DSÖ tarafından 11 
Mart 2020 itibari ile pan-
demi olarak ilan edildi. 

Hastalığın belirtileri 
nelerdir?

Hastalık, 2 - 14 gün süren bir 
kuluçka süresinden sonra 
birden başlayan yüksek ateş, 
öksürük ve nefes darlığı ile 
karakterlidir. Bazı hastalar-
da kas - eklem ağrısı, boğaz 
ağrısı, ishal gibi daha nadir 
bulgular da saptanmaktadır. 
Hastalık ile ilgili bilgilerimiz 
oldukça yeni. Bu açıdan Co-
vid - 19 ile ilgili bilimsel ya-
yınlar, bu hastalıkla uğraşan 
dünyanın dört bir yanındaki 
hekimlerin tecrübeleri de 
oldukça önem arz ediyor.   
Hastalık genellikle orta - 
ağır bir klinik seyir gösterir. 
Hastalananların çoğu (yak-
laşık %80) özel bir tedaviye 
gerek duymadan iyileşir. Ağır 
hastalanan ve ölen kişilerin 
büyük kısmı ileri yaştaki (65 
yaş üstü), altta yatan hasta-
lıkları (kalp ve akciğer has-

talıkları, organ yetmezlikle-
ri, kanser, diyabet, bağışıklık 
baskılayan hastalıklar) olan 
kişilerden oluşuyor. Genç 
sağlıklı erişkinlerde hastalık 
nispeten hafif seyrederken 
kimi zaman da bu bireyler 
taşıyıcı dediğimiz durumda 
olabiliyor. Taşıyıcıları, vücut-
larında Virüs bulunan ancak 
kendilerinde herhangi bir 
yakınma saptanmayan kişi-
ler olarak tanımlayabiliriz. 

Hastalık nasıl bulaşır?

Yeni Koronavirüsün, diğer 
Koronavirüsler gibi solunum 
salgıları ile bulaştığı düşü-
nülüyor. Hasta kişilerden 
öksürük, hapşırık, gülme, ko-
nuşma sırasında çevreye sa-
çılan virüs içeren solunum 
salgısı damlacıkları, sağ-
lam kişilerin mukozalarına 
temas ederek bu kişilerin 
hastalanmasına neden olur. 
Hastalığın bu şekilde insan-
dan insana bulaşması için 
1 metreden daha yakın te-
mas gereklidir.  Bulaşmada  
önemli yollardan bir diğeri 

ise ellerimizdir. Virüs damla-
cıkları hasta kişilerden çık-
tıktan sonra yüzeye düşerek 
belli süreler bu yüzeylerde 
canlılığını sürdürür. Sağlam 
kişiler bu enfekte yüzeylere 
dokunduktan sonra eli ile, 
ağzına, burnuna, gözüne do-
kunursa virüs damlacıklarını 
kendi vücuduna almış olur. 

Salgının nasıl seyredeceğini 
belirleyen en önemli faktör, 
virüsün insandan insana ne 
kadar kolay bulaşabilece-
ği ve gerekli önlemlerin ne 
kadar başarıyla alınacağıdır. 
Bugünkü bilgiler ışığında 
Yeni Koronavirüsün gıdalar-
la (et, süt, yumurta vb) bu-
laşmadığı söylenebilir.

Hastalıktan nasıl 
korunulur?

Hastalıktan korunmak için 
henüz bir aşı söz konusu 
değildir. Bu nedenle korun-
mada şimdilik en etkili yön-
tem virüsle (hasta kişilerle) 
temas etmekten kaçınmak-
tır. Hasta olmasa bile toka-
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DOSYA
laşma, sarılma gibi yakın 
temaslardan kaçınılmalıdır.  
Korunmak için el temizli-
ğine dikkat edilmesi, temiz 
olmayan ellerin göz, ağız ve 
buruna götürülmemesi çok 
önemlidir. Özellikle hasta 
insanlarla veya çevreleriy-
le doğrudan temas ettikten 
sonra eller sık sık yıkanma-
lıdır. Öksürürken veya hap-
şırırken ağız ve burun tek 
kullanımlık mendille kapa-
tılmalı ve sonrasında virü-
sün yayılmasına engel ol-
mak için eller yıkanmalıdır.
El temizliğini su ve sabun 
ile yapabileceğimiz gibi al-
kol içerikli el antiseptikleri 
ile de yapabiliriz. Burada 
önemli olan nokta elleri-
mizde, parmak uçları, tırnak 
dipleri gibi temizlenmeyen 
bölge kalmamasına dikkat 
etmektir. İster su ve sabun 
ister antiseptik kullanalım 
en az 20 saniye boyunca 
ovalama hareketleri ile el 
hijyenini sağlayarak elleri-
mizin gerçekten temizlen-
diğine emin olmalıyız. Kapı 
kolları, elektrik - asansör 
düğmeleri gibi çok kişinin 
temas ettiği bölgelere do-
kunduktan sonra vücudu-
muza dokunmadan önce 
mutlaka az önce belirttiğim 
şekilde el hijyenini sağla-
malıyız. Ev ya da çalışma 
ortamında enfekte olduğu 
düşünülen yüzeyler sabunlu 
ya da deterjanlı su ile temiz-
lenmelidir. Zeminler, tuvalet, 
lavabo gibi özel dikkat is-
teyen alanlar temizlik son-
rası dezenfekte edilmelidir. 
Bunun için, etkili bir dezen-
fektan çamaşır suyu kul-
lanılmalıdır.  Hazırlanacak 
solüsyon için 100 ölçü suya 
1 ölçü çamaşır suyu yeterli 
olur. Pratikte 10 litre suya 
bir küçük çay bardağı çama-
şır suyu ile hazırlanabilir.

İnsanların toplu halde bu-

lunduğu ortamlar Virüsün 
yayılımı açısından en riskli 
alanlardır. ‘Evde kal’ çağrısı-
nın temelinde yatan neden 
budur. Bu yönde yetkililer 
bazı önlemler aldı ve al-
maya devam ediyor. Bizim 
vatandaş olarak görevimiz 
bu kurallara uymaktır. Çün-
kü Pandemi sırasında bi-
reylerin davranışları sadece 
kendisini değil tüm toplumu 
etkilemektedir. 

Sıklıkla karşılaşılan sorular-
dan biri de maske kullanımı 
ile ilgili. Tıbbi veya cerrahi 
maske adı ile bilinen mas-
keler Yeni Koronavirüsü de 
içeren bazı solunum hasta-
lıklarının yayılımını önle-
mede kullanılabilmektedir.  
Ancak unutulmaması gere-
ken nokta el yıkama başta 
olmak üzere diğer kişisel 
koruyucu önlemler atla-
nırsa, maske kullanımı tek 
başına yetersiz kalmaktadır. 
Maskenin yanlış yöntemle 
ve yanlış zamanda kullanıl-
ması hem yalancı güven his-
sine yol açmakta hem de bir 
maliyet doğurmaktadır. Ken-
dinizi hasta hissediyorsanız, 
öksürük gibi yakınmalarınız 
başladı ise mutlaka bir tıbbi 
maske takarak sağlık kuru-
luşuna başvurmanız gerekir. 
Böylelikle yakın çevreniz-
deki kişileri ve size bakım 
verecek sağlık personelini 
riske atmamış olursunuz. 

Doğru maske kullanımı 
nasıl olmalı?

Maskenin doğru takılmama-
sını da büyük bir sorun ola-
rak gözlemlemekteyiz. Mas-
ke üzerinde yer alan telli 
kısım burun üzerine oturtu-
larak yüzümüze göre ayar-
lanmalıdır. Bağcıklı maske-
lerde üst ve alt bağcıkları 
bağlamalıyız. Maskenin ağız 
ve burnu tam olarak kapattı-

ğından emin olmalıyız. Mas-
kemizi taktıktan sonra artık 
elimizle maskenin ön yü-
zeyine dokunmamalıyız. Çı-
karırken de aynı şekilde ön 
yüzeye dokunmadan lastik 
ya da bağcığından tutarak 
çöpe atmalıyız. Kullanılan 
maskenin yıkanarak tekrar 
kullanılması koruyucu özel-
liğini kaybedeceğinden do-
layı mümkün değildir. 

Tıbbi maskeden başka N95/
FFP2 adı ile bilinen bir baş-
ka maske türü daha vardır. 
Bu maske türünü sağlık 
çalışanları belli koşullarda 
kullanmalıdır. Hastadan so-
lunum yolu numunesi alma, 
entübasyon, bronkoskopi 
gibi hastanın solunum yo-
luna yönelik müdahalelerde 
bu maske türü kullanılma-
lıdır. Hasta olan ve öksüren 
kişilerin bu maskeyi kullan-
ması uygun değildir. Bu kişi-
ler tıbbi maske takmalıdır.  

Hastalığın tedavisi var 
mıdır?

Etkinliği tam olarak bilin-
mese de hastalığa karşı 
çeşitli ilaçlar kullanılıyor. 
Bunlara ek olarak hastalara 
şikâyetlerini azaltacak ve 
varsa bozulan organ fonksi-
yonlarını destekleyecek te-
daviler veriliyor. Aşı ve özel 
ilaç tedavilerine yönelik ça-
lışmalar devam ediyor.   

Hastanemizde 
enfeksiyon kontrolünü 
sağlamak için neler 
yapıyoruz?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
bilim kurulunun düzenledi-
ği rehber ve algoritmalara 
göre hasta yönetimi yapılı-
yor. Pandemiye yönelik ay-
lar öncesinden çalışmalar 
başladı. Hastanemize ait bir 

pandemi planı oluşturuldu. 
Hastaların nerede bakılaca-
ğı, yatacakları servis, gere-
ken malzemeler vs belirle-
nerek planlamalar yapıldı. 
Pandemi dinamik bir süreç 
olduğu için değişen koşul-
lara yönelik düzenlemeler 
yapılmaya devam ediyor. 
Öncelikle Hastanemizde 
hizmet veren tüm personele 
hastalık ve korunma yolları, 
işleyiş hakkında eğitimler 
düzenlendi. Aksama görü-
len yerlerde eğitim tekrarı 
ve birebir eğitimler yapıldı. 
Hastanenin çeşitli yerlerine 
hem personel hem hastalar 
için uyarıcı - bilgilendirici 
afişler asıldı.   

Hastaneye ilk başvuruda 
triaj denilen uygulama baş-
latıldı. Triajın kelime anla-
mı seçme, ayırmadır. Amaç, 
Covid-19 olabilecek hasta-
ları belirlenen sorular ile 
sorgulayıp, şüpheli vaka-
ları pandemi polikliniğine 
yönlendirmektir. Triaj ekibi, 
sorumlu hekim nezaretin-
de hemşirelerden oluşuyor.  
Mesai saatinden önce Has-
tanemizin giriş kapılarında-
ki yerlerini alan triaj ekip-
leri, kendilerini taramadan 
geçirerek işe başlıyor.  Ateş 
ölçümü ve hastalık belirti-
leri açısından kişiler sorgu-
lanıyor. Bu uygulama tüm 
hastane personeline de uy-
gulanıyor. Hastada Covid-19 
düşünülüyorsa, bir tıbbi 
maske takarak, güvenlik 
görevlilerimiz nezaretinde 
pandemi polikliniğine götü-
rülüyor. Poliklinikte değer-
lendirilen hastaya gerekli 
tetkikler yapılarak yatış veya 
ayaktan izlemine karar veri-
liyor. Yatışına karar verilen 
hasta pandemi için ayrılan 
klinikte özel odaya yatırılı-
yor.  
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SAĞLIK

Salgına karşı 
Hastanemizde ne tür 
önlemler aldınız?

Hastanemize ziyaretçi giriş 
çıkışlarını düzenlemek adına 
aylar önce bir karar alarak 
turnike ve kapı sistemleri 
kurduk. Bu sistemleri faa-
liyete geçirmemizin ardın-
dan bu döneme girdik. Bu 
sistemle Hastanemize giriş 
çıkışları kontrol altına almış 
olduk. Hastane olarak birçok 

kurumdan önce önlem alma-
ya başladık. Bu önlemlerden 
söz etmek gerekirse: Korona-
virüse karşı aldığımız önlem-
lerin başında hastanemizde-
ki refakatçi sayısını azaltmak 
geliyor. Gerçekten refakate 
ihtiyaç duymayan hastaların 
refakatçilerini serviste tut-
madık. Pandemi Komisyonu 
kurduk. Pandemi Eylem Pla-
nı oluşturularak dinamik bir 
şekilde sürekli güncelledik. 
Tüm anabilim dallarına yazı 

göndererek poliklinik hasta 
sayılarının pandemik sürece 
uygun şekilde asgari düze-
ye çekilmesini istedik. Tüm 
personel için esnek çalışma 
listeleri düzenledi. A Blok– D 
Blokve Öğretim Üyesi Blok-
ları girişlerine bir doktor ve 
2 hemşireden oluşan ekipler 
halinde triaj üniteleri kurul-
du ve çalışmaları düzenlen-
di. Triaj işlemlerinin belir-
lenen algoritmalara uygun 
olması için triajda çalışacak 

hekim ve hemşirelere Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı tara-
fından önce yüz yüze daha 
sonra online triaj eğitimle-
ri verildi. Burada her gelen 
hastanın ve tüm personeli-
mizin ateşi ölçülerek sorgu-
su yapılıyor. Burada hastalık 
belirtisi bulunanlar Pandemi 
Polikliniğine yönlendiriliyor. 
Bir hasta iki şekilde pande-
mi polikliniğine getiriliyor. 
Acil servisten ateş, öksürük 
nefes darlığı gibi şikâyeti 

Ü niversitemiz Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Öncü, Çin’in Vuhan kentinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkmasının 
ardından dünyayı kasıp kavuran Koronavirüse karşı hastanemizde aldıkları önlemlere dikkat çekti.

Üniversitemiz Hastanesi
Koronavirüs (Covid-19)

ile mücadeleye hazır
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olanlar ve hastanemizin gi-
rişlerinde bulunan triaj ala-
nından güvenlik ve sağlık 
personelimiz nezaretinde 
pandemi polikliniğine geti-
riliyor. Pandemi polikliniğine 
giden hastanın enfeksiyon 
hastalıkları alanında uzman 
hekimlerce sorgusu yapılıyor 
ve muayene ediliyor. Burada 
gerçekten Covid - 19 enfeksi-
yonu şüphesi varsa güvenlik 
ve sağlık personeli eşliğinde 
Hastanemiz içerisinde daha 
önce belirlediğimiz bir rota 
dâhilinde diğer hastalarla 
hiçbir teması olmaksızın ak-
ciğer filmi çektirmeye götü-
rüyoruz. 

“Covid - 19 şüphesi 
taşıyan hastalar için ayrı 
güzergâhlar oluşturduk”

Covid – 19 şüphesi taşıyan 
hastalarımızın diğer hasta-
larımızla temasını önlemek 
adına ayrı bir asansör tahsis 
ettik. Bu hastalarımız ayrı bir 
güzergâh üzerinden film çe-
kilmeye gidiyor. Burada ayrı 
bir röntgen cihazında sadece 
bu iş için görevlendirilmiş 
personelimiz var. Bu hastala-
ra eşlik edecek ayrı bir per-
sonelimiz var. Hastanemizin 
tamamen izole edilmiş en 
üst katlarını bu hastalara 
ayırdık. Şu anda Hastanemi-
zin 7. katındaki Dahiliye 2 
servisi ilk kullanılacak servis 

olmak üzere 6. kattaki Der-
matoloji – Genel Dahiliye 
servisi ve Endokrin - Nefrolo-
ji Servisleri pandemi servis-
leri olarak ayrıldı. Burada ya-
tan hastalar diğer katlardaki 
yataklara transfer edildi, bu 
katlarda personel, ekipman 
ve işleyiş planlaması yapıl-
dı. Çocuk hastalar için de 4. 
Kat Çocuk Cerrahisi - Çocuk 
Hastalıkları Kliniği boşaltıl-
dı ve bu kat Çocuk Pandemi 
Servisi olarak düzenlendi. 
Şüpheli hastalar bu servis-
lere yatırılıyor. Bu servisin 
ayrı görevli doktorları, ayrı 
görevli personeli, ayrı gö-
revli güvenlik elemanları var. 
Hastanemizde çalışan tüm 
personelimize Covid – 19 ile 
ilgili eğitimler veriyoruz. Yüz 
yüze ve sosyal medya üze-
rinden eğitim vererek ayrıca 
telefonlarına mesajlar gön-
deriyoruz. Bu konuda farkın-
dalığı arttıracak Sağlık Ba-
kanlığı ve Rektörlüğümüzün 
gönderdiği afiş ve broşürleri 
Hastanemizin her alanına 
asıyoruz. Kendi ihtiyacımız 
olan maske, yüz koruyucu 
siperlik ve dezenfektanımızı 
kendimiz üretmeye başladık. 
Hastalarımızın kullandığı 
güzergahlar sürekli dezen-
fekte ediliyor. FTR - Psikyatri 
ek binamızı komple boşalta-
rak hasta sayımızın artması 
durumunda orayı da izole 
olarak kullanıma açabilece-

ğiz. Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı’ndan (AFAD) 
olası tüm giriş çıkışları de-
netim altına almak için çadır 
istemi yaptık ve gelen çadır-
lardan 1 tanesini FTR – Psi-
kiyatri binası önüne kurduk. 
Toplamda 190 yatağı pande-
mi servislerinde kullanmak 
için ayırdık. Anestezi ve Re-
animasyon Yoğun Bakımdan 
2 yatak Sağlık Müdürlüğü 
ile görüşülerek, kesin Co-
vid-19 tanılı hastalar için 
ayırdık. Olası Covid-19 vaka-
larından alınacak solunum 
yolu örneklerinin bir ekip 
tarafından sadece pandemi 
servislerinde ya da pandemi 
polikliniklerinde, enfeksi-
yondan korunma ve kontrol 
önlemlerine uygun olarak 
alınmasını düzenledik. Olası 
hastalardan numune alımı, 
bu hastalardan çıkan tıbbi 
atıkların uygun şekilde ta-
şınması için taşıma ekipleri 
kurup bu ekiplere eğitim ve-
rilerek tatbikatlar yapıldı. Bu 
hastaların tıbbi atıklarının 
bertarafı için Aydın Büyük 
Şehir Belediyesi ile görüşe-
rek süreç düzenledik. Per-
sonellerin giysilerinin has-
tane içinde ayrı bir çamaşır 
makinesinde yıkanması için 
gerekli düzenlemeler yaptık. 
Salgın süresince hastaların 
sosyal yaşamları ile ilgili 
yaşanabilecek problemle-
rin önüne geçilebilmesi 
için Tıbbi Sosyal Hizmetler 
Birimimiz tarafından plan-
lamalar yapıldı. İl Sağlık 
Müdürlüğü ve Gençlik Spor 
Müdürlüğü ile görüşülerek 
talebi olan personellerimiz 
Üniversite Sosyal Tesisle-
rine ve Aydın KYK Öğrenci 
Yurduna yerleştirildi. 
Hastanemiz Covid -  19 sal-
gınıyla mücadele konusun-
da her yönüyle hazırdır. Triaj 
alanlarımızda hastalarımız 
tek tek sorgulanarak içeriye 
alınıyor. Hatta bizler dahi 

bu işlemlerden geçerek işi-
mizin başına geçebiliyoruz. 
Acil olmayan tüm ameliyat-
lar durduruldu. İhtiyacı olan 
hastalara poliklinik ve ame-
liyat hizmeti veriyoruz. Bu 
hastalarımız ile o hastaların 
birbirleriyle temasını önle-
yecek her türlü önlem alındı. 
İl Sağlık Müdürlüğümüzle 
koordineli çalışıyoruz. Ara-
mızda ortak bir ağ kurduk. 
Anlık olarak haberleşerek 
bilgi paylaşımında bulunabi-
liyoruz. Buradan kendilerine 
teşekkür ediyoruz.

Dünya ile 
kıyaslandığımızda alınan 
önlemler konusunda 
hangi noktadayız?

Dünya ile kıyaslandığımızda 
alınan önlemler konusunda 
iyi durumda olduğumuzu 
düşünüyorum. Olayın cid-
diyetini erkenden kavrayan 
ülkelerin başında geliyoruz. 
Bu noktada alınan önlemler 
noktasında iyi durumdayız. 
Avrupa kıtasında alınan ön-
lemlerden geride değiliz. 
İtalya ve İspanya’da drama-
tik bir durum yaşanıyor. Alı-
nan önlemler en başında sıkı 
tutulsaydı sonuçları böyle 
olmazdı diye düşünüyorum. 

Aydın genelinde 
Koronavirüs ile ilgili 
neler söyleyeceksiniz?

Aydın bölgesi için konuşacak 
olursak kısa bir süre sonra 
havaların ısınacak olması 
bizim için avantaj olabilir. 
Sıcaklık zarflı bir virüs olan 
koronavirüsün yaşam olası-
lığını azaltıyor. Ayrıca, sıcak 
havalarda insanlar kapalı or-
tamda daha az bulunup ha-
valandırması daha çok olan 
yerleri tercih edecek olmala-
rı virüs bulaşını azaltacaktır.  
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‘Şehitlerimize Vefa’ projesinin ilk etkinliği gerçekleşti
 Türkiye Cumhuriyeti 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından Gençlik Projeleri 
Destek Programı çerçeve-
sinde desteklenen, Nazilli 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Öğretim Görevlisi Evren 
Koç Kırdaş’ın koordinatör-
lüğünde Dış Ticaret Progra-
mı öğrencilerinden oluşan 
gençlik topluluğunun dahil 
olduğu,  Nazilli Bisiklet ve 
Doğa Sporları Kulübü (NAZ-
BİDOS)’un proje ortağı ola-
rak katıldığı “Şehitlerimize 
Vefa” isimli projenin ilk et-
kinliği, 8 Mart 2020 tarihin-
de gerçekleşti.

Nazilli MYO Öğretim Gö-
revlisi Evren Koç Kırdaş, 
Dış Ticaret Programı öğren-
cilerinden oluşan gençlik 
topluluğu, Nazilli Bisiklet 

ve Doğa Sporları Kulübü 
Başkanı Antrenör Özgür Öz-
kan ve yarışmalara katılan 
lisanslı bisiklet sporcuları 
ekibi ve gönüllü vatandaş-
ların katılımı ile gerçekle-
şen etkinlik kapsamında, 
Nazilli Eğriboyun Mezarlı-
ğı’nda bulunan Nazilli Şe-
hitliği ziyaret edildi. Ardın-
dan Atça’da bulunan Atça 
Şehitliği’ne gidildi. Burada 
yaşanan olaylar anlatılarak 
şehitlerimiz için dualar edil-
di ve çevre temizliği yapıldı.
Proje ile Nazilli’de üniver-
site eğitimi alan gençlerin 
bisiklet ve doğa sporları 
yoluyla çevreyi tanıması 
amaçlanıyor. Bu etkinlikler 
çerçevesinde bölgemizde 
bulunan şehitlikleri ziyaret 
ederek milli mücadele dö-
neminde yaşananları yerin-

de görmelerini sağlamak ve 
ziyaret edilen şehitliklerde 
çevre temizliği yaparak bu 
konuda farkındalık oluştur-
mak olduğu belirtildi.

Etkinliğin 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde olma-
sı nedeniyle bu özel günü, 

öncelikle şehit anneleri-
ne ve şehit eşlerine ithaf 
eden topluluk üyeleri, yapı-
lan faaliyetten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, 
projenin 2. etkinliğinin,  22 
Mart Pazar günü Köşk Kara-
tepe Şehitliği’ne yapılacağı-
nı ifade etti.

Charlesworth Yazar Çalıştayı gerçekleştirildi

 Üniversitemiz Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı tarafından “Kü-
tüphane Eğitimleri” kapsa-
mında düzenlenen “Char-
lesworth Yazar Çalıştayı,” 
11 Mart 2020 tarihinde 
Recep Tayyip Erdoğan Kü-

tüphanesi Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşti.

Charlesworth Author Ser-
vices Eğitimcisi Editör Dr. 
Gareth Dyke tarafından 
verilen eğitime, akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı.

Yazar çalıştayında, “Com-
mon scientific writing mis-
takes made by non-native 
English writers” (Ana dili 
İngilizce olmayan yazarlar 
tarafından yapılan genel 
bilimsel yazım hataları) ve 
“Branding as a researcher” 

(Araştırmacı olarak marka-
laşmak) konuları hakkında 
bilgi verildi.

Dr. Dyke, İngilizce maka-
leleri yazarken konunun 
İngilizce düşünülmesini, 
sık sık yazmaya çalışılma-
sını ve çevirilerde konu uz-
manlarıyla çalışılmasının 
hataları azaltacağını vur-
gulayarak editörlerin ma-
kaleleri reddetme konuları 
üzerinde bilgiler verdi.

Çalıştayda, Dr Gareth Dyke 
makale yazma, markalaşma 
ve yayın sürecini yönet-
mede editörlük yaparken 
karşılaştığı sorunları ve çö-
zümleri katılımcılarla pay-
laştı. Eğitim soru ve cevap-
ların alınmasıyla sona erdi.
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 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi tarafından düzenlenen 
“Asistan Uyum Programı”, 4 
Mart 2020 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde gerçek-
leşti.

Toplantı, Tıp Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Erdem Ali Öz-
kısacık, Dekan Yardımcıları 
Prof. Dr. Ayşe Fahriye Tosun 
ve Dr. Öğretim Üyesi Nazlı 
Gülriz Çeri, Başhekim Yar-
dımcısı Doç. Dr. Tolga Ünü-
var’’ın açılış konuşmalarıyla 
başladı.

Tıp Fakültesi öğretim ele-
manlarımız; Tıpta Uzmanlık 
Eğitim Kurulu (TUEK) tanı-
tımı, tıp etiği, hekimin ya-
sal sorumlulukları, iletişim 
becerileri, çalışan sağlığı 
ve iş güvenliği, kalite gü-
vence sistemi konularında 
asistanlara sunum yaparak, 
EBYS ve MİA kullanımı hak-
kında bilgi verdi.

Katılım ve teşekkür belge-
lerinin verilmesiyle prog-
ram sona erdi.

Asistan Uyum Programı gerçekleşti

Bozdoğan MYO’da Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı 
Paneli gerçekleşti

 Bozdoğan Meslek Yük-
sekokulunda (MYO) Yeşi-
lay Haftası dolayısıyla dü-
zenlenen “Sigara, Alkol ve 
Madde Bağımlılığı” konulu 
panel, 3 Mart 2020 tarihin-
de gerçekleşti.

Panele Bozdoğan Kayma-
kamı Sayın Yasin Ardıç, 
Cumhuriyet Savcısı Ali 
Ozan Soydan ve Zeynep 
Ülker, İlçe Emniyet Müdü-

rü Eşref Acar, İlçe Müftüsü 
Mehmet Sabancılar, Boz-
doğan MYO Müdürü Prof. 
Dr. Süleyman Aypak, aka-
demik ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı. 

Panelin açılış konuşmasını 
yapan Prof. Dr. Süleyman 
Aypak, konuşmasına İd-
lib’deki şehitlerimizi ana-
rak başladı. Bağımlılığın 
aslında bir hastalık duru-

mu olduğunu ve bu aşa-
maya kadar geçen sürecin 
psikolojide beş aşama-
da tanımlandığını ifade 
eden Aypak, aslında bu 
tip toplantıların bağım-
lılık seviyesinden önceki 
dört aşamada olanlar için 
daha faydalı olabileceğini 
ifade etti. Prof. Dr. Aypak, 
bağımlıların genellikle 
kullandıkları maddenin za-
rarlarını bildiklerini ancak 

fiziksel ya da ruhsal olarak 
kurtulamadıklarını, bu aşa-
mada profesyonel yardı-
mın daha etkili olabilece-
ğini söyledi. Panele dâhil 
olan kurum temsilcilerine 
teşekkür eden Aypak, bu 
çoklu bakış açısının konu-
nun farklı boyutları ile de-
ğerlendirilmesine imkân 
sağlayacağını ifade etti. 
     
İlçe Sağlık Müdürlüğünden 
Dr. Merve Abbak’ın “Ba-
ğımlılık Yapan Maddelerin 
Sağlık Açısından Sakınca-
ları”, İlçe Emniyet Müdür-
lüğünden Habip Tektaş’ın 
“Bağımlılık Yapan Madde 
Kullanımının Cezai İşlem-
leri”, İlçe Müftüsü Mehmet 
Sabancılar’ın “Dini Zaru-
retler Kapsamında Aklın 
Korunması”, Bozdoğan 
MYO Öğretim Görevlisi 
Nurdanur Tavlan Soydan’ın 
“Bağımlılık Yapan Madde 
Kullanımının Ekonomik Et-
kileri” hakkında konuşma 
yaptıkları panele, öğrenci-
ler yoğun ilgi gösterdi.
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 Üniversitemiz Bozdoğan 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
öğrencileri için Bozdoğan 
Kaymakamlığının organize 
ettiği yardım kampanyasına 
katkıda bulunan ilçe meslek 
örgütleri, sivil toplum kuru-
luşu temsilcileri ve şahıslara 
teşekkür için 27 Şubat 2020 
tarihinde tören düzenlendi.

Bozdoğan MYO Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen tö-
rene; İlçe Kaymakamı Yasin 
Ardıç, MYO Müdürü Prof. Dr. 
Süleyman Aypak, meslek ör-
gütleri, sivil toplum kurulu-
şu temsilcileri, kampanyaya 
dâhil olan kişiler ve basın 
temsilcileri katıldı.

Bozdoğan MYO Müdürü 
Prof. Dr. Süleyman Aypak 
“Bu organizasyonla 70 öğ-
rencimize maddi yardım, 20 
öğrencimize de bir dönem 
boyunca devam edecek ye-
mek yardımı ulaştı. Burada 
ulaşan sadece para ya da 
yemek gibi gözükse de as-
lında Bozdoğan halkının, 
esnafının sıcak ve şefkatli 
eli de öğrencimize dokundu. 
Farklı miktarlarda, imkanları 
ölçüsünde bu yardım kam-
panyasına duyarsız kalma-

yan tüm örgüt, kuruluş ve 
kişilere gönülden teşekkür 
ediyorum.” dedi. Öğrencile-
rin ilçeden güzel duygularla 
ayrılmasının ilçenin tanıtı-
mında önemli olduğuna ve 
öğrencilerin kültür elçileri 
olarak değerlendirilmeleri 
gerektiğine değinen Prof. Dr. 
Aypak, katılımcılara teşekkür 
ederek konuşmasını sonlan-
dırdı. 

Belge töreninde konu-
şan Kaymakam Yasin Ardıç 
“Önemli olan yapılan yar-

dımların miktarı değildi. 
Önemli olan başka şehir-
lerden gelen bu öğrenci-
lerimize Bozdoğanlıların 
misafirperverliğinin göste-
rilmesiydi. Bu projeyi başlat-
mamızdaki yegâne amacı-
mız yardımlaşma duygusunu 
geliştirmekti. Projede emeği 
geçen değerli sivil toplum 
kuruluşu temsilcilerimize ve 
Bozdoğanlı hemşehrilerime 
şahsım ve ilçem adına te-
şekkür ediyorum.’’ dedi.

Tören, Prof. Dr. Süleyman 

Aypak’ın, Bozdoğan İlçe Kay-
makamı Yasin Ardıç’a teşek-
kür plaketini, kampanyaya 
destek veren Bozdoğan Süt 
Birliği, Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası, Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi, Esnaf ve Sanat-
karlar Odası, Madran Avcı-
lık ve Atıcılık Doğa Sporları 
Derneği, Ayhan Süt Ltd. Şti. 
temsilcileri ile Ali Erkut, Ke-
mal Bozoğlu, İshak Akgün 
ve Osman Aydın’a teşekkür 
belgelerini vermesiyle sona 
erdi.

Bozdoğan, üniversite öğrencilerine sahip çıktı

Çalışma Hayatında Duygusal Emek Semineri serçekleşti
 Üniversitemiz Söke İş-

letme Fakültesinde düzen-
lenen “Çalışma Hayatında 
Duygusal Emek” adlı semi-
ner, 9 Mart 2020 tarihinde 
gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Söke Ticaret 
Odası Kadın Girişimciler Ku-
rulu Başkanı aynı zamanda 
Psikolojik Danışman olan 

Yasemin Ateş tarafından ve-
rilen seminere, İnsan Kay-
nakları Yönetimi öğrencileri 
başta olmak üzere fakülte 
personeli ve öğrencileri ka-
tıldı.

Seminerde, duygusal eme-
ğin çalışma hayatındaki gö-
rünümleriyle ilgili bilgi ve-
rilerek öğrencilerin soruları 
yanıtlandı.
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 Üniversitemiz Hastanesi 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
tarafından, toplum sağlığı-
nı korumak için düzenlenen 
Kişisel Bakım ve Hijyen Eği-
timleri, 6 Mart 2020 tarihin-
de Aydın Bahçeşehir Anao-
kulu, 9 Mart 2020 tarihinde 
Özel Değişim Kolejinde ger-
çekleşti.

Aydın Bahçeşehir Anaoku-
lunda hijyen konusunda ha-
zırlanan videonun izlenme-
sinin ardından Enfeksiyon 
Kontrol Komitesi Hemşirele-
ri Ayşe Ulus ve Hatice Ben-
lican çocuklara uygulamalı 
olarak el yıkamayı gösterdi. 
El yıkama alışkanlığının edi-
nilmesi ile pek çok önemli 
hastalığın önüne geçilebile-
ceğinin anlatıldığı etkinlikte, 
minikler doğru el yıkama 
tekniklerini öğrendi. 

Değişim Kolejinde ortaokul 
öğrencilerine eğitim veren 
Enfeksiyon Kontrol Komite-
si Hemşiresi Gülsün Özçelik 
sunumunda, kişisel hijyenin 
önemi, hastalıklardan ko-

runmak için nelere dikkat 
edilmeli, günlük temizlik 
uygulamaları, el yıkamanın 
önemi ve eller nasıl yıkan-
malı, ağız ve diş temizliği ko-
nularını anlatarak kişisel ba-
kım ve hijyenin çok önemli 
olduğunu vurguladı. Etkinlik 
çocuklardan gelen soruların 
cevaplanması ile sona erdi.

Çocuklara küçük yaşlarda 
hijyen bilinci kazandırarak 

enfeksiyona bağlı hastalıkla-
rı azaltmaya ve böylece daha 
sağlıklı nesiller yetiştirmeye 
katkıda bulunmayı hedefle-
yen Hastanemiz Enfeksiyon 
Komitesi Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Güliz Uyar Güleç, “Kü-
çük yaştaki çocukların algı-
ları daha açık ve çok kolay 
öğreniyorlar. Aile ve okulda 
öğretmenleri tarafından eği-
tim veriliyor ancak çocuklar 
yeni öğrendikleri bilgileri 

aile ve diğer arkadaşları ile 
de paylaşmaya hevesliler. 
Salgın hastalıkların fazlaca 
olduğu günümüzde el yıka-
ma başta olmak üzere kişisel 
hijyenin vurgulanmasının 
önemli olduğu düşüncesin-
deyiz. Hastanemiz olarak 
böyle projelerin içerisinde 
olmaya devam edeceğiz.” 
dedi.

Çocuklara kişisel bakım ve hijyen eğitimlerimiz devam ediyor

Buharkent’te geleceğin meslekleri konuşuldu
 Haydi Buharkent Üniver-

siteye projesi kapsamında 
5.’si düzenlenen Geleceğin 
Meslekleri konulu seminer, 
4 Mart 2020 tarihinde ger-
çekleşti.

Buharkent Meslek Yükseko-
kulu  (MYO) Müdürü Prof. Dr. 
Mesut Kırmacı’nın koordi-
natörlüğünü yaptığı etkinli-
ğe, Buharkent Belediye Baş-
kanı Mehmet Erol, Belediye 

Başkan V. Mehmet Çakmak, 
Buharkent İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sezgin Aykırı, Zira-
at Odası Başkanı Naim Öz-
damar, öğretim elemanları, 
ilçe müdürleri, öğretmenler, 
muhtarlar ve çok sayıda va-
tandaşın yanı sıra Buhar-
kent çok programlı lise öğ-
rencileri ve MYO öğrencileri 
yoğun ilgi gösterdi. 
Aydın İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Bilim Akademisi 
ve Tasarım Beceri Atölyeleri 
Merkezi Uzmanı Umut Işık, 
seminerde sanayi devrim-
leri ve içerisinde bulundu-

ğumuz sanayi 4.0 ve Japon-
ların üzerinde çalıştığı 5. 
Sanayi devrimi üzerine bilgi 
verdi. Ayrıca, seminerde ge-
lecekte revaçta olacak 20 
meslek tanıtıldı. 

Etkinlikte, Üniversite halk 
kaynaşmasının örneklerin-
den biri olan, Haydi Buhar-
kent Üniversiteye Projesi’nin 
kesintisiz devam etmesi ko-
nusunda taleplerin olması 
dikkat çekti. Buharkent Be-
lediyesi tarafından ikram 
edilen tavuklu pilav semi-
ner öncesinde ikram edildi.
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Didim MYO’da Gastronomi Söyleşisi gerçekleşti

 Üniversitemiz Didim 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
mezunlarından Mutfak 
Şefi Okan Öztürk ile Pas-
ta Şefi Murat Tütüncü, 10 
Mart 2020 tarihinde Didim 
MYO’da bir sunum gerçek-
leştirdi.

Moderatörlüğünü Didim 
MYO mezunlarından Öğr. 
Gör. Mehmet Taş’ın yaptığı 
söyleşi Didim MYO Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleşti. 
Radisson Blue Resort&Spa 
Çeşme’nin Pasta Şefi Murat 
Tütüncü, ‘’Kakao Çekirdeğin-

den Çikolataya’’ konulu su-
numu katılımcıların ilgisini 
çekti.

2010 yılı mezunlarımızdan 
olan KKTC Cratos Premium 
Mutfak Şefi Okan Öztürk de, 
öğrencilik yıllarından ve ka-

riyer sürecinden bahsederek 
önemli bilgiler paylaştı.

Söyleşi, teşekkür belgesi 
verilmesinin ardından top-
lu fotoğraf çekimi ile sona 
erdi.

Aşçılık Programı öğrencilerimiz başarılarıyla 
gururlandırıyor

 Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Aşçılık Programı öğrencileri, 29 Şubat  –  1 Mart 
2020 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen İnternational İstanbul Culinary Cup 
2020 Yarışması’na, başarılarıyla damga vurdu.

Aşçılar Derneği tarafından bu yıl 9.’su düzenle-
nen, ulusal ve uluslararası firmalarla birçok aşçıyı 
aynı çatı altında buluşturan etkinlikte, Öğr. Gör. 
Okan Umut Şimşek koordinatörlüğünde yarışan 
öğrencilerimiz 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Üniversite kategorisinde; Senem İrem Bozkurt 
kuzu tabağından 1 altın, Ahmet Çakırkaya kuzu 
tabağından 1 altın, Gülseren Türküncü tatlı taba-
ğından 1 altın, Alaattin Yıldırım balık tabağından 
1 gümüş madalya kazandılar.
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 Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü 
lisans öğrencileri tarafın-
dan sunulan dört farklı pro-
je önerisi, Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Ku-
rumu (TÜBİTAK) 2209-A – 
Üniversite Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında des-
teklenmeye hak kazandı.
Yürütücülüğünü Funda Ay-
lan’ın, danışmanlığını Dr. 
Öğr. Üyesi Fatih Mehmet 
Yılmaz’ın yaptığı “Stevia ve 
Kuru İncir ile Zenginleşti-
rilmiş Şeker İlavesiz Fonk-
siyonel Dondurma Üretimi” 
adlı projenin yardımcı araş-
tırmacıları, Gülşah Arı ve 
Özlem Bilgin.

Yürütücülüğünü Kardelen 
Demirci’nin danışmanlığını 
Arş. Gör. Ahmet Görgüç’ün 
yaptığı “Aronya (Aronia me-
lanocarpa) Meyvesinin Tep-

sili Kurutucu ile 
Kurutulmasında 
Ultrases Ön İş-
leminin Etkisi ve 
Kuruma Kine-
tiği ile Biyoak-
tif Bileşenlerin 
Değişiminin İn-
celenmesi” adlı 
projenin yar-
dımcı araştırma-
cısı Aylin Vayiç.
Yürütücülüğünü 
Asuman Karasü-
leymanoğlu’nun 
danışmanlığını 
Dr. Öğr. Üyesi 
Selda Bulca’nın 
yaptığı “Deve 
Sütünden Ay-
ran Üretiminde 
Transglutaminaz (Activa 
MP) Enziminin Kullanımı” 
adlı projenin yardımcı araş-
tırmacıları, Esra Keskin ve 
Öznur Öbak.

Yürütücülüğünü Fadime 
Nur Dal’ın danışmanlığını 
Dr. Öğr. Üyesi Selda Bul-
ca’nın yaptığı “Deve Sütün-
de Bulunan Laktoperoksi-
daz ve Lizozim Enzimlerinin 
Isıl İşlemle İnaktivasyonu 

ve Yoğurt Üretiminde Farklı 
Starter Kültürleri Üzerine 
Bu Enzimlerin Etkilerinin 
Belirlenmesi” adlı projenin 
yardımcı araştırmacısı Üm-
ran Gökçü.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin projesine 
TÜBİTAK’tan destek

Öğretim elemanımızın sosyal medya ile ilgili kitapları 
yayımlandı

 Üniversitemiz İletişim Fa-
kültesi Gazetecilik Bölümü 
öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. 

Ali Emre Dingin’in editör-
lüğünü üstlendiği “Sosyal 
Medya Eleştirel Bakış” ve 

“Disiplinlerarası Yaklaşımla 
Sosyal Medya” kitapları ya-
yımlandı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden 9 farklı 
üniversiteden 24 akademis-
yenin bölüm yazarlığı yaptı-
ğı kitaplardan “Sosyal Med-
ya Eleştirel Bakış” kitabında, 
sosyal medya ile kültür et-
kileşimi, sosyal medyanın 
gözetim sorunu, sosyal 
medya kullanımından kay-
naklı yalnızlık, mutsuzluk, 
adanmışlık, şiddet, nefret 
söylemi, etik ve insani de-
ğerlere bakış açısı farklı 
yaklaşımlarla tartışılıyor.  

“Disiplinlerarası Yaklaşım-
la Sosyal Medya” kitabında 
ise gazetecilik, medya, sağ-
lık iletişimi, siyasal iletişim, 
halkla ilişkiler, tanıtım, si-
nema gibi farklı alanlardan 
sosyal medya çalışmaları 
ele alınarak sosyal medya-
nın getirdiği yenilikler, yeni 
sosyal medya araçları, sos-
yal medyanın etkileri gibi 
konular üzerinde duruluyor.

Her iki kitapta farklı disip-
linlerden sosyal medyaya 
yönelik farklı bakış açıla-
rıyla bütünlükçü bir okuma 
fırsatı sunması öngörülüyor.
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ADÜ’de Kariyer 
Eğitimi 
gerçekleştirildi

 Üniversitemiz Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı tarafından ‘Kü-
tüphane Eğitimleri’ kapsa-
mında düzenlenen Kariyer 
Eğitimi, 5 Mart 2020 tari-
hinde Merkez Kütüphane 
Konferans Salonu’nda ger-
çekleşti.

Eğitim Koçu Hilal Çatak ta-
rafından verilen eğitime öğ-
renciler katıldı.

Kariyer eğitiminde “Başarılı 
bir Kariyer için Google’da 
Bulamadığınız Her Şey” 
temasıyla kişilerin ken-
di başarı basamakları için 
bizzat kendilerinin bir mu-
cize olduğunu kavramaları 
ve kendi kariyer planlarını 
yapmaları oyunlaştırılarak 
anlatıldı.

Eğitim süresince öğrenciler, 
kendilerini gerçekleştirme-
ye yönelik farkındalıklar ve 
pozitif kazanımlar elde etti. 
Eğitim, Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Daire Başkan V. 
Özden D. Faydalıgül’ün Eği-
timci Hilal Çatak’a teşekkür 
baelgesini vermesiyle son 
buldu.

 Korona salgını tedbirleri 
gereği Üniversitemiz Recep 
Tayyip Erdoğan Kütüphane-
si’nde canlı destek hizmeti 
başladı.
Koronavirüsü tedbirleri kap-
samında 16 Mart 2020  -  06 
Nisan 2020 tarihleri arasın-

da hizmete kapatılan Kütüp-
hanemiz, araştırmaların ve 
çalışmaların ara vermemesi 
adına başlayan çevrimiçi 
destek hizmeti ile soru, istek 
ve çalışmalara yardımcı ol-
mayı amaçlıyor. 
Çevrimiçi destek hizmetine, 

Kütüphane ana sayfasına gi-
rerek “ADÜ Kütüphane Canlı 
Destek” butonu ile ulaşmak 
mümkün. Ayrıca; kütüphane-
miz elektronik kaynaklarına 
uzaktan erişim hizmeti ile 
eğitim ve öğrenme ara veril-
memesi hedefleniyor.

Kütüphaneniz evinizde sizinle

Öğretim üyemiz ayın 
araştırmacısı seçildi

 Üniversitemiz Hemşire-
lik Fakültesi Dekanı, Tıp 
Fakültesi Radyoloji ABD 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yelda Özsunar Dayanır, Av-
rupa Birliği GliMR - COST 
Projeleri kapsamında 
ayın araştırmacısı seçile-
rek Üniversitemizin adını 
uluslararası platformda 

duyurdu.
Avrupa Birliği COST 
GliMR20 Projesinde Kısa 
Dönem Bilimsel Misyon 
Koordinatörü olarak görev 
alan Prof. Dr. Yelda Özsu-
nar Dayanır, proje kap-
samında Türkiye’den üç 
araştırmacı dâhil olmak 
üzere sekiz araştırmacıya 

dağıtılan burs desteğinin 
koordinasyonunu sağladı.

Okuyucuların üzerinde bulunan tüm kitapların süresi 13 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıl-
mıştır.
Söz konusu tarihlerde kütüphanemiz elektronik kaynaklarına uzaktan erişim hizmetinden 
yararlanabilirsiniz.

https://kutuphane.adu.edu.tr/vt.asp

Evden Erişim Proxy Ayarları için: https://kutuphane.adu.edu.tr/default.asp?idx=313830

Kütüphaneciye sor linki: https://cozummerkezi.adu.edu.tr/
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 Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından “2023 Eğitim 
Vizyonu” çalışmaları kapsa-
mında “Okul Dışı Öğrenme 
Ortamları” projesi ile hayata 
geçen “Okulum Aydın Proje-
si” kapsamında, Çakırbeyli 
Ortaokulu öğrencileri 10 
Mart 2020 tarihinde Üni-
versitemiz Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü koordi-
natörlüğünde kampüs ala-
nımızı gezerek çeşitli ince-
lemelerde bulundu.

Çakırbeyli Ortaokulu Müdür 
Yardımcısı Nalan Uğur ve 
okul öğretmenlerinin gö-
zetiminde Üniversitemizde 
ağırladığımız öğrenciler, Tıp 
Fakültesi, Spor Bilimleri Fa-
kültesi ve Teknokent’te in-
celemelerde bulundu. 

Spor Bilimleri Fakültesin-
de Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Reşat Kartal ve Öğretim 
Görevlisi Hüseyin Büyükço-
ban’ın bilgilendirdiği öğ-
rencilere, Fakülte olanakla-

rı ve öğrencilere sağlanan 
imkanlar anlatıldı. Tıp Fa-
kültesi Arş. Gör. Dr. Begüm 
İncedemir Ündey’in bilgi-
lendirdiği öğrencilere, Tıp 
Fakültesi laboratuvarları 
ve derslikler gezdirildi. Son 
olarak ADÜ Teknokent’te 
incelemelerde bulunan öğ-
rencilere Uzman Yasin Dan-
yal eşlik etti. Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesinde 
gerçekleştirdikleri gezinin 
öğrenciler için çok verimli 
geçtiğini ifade eden Çakır-
beyli Ortaokulu Müdür Yar-
dımcısı Nalan Uğur, Üniver-
sitemize, gösterdiği yakın 
ilgiden dolayı teşekkür etti. 

Proje kapsamında, 71 okul, 
“Okul Dışı Öğrenme” projesi 

kapsamında ziyaret edile-
cek. Öğrencilerin şehrin ta-
rihi, kültürel ve coğrafi bü-
tün zenginliklerini yerinde 
incelemeleri,  yerinde eği-
tim modeli ile bir farkında-
lık kazanmaları sağlanacak. 
Eğitimin niteliği ve kalite-
sinin arttırılması amacıyla 
başlatılan projeden, Aydınlı 
öğrenciler yararlanabilecek.

Ortaokul öğrencileri bakanlık projesi kapsamında 
kampüsümüzü ziyaret etti

İsabeyli İlk - Ortaokulunun Kütüphanesine kitap desteği
 Üniversitemiz akademik ve idari personeli, ki-

tap okuma alışkanlığının gençlerin sosyal ve kül-
türel gelişimleri açısından öneminin farkındalığı 
ile ilk ve ortaöğretim okullarına destek verdi.

Üniversitemiz Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulunda görevli Müzehher  Günyol, İsa-
beyli İlk - Ortaokulunun Kütüphanesine 4 binin 
üzerindeki kitap bağışı ile kütüphanenin gelişi-
mine katkı sağladı. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube 
Müdürü Latif Akgün’ ün katıldığı, Okul Müdürü 
Yalçın Peker ve okul öğretmenleri tarafından dü-
zenlenen bir törenle Şimşek tarafından Günyol’a 
plaket takdim edilerek desteklerinden dolayı te-
şekkür edildi.
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 Üniversitemiz Fen -  Ede-
biyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre 
Erdan’ın “Tisna, İlk Araştır-
malar ve Gözlemler” adlı ki-
tabı yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan’ın, 
Aliağa Belediyesi’nin des-
tekleriyle Ege Yayınları’ndan 
İstanbul’da basılan kitabın-
da,  Tisna Antik Kenti ile il-
gili 2018 yılından itibaren 
devam eden iki yıllık yüzey 
araştırmaları, çalışmaları ve 
buluntuları toplu olarak de-
ğerlendiriliyor.

Erdan, “Çalışmada Tisna’nın 
konumu ve coğrafi özel-
likleri, araştırma tarihçesi, 
bölgenin arkeolojik geçmi-
şi ile yapılan araştırmaların 
sonuçları değerlendirildi. Bu 
kapsamda yüzey araştırma-
larının sunduğu ilk sonuçlar, 
mimarisi, ölü gömme gele-
nekleri ve kutsal alanlarla 

ele alındı. Bunun yanında; 
Tisna Antik Kentinde tarım-
sal faaliyetlerle ilgili bulgu-
lar saptandı. Çalışmanın son 
bölümünde ise buluntular 
başlığı altında pişmiş top-
rak eserler, metal eserler ve 
diğer buluntular sunuldu. 
Çalışmanın en önemli veri-
lerinden biri de sonucunda 
yer alan detaylı resim, çizim 
ve haritalarla birlikte su-
nulan katalog bölümüdür. 
Gelecek yıllarda yapılacak 

araştırma ve kazılarla bir-
likte Tisna Antik Kentinin 
bölge arkeolojisi için çok 
önemli bulgu ve sonuçlar 
sunacağı düşünülüyor.” söz-
leri ile eser hakkında bilgi 
verdi.

İzmir ilinin Aliağa ilçesinde-
ki Tisna Antik Kenti ve yakın 
çevresi yüzey araştırmaları, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü’nün 

izinleri ve Üniversitemiz ile 
Aliağa Belediyesi’nin des-
tekleriyle 2018 yılından 
itibaren devam etmektedir. 
Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan 
başkanlığında, bir bilim eki-
biyle yürütülen arkeolojik 
yüzey araştırmaları daha 
önce literatürde az da olsa 
bilinen ancak yeri saptana-
mayan Tisna Antik Kentiyle 
ilgili arkeolojik verilere ula-
şılmasını sağlıyor.

Öğretim üyemizin 'Tisna, İlk Araştırmalar ve Gözlemler'  
adlı kitabı yayımlandı

Öğr. Gör. Dr. Derya Gürtaş Dündar’ın kitabı yayımlandı
 Üniversitemiz Aydın Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan 

Öğr. Gör. Dr. Derya Gürtaş Dündar’ın “Avrupa’nın Karanlık 
Zamanları: İşkence”  adlı kitabı, Mart 2020’de yayımlandı.

Orta Çağ Avrupa tarihi alanında çalışmalar yapan Öğretim 
Görevlisi Dr. Derya Gürtaş Dündar’ın internet ortamında 
da satışa sunulan kitabında; ortaçağ ve erken modern dö-
nemlerde cadılar, heretikler, tapınak şövalyeleri, fahişe, eş 
cinseller, yahudiler, bilim adamları vb. gibi birçok toplum-
sal gurubun kilise eliyle oluşturulan engizisyon tarafından 
uğradığı işkenceler ele alınıyor.  Engizisyon tarafından ya-
pılan işkencelerin nedenleri ve sonuçları ekonomik, sosyal, 
hukuki, mali ve sosyolojik süreçleriyle değerlendirilirken, 
bu süreçte kullanılan işkence aletleri ve işkence teknikleri 
hakkında da detaya inen bilgiler yer alıyor. Kitabın, tarih 
alanındaki çalışmalara önemli katkılar sunması amaçlanı-
yor.
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 Üniversitemiz Söke İş-
letme Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Kariyer Söyle-
şileri” etkinliği, Söke Kay-

makamı Tahsin Kurtbeyoğ-
lu’nun katılımıyla 27 Şubat 
2020 tarihinde Söke İşlet-
me Fakültesi Konferans Sa-

lonu’nda gerçekleşti. 
Söke İşletme Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Fatma Neval 
Genç’in öncülüğünde dü-

zenlenen etkinliğe, Fakülte 
Kamu Yönetimi Bölümü öğ-
rencileri başta olmak üze-
re öğrenciler, akademik ve 
idari personel katıldı.

Kariyerinde yaşadığı ilginç 
hikâyeleri öğrencilere ak-
taran Söke Kaymakamı Tah-
sin Kurtbeyoğlu, Söke’de 
öğrencilere yönelik yapılan 
faaliyetler hakkında bilgi-
ler verdi. Samimi bir sohbet 
havasında geçen söyleşide, 
öğrencilerin soru ve talep-
lerini de dinleyen Kurtbe-
yoğlu’na teşekkür belgesini, 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fat-
ma Neval Genç takdim etti.

Söke İşletme Fakültesi kariyer söyleşilerinde 
Kurtbeyoğlu’nu ağırladı

Öğrencimizin Projesine TÜBİTAK’tan 
destek

 Üniversitemiz Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü 2. sı-
nıf öğrencisi Beyza Hilal 
Ermiş’in proje yürütücü-
lüğünde hazırlanan  ‘Gıda 
Güvenliği Açısından Ka-
kaolu Keklerde Akrilamd 

Tehlikesinin Araştırılması’ 
isimli proje,  TÜBİTAK 2209-
A Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Desteği 
Programı kapsamında des-
teklenmeye hak kazandı.
TÜBİTAK 2209-A Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Proje-

leri Desteği Programı 2019 
yılı 2. dönem değerlendirme 
sonuçlarına göre desteklen-
meye hak kazanan projenin 
danışmanlığını Köşk Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Ayşe Demet Karaman ya-
pıyor.

Öğrencimizin yürütücülüğündeki proje TÜBİTAK 
tarafından desteklenecek

 Üniversitemiz Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2. sınıf öğ-
rencisi, aynı zamanda Biyoloji Topluluğu Başkanı Aleyna Serbest’in 
yürütücülüğünde hazırlanan “Batı Anadolu’da Doğal Olarak Yayılışa 
Sahip 3 Yapraklı Karayosunu; Grimmia pulvinata, Timmiella Barbu-
loides ve Orthotrichum Diaphanum’un Spor Üretim Kapasitelerinin 
Belirlenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK’ın 2209-A Üniversite Öğren-
cileri Araştırma Projeleri Programı kapsamında desteklenmeye hak 
kazandı. 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı’nın danışmanlığında hazır-
lanan projede, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) 
öğrencisi Tolga Alan ise yardımcı araştırmacı olarak görev alacak.



ADÜ HABER    MART 202036

ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

 Üniversitemiz Nazilli İk-
tisadi İdari Bilimler Fakül-
tesi (İİBF) Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi Bölümü 
(SBKY) 2. sınıf öğrencisi 
Nadir Can Sucu tarafından, 
Söke İşletme Fakültesi De-
kanı ve SBKY Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Fatma Neval Genç 
danışmanlığında hazırlanan 
proje, TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye hak kazandı. 
Nadir Can Sucu yönetimin-
de, Nazilli İİBF öğrencileri 
Demet Sakar ve Sera Var 
ile hazırlanan “Üniversite 
Öğrencilerinin Afet Bilinç 
ve Hazırlık Düzeyi: Aydın 

Adnan Menderes Üniversi-
tesi Nazilli İİBF Öğrencileri 
Üzerine Bir Araştırma” adını 
taşıyan proje ile üniversi-
te öğrencilerinin afetlere 
hazırlıklı olma, korunma ve 
afetlerle baş etme konula-
rındaki bilgi ve bilinç dü-
zeyleri ile farkındalıklarını 
ortaya koymak amaçlanıyor. 

Proje ile ayrıca afetlerin, 
özellikle de depremlerin 
sık yaşandığı aktif fay hat-
larının üzerinde yerleşmiş 
bulunan Aydın’da, depreme 
yönelik hazırlıkların önemi-
ne dikkat çekilmek isteniyor.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerinin TÜBİTAK 
başarısı

Psikolog Basri Göç öğrencilerle buluştu

 Üniversitemiz Didim Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) ve 
Didim Kent Konseyi iş birliği 
ile 12 Mart 2020 tarihinde 
düzenlenen etkinlikte, Psi-
kolog Basri Göç öğrencilerle 
buluştu.

Didim MYO Konferans Sa-

lonu’nda gerçekleşen etkin-
liğe, MYO Müdürü Öğr. Gör. 
Evrim Kamacı, Didim Kent 
Konseyi Başkanı Osman Ay-
yıldız, akademik personel ve 
öğrenciler katıldı.

Psikolog Basri Göç öğ-
rencilere hitaben, “Turizm 

sektöründe çalışmaya baş-
ladıktan sonra bir takım 
zorluklarla karşı karşıya ka-
lacaksınız. Muhatap olaca-
ğınız insanlar moral olarak 
sizi çok aşağı çekebilir. Siz-
ler motivasyonunuzu yük-
sek tutun.’’ sosyal medyanın 
gücüne de değinen Göç, 

“Sosyal medya hayatımızı 
esir almış durumda. Hayal-
lerimizi bile artık sosyal 
medya üzerinden kuruyo-
ruz.’’ dedi.
Etkinlik, Teşekkür Belgesi 
verilmesinin ardından top-
lu fotoğraf çekimi ile sona 
erdi.
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 Üniversitemiz İletişim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Turan Akkoyun, katıldığı 
etkinliklerle sosyal farkın-
dalık oluşturulmasına katkı 
sağladı.

Türk Kadın Çalıştayı’nda 
kadına dair her şey konu-
şuldu

Prof. Dr. Turan Akkoyun, 7 
Mart 2020 tarihinde dü-
zenlenen “Yüzüncü Yılında 
İlk Kadın Mitinginden Dün-
ya Kadınlar Gününe Türk 
Kadını Çalıştayı”na, çalıştay 
başkanı olarak katıldı.

Prof. Dr. Turan Akkoyun, 
Türk Milleti fertleri olarak 
tarihin en seçkin millet-
lerinden birinin mensubu 
olunduğunun altını çizdi. 
Türklerin tarih boyunca 
kendilerine has bir kültür 
geliştirip her aşamada ka-
dın ve erkek birlikte yürü-
düklerini belirterek, “Yüz 
yıl önce 10 Aralık 1919 ta-
rihinde Kastamonu’da ger-
çekleştirilen miting bunun 
en iyi örneklerinden biridir. 
Kastamonu mitingi 15 Ma-
yıs 1919’da İzmir’in işgali-
ne tepki olarak gerçekleşti-

rilen 16 Mayıs 1919 Şuhut, 
16 Mayıs 1919 Erzurum ve 
Mayıs ayı içerisinde Fatih 
Parkı, Sultan Ahmet, Üs-
küdar ve çeşitli yerlerdeki 
mitinglerin devamıydı. Ama 
ayrıydı, ayrılığı Türk kadı-
nı tarafından düşünülüp, 
planlanıp gerçekleştiril-
miş olmasından geliyordu.” 
dedi.

Merhum Gazeteci Saadet-
tin Aygen anıldı

Prof. Dr. Turan Akkoyun, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı ve Afyonkarahi-
sar İl Müdürlüğü’nün koor-
dinatörlüğünde, geçmişten 

günümüze basına değer 
katanları anmak amacıyla 
düzenlediği anma etkinlik-
lerinin ilkinde konuşmacı 
olarak yer aldı. 

Merhum Dr. Mehmet Saa-
dettin Aygen’in anısına ger-
çekleşen etkinlik, Aygen’in 
doğumunun yıldönümü 
olan 6 Mart 2020 tarihinde 
Afyonkarahisar Basın Yayın 
Derneği’nde (ABYD) gerçek-
leştirildi.

Anma etkinliğinde Türke-
li Gazetesi’nin kurucusu 
merhum Dr. M. Sadettin Ay-
gen’in hayatına dair bilgiler 
paylaşan Prof. Dr. Turan Ak-

koyun, 100 yılı aşkın bir za-
mandır Afyon basınına hiz-
met edenlerden seçtikleri 
100’den fazla isimden ilk 
etapta 40 tanesini belirle-
diklerini ifade ederek söz-
lerine başladı. 98 yıl önce 
6 Mart tarihinde dünyaya 
gelen Dr. Mehmet Sadettin 
Aygen’in doğum gününde, 
Afyonkarahisar basını adı-
na böyle bir çalışma başlat-
maktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 

Prof. Dr. Turan Akkoyun ko-
nuşmasında Dr. Mehmet 
Saadettin Aygen’in çalış-
maları, eserleri ve hayatı 
hakkında bilgi verdi.

Söke İşletme Fakültesinde kariyer söyleşisi düzenlendi

 Üniversitemiz Söke İşletme Fakültesinde 3 Mart 
2020 tarihinde Kariyer Söyleşileri kapsamında 
Bosphorus Shipping Agency İzmir Şube Müdürü Ümit 
İncirkuş öğrencilerle buluştu.

Türkiye’de ve dünyada konteyner taşımacılık sektörü 
hakkında bilgiler veren Ümit İncirkuş, alandaki kari-
yer fırsatlarından bahsetti. Öğrencilerin kendini sek-
töre hazırlamasında her alanda okumanın, yabancı dil 
bilmenin ve öğrencilik sürecinde bir işte çalışmanın 
altını çizen İncirkuş, sektörün genel işe alım süreci 
hakkında da bilgi verdi. 

Öğretim üyemiz farkındalık etkinliklerinde yer aldı
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 Üniversitemiz Karacasu 
Memnune İnci Meslek Yük-
sekokulu (MYO) ile Karacasu 
Belediyesi arasında düzen-
lenen tarihi konak evinin 
ortak kullanımına yönelik 
protokol imzalandı. 

Karacasu Belediyesi tarafın-
dan restore edilen Sarayaltı 
Caddesindeki tarihi Konuk 
Evi bir süre önce Belediyeye 
ait Karbel isimli şirket tara-
fından kiralanırken, buranın 
işletilmesinde Yüksekoku-
lumuzdan destek alınması 
yönünde protokol imzalan-
dı. Karacasu Belediye Baş-
kanı Zeki İnal ve Karacasu 
Memnune İnci MYO Müdürü 
Dr. Öğretim Üyesi Umut Tol-
ga Gümüş protokolü imza-
larken törende Yüksekokul 

Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. 
Dr. Esra Aksoy ve Öğr. Gör. 
Mehmet Taşdelen ile Turizm 
ve Otel İşletmeciliği Progra-
mı Öğretim Görevlisi İsmail 
Mert Özdemir de hazır bu-
lundu. 10 kişilik yatak kapa-
sitesine sahip bir butik otel, 
cafe, kahvaltı ve toplantı 
salonu olarak değerlendiril-
mesi planlanan konuk evin-
de ayrıca Yüksekokul Turizm 
ve Otel İşletmeciliği Bölümü 
öğrencileri uygulama yapma 
fırsatı bulacak.

Öğrencilerimiz uygulama 
yapacak

Karacasu Belediyesine ait 
geleneksel konuk evinin 
kurumların işbirliği ile ko-
naklama tesisi olarak işletil-

mesini amaçlayan protokol 
çerçevesinde, Yüksekokulda 
eğitim gören Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Programı öğ-
rencileri eğitimini aldıkları 
konuları konuk evinde uygu-
lama şansı bulacak. Protokol 
aynı zamanda gerekli insan 
kaynağı desteğini sağlama-
yı amaçlıyor. Öğrencilerin 
turizm sektörüne yönelik 

mesleki gelişimlerine katkı 
sunulurken akademisyenle-
rin ve belediye personelinin 
karşılıklı bilgi ve tecrübe 
paylaşımında bulunması 
da planlanıyor. Karacasu’ya 
gelen grupların konaklama 
ihtiyacını da karşılamayı 
amaçlanyan proje ile konuk 
evinde kahvaltı ve cafe hiz-
meti de verilecek.

Tarihi konuk evi için Karacasu Belediyesi ile protokol 
imzalandı

 Üniversitemiz Karacasu 
Meslek Yüksekokulunun 
(MYO) kuruluş aşamasında 
hizmet binasının yapımını 
üstlenen İnci Holding’e 12 
Mart 2020 tarihinde ziyaret 
gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz adına Rektör 
Danışmanı Hüseyin Turgut, 
Karacasu MYO Müdürü Dr. 

Öğr. Üyesi Umut Tolga Gü-
müş, Müdür Yardımcısı Öğr. 
Gör. Mehmet Taşdelen’den 
oluşan heyeti; İnci Holding 
AŞ ve Cevdet İnci Eğitim 
Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şerife İnci Eren, ailenin 
üçüncü kuşak bireyleri İnci 
Holding Yönetim Kurulu 
üyeleri Neşe Gök, Ece Elbir-
lik Ürkmez karşıladı. 

Karacasu’ya kazandırılan 
meslek yüksekokulunun, ku-
ruluşundan bu yana birçok 
gencimizi sektör için yetiş-
tirdiğini ifade eden Rektör 
Danışmanı Hüseyin Turgut, 
“Türkiye’nin nitelikli iş gü-
cüne, yetişmiş insan kaynağı 
kazandırma idealine, şehrin 
istikbaline hizmet için bir 
bütçe oluşturarak tasarrufta 
bulunmuş siz kıymetli hayır-
severlerle bir arada olmak-
tan dolayı çok mutluyuz. 

Ziyaretten ziyadesiyle mem-
nun olduklarını, Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir’in ekibini göndermiş 
olmasının vefa duygusunun 
bir göstergesi olduğunu 
belirten İnci Holding AŞ ve 
Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yö-
netim Kurulu Başkanı Şerife 
İnci Eren, “Bizlerin doğup bü-
yüdüğü topraklara bir vefa 

borcu var. Yıllar önce üstlen-
diğimiz bu misyon, yeni sos-
yal projelere atılmamızda 
bize büyük bir motivasyon 
oluşturdu. Vakıf üzerinden 
her yıl istikrarlı bir şekilde 
annemiz rahmetli Memnune 
İnci adına yaptırdığımız bu 
okulda, ihtiyaç sahibi öğren-
cilere burs veriyoruz. Ailenin 
3. kuşak bireylerine de, bü-
yüklerimizden gördüğümüz 
bu hassasiyeti sürdürmeleri-
ni tavsiye ediyoruz. Diyalog 
ve iş birliğini sürdürmek adı-
na Rektörümüzün gösterdiği 
vefa, bizleri tekrar motive 
etti. Duyarlılığından dolayı 
kendisine teşekkür ediyoruz. 
Karacasu’daki hemşehrileri-
mize, başta Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
olmak üzere Üniversite yö-
netimine ve tüm öğrencilere 
iyi dileklerimizi iletiyoruz.” 
dedi.

Karacasu MYO’dan vefa ziyareti
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 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi öğretim üyeleri tarafın-
dan düzenlenen 3. Gelenek-
sel Kermes, 12 Mart 2020 
tarihinde Tıp Fakültesi De-
kanlığı bahçesinde gerçek-
leşti.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin 
yararına düzenlenen kerme-
se; öğretim üyeleri, akade-
mik ve idari personel katıldı.
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Selda Şen; “Mum di-
bine ışık verir anlayışından 
hareketle öğrencilerimize 
destek olmak için bir araya 
geldik. Amacımız Tıp Fa-
kültesinde okuyan beş kız 
öğrencimize, 12 ay boyun-
ca 250’şer liradan oluşan 
bir burs vermek. Burs alan 

öğrencilerimizin isimleri 
sadece Dekanlık tarafından 
biliniyor. Kermesimiz çeşitli 
yiyecek ve yağlı boya tab-
lolarından oluşuyor. Burada 

satışa sunduğumuz her şey 
öğretim üyelerimiz tarafın-
dan destek amaçlı, el eme-
ğiyle yapıldı.” dedi.  

Öğretim üyelerinin hazırla-
dığı el işleri, yağlı boya tab-
lo ve yiyeceklerin sunuldu-
ğu kermes yoğun ilgi gördü.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin yararına kermes düzenlendi

 Üniversitemiz Anaokulun-
da çalışan tüm personele 
“COVID-19 virüsü, hastalığın 
belirtileri, bulaşma yolları, 
el hijyeni ve doğru el yıka-
ma teknikleri” konularında 
12 Mart 2020 tarihinde eği-
tim verildi. 

COVID-19 virüsü, hastalığın 

belirtileri, bulaşma yolları 
hakkında açıklayıcı bilgiler 
veren Dr. Öğr. Üyesi Güliz 
Uyar Güleç, “Salgınlarla mü-
cadelede iş büyük oranda 
toplumun kurallara uyma-
sına bağlıdır.  Sağlık otori-
telerinin koyduğu kurallara, 
kişisel hijyen ve önleme ku-
rallarına uymalıyız.’’ dedi. 

Enfeksiyon Kontrol Hem-
şiresi Gülsün Özçelik su-
numunda, “Doğru ve etkili 
el yıkamak, enfeksiyonları 
önlemede en etkili yöntem 
olarak kabul edilmektedir. 
Sosyal bir davranış biçimi 
olan el yıkamanın toplum 
sağlığının korunması ve 
sürdürülmesi açısından ol-

dukça önemlidir. El yıkama-
nın etkinliği;  el yıkamanın 
sıklığı, süresi, el yıkamada 
kullanılan ürünler vb. birçok 
faktöre bağlı olarak değiş-
mektedir. Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezi (Centers 
for Disease Control and Pre-
vention-CDC),  Dünya Sağlık 
Örgütü  (World Health Orga-
nization-DSÖ) gibi önemli 
sağlık otoriteleri tarafından 
rehberler bulunmaktadır.” 
dedi.

Etkin el yıkama aşama-
larının uygulamalı olarak 
gösterildiği eğitim, öğret-
menlerin ve çalışanların so-
ruları ile devam etti. Eğitim 
sonunda, el yıkama uygula-
malarının drama şeklinde 
çocuklara öğretilmesine ka-
rar verildi. 

Üniversitemiz Anaokulunda çalışan tüm personele 
eğitim verildi
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 Öğrenen ve öğreten bir 
kurum misyonuyla Üniver-
sitemiz, Taylor’s Üniversi-
tesi (Malezya) ve Monash 
Üniversitesi (Avustralya)  ile 
stratejik bir ortaklığa imza 
attı.  Üniversitemizin sahip 
olduğu insan kaynağı kap-
samında Taylor Üniversi-
tesi’nin; Üniversitemizden 
hizmet alarak ilgili Üni-
versitenin uzmanlık alanı 
dışındaki bir alanda iş ve 
süreçlerin gerçekleştirilme-
sine yönelik küresel ölçek-
te, Üniversitemizin kurum 
kimliğini ön plana çıkaran 
“stratejik ortaklık” niteliği 
taşıyor.

İlgili stratejik ortaklık Aydın 
Meslek Yüksekokulu (MYO)  
Pazarlama Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Fisun Yüksel 
tarafından, Multidisipliner 

bir yaklaşım içeren dokto-
ra araştırmasının değer-
lendirilmesi,   İngilizcenin 
düzeltilmesi, araştırmanın 
süreçlerine yönelik değer-
lendirmenin bölüm bazında 
raporlanması,   makro po-
litikaların geliştirilmesine 
katkı sağlayacak kurumsal 
önerilerin oluşturulması ve 
doktora sınav sürecinin yü-
rütülmesi, süreçlerini kap-
sıyor. Doktora sınav süreci 
Taylor Üniversitesi fakülte 
dekanının başkanlığında 
doktor adayının danışman-
ları, doktor adayı, Monash(A-
vustralya)  Üniversitesinden 
bir öğretim üyesi, ve Prof. 
Dr. Fisun Yüksel’in “ telekon-
ferans” yöntemi üzerinden 
katılımıyla uluslararası bir 
toplantı gerçekleşecek. 

Prof. Dr. Fisun Yüksel,  dış 

kaynak kullanımının farklı 
türleri olduğuna değinirken 
uzman temelli bilgi aktarı-
mını kapsayan bu stratejik 
ortaklıkta,  Üniversitemizin 
sunduğu eğitim - hizmet 
modellerinin farklı ve na-
dir görülen bir versiyonunu 

oluşturduğunu, bu saye-
de aktarılan bilginin örgüt 
kültürüne en hızlı ve en az 
emekle aktarımının sağlan-
dığını ve kurumsal bazda 
örgütsel davranış değişikli-
ğine yol açacağını vurgula-
dı.

Üniversitemiz uluslararası ortaklığa imza attı 

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Tarla Bitkileri Bölü-
mü, Tarla Uygulamaları II 
Dersi kapsamında 4 Mart 
2020 tarihinde düzenle-
dikleri etkinlikte, alanında 
deneyimli mühendisler ile 
öğrencileri buluşturdu.

Etkinlikte, KWS Türk Tarım 
Ticareti Tohumluk Firmasın-
dan Ziraat Mühendisi Arda 
Akçakoca ve Demir Tarım-
dan Ziraat Mühendisi Halil 
Demir; Tarla Bitkileri dör-
düncü sınıf öğrencilerine 
iş deneyimlerini aktararak, 

öğrencilerin mezun olduk-
larında tarım sektöründe 
karşılaşabilecekleri zorluk-
lar konusunda bilgi verdi. 

Kariyer günü kapsamında 
gerçekleşen söyleşide, yeni 
mezun olmuş bir ziraat 

mühendisinin kariyer baş-
langıcında neler yapması 
gerektiğine değinen Ziraat 
Mühendisi Arda Akçako-
ca, özel sektördeki çalışma 
koşulları hakkında bilgiler 
vererek, çalışma disiplinin 
önemine dikkat çekti. 

Ziraat Mühendisi Halil De-
mir ise, bir tarım bayisinin 
kurulması aşamasında ne-
lerin yapılması gerektiğini 
anlatarak, tarım bayisi ku-
rulduktan sonra oluşturula-
cak plan, program ve işleyiş 
hakkında bilgiler sundu. Et-
kinlikte, ziraat mühendisliği 
mesleğinde kariyer plan-
lamasının ne kadar önemli 
olduğu vurgulandı.

Ziraat mühendisliğinde kariyer planlamasının önemi 
konuşuldu
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 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesinde 200 sayılı Ay-
dın Tarım Kredi Kooperatifi 
Müdürü Yalçın Ongun ta-
rafından verilen “Tarımsal 
Üretimde Tarım Kredi Koo-
peratiflerinin Rolü ve Ziraat 
Mühendisliği İstihdamı” ko-
nulu bilgilendirme toplantı-
sı, 27 Şubat 2020 tarihinde 
gerçekleşti.

Ziraat Fakültesi öğrencileri 
ve öğretim elemanlarının 
katıldığı toplantıda, Yalçın 
Ongun ve uzmanlar tarafın-
dan Ziraat Mühendisi adayı 
öğrencilerimize kooperatif-
çilik, kooperatiflerin tarım 
sektöründeki etkisi, iştirak-

leri, personel yapısı ve yeni 
istihdamlardaki işgücü kri-
terleri gibi konularda bilgi-
ler aktarıldı. 

Toplantıda söz alan Ziraat 
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. 
İbrahim Gençsoylu, Aydın 
Tarım Kredi Kooperatifi ile 
yıllık bitkisel ve hayvan-
sal üretimden 2,5 milyon 
TL dolayında tarımsal ürün 
alışverişlerinin olduğuna 
dikkat çekti. Prof. Dr. Genç-
soylu,  Tarım Kredi ile ülke 
üretimine ve üreticisine 
önemli üretimler sağladık-
larını, önümüzdeki dönem-
lerde bu ilişkilerin daha da 
güçlenerek devam edeceği-

ni ifade etti. Panelin sonun-
da öğrencilerin sorularını 
yanıtlayan Kooperatif Mü-
dürü Yalçın Ongun’a Fakül-

te Dekanı Prof. Dr. İbrahim 
Gençsoylu tarafından plaket 
verildi.

Ziraat mühendisi istihdamında Tarım Kredi Kooperatifinin 
önemi konuşuldu

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi ev sahipliğinde, Zira-
at Mühendisleri Odası Aydın 
Şubesi Başkanı Mahmut Ne-
dim Barış’ın katılımlarıyla 
düzenlenen “Ziraat Mühen-
disliği ve İş Hayatı” konulu 
söyleşi, 11 Mart 2020 tari-

hinde gerçekleşti. 
Çok sayıda Ziraat Fakültesi 
öğrencisi ve öğretim ele-
manının katıldığı toplantı-
da, Fakülte Dekan V.  Prof. 
Dr. İbrahim Gençsoylu’nun 
açılış konuşmasının ardın-
dan sunumuna başlayan 

Mahmut Nedim Barış, bir 
ziraat mühendisinde olması 
gereken özellikler hakkında 
bilgiler paylaştı. Meslekteki 
tecrübelerini de aktaran Ba-
rış, Ziraat Mühendisi adayı 
öğrencilerimize kanun mev-
zuat ve tüzükler kapsamın-

da ziraat odalarının yapısı 
hakkında bilgiler verdi. 

Söyleşi, Ziraat Mühendisleri 
Odası Aydın Şubesi Başkanı 
Mahmut Nedim Barış’a te-
şekkür plaketi takdimi ile 
son buldu. 

‘Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı’ konulu söyleşi 
gerçekleşti
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 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi öğrencileri tara-
fından 2020 yılı Mart ayı 
içinde Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kuru-
muna (TÜBİTAK) sunularak 
destek alan proje sayısı 10’a 
yükseldi. 

Tarımsal Mücadele, Tarla 
Bitkileri Yetiştiriciliği ve Ta-
rımsal Biyoteknoloji alan-
larında destek veren TÜBİ-
TAK’a Ziraat Fakültesince 
sunulan toplam 10 proje 
desteklenmeye hak kazandı. 
Toplam 22 Ziraat Fakülte-
si öğrencisinin yürütücü-
lüğünde, Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 
Seher Benlioğlu, Prof. Dr. 
Ayhan Yıldız, Dr. Öğretim 
Üyesi Hüseyin Uysal, Dr. 
Öğretim Üyesi Emre Sevin-
dik, Dr. Öğretim Üyesi Yakup 
Onur Koca danışmanlığında 
hazırlanan projeler, TÜBİ-
TAK’tan başarıyla döndü. 

TÜBİTAK’ta elde edilen 
başarılardan dolayı proje 
danışmanı ve öğrencilerini 
tebrik eden Ziraat Fakülte-
si Dekan V. Prof. Dr. İbrahim 
Gençsoylu, projelerde yer 
alan öğrencilere ve danış-

manlarına çalışmalarında 
başarılar diledi. 

TÜBİTAK desteğinden 
yararlanacak projeler:

Bitki Koruma Bölümü öğ-
rencisi Özlem Asker tara-
fından yürütülen, danış-
manlığını Prof. Dr. Seher 
Benlioğlu’nun yaptığı, “Zey-
tinde Meyve Çürüklüğüne 
Neden Olan Alternaria spp. 
ile Mücadele”,

Bitki Koruma Bölümü öğ-
rencisi Uğur Bayrak tarafın-
dan yürütülen, danışmanlı-
ğını Prof. Dr. Ayhan Yıldız’ın 
yaptığı, “Aydın İli Tarım 
Alanlarından İzole Edilen 
Trichoderma spp.’nin Kavun 
Kömür Çürüklüğü Hastalığı 
ve Bitki Gelişimine Etkisi”,

Tarımsal Biyoteknoloji Bö-
lümü öğrencileri Alim Do-
ğan Çelik, Süheyl Beşkot, 
Hüseyin Titiz  tarafından 
yürütülen, danışmanlığını 
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin 
Uysal’ın yaptığı, “İn - Vitro 
Koşullarda İncir (Ficus Ca-
rica L.) Ağacının Çoğaltım 
Olanaklarının Araştırılması”, 
Tarımsal Biyoteknoloji Bö-

lümü öğrencileri Başak 
Akkaş, Hazal Erul, Saliha 
Topal tarafından yürütülen, 
danışmanlığını Dr. Öğretim 
Üyesi Emre Sevindik’in yap-
tığı, “Ege Bölgesinde Yayılış 
Gösteren Punica Granatum 
L. (Nar) Populasyonlarının 
Çekirdek (Nrdna) Its Bölge-
lerine Dayalı Moleküler Ka-
rakterizasyonu”,

Tarla Bitkileri Bölümü öğ-
rencileri Tuğba Nur Kaya ve 
Eray Yıldız tarafından yü-
rütülen, Danışmanlığını Dr. 
Öğretim Üyesi Yakup Onur 
Kocanın yaptığı, “Kurak Ko-
şullarının Farklı Oranlarda 
Yetiştirilen Alternatif Kinoa 
- mısır Üretim Sisteminde 
Tane Verimi ve Bitki Büyü-
me Parametreleri Üzerinde 
Etkisi”,

Hatice Delibay tarafından 
yürütülen “Ege Bölgesinde 
Yayılış Gösteren Yenidünya 
(Eriobotrya Japonica Lindl.) 
Popülasyonlarının (Cpdna) 
Trnl Intron Sekanslarına 
Dayalı Moleküler Genetik 
İlişkilerinin Belirlenmesi”; 
Seda Nur Gelir, Şelale De-
mircan, İbrahim Çiftçi tara-
fından yürütülen “Türkiye’de 

Yayılış Gösteren Chrysopht-
halmum Schultz Bıp. (Aste-
raceae) Cinsine Ait Türlerin 
Kloroplast (Cpdna) Ndhf 
(972f-1603r) Sekansına Da-
yalı Moleküler Sistematik 
Analizi”; Selin Gül Özdemir 
ve Eda Nur Çırak tarafın-
dan yürütülen “Aydın İlinde 
Yayılış Gösteren Teucrium 
Polium L. (Lamiaceae) Popü-
lasyonlarının Rapd Markir 
Tekniği Kullanılarak Genetik 
Çeşitliliğinin Belirlenmesi”; 
Deniz Karakoyun, Fatih Bor-
han, İbrahim Mert Güldere 
tarafından yürütülen “Aydın 
Ekolojik Koşullarında Yayılış 
Gösteren Vitex Agnus-Cas-
tus L. (Hayit) Bitkisinin Çi-
çeklerinden Elde Edilen 
Uçucu Yağların Kimyasal 
İçeriğinin Belirlenmesi” ve 
Funda Büyük, Nilüfer Ayhan, 
Berşah Taşkıran tarafından 
yürütülen “Phaseolus Vulga-
ris L. X Phaseolus Coccineus 
Lam. (Fasulye) Türler Arası 
Melezlerinde Primitif Zi-
gotik Embriyoların Kültürü 
İçin En Uygun Embriyo Ya-
şının Belirlenmesi” başlıklı 
projeler TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye hak kazandı. 

Ziraat Fakültesi öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
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Gecesini Gündüzüne 
Katıp, Sabır ve 

Fedakarlıkla Görevlerini 
Yerine Getiren Tüm 

Sağlık Çalışanlarımıza 
Teşekkürlerimizi 

Sunuyoruz.

Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR
Rektör
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              ATANANLAR BİRİMİ ANA BİLİM DALI UNVANI
KARTAL BERKAY GÜRKAN TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

FATMA NUR ERDEN TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

BÜŞRA BAŞOĞLU TIP FAKÜLTESİ KADIN HAST.VE DOĞUM ARŞ.GÖR.

MÜGE AYANOĞLU TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

EMİNE SOYBAŞ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ARŞ.GÖR.

EZGİ OKUYUCU TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ARŞ.GÖR.

EBRU ERGÜN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEDODONTİ ARŞ.GÖR.

GÜLÇİN ARSLAN SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖĞR.GÖR.

SANİYE SEDA SEVİM NAZİLLİ SAĞLIK HİZM.MYO. YAŞLI BAKIMI ÖĞR.GÖR.

PELİN TİKBAŞ NAZİLLİ SAĞLIK HİZM.MYO. EVDE HASTA BAKIMI ÖĞR.GÖR.

GONCA KÜÇÜK AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA ÖĞR.GÖR.

EZGİ BÜYÜKÇOBAN NAZİLLİ İKT.VE İDR.BİLM.FAK. ÜRETİM YÖN.VE PAZ. ARŞ.GÖR.

ÖZGE BARDAKÇI VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ÖĞR.GÖR.

TAHİR ÖZALP VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ÖĞR.GÖR.

BATUHAN YILDIRIM AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ İKT.GEL.VE ULUSL.İKT. ARŞ.GÖR.

ABDÜLHAMİT ÖZGÜN BİRKALAN AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE TEORİSİ ARŞ.GÖR.

KÜRŞAD ATALAY AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMİ ARŞ.GÖR.

SEVİNÇ ZEYNEP KAVRUK SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ ARŞ.GÖR.

SEDA EREN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET ARŞ.GÖR.

MEHMET TAŞ DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK ÖĞR.GÖR.

DERYA IŞIK ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU TAPU VE KADASTRO ÖĞR.GÖR.

NURAY GİDER AYDIN SAĞ.HİZM.MYO. ANESTEZİ ÖĞR.GÖR.

DERYA DÜNDAR AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR.GÖR.

FATMA GÜLTEN İLAVLI BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞR.GÖR.

HASAN HÜSEYİN KART FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KATIHAL FİZİĞİ DOÇENT

MUSTAFA SARICA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI DOÇENT
MUSTAFA TİMUR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DR.ÖĞR.ÜYESİ
ADNAN KASMAN AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT TEORİSİ PROFESÖR

Atananlar2020
Şubat

            AYRILANLAR BİRİMİ UNVANI NEDENİ
AYDIN ONGAN AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR.GÖR. EMEKLİ
BEDRİYE TUĞBA KARAASLAN SAĞLIKBİLİMLERİ FAKÜLTESİ DOÇENT NAKLEN
GÜL DİNÇ ATA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DR.ÖĞR.ÜYESİ NAKLEN
YUSUF KURTULMUŞ TIP FAKÜLTESİ DOÇENT NAKLEN
NİLAY TUĞÇE IŞIK BAYAR TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. NAKLEN
CANSU ŞAHİN TIP FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR. İSTİFA
AYTEKİN GÜÇLÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ MEMUR Nakil
NESLİŞAN ÖZLÜ SAĞ.KÜL. VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİŞ TABİBİ Emeklilik
EVREN ÇEMREK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Nakil
DİDEM GÜNEŞ KAYA UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYETİSYEN Nakil

Ayrılanlar2020
Şubat
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