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Sevgili Arkadaşlar,

Tüm dünya, içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisin-
de Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 pandemisiyle 
mücadele ederken salgın, dünyanın en gelişmiş ülkeleri-
nin sağlık sistemlerini ciddi bir sınavdan geçirdi. Ülkemiz, 
diğer ülkelere kıyasla salgından daha az etkilendi. Sağlık 
Bakanlığımızın aldığı tedbirleri hayata geçiren Üniversite-
mizde, bu sancılı süreci en az kayıpla atlatmak için çalış-
malarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. 

Bu süreçte her şeyin en iyisini hak eden ülkemiz ve mil-
letimiz için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Cum-
huriyetimizin ilk sanayileşme hamlelerinden Ata yadigâ-
rı Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasına yeniden hayat 
vermek adına restorasyon protokolleri imzaladık.  Açılışı 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Ekim 1937 tarihide 
gerçekleştirilen Sümerbank Basma Fabrikası, üretimde 
bulunduğu süreç boyunca kurulduğu bölgenin sosyo-eko-
nomik ve kültürel yapısına derinden olumlu izler bırak-
mıştır. Fabrika aynı zamanda ülke ekonomisine ve gayri safi millî hasılaya da büyük katkı sağlamıştır. Bu 
tarihi mirasımızın restorasyon projesi, sadece Üniversitemize değil, Nazilli ve Aydın kentine de büyük değer 
katacaktır. Öncellikli olarak Basma Fabrikası alanının zamanında Üniversitemize geçmesinde yoğun gay-
retleri bulunan Özelleştirme İdaresinden Sorumlu Devlet Eski Bakanı Sayın Yüksel Yalova’ya şükranlarımı 
sunuyorum. Ayrıca yapılacak olan restorasyon projesine katkısı olan Aydın Milletvekili Sayın Bekir Kuvvet 
Erim’e teşekkürlerimi iletir, REYSAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş Döven’e şahsım ve 
kentimiz sakinleri adına, Ülkemiz değerlerine yönelik ilgisinden dolayı minnettarlığımızı bildiririm. Bu pro-
tokol, ülkemize, kentimize, Nazilli’ye, Üniversitemize hayırlı uğurlu olsun.

Yükseköğretim kurumlarındaki özel gereksinimli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel 
faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla dü-
zenlenen ve Üniversitemizin de ödül aldığı Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi ‘Mekânsal Erişilebilirlik Bayrağı’ anlamına 
gelen Turuncu Bayrak Ödülü’nü aldı. 2018 yılında başlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül töreninde 
Üniversitemizi ve Aydın’ı gururlandıran Üniversitemiz Kütüphanesine verilen ‘Turuncu Bayrak Ödülü’ Türki-
ye’deki 203 üniversite içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin de bulunduğu 4 üniversite kütüpha-
nesinde bulunuyor. Önümüzdeki yıl Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, eksiklerini tamamlamasının ardından 
Turuncu Bayrak Ödülünü alacak.  Eğitim Fakültesi yeni binasının özel gereksinimli bireylerin eğitim ortam-
larına ulaşabilmeleri için uygun fiziksel şartlara sahip olduğu bu ödülle tescillenmiş olacak.

Üniversitemiz Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasına girme gayreti ile çalışmaya, üretmeye ve ilerlemeye 
devam edecek. 

Sevgiyle kalın.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

REKTÖRÜMÜZDEN
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Protokol Törenine; Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir’in yanı 
sıra Aydın Milletvekili Bekir 
Kuvvet Erim, Nazilli Kay-
makamı Sedat Sırrı Arısoy, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 

Doç. Dr. Mehmet Umut Tun-
cer, Nazilli Belediye Başkanı 
Engin Kürşat Özcan, REY-
SAŞ Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı Durmuş Döven, 
akademik ve idari persone-
limiz katıldı.

“Burası çok değerli ve 
manevi anlamı yüksek bir 
bölge”

Üniversitemizin Aydın’ın 
birçok yerleşim biriminde 
yükseköğretim faaliyetle-

rinde bulunduğunu ve bu 
yerlerin sosyo-ekonomik ve 
kültürel gelişimine büyük 
değerler kattığını belirten 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Nazilli Sümerbank Basma 

Tarihi mirasımız 
Sümerbank
Basma Fabrikası küllerinden
doğacak

Sümerbank Basma Fabrikası İdare Binası Sinema Salonu, Giriş Kapısı Restorasyon Protokolü ve Aydın 
ili, Yenipazar ilçesi Orthosia Antik Kenti ve Nazilli İlçesi Mastaura Antik Kenti Arkeolojik Yüzey 
Araştırması Çalışmalarına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü 22 Haziran 2020 

tarihinde Sümer Kampüsünde imzalandı.
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Fabrikası’nın 2000  yılında 
Üniversitemize özelleştiril-
diğini ifade etti. Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Özelleştir-
me İdaresinden Sorumlu 
Devlet Eski Bakanı Sayın 
Yüksel Yalova’nın katkılarıy-
la fabrikanın üretim tesis-
leri ile idarî ve sosyal bina-
larının bulunduğu 230 bin 
m2’lik alan Üniversitemize, 
fabrikanın karşısındaki 170 
bin m2’lik alan ise Nazilli 
Belediyesi’ne özelleşmiştir. 
Üniversitemize bu kampüsü 
kazandıran Bakanımız Sayın 
Yüksel Yalova’ya teşekkürü 
borç bilirim. Üniversitemiz 
bu yeri günümüzde Nazilli 
Sümer Kampüsü olarak kul-
lanmaktadır. Sümer Kam-
püsümüzde Nazilli Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulu ile Nazilli Meslek 
Yüksekokulu bulunmakta ve 
bu birimlerde yaklaşık 2 bin 
öğrenci eğitim görmektedir. 
Bu alanı aktif hale getirmek 
için çalışıyoruz. Burası çok 
değerli ve manevi anlamı 
yüksek bir bölge” dedi.

“Nazilli Sümerbank, 
Türkiye’nin endüstriyel 
mirasıdır”

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
üretimde bulunduğu süreç 
boyunca kurulduğu böl-
genin sosyo-ekonomik ve 
kültürel yapısına derinden 
olumlu izler bırakan fab-
rikanın aynı zamanda ülke 
ekonomisine ve gayri safi 
millî hasılasına büyük katkı 
sağladığının altını çizerek 
“İnanıyorum ki gerçekle-
şecek restorasyon projesi, 
sadece Üniversitemize de-
ğil, Nazilli ve Aydın’a büyük 
değer katacaktır. Bu projeye 
katkısı olan Milletvekilimiz 
Bekir Kuvvet Erim’e derin 
teşekkürlerimi sunar, REY-

SAŞ Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sayın Durmuş 
Döven beyefendiye, şahsım 
ve kentimiz sakinleri adına, 
Ülkemiz değerlerine yönelik 
ilgilerinden dolayı şükran-
larımızı bildiririm. Bu pro-
tokol Ülkemize, Kentimize, 
Nazilli’ye ve Üniversitemize 
hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“Öğrencilerin ‘İşin içinde’ 
yetişmesi çok kıymetli”

Eğitimle üretimin iç içe 
geçmesi gerektiğini ifa-
de eden Aydın Milletvekili 
Bekir Kuvvet Erim ise öğ-
rencilerin işin içinden ye-
tişmesinin çok kıymetli bir 
yatırım olduğunu ifade ede-
rek “Öğrencilerimizin pratik 
yaparak mezun olması çok 
daha anlamlı. Bu kapsamda 
Üniversitemizin çalışmala-
rını önemsiyorum. REYSAŞ 
Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Durmuş Dö-
ven’in verdiği destekler çok 

kıymetli, Sümerbank Basma 
Fabrikasını İlimize kazan-
dırmak bizler için oldukça 
anlamlı. Hepimize hayırlı 
olsun. Burası Nazilli için bir 
tarihi miras. Bu mirasa sahip 
çıkmak çok önemli, ayrıca 
antik kentler bakımından 
Aydın bir cennet. Burada 
yapılacak çalışmalar için 
de bakanlığa sunduğumuz 
5 projeden 4’ü kabul edildi. 
Nazilli yine lojistik merkezi 
olma yolunda önemli adım-
lar atıyor. İnşallah bunları el 
ele vererek sonuca ulaştıra-
cağız” dedi.
 
“Türkiye’nin gurur duyacağı 
bir alan olacak”

REYSAŞ Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Durmuş Dö-
ven, Sümer Basma Fabrika-
sı’nın duygusal anlamının 
büyük olduğunu belirterek 
alan üzerinde çalışmalarının 
başladığını ve bu konuyu 
oldukça önemsediğini ifade 

etti. Döven açıklamasında; 
“Alandaki çalışmalar bitti-
ğinde göreceksiniz hayal-
lerinizin çok daha üzerinde, 
Türkiye’nin gurur duyacağı 
bir tesis olacak. Burası sanat, 
kültür ve turizm alanı hali-
ne getireceğime söz veriyo-
rum. Burada bulunanlardan 
buraya çok iyi bakmalarını 
istiyorum. Bittiğinde hayal 
ettiğinizden bile daha güzel 
olacak. Pandemi döneminde 
300 kadar tablo ve heykel 
satın aldım. Burada sergi-
leyeceğimiz materyaller de 
hazır. Beni tanıyanlar bilir, 
aceleciyimdir; hemen vakit 
kaybetmeden çalışmaları-
mızı yapıp sonuca ulaşaca-
ğız. Aydın Nazilli’den bir ev 
de satın aldım, artık burada 
daha çok bulunacağız. Aydın 
için ve Ülkemiz için hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.
Protokol konuşmalarının 
ardından, taraflar arasında 
imza töreni gerçekleşmesi 
ile program sona erdi.
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Pandemi sürecinde video 
konferans yöntemiyle ger-
çekleşen törende Aydın 
Adnan Menderes Üniversi-
tesi Recep Tayyip Erdoğan 
Engelli Dostu Kütüphane-
si ‘Mekânsal Erişilebilirlik 
Bayrağı’ anlamına gelen Tu-
runcu Bayrak Ödülü’nü aldı. 

2020 Engelsiz Üniversiteler 
Ödül Töreni’ne Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Yük-
sek Öğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç, YÖK Engelli Öğrenci 
Çalışma Grubu Yürütücü-
sü ve YÖK Yürütme Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak 

Tufan, YÖK Yürütme Kurulu 
üyeleri ve rektörler katıldı. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. 
Yekta Saraç, Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) tarafından kü-
resel salgın olarak ilan edi-
len içinde bulunduğumuz 
olağanüstü durum nedeniy-
le geçen yıl YÖK’te yüz yüze 
gerçekleştirilen töreni bu yıl 
dijital ortamda düzenledik-
lerini belirtti.

203 üniversite arasında 
sadece 4 üniversitede var!

2018 yılında başlayan ve 
bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
ödül töreninde Üniversite-

mizi ve Aydın’ı gururlandı-
ran Üniversitemiz Kütüp-
hanesine verilen ‘Turuncu 
Bayrak Ödülü’ Türkiye’deki 
203 üniversite içinde Aydın 
Adnan Menderes Üniver-
sitesinin de bulunduğu 4 
üniversite kütüphanesinde 
bulunuyor.

Bu yıl Kütüphane, seneye 
Eğitim Fakültesi…

2019 yılında başlayan aday-
lık sürecinin ardından bu yıl 
‘Turuncu Bayrak’ ödülünü 

alan Üniversitemiz Kütüp-
hanesinden sonra Eğitim 
Fakültesi de bu yıl adaylık 
sürecine dâhil oldu. Yeni 
binasına 2019-2020 Aka-
demik yılında taşınan Üni-
versitemiz Eğitim Fakültesi,  
Turuncu Bayrak Ödülünü 
eksiklerini tamamlamasının 
ardından alacak.  Eğitim Fa-
kültesi yeni binasının özel 
gereksinimli bireylerin eği-
tim ortamlarına ulaşabil-
meleri için uygun fiziksel 
şartlara sahip olduğu bu 
ödülle tescillenmiş olacak.

Engelsiz ADÜ, Turuncu Bayrak 
Ödülü’ne layık görüldü

Yükseköğretim kurumlarındaki özel gereksinimli 
bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara 
ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri 

konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları 
yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Üniversitemizin 
de ödül aldığı Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni, 24 
Haziran 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. 

Rektörümüzün yolsuzlukla 
mücadelesi ulusal basında

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in 
oluşturduğu yolsuzluk timi, 
hastaların tedavisinde kul-
lanılan ultrason cihazı parça 
tedariğinde yapılan usulsüz-
lüğü ortaya çıkardı. Tek kul-

lanımlık parçaların dezen-
fekte dilerek sanki yeniymiş 
gibi tekrar tekrar satıldığı ve 
bu yöntemle devletin 500 
bin liralık zarara uğratıldığı 
belirlendi, firma hakkında da 
suç duyurusunda bulunuldu 

ve hiç bir ödeme yapılmadı.
Tebdili kıyafetle Üniversite-
mizin farklı birimlerinde de-
netlemelerini sürdüren Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, orta-
ya çıkardığı bu yolsuzluğun 
ardından Yeni Asır, Hürriyet, 
Milliyet, Yeni Şafak, Yenigün 
gibi ulusal basın-yayın or-
ganında yer alırken haber de 
sosyal medyada geniş yankı 
buldu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
Üniversitemiz Hastanesinde yapılan yolsuzluğu ortaya 
çıkarmasının ardından yolsuzluk ile mücadelesiyle 

ulusal basında yer aldı.
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Veda ziyaretinde; Rektör Yar-
dımcılarımız Prof. Dr. Mehmet 
Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve 
Prof. Dr. Cumali Öksüz ile Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Erdal 
Meşe de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade eden Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, görevi süre-
since Aydın iline sağladığı 
katkılardan dolayı Vali Ya-
vuz Selim Köşger’e teşekkür 
ederek İlimizin kalkınmasına 
yönelik ikili iş birliğinin ge-

liştirilmesi ve projelerin ha-
yata geçirilmesi için Üniver-
sitemize verdikleri destekten 
dolayı  şükranlarını sundu. 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir,  
bilim yuvası olan üniversite-
lerin üretilen bilginin sahaya 
yayılması, itici ve geliştirici 
güç olarak topluma ışık tut-
ması bakımından önemli 
misyonu olduğuna dikkat çe-
kerek vatandaşların bu bilgi-
den istifade etmesi için tüm 
paydaşların bir arada olduğu 
projelere hayat vermeye de-

vam edeceklerini söyledi.
En kıymetli unsurun insan 
olduğuna dikkat çeken Vali 
Yavuz Selim Köşger, “Her za-
man söylediğimiz bir şey var, 
ülkemizin en büyük zengin-
liği insan sermayesidir. İn-
san sermayesini en nitelikli 
hale getirmek ve onu zararlı 
alışkanlıklardan uzaklaştırıp 
sportif ve kültürel faaliyetle-
re yönlendirerek daha dona-
nımlı hale getirmek için dev-
letin bütün kurumları gayret 
içindeyiz. İnsan sermayesi 
konusunda en önemli etken-

lerden biri de Üniversitemiz. 
Üniversitemizin akademik 
katkılarını alarak insan ser-
mayesini daha nitelikli hale 
getiren projeler üretmeye 
çalıştık. Bundan sonraki sü-
reçte de Aydın ve ADÜ, iş 
birliği içinde çalışmalarına 
devam edecektir.” dedi.
Ziyaret, Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’in, yeni görevinde 
Vali Yavuz Selim Köşger’e 
başarılar dileyerek Üniversi-
temiz hediyelerinden takdim 
etmesiyle son buldu.

Pandemi sürecinde Üniver-
sitede eğitim ve öğretim fa-
aliyetlerinin işleyişi hakkın-
da bilgi veren Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Vali Hüseyin 
Aksoy’a hayırlı olsun dilek-
lerini iletti.

Eğitime büyük önem verdi-

ğini vurgulayan Vali Aksoy, 
ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e 
nezaketinden dolayı teşek-
kür etti.  
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’in Vali Hüseyin Aksoy’a 
hediye takdimi ile ziyaret 
sona erdi.

Vali Köşger’den Rektörümüze  
veda ziyareti

Üniversitemiz Rektörü, Vali Aksoy'u 
ziyaret etti

Aydın Valisi olarak yaklaşık üç yıllık görev 
süresinin ardından İzmir Valiliğine atanan 
Yavuz Selim Köşger, 16 Haziran 2020 

tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret ederek 
İlimizin kalkınmasına yönelik yürütülen iş birliği 
için kendisine teşekkür etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Aydın Valiliği görevine atanan Vali 
Hüseyin Aksoy’u 23 Haziran 2020 tarihinde 

makamında ziyaret ederek yeni görevinde 
başarılar diledi. 
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Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
başkanlığında gerçekleşen 
basın toplantısına, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Meh-
met Aydın ve Prof. Dr. Cuma-
li Öksüz, Hastane Başhekimi 
Prof. Dr. Serkan Öncü, Rektör 
Danışmanı Doç. Dr. Umut 

Tuncer, Doku İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdurrahim 
Dokumacı ve basın mensup-
ları katıldı.

Basın mensuplarıyla bir 
araya gelmeyi sağlayan bu 
tür toplantıları, Üniversite-
mizde yaşanan gelişmeleri 

şehre aktarmak açısından 
önemli bulduklarını ifade 
eden Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, basın tanıtımı gerçek-
leştirilecek Yeni Nesil Has-
tanenin Türkiye’de örnek 
teşkil edecek bir donanımda 
hazırlandığını ifade etti.

“Yeni nesil hastanemiz 
teknik donanımıyla sadece 
bölgede değil Türkiye’de 
örnek teşkil edecek”

Önemli bir sınavdan geçen 
dünyamızda Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ön-
derliğinde uygulanan karar-
lı programlarla en başarılı 
ülkelerden biri olduğunun 
altını çizen Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 

Yeni 
Nesil Hastanemizin Basın 
Tanıtımı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yeni Nesil Hastane Kompleksi 
Basın Tanıtımı, 9 Haziran 2020 tarihinde Hastane Yeni Acil Binası’nda 
gerçekleşti.
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Selçuk Aldemir, “Bu sınavda 
Türkiye, dünyada ilk beşte 
yer aldı. Bizler de Üniver-
sitemizin sergilemiş oldu-
ğu tavır ve tutum ile örnek 
üniversitelerden biri olarak 
seçildik. Biz bu toprağın 
ekmeğini yiyip suyunu içti-
ğimiz için görev ve sorum-
luluklarımızın farkındayız. 
Bu doğrultuda alt yapısını 
hazırladığımız Yeni Nesil 
Hastanemiz teknik donanı-
mıyla sadece bölgede değil, 
Türkiye’de örnek teşkil ede-
cek.” dedi. 

“Hastanemizin Aydın için 
bir gurur kaynağı olacağını 
düşünüyoruz”

Covid-19 ile ilgili ikinci dal-
ga olma ihtimaline değinen 
Rektör Aldemir; “Sürekli 
ikinci dalgadan bahsedili-
yor. Aydın buna sonuna ka-
dar hazırdır. Sahra çadırına 
filan gerek kalmayacak. Biz 
iki hastane binamızı tüp 
geçit ile birbirine bağlaya-
cağız. Olası bir ikinci dalga 
meydana çıktığında göre-
ceksiniz, ADÜ’nün bu binası 
Aydın’a yetecek özellikte ve 
donanımda hizmet verecek-
tir. Yeni Nesil Hastanemizin 
teknolojik kapasitesi, kon-

for düzeyi, insan kaynağı 
donanımı incelendiğinde 
Aydın için bir gurur kaynağı 
olacağını düşünüyoruz. Bu 
vesileyle bizleri bir araya 
getiren, bu hastaneyi bizle-
re kazandıran, emeği geçen 
herkese huzurunuzda teşek-
kür ediyorum.” diye konuştu.

“Bu proje Aydın’ın da 
öncelemesi gereken çok 
önemli bir proje”

Üniversitemizin, yeni bina-
sıyla sağlık turizmine önem-
li katkılar sağlayacağını be-
lirten Hastane Başhekimi 
Prof. Dr. Serkan Öncü, “Bunu 
sadece koronavirüs özelin-
de düşünmeyelim. Bu proje 
Aydın’ın da öncelemesi ge-
reken çok önemli bir proje 
olarak hayata geçecek. Sağ-
lık turizmi sadece üniversi-
teye değil, şehre de büyük 
katkı sağlayacak.” dedi.

Rektörümüz, yoğun bakım 
yataklarına 50 kişilik ilave 
için yetkililerden söz aldı 

Beş katlı binada, 27 bin 
metrekare alandan oluşan 
hastane hakkında bilgiler 
veren Proje Müdürü İnşaat 
Mühendisi Mahmut Çağla-

yan; ameliyathaneler, yoğun 
bakım üniteleri, ana hastane 
binasına tüp geçişle bağ-
lantılar, hasta odaları, ser-
visler hakkında teknik veri-
ler sundu. Çağlayan’ın “Yeni 
Nesil Hastanemizde yoğun 
bakım yatak sayısı 55, hasta 
odası yatak sayısı 233, sa-
bit pendant yatak odası 34 
olmak üzere toplam yatak 
kapasitesi 322’dir.” bilgisi-
ni paylaşmasının ardından 

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
yoğun bakım ünitesine aynı 
kalite ve donanımda 50 ki-
şilik daha yatak ilave edil-
mesi için yetkililerden söz 
aldı. 

Program, Şantiye Şefi İnşaat 
Yüksek Mühendisi Handan 
Uşun’un basın mensupla-
rıyla gerçekleştirdiği mekân 
turunun ardından sona erdi. 
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Merhum Başbakanımız Ad-
nan Menderes’in çabaları 
sonucu, 16 Haziran 1950’de 
Arapça ezanın özgürlüğü-
ne kavuştuğu günün yıldö-
nümü programı yoğun ilgi 
gördü. Etkinliğe, Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Mehmet 
Aydın ve Prof. Dr. Cumali 

Öksüz, Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Bozkurt 
Zakir Avşar, Aydın İl Müftü-
sü Ercan Aksu, akademik ve 
idari birim yöneticileri, sivil 
toplum kuruluşlarının tem-
silcileri ve basın mensupları 
katıldı.

Adnan Menderes Cami Mü-

ezzini Yusuf Karagöz’ün Eza-
nı Şerif’i okumasıyla başla-
yan program, Aydın Merkez 
Bey Cami Uzman İmam Ha-
tibi Servet Yılmaz’ın kuran 
tilaveti ile devam etti.

“Bu konuyu bir sorumluluk, 
bir vicdan meselesi olarak 
görüyoruz”

Moderatörlüğünü Üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir’in üst-
lendiği programın konukları 
Hacı Bayram Veli Üniversite-
si İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bozkurt Zakir Avşar, 
Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu 
oldu.  Üniversitemiz Rektörü 

Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir “Geçmiş tarihimizde bir 
dil meselesi gibi gösterilse 
de aslen bir din mesele-
si olduğunu gördüğümüz 
ezanın dili konusunu, Mer-
hum Başbakanımız Adnan 
Menderes’in adını gururla 
taşıdığımız Üniversitemiz-
de konuşacak olmaktan do-
layı mutluyuz.  Bu konuyu 
bir sorumluluk, bir vicdan 
meselesi olarak gördüğü-
müzün bilinmesini isterim.” 
diyerek sözü Adnan Mende-
res’le ilgili önemli çalışma-
ları olan Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Bozkurt 
Zakir Avşar’a verdi.

‘Ezanın Özgürlüğüne Kavuştuğu 
Gün’ ADÜ’de konuşuldu

ADÜ TV özel yayını “Ezanın Özgürlüğüne 
Kavuştuğu Gün” temalı program, 16 Haziran 
2020 tarihinde Üniversitemiz Atatürk 

Kongre Merkezi önünde yer alan Tralleis Anfisi’nde 
gerçekleşti.
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Özgürlük konusunun öne-
mine dikkat çekerek baş-
ladığı konuşmasında Prof. 
Dr. Bozkurt Zakir Avşar “ 
Özgürlük olmazsa yaşamın 
tadı tuzu olmuyor. İnsanla-
rın özgürlüklerine bir darbe 
misali, ibadet biçimlerine 
yönelik Türkçe ezan dayat-
masını milletimiz asla be-
nimsemedi. 1928’de dinde 
ıslahat adı altında hazırla-
nan raporda getirilen öne-
riler, milletin aklına yatma-
masına rağmen uygulamaya 
koyuldu. 30 Ocak 1932 tari-
hinde Ayasofya minarelerin-
de ilk Türkçe ezan okutuldu. 
1941 yılından itibaren daha 
sert kanunlarla, Arapça ezan 
men edilerek okuyanlar ce-
zalandırıldı. Bu yasak dö-
neminde bile insanlarımız 
ezan konusundaki hassa-
siyetlerini göstererek eza-
nı Arapça okumaya devam 
ettiler.” sözleriyle bilimsel 
perspektiften bakarak eza-
nın okunuş biçiminin hangi 
aşamalardan geçerek bu-
günlere gelindiğini anlattı.

“Meşruiyeti halk vicdanı 
olmayan hiçbir şey kalıcı 
olamaz”

1950 yılında Demokrat Par-

ti’nin iktidara gelmesiyle 
Adnan Menderes’in mille-
te verdiği sözü tutmak için 
Arapça ezana geri dönüş 
çalışmalarına başladığını 
belirten Prof. Dr. Avşar, “Bu-
gün Arapça ezan okunması 
yasağının kaldırılmasının 
70. yıldönümüdür. Yaşanan-
lar bize gösterir ki; hangi 
gücü kullanırsak kullanalım, 
halkın istemediği hiçbir şeyi 

hiç kimse başaramaz. Meş-
ruiyeti halk vicdanı olma-
yan hiçbir şey kalıcı olamaz.” 
dedi.

“Ezan Arapça haliyle daha 
huzurlu, daha güzeldir”

Merhum Başbakanımız Ad-
nan Menderes’i yâd ederek 
sözlerine başlayan Aydın 
İl Müftüsü Ercan Aksu, “Bu-

gün ezanın aslına döndüğü, 
Arapça ezanın özgürlüğü-
ne kavuştuğu gündür. Ezan 
çağrıdır, davettir, İslam’ın 
sembolüdür. Ezan Arapça 
haliyle daha huzurlu, daha 
güzeldir. Güzel sesli müez-
zinlerimizin okuduğu ezan 
gönülleri ferahlatır, gayrı 
Müslimlerin dahi Müslüman 
olmasına vesile olabilir. 
Ezanın kıyamete kadar gök 
kubbede inlemesini niyaz 
ediyorum.” diyerek bu ko-
nuya dikkat çektikleri için 
Rektörümüz başta olmak 
üzere Üniversitemize teşek-
kür etti.

Müslümanları ayakta tutan, 
bizi biz yapan değerlerimizi 
unutmamamız gerektiği-
ne vurgu yaparak programı 
sonlandıran Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, bu anlamlı 
günde bir arada olmaktan 
dolayı mutlu olduklarını 
belirtti ve konuklara, günün 
anısına Üniversitemiz hedi-
yelerini verdi.
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Şenliğe; Rektör Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, Koçar-
lı Belediye Başkanı Nedim 
Kaplan, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. 
Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cu-

mali Öksüz, Ziraat Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. İbrahim 
Gençsoylu, Tarım ve Orman 
İl Müdürü Ahmet Ökdem, 
akademik ve idari personel 
ile basın mensupları katıldı.

“Bölgemize ve üreticimize 
katkılar sunacak olmaktan 
dolayı gururluyuz”

Biçerdövere binerek ilk 
buğday hasadını gerçekleş-
tiren Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, Ziraat Fakültesinin 
bölgenin tarım potansiye-
linin işlenmesi noktasın-

da son derece önemli bir 
rol üstlendiğini belirterek 
“Üniversitemizin gözbebeği 
fakültelerinden biri olan Zi-
raat Fakültemizin uygulama 
alanlarında bugün bir ilki 
gerçekleştiriyoruz. Gerçek-
leştirdiğimiz Ar-Ge çalış-
malarıyla, bölgemizin iklim 
koşullarını göz önünde bu-
lundurarak verim alabildiği-
miz tohumların kalitelerine 
göre sınıflandırmasını yapı-
yor, çiftçinin en yüksek ve-
rimi almasını hedefliyoruz. 
Bu vesileyle bölgemize ve 
üreticimize katkılar sunacak 
olmaktan dolayı gururlu-
yuz.” dedi.

Ziraat Fakültesinin ekilebi-
lir alanlarda 2 milyon olan 
gelirinin, 3 milyona çıkması 
dolayısıyla fakülte yöne-
timini ve emeği geçenleri 
tebrik eden Rektör Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Ziraat Fakültemiz pande-
mi döneminde de Sayın 

Buğday Hasat Şenliği gerçekleşti

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi tarafından 
düzenlenen Buğday Hasat Şenliği, 10 Haziran 
2020 tarihinde Güney Kampüs’te gerçekleşti.



   
HAZİRAN 2020   ADÜ HABER 11

Cumhurbaşkanımızın vur-
guladığı gibi ara vermeden 
üretimine devam etti. Bu-
gün gerçekleştirilen buğday 
hasat şenliği sayesinde, raf-
larda olan bilgilerin ilk kez 
sahaya inmesi, çiftçilerin 
daha fazla verim alabilece-
ği ürünlerin işaret edilmesi 
çok değerlidir.” diyerek des-
tek olan tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarına teşekkür 
etti. 

“Ziraat Fakültemizin 
yönlendirmeleri, Koçarlı 
için gurur kaynağıdır”

Buğdayın, insanlığın en 
temel besin kaynağı oldu-
ğunu vurgulayan Koçarlı 
Belediye Başkanı Nedim 
Kaplan, “Dedem buğday 
eken zarar görmez derdi. 
Tüm canlıların olmazsa ol-
mazı bir üründür buğday. 
Ziraat Fakültemizin yön-
lendirmeleriyle, pandemi 

döneminde de çift-
çi kardeşlerimizin 
ürünlerini ekme-
ye devam etmesi, 
Koçarlı için gurur 
kaynağıdır. Fakül-
tenin diğer ürün-
lerle ilgili ça-
lışmaları devam 
ediyor. Halkla iç 
içe yürütülen bu 
çalışmalar, ilçe-
mize ve ülkemi-

ze hayırlar getirecektir.” 
dedi.

Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Aydın ise 
köylünün en mutlu olduğu 
günlerden birini yaşadık-
larını ifade ederek, fakülte 
arazisinin Menderes Neh-
ri’ne yakın oluşu nedeniyle 
en verimli alanlarda ol-
duklarını söyledi.

“ADÜ Ziraat Fakültesi 
olarak her zaman çiftçimizin 
yanındayız”

Ülkemizin kritik bir süreçten 
geçtiği pandemi dönemin-
de, üretmenin ve bunu ülke 
ekonomisine kazandırmanın 
önemine dikkat çeken Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İb-
rahim Gençsoylu, “Türkiye’de 
çiftlik içinde çalışmalarını 
yürüten tek Ziraat Fakülte-
si olduğumuz için şanslıyız. 
Ekilebilir alanda hiç boş yer 
bırakmadan ürünlerimizi ek-
tik. Elde ettiğimiz ürünlerle 
Fakültemizin gelişimine ve 
ülke ekonomisine önemli 
katkılar sunuyoruz. ADÜ Zi-
raat Fakültesi olarak her za-
man çiftçimizin yanındayız. 
Üreticilerimizin daha fazla 
kazanç sağlaması pratikteki 
temel amacımız. Bugün buğ-
day hasadını gerçekleştirdi-
ğimiz tören, bu açıdan büyük 
önem taşıyor.” dedi.
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Göreve geldiği günden bu 
yana Üniversitenin daha 
aktif hale gelmesi ve halkla 
bütünleşerek Aydın’da he-
men her konuda lokomotif 
olması için çalıştıklarını ifa-
de eden Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, programda yeni 
projelerini de kamuoyuy-
la paylaştı. Yapay Zekâ ve 
Robotik Enstitüsü, Germen-
cik’te İnsansız Hava Araçları 
(İHA) Meslek Yüksekokulu 
ve Rektörlük bünyesinde 
Jeotermal Araştırma Mer-
kezi gibi yakın zamanda 
detaylarıyla açıklanacak ve 
Aydın’a marka değeri anla-
mında büyük katkı sağlaya-
cak projelerin de müjdesini 
veren Üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Güçlü bir ekibim 
ve aktif bilim insanlarımız 
var. Aydın için yapılması 
gerekeni yaparak sonuna 
kadar gideceğiz.  Bizim tek 

derdimiz ülkemiz” dedi. 

“Pandemi sürecinde 
başarılı bir sınav verdik”

Covid-19 pandemi süre-
cinde ülkemizin bu sınavı 
en başarılı şekilde veren 
ülkelerden biri olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, Adın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
olarak da bu sürece en iyi 
şekilde katkı verdiklerini 
ifade etti. Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Gururla ifa-
de ediyorum ki Sayın Cum-
hurbaşkanımız başta olmak 
üzere sağlık bakanımız, il-
gili bakanlıklar inanılmaz 
koordineli bir çalışma ser-
giledi. Ülkemizin başarısı 
ortadadır. Biz de bu süreçte 
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi olarak Türkiye’nin 
en başarılı üniversitelerin-
den birisi olduk.  Sayın YÖK 
Başkanımız Prof. Dr. Yekta 

Saraç’ın koordinasyonunda 
tüm rektörlerin bulundu-
ğu bir toplantı düzenlendi. 
Üniversitemizle ilgili de-
ğerlendirmeler yaptığımda 
hakikaten bir iftihar tablo-
su ortaya koyduk. Sonuç bi-
zim için gurur verici.” dedi.

“Aydın’ı marka yapmak 
zorundayız”

Koronavirüs ile ilgili olarak 
bilimsel çalışmaların de-
vam ettiğini ve bu kapsam-
da Üniversitemiz Teknopar-
kında ve laboratuvarlarında 
çalışmaların yürütüldüğünü 
belirten Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, bu kapsam-
da incir çekirdeği ve bir arı 
ürününü içeren bir projenin 
çalışması içinde olduklarını 
müjdeleyerek “Aydın’ı mar-
ka yapmak zorundayız. Yapı-
lan çalışmaları düzenleyin-
ce Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi logolu bir ürün 
çıkaracağız.” dedi.

“Bölgemizin kıymetini 
bilmeli gücümüzü 
kullanmalıyız”

Aydın Milletvekilimiz Bekir 
Kuvvet Erim’in Arkeoloji 

Bölümünden üç hoca ile ba-
kanlık nezdinde görüşmeler 
yaptığını ve dört projenin 
onayladığını açıklayan Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, “Biz 
öyle tarihi bir yerde bulu-
nuyoruz ki bu projeler Ay-
dın için inanılmaz bir fırsat, 
bölgemizin kıymetini bil-
meli gücümüzü kullanmalı-
yız.” dedi.

“Türkiye’de Uluslararası 
Sağlık Turizmi Yetki 
Belgesine sahip tek 
kurumuz”

Üniversitemizin sağlık tu-
rizmi noktasında ulusla-
rarası bir noktada olduğu-
nu da vurgulayan Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, bu 
konuda Üniversitemiz Diş 
Hekimliği Fakültesi’nin ba-
şarısına da dikkat çekti. Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Üniversitemiz Diş Hekim-
liği Fakültesi, 2019 yılında 
geçirdiği ilk kalite deneti-
minden 90.5 puan alarak 30 
Aralık 2019 tarihi itibariyle 
Aydın İl Sağlık Müdürlü-
ğü tarafından Uluslararası 
Sağlık Turizmi Yetki Belgesi 
almaya hak kazandı. Sağlık 
Bakanlığı, Sağlık Hizmetle-
ri Genel Müdürlüğü, Sağlık 
Turizmi Daire Başkanlığı 
verilerine göre Diş Hekim-
liği alanında ülkemizde bu 
yetki belgesine sahip tek 
kamu kurumu olan fakül-
temiz, Aydın ili bünyesinde 
tüm kamu sağlık tesisleri 
arasında bu yetki belgesini 
almış ilk kurum olma özel-
liğini de taşıyor. Gururla 
ifade ediyorum Türkiye’de 
birinciyiz.” dedi.

Üniversitemiz Rektörü TVDEN’e  
konuk oldu

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, 2 Haziran 2020 tarihinde 
TVDEN Yönetim Kurulu Başkanı Emin 

Aydın’ın hazırlayıp sunduğu Baş Başa 
programına konuk oldu. 
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Sınav hakkında İlimizde 
alınan önlemler ve yapılan 
hazırlıklar ile ilgili bilgiler 
veren ÖSYM Aydın İl Koor-
dinatörü ve Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, yapılacak sınav 
için hazırlıkların ve organi-
zasyonun tamamlandığını, 
binalarda öğrencilerin en 
rahat şekilde sınava girebil-
meleri için gerekli tedbirle-
rin alındığını, Covid-19 virüs 
salgınına karşı temizlik, hij-
yen ve sosyal mesafe ku-
rallarına göre çalışmaların 
yürütüldüğünü bildirdi. Tüm 

aşamaları yakından takip 
eden Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, geleceğimizi 
oluşturan öğrencilerimizin 
ileriki yaşamlarını etkileyen 
MSÜ gibi sınavların müm-
kün olduğunca kusursuz 
geçmesi için organizasyonu 
çok iyi planladıklarını, sına-
vın yapılacağı binalardaki 
yöneticilere, bu konudaki 
hassasiyetin bilinci ile ge-
rekli uyarıların yapıldığını 
belirtti. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 

sınava girecek tüm adaylara 
başarılar dilerken 14 Hazi-
ran 2020 tarihinde gerçek-
leştirilecek 2020 (MSÜ) sı-

navına, Aydın’da toplam 34 
bina ve 503 salonda, 5 bin 
845 adayın katılacağı açık-
landı.

Rektörümüz ÖSYM başkanıyla video-
konferans yöntemiyle toplantı yaptı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün koordinasyonunda yapılan 2020 Milli Savunma 
Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM Sınav Koordinatörleri 

Toplantısı’na, 11 Haziran 2020 tarihinde video konferans yöntemi ile katıldı.

Üniversitemiz Rektörü İzleme 
Programı Toplantısına Katıldı

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Mu-
zaffer Elmas başkanlığında 
pandemi sürecinde video 
konferans yöntemiyle ger-
çekleşen toplantıya, YÖKAK 
tarafından dış değerlendi-
rilmesi tamamlanmış olan 
yükseköğretim kurumları-
nın rektörleri katıldı.
Toplantıda, Üniversitemiz 
tarafından hazırlanan ku-
rum iç değerlendirme ra-
porlarını (KİDR)  sunan Üni-

versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir,  Üni-
versitemizin YÖKAK kurum-
sal değerlendirme süreci 
kapsamında 2016 ve 2017 
yıllarında kurumsal dış de-
ğerlendirilmesinin gerçek-
leştiğini söyledi. Ayrıca Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
bu kapsamında 2020 yılı 
güz döneminde Üniversi-
temizin İzleme Programına 
dahil edildiğini belirtti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, 30 Haziran 2020 tarihinde 
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 

düzenlenen İzleme Programı Toplantısına katıldı.
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Aydın’ın çok önemli bir lo-
kasyonda tarih, kültür ve tu-
rizm için bir cazibe noktası 
olduğunu ifade eden Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, Aydın 
için gerçekleşecek çalışma-
larda Üniversite olarak her 
türlü desteğe hazır oldukla-

rını ifade etti. 
Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü Doç. 
Dr. Mehmet Umut Tuncer de 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’e 
nezaketinden dolayı teşek-
kür etti.

Üniversitemiz Rektörü, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Tuncer’i ziyaret etti

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan İletişim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer’i 23 Haziran 2020 

tarihinde makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Bu yıl 5.’si düzenlenecek ya-
rışmaya, Döner Kanat alanın-
da katılacak olan Adu Drone 
takımı, Dr. Öğr. Üyesi Mah-
mut Sinecen (Akademik Da-
nışman), Arş. Gör. Burak Kaya 
(Akademik Sorumlu), Bilgisa-
yar Mühendisliği öğrencileri 
Ömer Yakup Akbaş (Takım 
Kaptanı) ve Muhammet Kara 
(Yazılım), Elektrik-Elektro-
nik Mühendisliği öğrencile-
ri Muhammed İkbal Turan 
(Elektronik Devre Tasarımı) 
ve Bünyamin Doğan (Motor 
Sürücü Tasarımı) ve Makine 
Mühendisliği öğrencisi Anıl 
Gökhan Göktaş’tan (3-Bo-
yutlu Modelleme ve Çizim) 
oluşuyor. 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sine-
cen, takımına güvendiğini ve 
ikinci aşamayı da geçerek bu 
yıl Gaziantep’te Teknofest 

kapsamında gerçekleştirile-
cek olan 5. TÜBİTAK (Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu) Uluslararası 

İnsansız Hava Araçları Yarış-
ması’ndan da ödülle dönmek 
istediklerini belirtti.

ADU Drone, İHA Geliştirme Teşviki 
almaya hak kazandı

Üniversitemizi temsilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması’na katılan Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden 
oluşan Adu Drone isimli takım, Kavramsal Tasarım aşamasını geçerek 8.000 TL değerindeki 

“İHA Geliştirme Teşviki” almaya hak kazandı. 
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İhaleye, Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, banka temsilcileri 
ve Üniversitemiz personeli 
katıldı. Promosyon ihale-
sinde Ülkemizin önde ge-
len 8 bankası yer aldı.

Konuyla ilgili Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir yaptı-
ğı açıklamada, “Yüksek bir 
özveri ve gayretle çalışan 
Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi personeli için 
en iyi şartları istediklerini 
ifade ederek “Promosyon 
önemli, personelimizin en 
iyi sonucu hak ettiğini dü-
şünüyorum. En iyi ve ta-
rafsız bir şekilde sonucu 
almak istiyoruz. Aydın Ad-

nan Menderes Üniversite-
si Aydın’ın göz bebeği bir 
kurumdur; dolayısıyla bu 
noktada büyük bir hassasi-
yet göstereceğinize inanı-
yorum. İhaleye katılan tüm 
banka temsilcilerine gös-
termiş oldukları ilgiden do-
layı, bu güne kadar hizmet 
aldığımız bankaya da gay-
retlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu. 

Üniversitemiz web sayfa-
sından canlı olarak yayınla-
nan ve ülkemizin en büyük 
8 bankasının temsilcileri-
nin katıldığı ve yaklaşık 3 
saat süren ihale, tekliflerin 
beklentileri karşılamama-
sı dolayısıyla 22 Haziran 
2020 tarihine ertelendi. 

Promosyon Protokolü 
Vakıfbank ile imzalandı

Beklentileri karşılamaması 
üzerine ileri bir tarihe erte-
lenen “Bankacılık Hizmetleri 
ve Promosyonu” ihalesi imza 
töreni 22 Haziran 2020 ta-
rihinde, anlaşmaya varılan 
Vakıfbank ile gerçekleşti.  

Üniversitemiz ile Vakıfbank 
arasında gerçekleşen imza 
töreninde; Üniversitemiz 

Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, Genel Sekreter 
Yardımcısı Erdal Meşe, Per-
sonel Daire Başkan Vekili 
Aybüke Kurt, Vakıfbank Ay-
dın Bulvar Şubesi Müdürü 
Gökhan Ertürk ve Aydın Ad-
nan Menderes Üniversitesi 
Bağlı Şubesi Müdür Yardım-
cısı Esin Sadi bulundu.

ADÜ, Aydın’ın en büyük 
kamu kurumudur 

Vakıfbank ile 5.700 TL’ye bir 
kereye mahsus olmak üzere 
dört yıllığına anlaşmaya va-
rılan ihalede Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, Üniversitemizin 
Aydın’ın en büyük kamu ku-
rumu olduğunun altını çizdi. 
Prof. Dr. Aldemir,  “Özellikle 
pandemi sürecinde yüksek 
bir özveri ve gayretle çalı-
şan Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi personelinin 
en iyi sonucu hak ettiğini 
düşünüyorum.  Personelim 
için yapmam gerekenin ar-
kasında durmaya sonuna 
kadar devam edeceğim. So-
nuç tüm personelimiz ve 
Üniversitemiz için hayırlı 
olsun. ” dedi.

ADÜ Vakıfbankla devam edecek

Üniversitemiz personelinin maaşlarının 
alacağı bankanın belirleneceği ‘Bankacılık 
Hizmetleri ve Promosyon İhalesi’ 

2 Haziran 2020 tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.
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Rektörlük Senato Salonun-
da 3 Haziran 2020 tarihinde, 
Aydın’da görev yapan basın 
kuruluşlarının temsilcileriyle 
bir araya gelen Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, hem önümüzdeki 
dönem projeleri hem de Ay-
dın’ın marka değerini yüksel-
tecek projelere imza atacak-
ları ‘Sivil Senato Projesi’ için 
değerlendirmelerde bulundu. 

“Güçlü bir üniversite, güçlü 
bir şehir demektir”

Üniversitenin daha aktif hale 
gelmesi ve halkla bütünle-
şerek Aydın’da hemen her 
konunun lokomotifi olması 
için çalıştıklarını ifade eden 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, bu konuda Aydın’ın dina-
miklerini de projelerine dâhil 
ederek Aydın’ın marka değe-
rini yükseltmek ve bir cazibe 
merkezi haline getirebilmek 
için önemli projeler yapmak 
istediklerini söyledi. Prof. Dr. 
Aldemir, “Biz Aydın için ne ya-
pabiliriz? Aydın bizim için ne 
yapabilir? Sorularıyla tamam-
layıcı bir yol haritamız var. 
Aydın işlenmeyi bekleyen bir 
elmas madeni. Şehirle, halkla 
entegre bir şekilde çalışarak 
güçleneceğiz. Birbirimize ih-
tiyacımız var, güçlü bir üniver-
site güçlü bir şehir demektir. 
Birbirimizin enerjisine, gayre-
tine ihtiyacımız var” dedi.

“Sloganımız: ‘Biz Bize Yeteriz 
Aydın’”

Sivil Senato Projesine çeşitli 
sektör temsilcileri, kanaat ön-
derleri ve Aydın’ın önde gelen 
sektörlerinin temsilcilerini de 
dâhil etmek istediğini belirten 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, “Aydın’ın nabzını iyi tuta-
bilen, yerel sorunları doğru 
saptayabilen temsilcilerden 
oluşturacağımız Sivil Sena-
to ile birçok soruna çözüm 
üreteceğiz. Üniversite bilim 
yuvasıdır,  bilimin, üretmenin 
gücüyle İlin geleceği ile ka-
rarlarının alındığı yer burası 
olsun, sorunlara hep birlikte 
çözüm üretelim, geleceğe dair 
gündemi burada belirleyelim 
istiyorum. Sivil Senatonun 
kararları Üniversitenin proje 
gündemine alınacak kararlar 
olacaktır. Bununla ilgili slo-
ganımız bile hazır : ‘Biz Bize 
Yeteriz Aydın’. Aydın için hepi-
miz elimizi taşın altına koyup, 
Şehrimizin daha iyi yerlerde 
olabilmesi için çalışacağız” 
diye konuştu. 

“Aydın, işlenmeyi bekleyen 
bir elmas madeni”

Bölgenin öncelikleri ve hal-
kın talepleri doğrultusunda 
hareket edilmesi gerektiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Bölgemizin 
avantajlarının farkına vararak 

bunları değerlendirmeliyiz. 
Aydın işlenmeyi bekleyen bir 
elmas madeni ve artık kaybe-
decek zamanı yok. Ben koltuk-
tan güç alan bir adam değilim, 
koltuğa güç vermek istiyorum. 
Hep birlikte çalışarak Üniver-
sitemizi ve İlimizi en iyi nok-
talara taşıyacağımıza inancım 
tamdır.” dedi.

“Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdik”

Sivil Senatonun benzeri bir 
oluşumunda Rektör Öğrenci 
Danışma Kurulu olduğunu 
belirten Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, bu kurul içinde 
her sınıftan ikişer öğrenci 
bulunduğunu, aylık olarak 
gerçekleşen toplantıların so-
runları tespit etme noktasında 
oldukça faydalı olduğunu be-
lirterek “Türkiye’de olmamış 
bir şeyi gerçekleştirdik. Öğ-
renci Rektör Danışma Kurulu 
kurduk. Öğrencilerimiz bizim 
evlatlarımız, onlarla iletişim 
kurarak sorunlarını öğreniyo-
ruz ve çözüm getiriyoruz.” dedi.

“Gururla ifade ediyorum, 
Türkiye’de birinciyiz”

Üniversitemizin sağlık turiz-

mi noktasında uluslarara-
sı bir noktada olduğunu da 
vurgulayan Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, bu konuda 
Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesi’nin başarısına da 
dikkat çekti. Üniversitemiz Diş 
Hekimliği Fakültesi’nin 2019 
yılında geçirdiği ilk kalite de-
netiminden 90.5 puan alarak 
30 Aralık 2019 tarihi itibariy-
le Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından Uluslararası Sağlık 
Turizmi Yetki Belgesi almaya 
hak kazandığını vurgulayan 
Rektör Prof. Dr. Aldemir, “Sağ-
lık Bakanlığı, Sağlık Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü, Sağ-
lık Turizmi Daire Başkanlığı 
verilerine göre diş hekimliği 
alanında ülkemizde bu yetki 
belgesine sahip tek kamu ku-
rumu olan fakültemiz, Aydın ili 
bünyesinde tüm kamu sağlık 
tesisleri arasında bu yetki bel-
gesini almış ilk kurum olma 
özelliğini de taşıyor. Gururla 
ifade ediyorum Türkiye’de bi-
rinciyiz.” dedi. 

Toplantı, basın mensuplarının 
sivil senato ile ilgili önerileri 
ve daha sık biraraya gelme ta-
lepleriyle sona erdi.

Üniversite-Basın buluşmaları 
devam ediyor

P andemi sürecinde Aydın’da görev yapan basın 
mensuplarının özverili çalışmaları dolayısıyla 
takdire şayan bir süreci geride bıraktıklarını 

ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, medya temsilcileriyle buluşmalarını 
sürdürüyor. 
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Törene; Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Akyol, Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali 
Özkısacık, Dekan Yardım-
cıları Prof. Dr. Ayşe Fahriye 
Tosun ve Dr. Öğretim Üyesi 
Nazlı Gülriz Çeri, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve ailele-
ri katıldı.

‘Sizinle gurur duyacağız’

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ali Akyol, genç doktorlara 
olan güveninin tam olduğu-
nu belirterek bundan sonra-
ki hayatlarında mezunlara 
başarılar diledi. İyi birer he-

kim olarak genç doktorlarla 
her zaman gurur duyacak-
larını da ifade eden Prof. 
Dr. Akyol’un ardından dö-
nem mezunlarının, Prof. Dr. 
Münevver Kaynak Türkmen 
eşliğinde hekimlik andını 
okuması ve geleneksel kep 
atma töreni ile program son 
buldu.

‘Topluma karşı 
sorumluluğunuz artıyor’

Sağlık Bakanlığının aldığı 
tedbirler ile salgına karşı 
en başarılı şekilde müca-
dele eden ülkelerden biri 

olduğumuzu vurgulayan Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Erdem Ali Özkısacık, genç 
doktorların büyük bir so-
rumlulukla mezun olduğu-
nun altını çizerek “Öğrenim 
hayatınız boyunca sadece 
kendinize karşı sorumlu-
luğunuz vardı. Yarından 
itibaren topluma karşı so-
rumluluğunuz artıyor. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
dediği gibi; ‘Vatanını en çok 
seven görevini en iyi yapan-
dır’. Meslek hayatınızda ba-
şarılar diliyorum.” dedi. 

‘Beyaz önlüğün ağırlığının 
farkındayız’

Sağlık hizmeti sunmak için 
pandemi sürecinde hayatını 
kaybeden sağlık çalışanla-
rını anarak sözlerine başla-
yan dönem birincisi Doktor 

Berk Mutlu, giydikleri beyaz 
önlüğün ağırlığının farkında 
olduklarını belirterek “Ortak 
gayretimiz; vatana, millete, 
devlete katkı sunan iyi bi-
rer hekim olmaktır.” dedi. Dr. 
Mutlu konuşmasının sonun-
da emeklerinden dolayı bö-
lüm hocalarına ve bu süreç-
te desteklerini esirgemeyen 
ailesine teşekkür etti.  

Dr. Mutlu,  birincilik plake-
tini Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ali Akyol’un elinden aldı. 
Dönem birincisi Mutlu’nun 
konuşmasının ardından 
dönem ikincisi Dr. Burak 
Yıldız ve üçüncüsü Dr. Ayşe 
Rumeysa Güç,  plaketlerini 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. 
Ayşe Fahriye Tosun ve Dr. 
Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çe-
ri’den aldı.

Tıp Fakültesi Yemin Töreni 
gerçekleşti

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 17. dönem 
mezunları Hipokrat Yemin Töreni, 30 Haziran 
2020 tarihinde Merkez Kampüs Amfi Tiyatro’da 

gerçekleşti.
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Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir’in 
başkanlığında gerçekleşen 
basın toplantısına, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali 
Akyol ve Prof. Dr. Cumali 
Öksüz, Söke İşletme Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. F. Neval 
Genç, Söke Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Emine Ger-

çek, akademik ve idari birim 
temsilcileri ile basın men-
supları katıldı.

Toplantı öncesi, Söke Tarım-
sal Yayım ve Eğitim Merkezi 
(TAYEM)’nde Söke Kayma-
kamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve 
TAYEM Müdürü Lütfi Özenç 
ile bir araya gelen Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir, Söke 

için önümüzdeki süreçte 
planlanan projelerini pay-
laştı.

“Rektörümüzden Söke 
ile ilgili müjdeli haberler 
bekliyoruz”

Söke İşletme Fakültesi Kon-
ferans Salonu’nda düzen-
lenen basın toplantısında 
konuşan Söke Kaymakamı 
Tahsin Kurtbeyoğlu, üniver-
sitelerin toplumu geliştirme 
gücünden bahsederek mül-
ki amirler olarak kendilerine 
öğrenciler için fiziki ortamı 
oluşturmanın yanında, sos-
yal ortamı da oluşturma 
görevi düştüğünü söyledi. 
Kurtbeyoğlu, Rektörümüz-

den Söke ile ilgili müjdeli 
haberler beklediklerini ifa-
de ederek desteklerinden 
dolayı kendisine teşekkür 
etti.

“Söke bizim için önemlidir”

Binalarını Sökeli hayırse-
verlerin desteğiyle yapıp 
üniversiteye teslim eden tek 
yerin Söke olduğunu söyle-
yen Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Alde-
mir, “Bizim master planları-
mız arasında, Aydın Merkez, 
Nazilli ve Söke’de olmak 
üzere üç tane üniversite 
planı var. Ben birimler ara-
sında ayrım yapamam. Söke 
bizim için önemlidir. Benim 

Rektörümüz Söke’de basın 
mensuplarıyla bir araya geldi

Üniversitedeki yenilikleri ve gelişmeleri basın 
mensuplarıyla paylaşarak Üniversite - Şehir 
entegrasyonunu sağlama amacını taşıyan 

basın toplantıları, 12 Haziran 2020 tarihinde Söke 
Kampüsü’nde devam etti.
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Söke’yle hiçbir sorunum 
olamaz.” vurgusunu yaptı.

Söke Mimarlık Fakültesinin 
açılması konusunda gerekli 
çalışma tamamlandı

ADÜ’nün, akademik birim-
leriyle Türkiye’nin en iddialı 
üniversitelerinden biri oldu-
ğunu belirten Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, “Bir yere bir bö-
lüm açtığınızda, içini doldu-
ramazsanız; Yükseköğretim 
Kurumu (YÖK) üniversite 
puanınızı düşürüyor. Bu du-
rum diğer bölümlerinizi de 
etkiliyor, kapatılan bölümler 
üniversite sıralamanızı dü-
şürüyor. Bu açıdan bir böl-
geye bölüm açarken, bölge-
nin potansiyelini ve öğrenci 
habitatını göz önünde bu-
lundurmak zorundayız. Biz, 

öğrencilerimizin sadece 
akademik bilgilerle değil, 
sosyal ve kültürel açıdan da 
gelişerek üniversite hayatı-
nı tamamlamasını istiyoruz. 
Buradan şunu açıkça ifade 
etmek isterim ki, Söke Mi-
marlık Fakültesinin açılması 
konusunda gerekli çalışma-
yı yaparak YÖK’e müracaa-
tımızı yaptık. Kısa bir süre 
içinde geri dönüş alacağı-
mızı umuyorum.” dedi.

“Aydın için birlikte çalışalım”

Devleti ve milletinin menfa-
ati için çalışan biri olduğu-
nun, kişisel ve siyasal rant-
lar için iş yapmayacağının 
altını çizen Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, “Üniversite bu 
ilin gözbebeği, bu potan-
siyelimiz lütfen doğruluğu 

kanıtlanmamış haberlerle 
lekelenmesin. Gelin bize 
destek olun, bizle ilgili bir 
Aydın için birlikte kafa yo-
ralım, birlikte çalışalım du-
yumunuz ya da sorularınız 
varsa bizimle iletişime ge-
çin.” mesajını verdi. 

“Sivil Senatomuza Söke’den 
de temsilciler bekliyoruz”

Aydın’ın marka değerini 
yükseltecek projelere imza 
atacakları ‘Sivil Senato 
Projesi’nden de bahseden 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
“Aydın’ın nabzını iyi tutabi-
len, yerel sorunları doğru 
saptayabilen temsilcilerden 
oluşturacağımız Sivil Sena-
to ile birçok soruna çözüm 
üreteceğiz. Sivil Senato’nun 
kararları Üniversitemizin 

proje gündemine alınacak 
kararlar olacak. Bu oluşu-
ma Söke’den de temsilciler 
bekliyoruz. Söke’nin sorun-
larını bilen, Söke’yle ilgili 
fikir yürütebilecek temsilci-
lere ihtiyacımız var.” dedi.

Rektörümüzün ardından 
söz alan Rektör Yardımcı-
mız Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
ADÜ’nün her geçen gün 
gelişen bir potansiyelle 
üniversitelerarasında yerini 
aldığını söyleyerek iddiasını 
ortaya koyduğunu belirtti. 
Prof. Dr. Aydın, Üniversitede 
bulunan akademik birimler 
ve öğretim elemanları hak-
kında bilgiler paylaştı.
Toplantının verimli geçtiği-
ni aktaran basın mensupla-
rının sorularının cevaplan-
dırılmasıyla program son 
buldu.
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“Doğal dengenin bozulması 
öncelikle insan hayatını 
etkiler”

İnsanlık tarihinin çeşitli dö-
nemlerinde yaşanan afetler, 
günlük yaşamı alt üst eden, 
can ve mal kaybına neden 
olan, aynı zamanda insan 
ve çevre arasındaki denge-

nin de bozulmasına da yol 
açan olaylardır. İnsan aklı, 
yaptığı-yarattığı her eserde 
doğayı örnek alır, doğanın 
kuralları insan yaşamının 
her boyutunda vardır. Top-
lumsal yaşam da bu gerçek-
ten bağımsız değildir. Doğal 
dengenin bozulması ise ön-
celikle insan hayatını etkiler. 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen 
Demir, Koronavirüs nedeniyle dünya tarihinde 

ilk defa yaşanan karantina sürecini ve virüs 
salgınına karşı gelişmiş toplumlar da dâhil olmak 
üzere tüm insanlığın benzer bir çaresizlik karşısında 
benzer bir savunma içine girmelerini toplumsal 
açıdan değerlendirdi.

Prof. Dr. Gülsen Demir
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Emekli Öğretim Üyesi

Koronavirüs, dünya 
tarihinde ilk defa 

küresel anlamda 
karantina sürecine 

neden oldu
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Bilindiği gibi sosyoloji, insan 
birlikteliklerini konu alır. Bir 
arada yaşayan insanlar ara-
sında gerçekleşen bu ilişki-
lerin sebep-sonuç bağları, 
en öz ifadesiyle sosyolojinin 
konusudur. En az iki kişi ile 
başlayan sosyallik, her tür-
den insan ilişkilerinin de 
temelini oluşturur. Günlük 
hayatta bu ilişkilerin ekono-
miden siyasete, eğitimden 
ahlaka, dinden aileye, sayısız 
örnekleri yaşanır. 

“İnsan hareketlerindeki 
yoğunluk virüsün yayılımını 
da hızlandırıyor”

Toplumların tarihine bakıl-
dığında hiçbir zaman tek-
düze bir yaşamın olmadığı, 
refah dönemleri gibi fela-
ketlerin-afetlerin yaşandığı 
trajik dönemlerin de olduğu 
görülür. İşte günümüzden 
birkaç ay öncesinde ve bütün 
dünyada birden başlayan 
Koronavirüs salgını, geçmiş-
te örneği olmayan bir döne-
min yaşanmasına yol açtı: 
bütün dünya hemen hemen 
eş zamanlı olarak bir karan-
tina sürecine girdi. Aslında 
dünya tarihine bakıldığında 
milattan önceki dönemler-

den itibaren salgınların ya-
şandığını ve bu salgınlarda 
büyük nüfus kayıplarının 
olduğunu görüyoruz. Ancak 
günümüzde yaşanan salgın, 
elbette çağ olarak değerlen-
dirildiğinde, kendine özgü 
özellikleri taşımakta. Önce-
likle belirtilmesi gereken 
teknoloji, bilgi-enformasyon 
çağında oluşumuz; bilginin 
yayılması/paylaşılması çok 
kolay. Benzer şekilde insan 
hareketlerindeki yoğunluk 
virüsün yayılımını da hız-
landırıyor. Bütün dünyada 
uygulanan “karantina” ile 
insanlar eve kapandı. Dünya 
adeta insansız bir görüntü 
aldı ve bu süreçte yaşanan-
lar toplumların işleyişinde 
büyük değişimlere yol açtı. 
Bu değişimler şu andan 
başlayan ve zaman içinde 
devam edecek olan ayrıntılı 
araştırmalara konu olacaktır.
 
Karantina sürecinde neler 
yaşandı, özellikle evler nasıl 
bir sosyal ortam özelliği 
kazandı?

Öncelikle bütün dünyayı 
içine alan bir karantina uy-
gulaması dünya tarihinde 
ilk defa yaşandı. Çok farklı 

özelliklerde ve gelişmişlik 
düzeylerinde olan toplum-
lar, bu virüs salgınına karşı 
benzer bir çaresizlik kar-
şısında kaldılar ve benzer 
bir savunma/korunma içine 
girdiler. Karantina başlangı-
cındaki şaşkınlık, süreç de-
vam ederken bilgilendirme 
ve farkındalık yaratma an-
lamında yönlendirmelerin 
artmasıyla giderilmeye ve 
bilinç düzeyi yükseltilmeye 
çalışıldı. Karantina sürecin-
de eve kapanan insanlar 
arasında evlerde, aile için-
de yaşanan ilişkiler normal 
akışın dışında özellikler ka-
zandı ve bunun hem olumlu 
hem de olumsuz örnekleri 
yaşandı. Aile ilişkileri yeni/
farklı bir boyut kazandı şöy-
le ki, pek çok insan özellikle 
gençler, anne-babasını ye-
niden tanımaya başladı, in-
sanlar neredeyse birbirlerini 
yeniden tanıdılar, keşfettiler. 
Koşturmalı bir günlük hayat 
içinde birbirine yeterince 
vakit ayıramayan insanlar, 
bu yoğun beraberlik içinde 
“birlikte vakit geçirme” fır-
satı yakalamış oldular. Hızlı 
akan hayat içinde fırsat bu-
lamadığımız ilişkiler canlan-
mış oldu. Özellikle çalışan 

anne-babalar çocuklarıyla 
birlikte zaman geçirme, ha-
yatı paylaşma fırsatı buldu-
lar. Eğitim sürecinin internet 
üzerinden devam etmesi de 
bu beraberliği bir anlamda 
zorlamış oldu, özellikle okul 
çağı ve küçük çocuklar açı-
sından.

“Karantina süreci kadınların 
iş yükünü arttırdı”

Diğer taraftan bu yoğun be-
raberlikte en büyük zorluk 
kadınlar tarafından yaşandı.  
Hele ki evden çalışma duru-
munda olan kadınlar açısın-
dan iş yükü çok daha arttı.  
Zira bir taraftan işinin/mes-
leğinin gereği olan çalışma-
yı yaparken diğer taraftan 
evdeki işleri yürütmek çoklu 
bir mesaiyi gerektirdi. Özel-
likle aile bireylerinin sürekli 
evde olması nedeniyle artan 
yemek hazırlama ihtiyacı, 
dışarıdan yardım almadan 
ya da alamadan sürdürül-
mesi gereken temizlik ve 
ev içi düzeni sağlama gibi 
faaliyetler kadının yükünü 
artırdı. Evde yoğun bir be-
raberlik içinde kalan insan-
lar arasında aşınan ilişkiler, 
olumsuz durumlar da ortaya 
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çıktı bu süreçte. Özellikle 
şiddet ve boşanma eğilim-
lerinde artışa tanık olduk. 
Belirsizliğin yarattığı endişe, 
kapalı kalmanın yol açtığı 
engellenmişlik duygusu-
nun yaşanması da bunlar 
arasında sayılabilir. Günlük 
çalışma karşılığı hayatını 
sürdüren ve ekonomik zor-
luklar içinde olan bireyle-
rin bu sorunları daha büyük 
oranda yaşadıkları görüldü. 
Bu belirlemeleri yaparken 
dikkatten uzak tutulmaması 
gereken, aile yapıları ve ai-
lelerin sahip olduğu özellik-
lerdir. Ailedeki birey sayısı, 
ailenin ekonomik durumu, 
geçim tarzı, oturulan konu-
tun niteliği, diğer taraftan 
ailedeki bireyler arası iliş-
kilerin biçimi özellikle bu 
ilişkilerin belirleyicisi olan 
anne-baba tutumları gibi 
sayılabilecek pek çok faktör, 

ailedeki yaşantıyı doğrudan 
etkilemektedir.

Karantina sürecinde 
medyanın özellikle de sosyal 
medyanın rolü ne oldu?

Medya özellikle sosyal med-
ya sanırım işlevini en fazla 
bu karantina döneminde 
gerçekleştirdi. En küçük 
yaştan en ileri yaşa kadar 
daha doğrusu klavye ya da 
telefon tuşlarını kullanma 
becerisi olan her yaştan bi-
rey, neredeyse hayatını bu 
teknolojiyle paylaşarak ge-
çirdi. Normal zamanda “yal-
nızlaştırma” tehlikesine dik-
kat çektiğimiz sosyal medya 
araçları, bu karantina dö-
neminde tam da yalnızlığı 
giderecek yegane araç oldu. 
Günlerimizi bilgisayar ba-
şında veya elimizdeki özel-
likle akıllı telefonlarla geçir-

dik. İnternet zaten olmazsa 
olmazımızdı önemi daha da 
arttı. Okul öncesinden lisan-
süstü düzeye kadar dersleri-
mizi bu yolla sürdürdük. Pek 
çok kurumsal işlem bu yolla 
gerçekleştirildi. Özellikle 
görüntülü görüşmeler has-
ret gidermede önemli rol 
oynadı. Kısaca hem medya 
hem sosyal medya araçları 
karantina sürecinde bir ta-
raftan yurttan ve dünyadan 
salgının gidişine, bir taraftan 
da insanları bilgilendirmeye 
ve virüs konusunda farkın-
dalık oluşturmaya dönük 
programlar sürdürdü.

Karantina süreci bize neler 
öğretti, neleri hatırlattı?

Öncelikle şunu belirtelim, 
bireysel olan her şey top-
lumsaldır. Zira her birey top-
lum içinde, bir sosyal çevre 

içinde yaşar ve içinde ya-
şadığı toplumun/toplumsal 
çevrenin ürünüdür, üyesidir.  
İnsan “tek başına” bile olsa 
sosyal bir varlıktır zira zi-
hinsel edimleri toplumdan 
bağımsız değildir. Bu evde 
kalma süreci insana kendisi 
ve çevresi hakkında düşün-
me fırsatı verdi. Öncelikle 
çok net olarak fark edildi ki 
doğanın insana ihtiyacı yok 
ama insanın doğaya ihtiya-
cı var. Yaşamamız ve hayat-
ta kalmamız doğaya bağlı. 
Doğanın gücü hala insan-
lar üzerinde egemen. Bunu, 
doğaya karşı hakimiyet 
kurmaya çalışan insan dav-
ranışlarının sonuçlarına ba-
karak net biçimde anlıyoruz. 
Örneğin doğal gerçekleri 
iyi hesaplamadan veya göz 
ardı ederek yapılan binalar, 
yollar… Bir deprem ya da sel 
sonucu ne hale geliyor ve 
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üstelik bir sürü can kaybına 
yol açıyor. Aslında pek çok 
yönden yapay sayılabilecek 
bir dünyada yaşıyoruz, bu vi-
rüs salgını da böyle bir ger-
çekliğin sonucu. İnsanoğlu 
doğal dengelerle çok oynadı 
ve sonuçta “doğa intikamı-
nı alıyor” noktasına gelindi. 
Doğal ortamların, yeşilin, 
toprağın, suların hunhar-
ca tahrip edilmesi, insanın 
doymaz hırsına kurban edil-
mesi, haliyle doğal yaşamı 
öldürdü. Yeryüzünde giderek 
artan insan sayısını ve artan 
ihtiyaçları göz ardı etmek 
elbette mümkün değil ancak 
doğayı tahrip etmeden ya da 
doğanın kendini yenilemesi-
ne imkân verecek teknoloji-
leri de göz ardı etmemek 
gerekiyor. Bu süreçte yaşadı-
ğımız sorgulamalar, yapılan 
yanlışların tekrarlanmaması 
yolunda dilekleri berabe-
rinde getiriyor. İnsanların 
evlerinde kaldıkları sürede 
doğanın kendini yenilediği-
ne ilişkin örnekleri medya-
dan izliyoruz: Kıyılara kadar 
gelen yunuslar, insandan 
arınmış gibi görünen yerlere 
bazı bölgelerde vahşi hay-
vanların gelmesi, üretime 
ara verilen sanayi kuruluşla-
rı nedeniyle havanın temiz-
lenmesi gibi…

“Bu süreçte, aslında 
sahip olduğumuz ama 
unuttuğumuz kimi 
alışkanlıkları-davranışları 
hatırladık”

Bu süreçte, aslında sahip ol-
duğumuz ama unuttuğumuz 
kimi alışkanlıkları-davranış-
ları hatırladık, bazı yeni dav-
ranışlar öğrendik. Bunların 
başında temizlik özellikle 
de el yıkama alışkanlığı ge-
liyor. Aslında bize en küçük 
yaşlardan itibaren verilen 
bu temizlik eğitimini bu-
gün yeniden hem hatırlamış 

hem yeniden öğrenmiş ol-
duk. Ve bunun, virüsten ko-
runmada üç altın kuraldan 
biri olduğunu bir kez daha 
anladık. Diğer iki kuralın da 
maske takmak ve insanlarla 
aramızda en az bir metrelik 
mesafe oluşturmaya dikkat 
etmek gerektiğini öğrendik. 
Ancak bu öğrendiklerimizin 
uygulanması ve davranı-
şa dönüşmesi büyük önem 
taşıyor. Evde kaldığımız bu 
süreçte insan ilişkilerinin de 
yeni bir formasyon kazandı-
ğını gördük. Aile bireylerinin 
yoğun beraberliği, birbir-
lerini yeniden tanımaların 
sağladı. Hayatın yoğun akışı 
içinde fırsat bulunamayan 
paylaşımlar için fırsat yaka-
lanmış oldu. Gene hayatın 
hızlı temposu içinde uzun 
süredir iletişim kurulama-
yan eş-dost, akraba, arka-
daşlar için bu zaman içinde, 
sanal biçimde de olsa gö-
rüşme şansı oluştu.

“Her durumu avantaja 
çevirmek de mümkündür”

Yaşanan her durumun hem 
avantaj hem de dezavan-
taj oluşturan yanları vardır 
ancak her durumu avantaja 
çevirmek de mümkündür. Bu 
karantina süreci de benzer 
şekilde yaşandı, başlarda 
şaşkınlıkla karşılanan karan-
tina süreci giderek alışmayı 
ve yeni bir yaşam biçimi-
ne dönüşmeyi beraberinde 
getirdi. Zaman içinde fırsat 
bulunamayan işler ve faali-
yetleri gerçekleştirme şansı 
doğdu. Evlerde bol bol ek-
mek, börek-çörek yapımları 
arttı, eski albümler- fotoğ-
raflar taranıp anılar taze-
lendi, zaman bulunamayan 
ayrıntılı temizlik işleri, el iş-
leri, tamirat işleri için zaman 
bulunmuş oldu. Kısaca ka-
rantina süreci, zaman ilerle-
dikçe evlerde yeni bir yaşam 

biçimine dönüştü.

Karantina sonrasında 
nasıl bir sosyal hayat 
yaşanacak, kısa sürede eskiye 
dönülebilecek mi?

Karantina sürecinde evde 
kapalı kalan insanların ha-
yali bir an önce yasağın 
kalkması ve sokağa çıkabil-
me serbestisinin gelmesi idi. 
İnsanlar normal hayatlarını 
özlediler ancak hep vurgu-
landığı gibi hiçbir şey eski-
si gibi olmayacak hem de 
uzunca bir süre. Adına “yeni 
normal” diyebileceğimiz bir 
sosyal hayat başlıyor. Gün-
lük hayat belli sınırlamalar 
ve yeni düzenlemeler için-
de devam edecek. Öncelikle 
belirtilmesi gereken, sağlık 
otoritelerinin sıklıkla vurgu-

ladığı gibi, salgın tehlikesi 
bitmiş değil ve uzunca bir 
süre daha devam edecek zira 
salgın kontrol altına alınmış 
değil. Yani sokağa çıkma ya-
sağının büyük ölçüde kalk-
mış olması tehlikenin geç-
tiğini göstermiyor, kaldı ki 
gerekli görüldüğünde yeni 
kısıtlamalar getirilebileceği 
bilgisi veriliyor. 

“Esas koruma ve korunma 
tedbirinin bireylerin kendileri 
tarafından yapılması 
gerekiyor”

Hayatın sürdürülmesine iliş-
kin sosyal ortamlar yeni bir 
karakter kazandı. İnsanlar 
sosyal hayatlarını özlediler 
ancak salgın gerçeğini göz 
ardı etmemek gerekiyor ve 
bunun şakaya gelir tarafı 
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yok. Sağlık otoriteleri nere-
deyse yalvarırcasına insan-
ları tedbirli davranmaları 
konusunda uyarıyorlar. Ya-
şanan vakalardan örnekler 
vererek durumun ciddiye-
tinin anlaşılması için çaba 
harcanıyor. Yeni sosyal hayat 
için çeşitli işletmeler, yapı-
lan uyarılar doğrultusunda 
düzenlemeler yapıyorlar 
ancak esas koruma ve ko-
runma tedbirinin bireylerin 
kendileri tarafından yapıl-
ması gerekliliği de üzerine 
basa basa vurgulanıyor. Bu 
da maske-mesafe-el temiz-
liğidir. Aslında yapılması 
gereken çok basit ve alış-
kanlığa dönüşen/dönüşmesi 
gereken bir davranışlardır. 

“Bireysel olan her şey 
toplumsaldır”

Sokak manzaraları maalesef 
korkutucu görüntüler ortaya 
koyuyor: korkusuz, dikkatsiz, 
umarsız tavırlar ve davranış-

lara tanık oluyoruz. Tekrar 
edelim, bireysel olan her şey 
toplumsaldır. Ben kendimi 
korurken aynı zamanda en 
yakın çevremden itibaren 
başkalarını da korumuş olu-
yorum. Bu bir toplumsal so-
rumluluk aslında ve her birey 
farkında olsa da olmasa da 
bu sorumluluğu taşıyor. Bu 
yaşadığımız durum da aslın-
da toplumsal bir mesele ve 
her birey bunun bir parçası 
durumunda. Toplumların ve 
dünya nüfusunun bu kadar 
çoğaldığı, insan hareketle-
rinin yeryüzü coğrafyasında 
bu kadar arttığı ve hızlandı-
ğı bir dönemde-günümüzde, 
bulaşma tehlikesinin ne ka-
dar fazla olduğunu tahmin 
etmek zor değil. Esas sorun 
“hayali taşıyıcılar” olarak ni-
telendirilen ve aslında bire-
yin kendisinin de bilmediği, 
farkında olmadığı kişiler 
deniyor. Bu nedenle koru-
ma tedbirlerinin ne kadar 
önemli olduğu ortaya çıkı-

yor. Salgının başlangıcında 
itibaren karantina süresince 
insanlar bilgilendirilmeye, 
bilinç düzeyi yükseltilmeye 
ve farkındalık sahibi edilme-
ye uğraşılıyor. Bunun bir öğ-
renme süreci olduğunu ve 
öğrenmenin de bireysel bir 
olay olduğunu da unutma-
mak gerekiyor, yani her birey 
öğrenmeyi kendi potansiyeli 
içinde gerçekleştirir. Ancak 
toplumsal yaşam bireylerin 
keyfiyetine, inisiyatifine bı-
rakılacak durumda değildir. 
Bireylerin öz kontrolünü 
sağlayamadığı durumlarda 
kurumsal tedbirler devreye 
girer. Bilindiği gibi bu da çe-
şitli yaptırım uygulamaları 
biçiminde geçekleşir. Ancak 
elbette önemli olan her 
bireyin dışarıdan kontro-
le gerek bırakmadan kendi 
kendini kontrol edebilmesi 
ve gerekli önlemleri dış mü-
dahaleye fırsat yaratmadan 
alabiliyor olmasıdır.

“Söylediklerimiz tüm dünyayı 
ilgilendiriyor”

Yaptığımız bütün bu değer-
lendirmeler ve söyledik-
lerimiz,  sadece bizim top-
lumumuz için değil bütün 
dünya toplumları için ortak 
olan gerçekler. Yani şu anda 
bütün dünya ve hangi geliş-
mişlik düzeyinde olursa ol-
sun, hangi özelliklere sahip 
olursa olsun bütün toplum-
lar aynı gerçeğin içinde yaşı-
yor. En az bir yıl daha “kont-
rollü bir hayat” yaşanacağı 
pek çok ülke tarafından da 
bildiriliyor ve hayat bu ger-
çek üzerinden düzenlenme-
ye çalışılıyor. Bu yaşananlar 
hemen her toplumda ciddi 
dönüşümlere yol açacak 
gibi görünüyor,  zira toplum 
yapıları yeni duruma uy-
mak/uyarlanmak anlamında 
değişim içindeler. Ancak bu 
yapılan ve yaşanan değişim-
ler, insanlığın devamlılığı, 
toplumların sağlıklı yaşamı 
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için son derece önemli. Bi-
reylerin farkındalık düzeyi 
yükseldikçe toplumsal bir 
iyileşme mümkün olur. O 
nedenle hem kendi gele-
ceğimiz hem de toplumun 
geleceği ve iyiliği için ve 
en temelde bireysel korun-
ma ve koruma için, tedbirli 
yaşamaya özen göstermek, 
yeni toplumsal yaşamın bi-
rinci koşulu ve temel ilkesi 
durumunda.

“Yeryüzünde uyum yeteneği 
en yüksek canlı insandır”

Karantina sonrası yeni top-
lumsal hayat, insanlar ara-
sında yeni ilişki biçimlerini 
getirecek kısmen de olsa 
ancak; bunun geçici bir süre 
olduğunu ve ne kadar özen-
li bir yaşam içine girersek 
bu sürecin daha kolay ve 

daha kısa sürede atlatıla-
bileceğini akıldan çıkarma-
mak gerekiyor. Yeryüzünde 
uyum yeteneği en yüksek 
canlı olan insan, aklı ile var 
olduğundan bu yana sorun-
larına çözüm üretebilmiştir. 
Bilimsel çalışmalar yoğun-
lukla devam ederken çözüm 
oluşturacak araştırmalar 
mutlaka sonuç verecektir.  
Önemli olan bu süreci en az 
hasarla geçirmek ve sağlıklı 
günlere bir an önce ulaşmak 
bütün insanlığın ortak dile-
ği. Geçmişi milattan önceki 
dönemlere uzanan salgınlar, 
insanların çaresizliği kar-
şısında kadere teslimiyetle 
sonuçlanmış 19. yüzyılda 
gerçekleşen bilimsel geliş-
meler ve aşının bulunmasıy-
la çözüme ulaşmıştı. Aslında 
salgınlarda, hem geçmişte 
hem bugün, çok temel bir 

gerçeklik bulunmaktadır o 
da insan hareketleri. Geç-
mişteki salgınlara baktığı-
mızda orduların savaşa veya 
sefere gittikleri dönemler-
de salgınların yaşandığını 
görüyoruz. Günümüzde de 
benzer şekilde uluslararası 
yapılan seyahatler, bu virü-
sün bütün dünyaya yayıl-
masına yol açtı. Demek ki 
yerleşik hayatın dışına çıkıl-
dığında ve toplu seyahatler-
de bir yerde var olan virüsün 
her tarafa yayılması kolay-
laşıyor. O nedenle ülkeler 
seyahat yasaklaması getirdi, 
insanlar “evde kal” uyarıla-
rıyla karantinaya alındı.
Yukarda belirtildiği gibi 
toplumsal iyileşme ancak 
her bireyin dikkatli olması 
ve koruma tedbirleri konu-
sunda azami dikkati gös-
termeye özenli olması ile 

mümkündür. Bunun başka 
yolu yok. O nedenle hepimiz 
bu toplumsal sorumluluğun 
içindeyiz. Şu anki sosyal ha-
yat önceki alışık olduğumuz 
sosyal hayattan farklı ola-
cak. Sınırlılıkları olan, belki 
de yerine göre zevk alama-
yacağımız bir sosyal hayat 
olacak. Ancak bunun bir 
iyileşmeye geçiş sağlamak 
üzere olduğunu bilmek ve 
ona göre yaşamak gerekiyor. 
Bu süre içinde gene en gü-
venli yerin, sık sık vurgulan-
dığı gibi “evimiz” olduğunu 
bilmek, çok gerekmedikçe 
dışarıda fazla oyalanmamak 
ve kalabalıklar içinde bulun-
mamak gerekiyor. Bu karan-
tina sonrası hayat, farklı ve 
kendine özgü, en azından 
iyileşme sağlanıncaya kadar, 
yeni bir sosyal hayat özelliği 
taşıyacak.
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SAĞLIK

Doğru beslenme 
alışkanlıklarıyla 
sağlıklı bir yaz mevsimi 
geçirebilmek için neler 
yapmalıyız?

Sağlıklı ve doğal beslen-
memizi sürdürebilmek için 
mevsimine uygun beslenme 
alışkanlıklarımızı da şekil-
lendirmemiz gerekmektedir. 
Mevsimlerin değişmesi ve 
sıcaklıkların artmasıyla bes-
lenme düzenimiz ve meta-

bolizmamız bu yeni duruma 
uyum sağlamaya çalışır ve 
bu dönemde sıcaklığın etki-
siyle bazı sağlık sorunlarıyla 
(şeker, kalp rahatsızlıkları, 
tansiyon, mineral kayıpları 
vb.) karşılaşabiliriz. Doğru 
beslenme alışkanlıklarıyla 
bu sorunlarla karşılaşma 
ihtimalimizi azaltarak ken-
dimizi daha iyi hissedebilir, 
sağlıklı bir yaz mevsimi ge-
çirebiliriz. 

Yaz aylarında nelere 
dikkat etmemiz gerekir?

Su içmeyi unutmayın. Vü-
cudumuzun ortalama % 70 
ini oluşturan su, hücrelerin 
yaşamsal faaliyetleri, vü-
cut ısısının dengelenmesi 
ve fonksiyonlarını yerine 
getirilmesi için son dere-
ce önemlidir. Sıcaklıkların 
artmasıyla vücuttan sıvı 
kaybı artar ve vücudun sıvı 
ihtiyacını karşılamak için 

özellikle yaz mevsiminde 
su tüketimini arttırmamız 
gerekir. Çünkü eksikliğinde 
baş ağrısı, halsizlik, bulan-
tı, baş dönmesi, tansiyonda 
dengesizlikler ve elektrolit 
kayıpları görülebilmekte-
dir. Normal bir bireyde or-
talama 2-2,5 litre olan su 
ihtiyacı(kg başına 30-40 ml 
su) yaz döneminde 3 litreye 
kadar çıkabilmektedir. Spor 
yapanların, ağır işte çalışan-
ların ise günlük su tüketimi-

Üniversitemiz Hastanesi Diyetisyeni Makbule Özer, sıcak yaz aylarının etkisini göstermeye 
başlamasıyla beslenme açısından risk oluşturabilecek noktalara dikkat çekerek doğru beslenme 
alışkanlıkları ile ilgili bilgiler verdi.

Makbule Özer
Üniversitemiz Hastanesi Diyetisyeni

Sıcak yaz aylarında
doğru beslenmeye

dikkat
Haber: Özlem ÖZBEK
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ni biraz daha arttırması öne-
rilir. Su içmek için susamayı 
beklemeden suyu hayatı-
nızın merkezine koymaya 
çalışın ve düzenli su içmeyi 
alışkanlık haline getirin.

Serinlemek için tercih 
edilen gazlı içeceklerin 
sağlığımız üzerindeki 
etkileri nelerdir?

Yaz aylarında serinlemek 
için çokça tercih edilen gaz-
lı içecekler, hazır meyve su-
ları ve alkol, şeker içerikleri 
ve katkı oranlarının yüksek 
olması nedeniyle serinlet-
menin aksine vücutta bazı 
sağlık problemlerine yol 
açmakta ve boş kalori alı-
mına neden olmaktadır. Bu 
tür içecekler, özellikle abdo-
minal yağlanmayı arttırarak 
obeziteye davetiye çıkarabi-
lir. Yaz mevsiminde süt, ay-
ran, kefir, ev yapımı şekersiz 
limonata, sade maden suyu 
ve taze sıkılmış meyve su-
ları daha doğru bir tercih 
olacaktır. Çay ve kahve de 
diüretik etkisinden dolayı 
vücuttan su atımına sebep 
olduğu için aşırı tüketimin-
den kaçınılmalıdır.

Yaz aylarında yeterli ve 
dengeli beslenmek için 
neler yapmalıyız?

Yaz aylarında beslenme alış-
kanlıklarımızda değişiklikler 
olması kaçınılmazdır; fakat 
yine sağlıklı ve dengeli bes-
lenmek bizim elimizdedir. 
Öğün sayıları ve saatlerinde 
küçük farklılıklar yapabili-
riz. Bu farklılıkları yaparken 
beslenmemizde mutla-
ka her besin grubuna (süt, 
meyve, kurubaklagil, et, seb-
ze ve tahıl gurubu) porsiyon 
miktarına dikkat ederek yer 
vermeye özen göstermeliyiz. 
Kızartma türü yiyecekler-

den, şeker içeriği ve yağ ora-
nı yüksek besinlerden, beyaz 
un ve beyaz undan yapılmış 
yiyeceklerden olabildiğince 
kaçınmalı yaz aylarını biraz 
daha hafif yemekleri tercih 
ederek geçirmeliyiz.

Yaz mevsiminde neler 
tüketmeliyiz?

Yaz mevsimi bizi rengârenk, 
lezzetli ve sağlıklı sebze ve 
meyvelerle karşılıyor. Bu dö-
nemde meyve grubundan 
karpuz, kavun, şeftali, kiraz, 
üzüm, incir ve kayısı; sebze 
grubundan domates, sala-
talık, patlıcan, biber, taze 
fasulye, kabak ve daha sa-
yamadığımız birçok sağlıklı 
besin yaz döneminde bizi 
bekliyor. Her besini mevsi-
minde ve taze olarak tüket-
mek sağlığımızın olmazsa 
olmazıdır. Sebze ve meyve 
grubu özellikle yüksek posa 
içerikleri sayesinde günlük 
posa ihtiyacımızın önemli 
bir kısmını karşılamaktadır. 
Bununla beraber diyabet 
hastaları, yaz meyvelerinin 
şeker içeriğinin yüksek ol-
duğunu unutmamalı tüke-
tim konusunda dikkat etme-
lidir.

Hijyen ve gıda 
güvenliğini konusunda 
nelere dikkat etmeliyiz?

Sıcaklıkların artması bazı 
besinlerin çok kolay bozul-
masına neden olabilmekte-
dir. Bu sebeple yaz mevsi-
minde besinlerin alınması, 
pişirilmesi, hazırlanması ve 
saklanması aşamaları diğer 
mevsimlere göre çok daha 
önem kazanmaktadır. Besin 
zehirlenmeleri ve bozulma-
larına karşı dikkatli olmalı, 
hijyen konusunda tedbirli 
davranmalıyız. Meyve ve 
sebzelerimizi bol su altın-

da yıkamalı, iyi pişmemiş 
ve hijyen kurallarına uyul-
madan hazırlanmış besin-
lerden, açıkta ve dışarıda 
satılan yiyeceklerden, çabuk 
bozulabilecek riskli yiyecek-
lerin tüketiminden olabildi-
ğince kaçınmalıyız.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

Devlet Konservatuvarımızın büyük başarısı 
 Üniversitemiz Devlet 

Konservatuarı Öğretim 
Görevlileri Elif Yazgan ve 
Elena Yusupova Rusya’da 
gerçekleştirilen  “III. Ulus-
lararası Musicprospect” adlı 
yarışmanın 10 Mayıs 2020 
tarihinde ilan edilen sonuç-
larıyla, 4 el piyano çalma ka-
tegorisinde 2.’lik alarak Üni-
versitemizi başarıyla temsil 
ettiler.

Farklı milletlerden sanatçı-
lar tarafından, görsel işitsel 
kayıtlarla yapılan ve 2 ay sü-
ren yoğun bir başvuru süreci 
sonunda, öğretim görevlile-
rimiz kazandıkları başarı ile 
Üniversitemizi gururlandır-
dılar.

Hastanemizde yeni başlayan hemşirelere oryantasyon 
eğitimi verildi

 Hastanemizde Yoğun Ba-
kım Ünitesinde göreve baş-
layan 15 hemşireye oryan-
tasyon eğitimi verildi.
 
Eğitim Hemşiresi Dilek Acar, 
Kardiyoloji- KDC servisi so-

rumlu hemşiresi Hülya Gül-
fidan, Yoğun Bakım Ünitesi 
sorumlu hemşirelerinden 
Selime Turgutoğlu, Fatma 
Akcan Kara, Feride İbiş, Zü-
beyde Çağlayan, Şule Olga, 
Necla Olçum, Ayfer Işıklar 

tarafından Dekanlık bina-
sındaki dersliklerde tam 
gün olarak planlanan eği-
timler, 5 gün sürdü.  Eği-
timlerde, hemşirelerin yeni 
görevlerine en kısa sürede 
uyum sağlamaları ve ba-

kım hizmetlerinin kurumun 
hedeflerine uygun kalitede 
sürdürülmesi hedeflendi.

Oryantasyon eğitimi özel-
likle kullanılan teknik araç, 
gereç ve işleyiş açısından 
özel bilgi ve beceri gerekti-
ren yoğun bakım birimleri-
ne uyum sağlama açısından 
önem taşıyor.

Oryantasyon eğitimindeki 
temel amaçlar; çalışanın 
işe ve kuruma yabancılaş-
masını önlemek, sosyal kay-
naşmayı hızlandırmak, iş 
ortamındaki belirsizlikleri 
ortadan kaldırmak, belirsiz-
lik ve bilgisizlikten doğabi-
lecek sorunların ortaya çık-
masını önlemek, iş akışına 
uyumunu hızlandırarak iş 
gücü kaybını önlemek ve iş 
güvenliğini sağlamak olarak 
belirtildi. 
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 Üniversitemiz Eğitim Fa-
kültesi Eğitim Bilimleri Bö-
lümü Eğitim Yönetimi Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Rıza Erdem’in ki-
tabı “Sorgulamaya ve Araş-
tırmaya Dayalı Eğitim Mo-
deli (SADEM)” yayımlandı.

Kitapta, bireyin daha nite-
likli eğitim almasını ger-
çekleştirme yönünde ulus-
lararası yönelimi göz önüne 
alarak “örgün” ve “yaygın” 

eğitimi bütüncül bir yakla-
şımla ele alan, yenilikçi ve 
geliştirilebilir bir yaklaşım 
sunuluyor. Önerilen model; 
“Sorgulayan ve araştıran 
birey ve toplum için sorgu-
lama ve araştırmaya dayalı 
eğitim” vizyonuyla toplum-
daki tüm bireylere “sorgu-
lama” ve “araştırma” beceri-
sini kazandırarak toplumun 
topyekûn sorgulamayı ve 
araştırmayı gerçekleştirme-
si hedefliyor. 

Önerilen modelin yaklaşımı 
ve bakış açısı; bireyin daha 
nitelikli eğitim alması için 
bilimsel, akılcı, uygulana-
bilir, gerçekçi ve kalıcı çö-
zümler sunarken bu açıdan 
değerlendirildiğinde çalış-
manın, “daha nitelikli eği-
tim”in gerekliliğine ve ger-
çekleştirilebileceğine ilişkin 
farkındalık oluşturulmasına 
katkıda bulunması bekleni-
yor.

SADEM okuyucuyla buluştu

Öğretim üyemizin kitabı yayımlandı 
 Üniversitemiz Hemşire-

lik Fakültesi Doğum-Kadın 
Sağlığı ve Hastalıkları Hem-
şireliği Ana Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi ve Söke Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Doç. Dr. Emine 
Gerçek’in editörlüğünü üst-
lendiği kitabı yayımlandı. 

Riskli gebeliklerle ilgili kap-
samlı Türkçe bir kaynağın 
eksikliğinden yola çıkılarak 
alanında uzman akademis-
yenler tarafından ebe ve 
hemşirelere yönelik hazır-
lanan “Yüksek Riskli Gebe-
likler ve Yönetimi” kitabı; 
ebe ve hemşirelerin yüksek 
riskli gebeliklerdeki önemli 
riskleri tanıyabilmeleri, ko-
ruyucu rol oynayabilmeleri 
ve güncel veriler ışığında 
bakıma yönelik kanıt temel-
li girişimleri uygulayabil-
melerine imkân sağlıyor.

Kadın sağlığı ve hastalıkları 
hemşireliği alanında lisan-
süstü eğitim yapanlar ve 
akademisyenler için kaynak 
niteliğindeki kitapta, gebe-
lik ile ilişkili olan, doğum 
ve doğum sonu dönemini 
etkileyebilen tüm riskli du-

rumlar ve bakım yönetimi 
ile yüksek riskli gebeliklerle 
ilişkili psikososyal durumla-
ra yönelik teorik bilgiler ko-
nusu ile ilgili kanıta dayalı 
uygulamalarla zenginleşti-
rilerek ele alınıyor.
2000 yılında Milenyum Kal-
kınma Hedefleri kapsamın-
da değerlendirilen anne, 
yenidoğan ve çocuk sağlığı 
ile ilgili konular arasında, 
“anne ve çocuk sağlığını 
geliştirme hedefi” ön plana 
çıkmış olup sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri kapsa-
mında 2030 yılına kadar 
her 100.000 canlı doğum-
da, maternalmortalite ora-
nını 70’ten daha az orana 
düşürmek amaçlanıyor.  Bu 
hedeflerin gerçekleştirilme-
sinde, perinataloji alanında 
çalışan ebe ve hemşirelerin 
önemli rol oynayacaklarını 
belirten “Yüksek Riskli Ge-
belikler ve Yönetimi” kita-
bının editörü Doç. Dr. Emine 
Gerçek, “Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) “Her kadına ve 
yenidoğana gebelik, doğum 
ve doğum sonrası kaliteli 
hizmet verildiği bir dünya” 
öngörüldüğünü açıkladı. 
Özellikle de gebe kadın ve 

fetüsün sağlığını koruma 
ve hastalık halinde iyileş-
tirmeye yönelik tüm bakım 
uygulamalarının yapılması 
noktasında yapılacak katkı 

değerlidir. Bu noktada riskli 
gebeliklerin bakım yöneti-
mi öncelikli bir konu olarak 
karşımıza çıkıyor.” dedi.
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TRT Haber canlı yayınla Üniversitemize bağlandı
 TRT Haber Satırbaşı 

Programı, 16 Haziran 2020 
tarihinde gerçekleştirdi-
ği yayınla Üniversitemiz 
Fen-Edebiyat Fakültesine 
canlı bağlanarak haziran 
ayı itibariyle ciddi artışlar 
gözlemlenen yılan zehir-
lenmeleriyle ilgili bilgi aldı.

TRT Haber İzmir Muhabiri 
Semra Kırışman’a, Türki-
ye’de bulunan zehirli yılan 
türleri ile ilgili bilgiler ve-
ren Üniversitemiz Fen-E-
debiyat Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kurtuluş Olgun, Korona-
virüs nedeniyle yaşadığı-
mız pandemi döneminde, 
yılanların doğal ortamları-
na döndüklerini ifade etti. 
Prof. Dr. Olgun, “Pandemi 
döneminde insanların ev-
lerine çekilmesi sonucun-
da,  gezegen kabuğundaki 
titreşim miktarının üçte bir 
oranında azaldığını söyle-

yebiliriz. Böylece yılan tür-
leriyle daha sık karşılaşma 
durumu oluştu.  19’u zehirli 
olmak üzere, 59 yılan türü 
mevcuttur. Zehirli yılan tür-
lerinden 4-5 tanesine Tür-
kiye’de sıklıkla rastlanıyor.” 
diyerek Ege Bölgesi’nde 
rastlanan şeritli engerek 

yılanının karakteristik özel-
liklerini anlattı.

Ekosisteme müdahaleler-
de bulunan insanoğlunun, 
yılan türleriyle karşılaş-
ma olasılığının yüksek ol-
duğunu söyleyen Prof. Dr. 
Kurtuluş Olgun, ADÜ Zo-

oloji Müzesi’nde bilimsel 
araştırmalar için kullanılan 
yılan türlerinden örnekler 
gösterdi ve yılan ısırılma-
sı söz konusu olduğunda 
114 Ulusal Zehir Danışma 
Merkezi (UZEM) aranarak 
yardım istenilebileceğini 
belirtti.
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Rejisör Dergisinin ilk iki sayısı yayımlandı

Uyku sorununun çözümü, Uyku Tıbbı Merkezimizde

 Üniversitemiz İletişim Fa-
kültesi, Radyo, Televizyon, 
Sinema Bölümü Araştırma 
Görevlisi Dr. Alper Erçetin-
göz editörlüğünde, hazırla-
nan “Rejisör” dergisinin ilk 
iki sayısı yayımlandı.

Her sayısında bir yönetme-
nin filmlerinin incelendiği, 
tamamen ADÜ öğrencileri 
tarafından hazırlanan Reji-
sör Dergisi’nin ilk iki sayı-

sında Vittorio De Sica ve Ö. 
Lütfü Akad’ın filmleri ince-
leniyor.
Derginin ilk iki sayısının ya-
zarları şöyle:
Ahmet Argış - Kaldırım Ço-
cukları, Elif Aydın - Bisiklet 
Hırsızları, Umut Reçber - 
Umberto D., Zeynep Esmez 
- Milano Mucizesi, Sümeyye 
Söyler - Napoli Altını (L’o-
ro Di Napoli), Ceren Dilan 
Duman - Dün, Bugün, Yarın, 

Gazi Ozan Eskici Kızım ve 
Ben (La Ciociara).

Okan Bilgen - Yalnızlar Rıh-
tımı, Songül Akgül - Üç Te-
kerlekli Bisiklet, Elif Aydın 
- Hudutların Kanunu, Gazi 
Ozan Eskici - Ana, Umut Reç-
ber - Düğün, Ceren Dilan Du-
man - Diyet, Zeynep Esmez 
- Kızılırmak Karakoyun, Sü-
meyye Söyler - Gelin, Ahmet 
Argış - Vesikalı Yarim.

 Üniversitemiz Hastane-
si bünyesindeki Uyku Tıbbı 
Merkezi, toplam 10 yatak ka-
pasitesi ile uykuyla ilgili her 
hastalığın tanısının konul-
duğu ve tedavisinin yapıldığı 
bir merkez olarak bölgede 
dikkat çekiyor.  

Nöroloji Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi ve Uyku Tıbbı 
Merkezi Yöneticisi Dr. Öğre-
tim Üyesi Utku Oğan Akyıl-
dız, 2005 yılında kurulan ve 
2011 yılında Türk Uyku Tıbbı 
Derneği tarafından akredite 
edilen Uyku Tıbbı Merkezi’n-
de şimdiye kadar yaklaşık 13 
bin hastanın tedavi edildiği-
ni söyledi. 

Akyıldız, Aydın dışından da 
başvuru alan merkezin, özel-
likle tedavi edilmediğinde 
ölümcül olan başta Uyku 
Apnesi olmak üzere; Epilep-
si, Narkolepsi, Huzursuz Ba-
cak Sendromu, REM Uykusu 
Davranış Bozukluğu, Uyur-
gezerlik, Uykusuzluk (İnsom-
nia) gibi birçok uyku ve iliş-
kili hastalıkların tedavisinde 
bölgede dikkat çeken bir 

merkez olarak hizmet verdi-
ğini ifade etti. 

Uyku Apnesi Sendromu’nun 
toplumun yüzde 10’unda gö-
rülmesine rağmen bilinme-
yen bir hastalık olduğunun 
altını çizen Akyıldız, “Has-
talığın tedavisi Uyku Tıbbı 

Merkezi’nde CPAP veya BPAP 
cihazlarıyla yapılıyor. Uyku 
apnesi sendromuna sahip 
kişiler uykularında ölüme 
varan ciddi sağlık sorunla-
rı yaşamaktadır. Hastaların, 
tedavi olmazlarsa kalp krizi, 
felç ya da trafik kazası sonra-
sı yaşamlarını yitirme riskleri 

var. Hastalığın tanı ve teda-
visinin yolu mutlaka Uyku 
Tıbbı Merkezleridir. Cihazlar-
la uygulanan basınçlı hava 
sonucunda hasta apnele-
rinden kurtulur ve sağlığına 
kavuşur. Bu sorunu yaşayan 
herkesi merkezimize bekli-
yoruz” dedi.

Makalelere ulaşmak için: 
https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/iletisim/default.asp?idx=32343539 linkine tıklayınız.
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