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Sevgili ADÜ Haber Dergisi Okurları,

Hüznü ve ayrılığı simgeleyen sonbahar aylarının ilki eylülü 
yüksek tempoyla geride bıraktık. Ağaçların yapraklarından 
birer birer ayrılmaya başladığı eylül ayı, eğitim-öğretim 
kurumları olarak bizlerin öğrencilerimize kavuştuğumuz 
vuslat ayımızdır. Tap taze ve yepyeni bir başlangıçla yeni 
döneme merhaba derken Covid-19 pandemisi nedeniyle 
kampüslerimizde öğrencilerimizin cıvıltısını duyamasak 
da Üniversitemiz altyapısıyla hayata geçirdiğimiz online 
eğitimlerle görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye 
hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yıl; ilim, irfan ve mede-
niyet toprağıyla yaklaşık 15 bin fidanımızı buluşturmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.   Üniversitemiz, ilimizin en büyük 
kamu ailesi olarak araştırmaya, üretmeye, ilimizin kalkın-
masında rol model olmaya devam ederken yarınlarımıza 
bakan umut dolu gençlerimizi alanında yetkin tam dona-
nımla yetiştirmeye ve toplumumuza kazandırmaya devam 
edecek.  

Türkiye’nin dünya konjonktüründe belirleyici rol oynama-
ya ve bölgesel güç olmaya başlamasını hazmedemeyen-
ler Doğu Akdeniz’de milli menfaatlerimiz doğrultusunda 
attığımız adımlardan duydukları rahatsızlığı, tutum ve davranışlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret 
etmeye kadar vardırmışlardır. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda atılacak tüm adımlarda devletimizin ve 
milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca dü-
zenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansına katılarak ‘Mavi Vatan’ dediğimiz Akdeniz için duruşumu-
zu net olarak ortaya koyduk.  Öte yandan Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıldır işgal altında tuttuğu Azerbaycan 
toprağı Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine saldırması sonucu savaş başladı. Er-
menistan acilen Birleşmiş Milletler’in Karabağ konusunda aldığı kararlara uymalıdır. Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi olarak, haklı mücadelesinde bir millet iki devlet olduğumuz kardeş Azerbaycan’ı can-ı 
gönülden destekliyoruz.

İlimizin kalkınmasında başat rol oynayan Üniversitemizde, Ülkemizin en değerli sürdürülebilir enerji 
kaynaklarından jeotermal enerjinin verimlilik üzerine etkilerini araştırmak üzere Jeotermal Uygulama ve 
Araştırma Merkezimizi yeniden yapılandırdık. Yeniden yapılandırmayla çalışmalarına hız veren merkez, je-
otermal enerji uygulamaları konusunda bilgi birikimine ve deneyimine sahip öğretim üyeleri, projeleriyle 
Aydın’a yapılabilecek katkılara çalışmalarıyla ışık tutacak. Ayrıca merkez, jeotermal enerjinin verimliliği ve 
üretime katkıları konusunda yapılacak çalışmalarla yerel ve ulusal politikaların oluşumuna katkı sunacak.

Üniversitemiz Hastanesi tüm bölgeye hizmet eden bir hastaneye dönüşmesinin yanı sıra birçok başarıya 
imza atarak adından sıkça söz ettiriyor. Üniversitemiz Hastanesi ‘Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ni’ 
alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu belgeyle Hastanemiz, tecrübeli ve deneyimli hekim kadrosuyla ve 
ileri teknoloji altyapısıyla, artık uluslararası hastaları da kabul etmeye başlayacak.  Aydın’ın tarihi, doğal 
ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sağlık turizmiyle birlikte ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağ-
lanacağını düşünüyorum.  Göz dolduran bölümleriyle Hastanemiz, öğretim elemanlarının başarısıyla da 
dikkat çekiyor. Dünya sıralamasına giren öğretim elemanlarımızın varlığı bizler için bir gururdur. Öğretim 
elemanlarımıza da başarılarının devamını diliyorum. 

Ülkemize ve İlimize değer katmak adına çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. İnandığımız yolda yürür-
ken en büyük desteğimiz büyük ailemiz. Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir
Rektör

REKTÖRÜMÜZDEN
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Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
başkanlığında gerçekleşen 
toplantıya, Rektör Yardımcı-
ları Prof. Dr. Mehmet Aydın, 
Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. 
Cumali Öksüz ve akademik 
birim yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuş-
masını yapan Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Sel-
çuk Aldemir, Üniversitemizin 
eğitim-öğretim, araştırma 
ve toplumsal katkı faaliyet-
leri ile yönetim süreçlerine 
ilişkin kalite çalışmalarının 
yürütülmesi, sürekliliği ve 
sürdürülebilirliğinin sağlan-
masının önemini vurguladı. 
Huzur ve sükûnetle çalışma-
nın başarı getireceğini ifade 
eden Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, “Her birim ile rutin 

toplantılar yapacağız sorun-
larımıza da çözümü birlikte 
getireceğiz. Üniversitemiz-
deki kalitenin arttırılması 
konusunda yapılacak bütün 
çalışmaları, bir aile ortamı 
içerisindeki gibi samimi, iç-
tenlikle, el birliğiyle Aydın 
Adnan Menderes Üniversite-
si’nin önem ve önceliklerini 
dikkate alarak planlayaca-
ğız.” dedi.

Kalite politikalarımız bağ-
lamında kurumsal kültürün 
geliştirilmesi için yapılan ça-
lışmaları kayıt altına alma-
nın oldukça önemli olduğu-
nu belirten Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, yapılacak 
çalışmaları da paylaştı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ali Akyol, gerçekleştirdiği 

sunumda; Kalite Yönetim 
Sistemi, Eğitim Öğretim Sis-
temi, ARGE, Toplumsal Katkı 
ve Yönetim Sistemi Süreçleri 
olmak üzere 5 başlık altında 
neler yapıldığı ve neler ya-
pılması gerektiği hakkında 
bilgilendirmede bulundu.  
Ayrıca ‘Planla Uygula Kont-
rol Et Önlem Al  (PUKÖ) dön-
güsünde Kontrol ve Önlem 
Al’ başlıkları hakkında görüş 
alışverişi yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, kalite yöne-
tim süreçlerinde dikkat edil-
mesi gerekenleri paylaştı 
ve Üniversitemizin stratejik 
planı ve hedefleri doğrul-
tusunda, eğitim-öğretim ve 
araştırma faaliyetleri ile ida-
ri hizmetlerinin değerlendi-
rilmesi ve kalitesinin gelişti-
rilmesiyle ilgili çalışmaların 
devam ettiğini ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cumali Öksüz, uzaktan eği-
tim çerçevesinde eğitim- öğ-

retim süreçlerindeki kalite 
çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Memnuniyet anketi so-
nuçlarını paylaşan Prof. Dr. 
Öksüz, “Üniversitemiz sağ-
lam alt yapısı, kullanıcı dos-
tu portalı, kullanıcılara sağ-
ladığı canlı mesaj desteği 
ile öğrencilerimizin nitelikli 
eğitim alma fırsatlarını ön-
celeyerek öğretim elemanla-
rımızın öğrencilerimizle eği-
timsel buluşmalarını sekteye 
uğratmadan eğitim ve öğ-
retimine devam etmektedir.” 
dedi. Rektör Osman Selçuk 
Aldemir’in 2020 yılını ‘Bi-
limsel Seferberlik Yılı’ olarak 
ilan ettiğini anımsatan Prof. 
Dr. Öksüz “Bu kapsamda bi-
rimlerin yapması gerekenler 
var. Birimlerin bünyelerinde 
bilim kurulları kurularak ni-
telikli yayınların yapılması, 
nitelikli proje başvurularının 
gerçekleşmesi gerekiyor. Bi-
limsel çaba içinde bilimsel 
göstergelerimizde nitel ve 
nicel olumlu yönde artışlar 
bekliyoruz.” dedi.

Üniversitemiz Kalite Değerlendirme 
Toplantısı gerçekleşti

Üniversitemiz Kalite Değerlendirme Toplantısı, 
17 Eylül 2020 tarihinde Atatürk Kongre 
Merkezi (AKM) Miletos Salonu’nda gerçekleşti.
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Aydın Ticaret Odası Konfe-
rans Salonu’nda gerçekle-
şen törende, şehit aileleri 
ve gazilere Devlet Övünç 
Madalyası ve Beratı verildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
yaptığı açıklamada, şehit-
lerimiz ve gazilerimiz adına 
düzenlenen bu tören için 
başta Sayın Cumhurbaşka-
nımız olmak üzere Aydın 
Valiliği’ne teşekkür ettiğini 

belirterek “Şehit ve gazile-
rimiz bu vatan için her türlü 
fedakarlığı göstererek mü-
cadele verdiler. Millet ola-
rak şehitlerimizin ve gazi-
lerimizin değerini layıkıyla 
bilmenin, onlara karşı gö-
rev ve sorumluluğumuzun 
şuuru içindeyiz. Gazilerimi-
ze geçmiş olsun dileklerimi 
sunarken şehitlerimize de 
Allah’tan rahmet, ailelerine, 
yakınlarına ve milletimize 
başsağlığı diliyorum. ”dedi.

Aile Sağlığı Merkezi Sorumlu Öğr. Üyesi Prof. Dr. Okay Başak, 
Eğitim Aile Sağlığı Merkezine kayıt yaptırarak aile hekimliği 
hizmetlerinden faydanılabileceğini belirtti ve “e-nabız üzerin-
den aile hekimi değiştir seçildikten sonra Efeler ilçesini seçip 
doktor seçerek veya ADÜ 25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi-
ne başvurarak kayıt olabilirsiniz.” dedi.

Tıp Fakültesi Aile Hekimliğine bağlı olarak çalışmalarını yü-
rütecek olan 25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde Sorumlu 
Öğr. Üyesi Prof. Dr. Okay Başak ile Aile Hekimi Dr. Onur Ünsal 
ve Aile Hekimi Dr. Oğuzhan Zor hizmet verecek.

25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 
Tel: 0256 212 24 53 
Adres: Hasanefendi Mahallesi 1918 sok. No:1  
ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi arkası

Şehit ailelerine ve gazilere Devlet 
Övünç Madalyası ve Beratı verildi

ADÜ 25 Nolu Eğitim Aile Sağlığı 
Merkezi hasta kabulüne başladı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, Aydın Valiliğinin düzenlediği şehit 
yakınları ve gazileri için Devlet Övünç 

Madalyası Tevcih Törenine katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 
Rektörlüğüne bağlı olan 25 Nolu Eğitim Aile 
Sağlığı Merkezi, hasta kayıt kabulüne başladı.



ADÜ HABER    EYLÜL 20204

HABER

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
başkanlığında gerçekleşen 
toplantıya, akademik ve ida-
ri birim yöneticileri katıldı.

Yükseköğretim Kalite Ku-
rulu Başkanlığı (YÖKAK) 
tarafından 2020 yılı bahar 
döneminde yürütülme-
si planlanan ve Covid-19 

pandemisi nedeniyle erte-
lenmiş olan kurumsal de-
ğerlendirme süreçlerinin 
(Kurumsal Akreditasyon 
Programı, Kurumsal Dış De-
ğerlendirme Programı ve 
İzleme Programı), pandemi 
seyrindeki olumlu geliş-
meler dikkate alınarak güz 
döneminde yürütülmesine 
karar verildi. Bu bağlamda, 

Üniversitemizin de araların-
da bulunduğu 59 yükseköğ-
retim kurumu, ekim - kasım 
aylarında izleme programı 
kapsamına alındı.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
Koordinatörü Nadir Savaş 
Öter’in sunumuyla başlayan 
programda Öter, İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Birimi’nin 
(İSGB) yürüttüğü çalışma-
lar hakkında bilgi verdi. 
Öter,  işveren vekillerinin 
bilgilendirilmesi, çalışan-
ların bilgilendirilmesi ve 
eğitimi, risk analizleri, acil 
durum hazırlıkları, çalışan-
ların sağlık gözetimi ve İSG 
hizmetlerinin izlenmesi ve 
denetlenmesi çalışmaları-

nın yapıldığını anlattı. Ha-
zırlanan İSG eğitim yazılımı 
ile Üniversitemizde başta 
İSG olmak üzere hizmet içi 
eğitimlerin pandemi tedbir-
lerine uygun olarak uzaktan 
eğitim sistemi ile verilmesi-
nin planlandığını ifade eden 
Öter, önümüzdeki dönemde 
acil durum tatbikatlarının 
gerçekleştirileceğini, çalı-
şanlarımızın sağlık tetkik ve 
muayenelerinin Üniversi-
temiz Hastanesinde devam 
edeceğini belirtti. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ali Akyol İş Sağlığı ve Gü-
venliği faaliyetlerine yasal 
zorunluluktan öte çalışan-
ların sağlık ve güvenliğini 

Kalite İzleme İyileştirme 
Toplantısı  gerçekleşti 

Y ükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK) 
tarafından yürütülen Üniversitemizin yer 
aldığı İzleme Programının koordinasyonunu 

sağlamak amacıyla, 3 Eylül 2020 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde (AKM) Kalite İzleme İyileştirme 
Toplantısı düzenlendi.
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düşünerek önem verdikleri-
ni, ilgili eğitimlerin ve acil 
durum tatbikatlarının belirli 
bir plan dâhilinde her yıl 
gerçekleştirileceğini söyle-
di. Prof. Dr. Akyol ayrıca işve-
ren vekili olarak akademik 
ve idari birim yöneticilerin 
hem İSG hem de kalite ko-
nusunda üzerlerine düşen 
görevi hassasiyetle yapma-
larını vurguladı.

Eğitim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Eğitim-Öğ-
retim Komisyon Üyesi Doç. 
Dr. İbrahim Gökdaş, eği-
tim-öğretim başlığı altında 
Üniversitemizin gelişmeye 
açık yönleri konusunda yü-
rüttüğü faaliyetlerle birlikte 
ilerleyen süreç içinde plan-
lanan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.

Üniversitemiz Kalite Koordi-
natörü Esin Sebetci, YÖKAK 
tarafından görevlendirilen 

değerlendiriciler aracılığı 
ile gerçekleştirilecek olan 
İzleme Programının amacı 
ve kapsamına ilişkin detaylı 
bilgileri paylaştı. Ayrıca Se-
betci, Üniversitemizde yürü-
tülen kalite sistemleri çalış-
maları kapsamında izleme 
ve iyileştirme çalışmaların-
dan elde edilen faydaların 
öneminın altını çizdi.

Strateji Geliştirme Daire 
Başkan Vekili Ahmet Gün-
gör, Üniversitemizin strate-
jik plan izleme değerlen-
dirme sonuçları hakkında 
bilgilendirme yaptı.

Mevcut durumumuzu ve 
önümüzdeki sürecin plan-
lamasını değerlendiren 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
kurumumuzda başarılı işler 
yapıldığını özellikle son sü-
reçte bunun birçok örneği-
ni gördüğümüzü belirterek 

“2020 yılına ilk giriş yap-
tığımızda bu yılı huzur ve 
bilimsel seferberlik yılı ola-
rak ilan etmiştik. Biz aslında 
genel olarak batığımızda 
Ülkemizin en saygın üniver-
sitelerinden birisiyiz. Üni-
versitemiz TÜBİTAK ULAK-
BİM tarafından geliştirilen 
TR Dizin Ulusal Yayın Sıra-
lamasında 217 üniversite 
arasında 23. sırada yer ala-
rak büyük bir başarıya imza 
attı. Bu bizim üniversite ku-
rulduğundan beri gelmiş ol-
duğumuz bir zirve noktadır.  
Bununla gurur duyuyoruz 
ve ben bir kez daha emeği 
geçen tüm öğretim üyeleri-
mize teşekkür ederim.” dedi.

ADÜ’lü olmanın ayrıcalığı 
daha güçlü hissedilecek 

Diş Hekimliği alanında 
Uluslararası Sağlık Turizm 
Sertifikası’na sahip Türki-

ye’deki tek üniversite ol-
duğumuzu, yakın zamanda 
dünyanın en saygın ödülle-
rinden birinin Üniversitemi-
ze verildiğini belirten Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir,  
“Başarılarımızı gerekli yer-
lere intikal ettirmemiz la-
zım. Sizlerden kayıtlarınızı 
somutlaştırmanızı düzgün 
ve seviyeli bir şekilde ça-
lışmalarınızı belgelendir-
menizi rica ediyorum. Kalite 
standartları çerçevesinde 
belgelendirilen her çalışma 
bizim karnemize yansıyacak 
ve ADÜ’lü olmanın ayrıcalı-
ğı daha güçlü hissedilecek. 
Huzurun olduğu yerde, be-
reket olur. Huzurlu, sukünet-
li bir üniversite diliyorum.  
Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi ailesinin bir bireyi 
olmaktan her zaman gurur 
ve onur duyuyorum.” ifade-
leri ile konuşmasına son 
verdi.
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Uluslararası Sağlık Turizmi 
ve Turistin Sağlığı Hakkın-
da Yönetmelik kapsamında, 
Üniversitemiz Hastanesi 
Uluslararası Sağlık Turizmi 
Sağlık Tesisi Yetkinlik Kri-
terleri’ne ve Yönetmeliğin 
genel esaslarına uyarak 
uluslararası sağlık turizmi 
faaliyetinde bulunmaya 
hak kazandı.  

Hastanemiz başhekimli-
ğinden yapılan açıklama-
da, “Hastanemiz tecrübeli 
ve deneyimli hekim kadro-
suyla ve ileri teknoloji alt-
yapısıyla, artık uluslararası 

hastaları da kabul etmeye 
başlayacak.  Aydın’ın tarihi, 
doğal ve kültürel zengin-
liklerinin yanı sıra sağlık 
turizmiyle ülkemizin eko-
nomisine önemli katkılar 
sağlanacağını umut edi-

yoruz. Sağlık turizmi bel-
gesini almamızın hem ku-
rumumuza hem şehrimize 
hem de ülkemize büyük 
katma değer sağlamasını 
hedefliyoruz.” denildi.

Hastanemiz Uluslararası Sağlık 
Turizmi Yetki Belgesi aldı

Üniversitemiz 
Hastanesine, 
Sağlık Bakanlığı 

tarafından ‘Uluslararası 
Sağlık Turizmi Yetki 
Belgesi’ verildi.
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Aydın Valiliği himayesinde 
gerçekleşen toplantıya; Ay-
dın Vali Yardımcısı Mustafa 
Hulusi Arat, Üniversitemiz 
Adnan Menderes Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Turan Ak-
koyun ve Adnan Menderes 
Demokrasi Müzesi Müdürü 
Doktorant Bircan Kayacan 
katıldı.

Toplantıda, Adnan Mende-

res Araştırma ve Uygulama 
Merkezinin, Müzeye katkı-
larının neler olabileceği ko-
nusu üzerinde durularak iş 
birliği çalışmaları hakkında 
fikir alışverişi yapıldı.
Müze Müdürü Bircan Ka-
yacan’ın Adnan Menderes 
Demokrasi Müzesi hakkın-
da bilgi verdiği toplantının 
ardından Müzede incele-
melerde bulunuldu.

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yük-
seköğretim Kurumları Personeli, Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetme-
liği” hükümleri uyarınca; Personel Daire-
si Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, 
şube müdürü sınavına 38, şef sınavına 180 
personelimiz katıldı.

Yazılı sınavda 60 puanı geçen personeli-
miz, sözlü mülakat sınavına girmeye hak 
kazanacak.

Üniversitemiz ve Aydın Valiliği 
Adnan Menderes Müzesi için bir 
araya geldi

Görevde Yükselme Sınavı 
gerçekleştirildi

Yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi 
Müzesi hakkında, 1 Eylül 2020 tarihinde 
toplantı gerçekleşti. 

Üniversitemiz Personel Dairesi 
Başkanlığınca düzenlenen 
şube müdürü ve şef kadroları 

için görevde yükselme sınavı, 14 
Eylül 2020 tarihinde Aydın Menderes 
Derslikleri’nde gerçekleştirildi.



ADÜ HABER    EYLÜL 20208

HABER

Nazilli İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi (İİBF) 
Dekan V. Prof. Dr. Yusuf 
Kaderli’nin projesi olan 
etkinlikte, ülkemizin farklı 
yerlerinden gelen katılım-
cılara ileri düzey para ve 
sermaye piyasası üzerine 
eğitimler verildi. 20 Ey-
lül tarihine devam eden 
kampta sosyal ve bilimsel 
birçok aktivite yer aldı. 
Kampın son günü ise 2020 
son çeyrek ve 2021 yılına 
ilişkin ekonomik ve finan-
sal beklentilerin tartışıldı-
ğı bir panel düzenlendi. 

Panelde, sermaye piyasa-
sının önemli isimlerinden 
olan Dr. Berra Doğaner, 
geçmiş dönemlerde yılın 
ekonomisti unvanı alan 
Murat Sağman ve Sparta 
Co kurucusu Taner Özars-
lan yer aldı.

Kampın açılışında konuş-
ma yapan Prof. Dr. Yusuf 
Kaderli, Finans Kamp ile 
Üniversitemizin finans ala-
nında tanınırlığının çok 
daha üst seviyeye yük-
seleceğini belirtti. Ayrıca 
Prof. Dr. Kaderli, “Kamp ile 
ilgili hiç bir desteğini esir-

gemeyen Rektörümüz Prof. 
Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’e, kampın ana sponso-
ru Osmanlı Yatırım Menkul 
Değerler AŞ’ye, teknoloji 
sponsoru Foreks Bilgi Da-
ğıtım AŞ’ye ve yerel spon-
sor Nazilli Belediyesine te-

şekkür ederim.” dedi.

Kampa olan yoğun ilgiden 
dolayı 23-27 Eylül 2020 
tarihleri arasında aynı kon-
sept ile ikinci Finans Kamp 
da başladı. 

Finans Kamp gerçekleşti

T ürkiye’de finans ve borsa eğitiminde konsept 
olarak bir ilk niteliğinde olan Finans Kamp 
Projesi, 16 Eylül 2020 tarihinde ADÜ Didim 

Uygulama Oteli’nde gerçekleşti.
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Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek 
Üniversitemizin, İlimizin 
kalkınmasına yönelik tüm 
projeleri desteklediğini ifa-
de etti. 

Garnizon Komutanı Per-
sonel Albay Durmuş İlhan 
Başer, Üniversitemizin eği-
tim anlamında çok daha iyi 
noktalara gelebilmesi için 
verilen çabaları her zaman 

desteklemeye hazır olduk-
larını belirterek Rektörü-
müz Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir’e çalışmalarında 
başarılar diledi.

Karşılıklı iyi niyet temenni-
lerinin sunulduğu ziyaret, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Osman Selçuk Alde-
mir’in, Garnizon Komutanı 
Personel Albay Durmuş İl-
han Başer’e hediye takdimi 
ile sona erdi.

Garnizon Komutanı Başer'den 
Üniversitemize ziyaret 

Garnizon Komutanı Personel Albay Durmuş İlhan 
Başer, 1 Eylül 2020 tarihinde Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i 

makamında ziyaret etti. 

Karşılıklı iyi niyet ve temen-
nilerin sunulduğu ziyarette, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali 
Akyol ve Prof. Dr. Cumali Ök-
süz yer aldı.
Aydın’ın, ülkemizin gözbe-
beği illerinden biri olduğu-
nu belirten  Cumhurbaşkanı 
Baş Danışmanı Güldal Akşit, 
Üniversitemiz çalışmaları 
hakkında bilgi aldı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek Üni-
versitemizin, İlimize yüksek 
katma değer sunduğunu ve 
bu doğrultuda çalışmalar 
yürüttüklerini ifade etti.
Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Os-
man Selçuk Aldemir’in, 
Cumhurbaşkanı Baş Danış-
manı Güldal Akşit’e Üniver-
sitemiz hediyelerini vermesi 
ile sona erdi.

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı 
Güldal Akşit Rektörümüzü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı, Turizm ve 
Devlet eski Bakanı Güldal Akşit, 15 Eylül 2020 
tarihinde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
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Prof. Dr. Osman Selçuk Al-
demir’e alan incelemesinde 
Yapı işleri Daire Başkanı 
Adem Yavuz Avşar ve Üni-
versitemiz Hastanesi Yöne-

timi eşlik etti.

“Hiçbir ağaç kesilmeyecek”
500 araç kapasiteli olarak 
yapılması planlanan oto-

park alanının değerlendi-
rildiği incelemelerde Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir, 
hiçbir ağacın kesilmeden 
otoparkın oluşturulması 
talimatını verdi.  Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, yeni 
hastane binasının ve yeni 
otoparkın bu yılsonunda 
hizmete başlayacağı müj-
desini de paylaştı.

İncelemelerin ardından, 

hastaneyi ziyaret eden Prof. 
Dr. Osman Selçuk Aldemir 
hastane yönetimi ve per-
sonel ile görüştü. Covid-19 
pandemi süreci hakkında 
bilgi alan Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir, “Özveriyle, 
fedakârca çalışan tüm sağ-
lık çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Bu zorlu süreçte 
tüm sağlık çalışanlarımızın 
her zaman yanınızdayız.” 
dedi.

Rektörümüz yeni acil için 
yapılacak otopark alanını 
inceledi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 21 Eylül 2020 tarihinde Üniversitemiz 
Hastanesi Acili karşısında yapılması planlanan 

otopark alanında incelemelerde bulundu.



   
EYLÜL 2020   ADÜ HABER 11

REBOA yönteminin, özel-
likle son yıllarda etkili bir 
yöntem olduğunun ispat-
landığını ve yaygın olarak 
kullanıldığını belirten Öz-
lüer, “Bu yöntemde, özellik-
le trafik kazası gibi yüksek 
enerji ihtiva eden bir trav-
maya maruz kalmış ve iç 
organlarında kanama tes-

pit ettiğimiz hastalarda, ha-
yatı tehdit eden kanamala-
rı durdurabiliyoruz.” sözleri 
ile yöntemi anlattı.   

Dr. Öğretim Üyesi Yunus 
Emre Özlüer, REBOA yönte-
minin eğitimini bu konuda 
dünyada en yetkin merkez-
lerden biri olan İsveç’te al-

dığını ve bu eğitimi Acil Tıp 
Ana Bilim Dalı asistanları-
na aktararak klinik eğitim 
programına entegre ettik-
lerini ifade etti. Özlüer, “ Bu 
yöntemi ülkemizde daha 
yaygın hale getirebilmek 
için Üniversitemizin bize 
verdiği maddi ve manevi 
desteklerle, başlattığımız 
kurslar vasıtasıyla tüm Tür-
kiye’ye tanıtmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz.” dedi. 

Ülkemizin bir travma ül-
kesi olduğunu, özellikle 
trafik kazalarının sayısı ile 
bu kazalar nedeniyle kay-
bettiğimiz ve yaralanan 
vatandaşlarımızın sayısının 
gün geçtikçe arttığını belir-
ten Özlüer, “REBOA gibi bir 

yöntemin ülkemizde yay-
gın hale getirilmesi bizlere 
göre bu sayıların azalma-
sında önemli bir rol oyna-
yacaktır.” sözleriyle REBOA 
yönteminin önemine vur-
guladı.

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre 
Özlüer, Avrupa Travma ve 
Acil Cerrahi Derneği (ES-
TES) ile Endovasküler 
Travma Yönetimi ve Kana-
ma Kontrolü Derneği’nin 
(EVTM) 31 Ağustos 2020 
tarihinde düzenlediği trav-
ma hastalarında hayat kur-
tarıcı yöntemlerden biri 
olan REBOA yönteminin 
tartışıldığı online panelde 
konuşmacı olarak davet 
edilmişti.

REBOA yöntemi kanamalı 
hastalarda hayat kurtarıyor

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim 
Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Özlüer, 
travma hastalarında hayatı tehdit eden 

kanamaların durdurulmasında etkili bir yöntem olan  
‘REBOA Yöntemi’ hakkında bilgi verdi. 
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İki yıldır mezun veren Ko-
çarlı MYO Laboratuvar Tek-
nolojisi Programına kayıt 
olan öğrenciler, eğitim-öğ-
retim sürecine entegre 
edilen eğitimler sayesin-
de öğrenciler, yurt dışında 
da geçerliliği olan OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güven-
liği, ISO 19011 İç Tetkik / 
Denetçi, ISO 14001: 2015 
Çevre Yönetim Sistemi, ISO 
22000: 2005 Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi, ISO 9001: 
2005 Kalite Yönetim Siste-
mi, Helal Gıda ve Yönetim 
Sistemi olmak üzere toplam 
6 adet sertifika ile yüksek 
düzeyde donanımlı olarak 
mezun oluyor.

Koçarlı MYO Öğretim Ele-
manı; Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Onur Yılmaz, Öğr. Gör. Dr. 
Fulya Kaya Apak, Öğr. Gör. 
Emre Ağcagil, Öğr. Gör. Bur-
cu Keser ve Öğr. Gör. Hilal 
Demirpençe öğrencilerimi-
ze yeni eğitim öğretim yı-
lında başarılar dilediklerini 
ifade ettiler.

Laboratuvar Teknolojisi Programı 
en çok tercih edilen program oldu

Üniversitemiz Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Laboratuvar Teknolojisi 
Programı 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında %100 doluluk oranı ile 32 
devlet üniversitesi arasında en çok tercih edilen birinci program oldu. 

Programımız devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı 38 üniversiteye ait 
sıralamada ise ikinci en çok tercih edilen program olma başarısını gösterdi.
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Düzenlenen program çer-
çevesinde ADÜ Teknokent 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, 
Üniversitemiz Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Cumali Ök-
süz, ADÜ Teknokent Genel 
Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem, 
ADÜ Teknokent Uzmanla-
rı, DEPARK Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sezayi 
Aytun, DEPARK Genel Mü-
dürü Osman Başbuğ, DETTO 
Koordinatörü Prof. Dr. Hasan 
Selim ve DEPARK/DETTO 
Uzmanları bir araya geldi.

Toplantıda, DEPARK/DETTO 
ve ADÜ Teknokent/ADÜTTO 

arasında gerçekleştirilen bu 
ilk buluşmanın bölgede atı-
lacak adımlar çerçevesinde 
ülkenin ekonomik entegras-
yonuna olumlu katkılar sağ-
layacağı öngörüldüğü ifade 
edildi.

Program kapsamında saha-
da atılacak ortak adımlar 
planlanarak fikir alışverişle-
ri yapıldı.  
DEPARK/DETTO ve ADÜ 
Teknokent/ADÜTTO Uz-
manlarının gün boyu süren 
bilgi alış verişinin ardından 
ortak koordinasyon faaliyet-
lerinin devam etmesi karar-
laştırıldı.

DEPARK/DETTO A.Ş ADÜ 
Teknokent’i ziyaret etti

T eknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Desteği ile Mentor-Menti Eşleştirmeleri Programı çerçevesinde ADÜ 
Teknokent (ADÜTTO) ile DEPARK (DETTO) arasında 24 Eylül 2020 tarihinde görüşme gerçekleştirildi.
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Bilim insanlarının perfor-
mans ölçümünde nicel is-
tatistik verilerin, nitel dö-
nüşüm girişimlerinden bir 
tanesi loannidis ve arkadaş-
ları tarafından 2019 yılında 
Plos Biology dergisinde ya-
yımlanan makalede, 100 bin 
etkili bilim insanı açıklandı. 
Cengiz Zabcı’nın kaleme al-
dığı “195 Bilimcimiz, Dünya-
nın En Etkili Bilim İnsanları 
Arasında” başlıklı yazısında 
100 bin kişi arasında Türki-

ye’den 195 bilim insanı yer 
aldı. Dünyada önemli bi-
lim insanları arasında olan 
Prof. Dr. Mehmet Turgut’un 
akademik performansı tüm 
zamanlara göre değerlen-
dirildi.

Tüm zamanlara ait bir 
sıralama

Makalede ülkemizde yer 
alan bilim insanları incele-
nerek oluşturulan sıralama;   

emekli olmuş ya da vefat 
etmiş bilim insanlarını da 
kapsaması dolayısıyla, tüm 
zamanlara ait bir sıralama 
olma özelliğini de taşıyor. 

22 ana bilim dalından 
6 milyon 880 bin 389 
araştırmacı incelendi

Loannids ve arkadaşlarının 
bu çalışmasında, 22 ana bi-
lim dalından toplam 6 mil-
yon 880 bin 389 araştırma-
cının Scopus veri tabanında 
yer alan yayın ve atıf sayı-
sı değerleri inceledi. Açık 
erişimli bu makaleye göre 
bireysel performanslar, top-
lam altı farklı kritere göre 
hesaplanan bileşik bir gös-
terge ile ifade edildi. 
100 bin kişi arasında Tür-
kiye’den yer alan 195 bi-
lim insanının da yer aldığı 
makalede Öğretim Üyemiz 
Prof. Dr. Mehmet Turgut 89. 
sırada yer aldı.

Öğretim üyemiz dünyanın en etkili 
bilim insanları arasında yer aldı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut, 
haftalık bilim, teknoloji ve kültür dergisi ‘Herkese Bilim Teknoloji’nin 4 Eylül 2020 tarihli son sayısında 
yayımlanan makaleye göre dünyanın en etkili bilim insanları arasında 89. sırada yer aldı.
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“Doğu Akdeniz, Türkiye 
için 'Mavi Vatanımızın' bir 
parçasını teşkil ediyor” 

Video konferansın açılış 
konuşmasını yapan Türkiye 
Cumhuriyeti İletişim Başka-
nı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 
doğu Akdeniz hakkında son 
yıllarda birçok şey söylen-
diğine işaret ederek “Bazı 
eski sömürgeci güçler, bu 
bölgeyi ‘yeni imparatorluk-
larının doğum yeri’ olarak 
görüyor. Başkaları, burayı 
‘bir sonraki küresel çatışma 
noktası’ olarak değerlendi-
riyor. Doğu Akdeniz, Türkiye 
için ise Mavi Vatanımızın 
bir parçasını teşkil ediyor.” 
dedi. 

Altun, Türkiye’nin son ay-
larda dünyaya çok net bir 
mesaj verdiğini belirterek 
“Milletimizin bazı konu-
larda görüş ayrılıkları ola-

bilir; demokrasilerde bu 
normaldir ancak biz Türki-
ye’nin hak ve çıkarlarının 
korunması noktasında biriz. 
Uluslararası hukukun bizim 

yanımızda olduğunu biliyo-
ruz. Sesi en çok çıkanın her 
zaman haklı olmadığını iyi 
biliyoruz. İşte bu yüzden 
Türkiye, Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın liderliğinde, her 
zaman diplomasiden yana 
oldu.” ifadelerini kullandı.

Konferansın birinci oturu-
mu ‘Doğu Akdeniz’de Tür-
kiye’nin Hakkaniyet ve İş 
Birliği Vizyonu’ ikinci otu-
rumu ise ‘Doğu Akdeniz’de 
Hakkaniyetli Bir İş Birliği-
nin Uluslararası Sisteme 
Yansımaları’ konularında 
gerçekleşti.

Sınırlı sayıda kontenjan ile 
gerçekleşen konferansta, 
Türkiye’nin Doğu Akde-
niz’deki hakkaniyet ve iş 
birliği vizyonu ile bunun 
uluslararası sisteme etkile-
ri ele alındı.

Rektörümüz Uluslararası Doğu 
Akdeniz Konferansına katıldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı tarafından telekonferans yöntemi ile 24 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen ‘Uluslararası Doğu 
Akdeniz Konferansı’na'katıldı.
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Üniversitemiz Jeotermal 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Aydın’da jeotermal 
enerjinin verimlilik üzerine 
etkilerini araştıracak. Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir baş-
kanlığında çalışmalarına 
hız veren merkez, jeotermal 
enerji uygulamaları konu-
sunda bilgi birikimine ve 
deneyimine sahip öğretim 
üyeleri projeleriyle Aydın’a 
yapılabilecek katkılara ça-
lışmalarıyla ışık tutacak. 
Jeotermal enerjinin verim-
liliği ve üretime katkıları 
konusunda yapılacak çalış-
malarla yerel ve ulusal po-
litikaların oluşumuna katkı 

sunulacak.

Jeotermal gücümüzü 
üretime katkı sağlar hale 
nasıl getiririz?

Yenilenebilir enerji kaynak-
ları arasında hem doğaya 
dost oluşu hem de yerli ve 
milli bir kaynak oluşu bakı-
mından önemli bir yere sa-
hip olan Jeotermal enerjinin 
önemli bir çalışma konusu 
olduğunu ifade eden Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir, ya-
pılacak çalışmalarla enerji 
bağımlılığı noktasında da 
büyük katkılar sunulabile-
ceğini belirtti. Prof. Dr. Os-

man Selçuk Aldemir, “Ülke-
miz son dönemde özellikle 
savunma sanayide yerli ve 
milli bir politika izleyerek 
nerelere geldiğini görüyo-
ruz. Bu, enerji alanında da 
olabilir. Aydın Adnan Men-
deres Üniversitesi’nin bu ko-
nuda hem heyecanı hem de 
bunu düşleyen ve bu konuda 
alın teri dökecek yetenekli 
akademisyenleri var. Jeo-
termal gücümüzü bir enerji 

kaynağının yanında üretime 
katkı sağlar hale nasıl geti-
ririz? Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Jeotermal Ener-
ji Araştırma ve Uygulama 
Merkez Müdürlüğü’nün or-
taya koyacağı bilimsel çalış-
malar ışığında her türlü bil-
giyi sizlerle paylaşacağız. Bu 
da Aydınımıza ve ülkemize 
katkı için çıktığımız bu yolda 
her türlü bilgi kirliliğini de 
giderecektir.” dedi.

ADÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve 
Uygulama Merkez Müdürlüğü aktif 
hale getirildi

Üniversitemiz Jeotermal Araştırma Uygulama 
Merkezi, yeniden yapılanma sürecinin ardından 
ilk toplantısını 24 Eylül 2020 tarihinde 

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirdi.

Nazilli Kaymakamı Sedat 
Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye 
Başkanı Kürşat Engin Özcan 
ve Nazilli Emniyet Müdürü 
Korhan Özmenlikan’ın da 
hazır bulunduğu ziyarette 
Sümer Kampüs Koordina-

törü Doç. Dr. Tuncay Ercan 
Sepetcioğlu, Nazilli Sümer-
bank Basma Fabrikası Mü-
zesi, Gıdı Gıdı Treni, Sinema/
Balo Salonu ve eski fabrika 
binaları hakkında bilgi verdi.

Vali Hüseyin Aksoy Üniversitemiz 
Sümer Kampüsünü ziyaret etti

V ali Hüseyin Aksoy, 29 Eylül 2020 tarihinde 
Üniversitemiz Sümer Kampüsünü ziyaret 
ederek incelemelerde bulundu. 
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‘Aydın’a Hak Ettiği Yere Ta-
şıyacağız’ sloganıyla başla-
tılan çalışmalarda Aydın’ın 
tanıtımı için Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Osman 
Selçuk Aldemir de katkı 
verdi
Çine/Alabayır Mahallesin-
de bulunan Gerga Antik 
Kent’i ziyaretine, Aydın Mil-
letvekilleri Bekir Kuvvet 
Erim ve Mustafa Savaş, Vali 
Yardımcısı Rıza Dalan,  Çine 
Kaymakamı Turan Erdoğan, 

İl Kültür ve Turizm Müdürü  
Doç. Dr. Mehmet Umut Tun-
cer katıldı.

Antik kentte yapılacak olan 
kazı çalışmalarının başla-
dığı ziyarette, 2600 yıllık 
geçmişiyle gizemleri ba-
rındıran bu önemli kültür 
mirasımızdaki çalışmaların 
tamamlanmasıyla kültür 
turizmi potansiyelimizde 
de ciddi bir ivme kazanıla-
cağı vurgulandı.

Rektörümüz Gerga Antik Kenti kazı 
çalışmalarını aydın protokolü ile 
birlikte başlattı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk 
Aldemir, 24 Eylül 2020 tarihinde Gerga Antik 
Kenti kazı çalışmalarını, Aydın protokolü ile 

başlattı.
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Haber : Mahmut Karakelle

Üniversitemiz Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile “Çorum ve İlçelerinde, 
Orta Karadeniz’de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları” konulu projeye bağlı olarak Kalehisar Kenti’nde 

çalışmalara bu yıl da devam edildi. Çorum ili Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde, Kalehisar ören yeri 
olarak geçen bölge de medrese, hamam, kervansaray ve kale surları bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Mustafa 
Kemal Şahin, söz konusu ören yerinin Orta Karadeniz Bölümü’nde bilinen Anadolu Selçuklu dönemine ait tek 
kent olma özelliği taşıdığını belirtti.  

Kayıp Kent 
Kalehisar 

gün yüzüne çıkarılıyor
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Kalehisar ören yeri ile 
yollarınız nasıl kesişti?

Meslek hayatımın yakla-
şık 30 yılı Orta Karadeniz 
Bölümü’nde Anadolu Sel-
çuklu Dönemine ait kent-
leri aramakla geçti. Kale-
hisar’da 1965-1966 yılında 
Prof. Dr. Oktay Aslanapa 
tarafından yapılan çalış-
maların ardından, 2019 yı-
lında Üniversitemiz Sanat 
Tarihi Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi ve başkan-
lığını üstlendiğim sanat 
tarihi yüzey araştırması 
ile bilimsel anlamda Ka-
lehisar yeniden gündeme 
geldi. 2019 yılında med-
resenin mevcut durumunu 
belgelemeyi amaçlayan 
çalışmaların yanı sıra kü-
çük buluntulara yönelik 
yüzey taraması da yapıldı. 
İstanbul Arkeoloji Ensti-
tüsünün desteği ile ya-
pılan jeo-fizik (manyetik) 
çalışmalar sonrası önemli 
mimari verilere ulaşılmış, 
kentin bilinenden daha 
fazla yapıya sahip olduğu 
ve bilinenin aksine daha 
geniş sınırlara ulaşan bir 
kent olduğu belirlenmiştir.

Kalehisar kentinin 
önemi hakkında neler 
söyleyeceksiniz?

Kalehisar kenti taşınır bu-
luntuları yönüyle Konya/
Beyşehir - Kubad Abad ve 
Kayseri Keykubadiye sa-
raylarında karşılaştığımız 
kaliteli seramiklere rast-
lanılması, Anadolu Sel-
çuklu Döneminde önemli 
bir üretim ve ticari merkez 
olabileceğini göstermiş 
2020 yılındaki bulguları-
mız da yine bu düşünce-

lerimizi güçlendirmiştir. 
2020 yılında da mevcut 
mimari yapıların belgelen-
mesi sürdürülmüş, bu doğ-
rultuda günümüze kısmen 
sağlam ulaşmış olan şehir 
surları ve kervansaray üze-
rine yoğunlaşışmış olup 
yüzey tarama çalışmala-
rına da devam edilmiştir. 
2019 ve 2020 yılında elde 
edilen veriler kentin öne-
mini ortaya koymuş bu 
yönden bilinmeyenlerin 
ortaya çıkarılması yönün-
de arkeolojik çalışmalara 
bir an önce başlanılması 
ve Kalehisar’ın kültürümü-
ze kazandırılması gerek-
mektedir. 

Yaptığınız çalışmalarda 
sizlere destek olan 
kurum veya kuruluşlar 
var mıdır?

Kalehisar’da sürdürdü-
ğümüz çalışmalar, Çorum 
Valisi Mustafa Çiftçi’nin 
himayesinde, Aydın Ad-
nan Menderes Üniversite-
si Rektörü Osman Selçuk 
Aydemir,  Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Akyol, Fen Ede-
biyat Fakültesi Dekanı Sa-
yın Prof. Dr. Kubilay Metin, 
Alaca Kaymakamı Sayın 
Kürşat Atak’ın destekleriy-
le sürüyor. Çalışmalarımı-
za ayrıca Kültür Bakanlığı 
Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdür Yardımcısı 
Arkeolog Ahmet Ertekin ve 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Sümeyra Şengül ve Mah-
mudiye köyü Muhtarı Ra-
mazan Kale bizzat destek 
veriyor. Bu alanda yürüt-
tüğümüz çalışmalarla böl-
genin kültürel ve turizm 
yönleriyle gelişimine katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. 
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Çorum Valisi’nin sizleri 
ziyaret etmesinin 
çalışmalarınıza bir katkısı 
oldu mu?

Çorum Valisi Mustafa Çift-
çi’nin 01 Eylül 2020 tari-
hinden Kalehisar’a yapmış 
olduğu inceleme ziyareti, 
Kalehisar’da sürdürdüğümüz 
çalışmaların önemi büyük 
ölçüde artırmıştır.  Üniversi-
temiz de çalışmalara maddi 
ve manevi anlamda destek 
olmuştur. Yaptığımız çalış-
malar Bilimsel Araştırma 
Projesi (BAP) kapsamında 
desteklenerek Fen-Edebiyat 
Fakültesinde bir çalışma ofi-
si oluşturuldu. Rektörümüz 
Prof. Dr. Osman Selçuk Ak-
demir,  Orta Karadeniz’deki 
tek Anadolu Selçuklu kenti 
olan Kalehisar kentinin or-

taya çıkarılması konusunda 
her türlü desteğin verileceği-
ni, çalışmanın Anadolu Türk 
Tarihi yönünden çok önemli 
olduğunu söyledi.

Ekibinizde kimler yer 
alıyor? 

Üniversitemiz başkanlığında 
yürütülen çalışmalarda eki-
bimiz;  Bakanlık Temsilcisi 
Sanat Tarihçisi Cihat Topoz,  
Uşak Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gün-
nur Aydoğdu, Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Karaca, 
Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölü-
mü Arş. Gör. Ali Rıza Bilgin, 
İstanbul Alman Arkeolo-
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ji Enstitüsünden Dr. Yasser 
Dallal, Uzm. Sanat Tarihçi 
Seçil Göven, Yüksek Lisans 
Öğrencisi Arkeolog Hüseyin 
Özkan, Arkeoloji öğrencisi 
Okan Güngör ve Sanat Tarihi 
öğrencisi Semi Boğaç Gür-
dal’dan oluşmaktadır. Çalış-
maların ilerlemesiyle çeşitli 
alanlardan uzman kişiler ça-
lışmaya katılacak.

Kalehisar’da sürdürülen 
çalışmaların katkıları neler 
olacaktır?

Bölgede halen yürütülen 
Alacahöyük, Hattuşa, Eski 
Yapar ve Şapinuva… gibi  
önemli Hitit Dönemi kazı-
larına, Kalehisar’la birlikte 
Selçuklu Dönemini de ekle-
miş olacağız. Dolayısıyla bu 

alanları içeren turizm amaçlı 
projelerin geliştirilmesi ile 
bölge ekonomisinin de geliş-
tirilmesini amaçlıyoruz. Di-
ğer yandan Kalehisar kentin-
de sürdürülen çalışmaların 
yanı sıra Çorum ili sınırları 
içerisinde bulunan Anadolu 
Selçuklu Dönemine ait diğer 
eserlerin de incelemesi ya-
pılarak Çorum’un bu dönem 
içerisinde oldukça gelişmiş 
yapısal yönden zenginliğe 
sahip olduğu anlaşıldı.

Üniversitemiz ve Çorum Vali-
liği öncülüğünde sürdürülen 
bu çalışmalarla kültürümüzü 
sahiplenme,  kültürümüzün 
korunması, geleceğe akta-
rılması konularında ülkemiz 
genelinde de öncü bir rol oy-
nayacağımızı düşünüyorum.
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Haber - Foto : Özlem Özbek

Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nefati Kıylıoğlu, ileri yaş 
hastalığı olarak bilinen alzheimer (bunama) hastalığı hakkında merak edilen sorulara açıklık 
getirerek alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi. 

Alzheimer: 
Yavaş yavaş ilerleyen 

sinsi bir hastalıktır

Prof. Dr. Nefati Kıylıoğlu
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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Öncelikle alzheimer 
hastalığını tanıyalım 
alzheimer nedir?

Alzheimer hastalığı daha 
çok ileri yaşta ortaya çıkan 
bunama adını verdiğimiz 
bellek-hafıza ile ilişkili so-
runların öncelikle olmak 
üzere tüm beyin fonksiyon-
larının yetersizliği ile giden 
bir hastalıktır. Yavaş yavaş 
ilerleyen sinsi bir hastalıktır. 
Hastalık ortaya çıktığında 
aslında başlangıcı eskilere 
dayanır. Beyinde milyarlarca 
hücre bizim şu anda yap-
makta olduğumuz işlevleri 
başarı ile yaparken birbirleri 
ile sürekli bir şekilde haber-
leşme içinde olur. Oysa bu 
hastalıkta beyin hücreleri-
nin ölmesi ya da birbirleri 
ile bağlantılarının bozulma-
sı ortaya çıkar, haberleşe-
mez ve ortak çalışma göste-
remezler. 

Beyin hücrelerinin ölmesinin 
sebebi ya da sebepleri 
nelerdir?

Beyin hücrelerinin ölmesi-
nin sebebi bazı zararlı mad-
delerin hücre içinde ya da 
aralarında birikmesi olarak 
tanımlanmıştır. Ancak ne-
den birikir, kimde birikir bu 
tam olarak bilinmiyor. Bu 
birikimi engellemek için 
yapılan çalışmalar halen 
devam etmektedir. Gene-
tik yapısı bozukluğu olan 
ailelerde ailesel olarak da 
geçebilir ama sıklığı azdır. 
80 yaşına gelmiş 3 bireyin 
1 tanesi alzheimer hastalığı 
için adaydır. Bire bir neden 
olmamakla birlikte hastalık 
riskini arttıran durum ve 
davranışlar arasında yaşın 
ileri olması, ailede alzhe-
imer hastalığı varlığı, dü-
zensiz uyku ve yetersiz fizik 
aktivite ile kötü beslenme, 
metabolik hastalıklara sa-

hip olmak – HT, DM, Hiper-
kollesterolemi- sayılabilir.

Alzheimer hastalığı belirtileri 
nelerdir?

Hepimizin yapabileceği ba-
sit unutkanlıklar gibi başlar. 
Işıkların açık, kapıların açık 
unutulması, isimlerin yüz-
lerin çıkarılamaması, eşya-
ların evde bulunamaması 
gibi yakınmalar ilerleyerek 
konuşulanların unutulması, 
tekrar tekrar anlatma, aynı 
şeyleri tekrar tekrar sorma, 
yemek hazırlarken içine 
eksik malzeme konması, 
yemek yakılması gibi iler-
lemeler gösterir. Öz bakım 
azalır. Daha da ilerleme 
gösterir ise beceri yitimi 
başlar. Kendi başına yaptığı 
işleri yapamaz hale gelir. Tu-
valet ve banyo temizliğinde, 
yemek yapmada, tamir işle-
rinde yardıma ihtiyaç duyar, 
bildiği sokaklarda kaybo-
labilir. Bu dönemde moral 
bozukluğu, gerginlik, şüphe-
cilik, korkma gibi psikiyatrik 
yakınmalar da sıklıkla eşlik 
eder. Anlatılan öyküler ba-
zen hiç olmamış olan hikâ-
yeler bile içerebilir. 

Alzheimer hastalığına tanı 
nasıl konur?

Bellek başta olmak üze-
re beyin fonksiyonlarında 
bozulması olan bireylere 
zihinsel durumu değerlen-
diren testler ve nörolojik 
muayene yaparız. Bu test-
lerde özellikle bellek etki-
lenmesi var dikkat durumu, 
dil fonksiyonları, motor be-
cerileri, görsel – mekânsal 
işlevler açısında baktığımız-
da eğer bir eksik alan daha 
bulursak tanı koymada bir 
yol almış oluruz. Bu duru-
ma yol açan düzeltilebilir 
rahatsızlıkları dışlayarak ta 
tanıya ulaşırız. Beyin görün-

tüleme yöntemlerinde Alz-
heimer hastalığı ile uyumlu 
beyinde küçülme olması ve 
başka bir nedenin olmama-
sı, B12 vitamini eksikliği, 
troid işlev azlığı gibi diğer 
unutkanlık yapıcı nedenleri 
dışladığımızda olası tanısını 
koymuş oluruz. Kesin tanı 
kişi öldükten sonra patolo-
jik olarak konmaktadır.

Nasıl tedavi edilir?

Hastalığın hafif – orta ya 
da ileri evre olmasına göre 
farklı tedavi yöntemleri ön-
celikli olarak kullanılabilir. 
Hafif ve erken evrede kişi-
nin var olan risk faktörleri 
azaltılıp yok edilebilir. Ör-
neğin HT, yüksek kolleste-
rol tedavi edilebilir, zararlı 
alışkanlıklar bıraktırılabilir. 
Yanı sıra egzersiz alışkanlığı 
ve düzenli bir yaşam dön-
güsüne geçilir. Tedavi olarak 
hücreler arası bağlantıları 
arttırıcı, beyinde var olan 

değişmeleri yavaşlatıcı ilaç 
tedavileri başlatılabilir. Yanı 
sıra hasta ve yakınlarının 
ruhsal durumlarını iyileştiri-
ci tedaviler eklenir. Kişilerin 
var olan dost – arkadaş iliş-
kilerinin devam ettirilmesi, 
arttırılması, yeni hobilerin 
elde edilmeye çalışılması 
önerilir. TV izlemek gibi pa-
sif bir iş yerine okumak ve 
okuduklarını anlattırmak, 
tartışmak teşvik edilmelidir. 
Hem bedeni ve hem de zih-
ni çalıştıran aktivitelerin ya-
pılması önerilir. Spor – tenis, 
dans önerilebilir

Orta – ağır evrede artık ilaç 
tedavisi çok işe yaramayabi-
lir ama yine de sürdürülme-
lidir. Bu durumda yapılması 
gereken artık düzenli bir 
hayat sürmesi, destek veril-
mesi ve ortaya çıkabilecek 
diğer sorunlar ile ilgilen-
mek gerekir. Her aşamada 
sosyal ilişkilerin devam et-
tirilmesi önemlidir. 



ADÜ HABER    EYLÜL 202024

SAĞLIK

“Alerjik rinit, sinüzit ve 
astım gibi hastalıkların 
seyrini olumsuz etkiler” 

Alerjik Rinit’in herhangi bir 
yaşta görülebildiğini ancak 
en sık erken yaşlarda baş-
ladığını belirten Doç. Dr. 
Çildağ, “Alerjik rinit, sinüzit 
ve astım gibi hastalıkların 
seyrini olumsuz etkiler ve 
bu hastalıkların gelişimine 
zemin hazırlar. Alerjik Ri-
nit belirtileri ise: Alerjene 
maruziyetle ortaya çıkan, 
şeffaf burun akıntısı, burun 
tıkanıklığı, üst üste hapşırık, 
burun kaşıntısı, ayrıca ku-
lakta damakta kaşıntı hissi, 
geniz akıntısı ve bazen ök-
sürük, çoğunlukla eşlik eden 
gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve 
sulanmadır.” dedi. 

Hastalığın yıl boyunca ya da 
mevsimsel olabileceğini de 
belirten Doç. Dr. Çildağ, “ Yıl 
boyu gözlenen alerjik rinite 
sıklıkla ev tozu akarları, evcil 
hayvan alerjenleri, mantar 
sporları, hamam böceği gibi 
ev içi alerjenler neden olur. 
Bahar dönemlerinde belir-
tilerin görüldüğü, saman 
nezlesi olarak da bilinen 
mevsimsel alerjik rinite sık-
lıkla ot, çiçek, ağaç polenleri 
neden olmaktadır.” ifadeleri 
ile sebeplerini açıkladı.

“Bölgemizin coğrafi 
özellikleri nedeniyle 
saman nezlesi oldukça sık 
görülmektedir”

Doç. Dr. Songül Çildağ, “Böl-
gemizin coğrafi özellikleri 

nedeniyle saman nezlesi 
oldukça sık görülmektedir. 
Hastaların yaşam kalitesi 
bozulmakta, bu dönemler-
de iş- okul performansları 
olumsuz etkilenmektedir. 
Belirtileri bulunan kişilerin 
tanı ve tedavi için İmmüno-
loji ve Alerji kliniklerinde de-
ğerlendirilmeleri gerekmek-
tedir. Bu hastalara tanısal 
amaçlı; deri testleri başta ol-
mak üzere alerji testleri ya-
pılarak alerjiye neden olan 
etken saptanmaktadır. Alerji 
deri testlerinde hastanın 
koluna çeşitli alerjen solus-
yanlar ayrı ayrı damlatılıp, 
deriye teması sağlanarak 
alerjen tipi belirlenmektedir. 
Test sonuçlarına ve hastanın 
belirtilerine göre tedavi dü-
zenlenmektedir.” sözleriyle 
tanı yöntemini aktardı.

Alerjik rinit belirtileri 
gösteren hastalar  
immünoloji ve alerji 
polikliniğine başvurmalı

Tedavide öncelikle tespit 
edilen alerjenden kaçınma 
ve korunmanın gerektiğine 
dikkat çeken Doç. Dr. Çildağ, 
saman nezlesinde kişinin 
polen maruziyetinden uzak 

durması gerektiğini vur-
guladı. Çildağ,  “Bahar dö-
nemlerinde park, bahçe, kır, 
piknik alanları gibi yerlerde 
bulunulmaması, özellikle 
çimlerin kesim saatinde, sa-
bah erken saatlerde, rüzga-
rın yoğun olduğu saatlerde 
dışarıya çıkılmaması, ara-
bada camların kapalı kal-
ması gerekmektedir. Ancak 
polen maruziyetinden uzak 
durmak zordur. Hastalar bu 
dönemleri oldukça yoğun 
belirtilerle geçirmekte ve 
çoğunlukla medikal tedavi 
gerekmektedir. Medikal te-
davide ağızdan tablet şek-
linde ya da burun içine lokal 
olarak uygulanan antialerjik 
ilaçlar kullanılmaktadır. Ay-
rıca uygun hastalara halk 
arasında aşı tedavisi olarak 
da bilinen alerjen maddeye 
özgü immünoterapi uygu-
lanmaktadır.

Yaşam kalitesini bozan bir 
hastalık olması, astım ge-
lişimi açısından da bir risk 
faktörü olması nedeniyle 
Alerjik rinit belirtileri gös-
teren hastaların İmmünoloji 
ve Alerji Polikliniğine baş-
vurmalarını tavsiye ederim.” 
diye konuştu.

Alerjik hastalıklar içerisinde 
en sık gözlenen saman nezlesi 
‘Alerjik Rinit’

Üniversitemiz Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül 

Çildağ, alerjik hastalıkların günümüzde toplumun 
önemli bir kesimini etkilediğini belirterek alerjik 
hastalıklar içerisinde en sık gözlenenin ‘Alerjik Rinit’ 
olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Songül Çildağ

Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. 
Songül 
Çildağ
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Doç. Dr. Oktay, kanserde 
erken tanının tarama test-
leri ile mümkün olduğunu 
belirterek herhangi bir risk 
faktörü içermeyen, ailesel 
kansere yatkınlık hastalığı 
veya ailesinde sık kanser 
öyküsü olmayan bireylerde 
önerilen yaşlarda kanser 
taraması istendiğini ifade 
etti. 

“Kadınlarda en sık görülen 
meme kanseri taraması 40 
yaşında başlamalıdır”

Kadınlarda en sık görülen 
meme kanseri taramasına 
40 yaşında başlanmasının 
önerildiğini, yılda bir kere 
mamografi ve ultrason ile 
taramanın yapıldığını,  20 
yaşından önce kadınların 
ayda bir kere her adet dö-
neminden sonra kendilerini 
elle muayene etmelerinin 

önerildiğini aktaran Oktay, 
“Herhangi risk faktörü içe-
ren veya aile öyküsü olan-
larda hekiminizin önerdiği 
daha erken yaşlarda tara-
ma başlanmalıdır. Diğer 
tarama yapılması önerilen 
kanser rahim ağzı kanseri-
dir. Tarama yaşı 20 yaştır ve 
her 3 yılda bir pap smear 
testi yapılması önerilir. 30 
yaşından sonra ise 5 yılda 
bir HPV DNA testi yapılma-
sı önerilmektedir. Tarama 
önerilen diğer kanser türü 
kolonrektum kanseridir. 
Birçok çalışma ve klavuzda 
40 yaşından sonra bir kere 
bazal bir kolonoskopinin 
yapılması ve eğer herhangi 
bir risk faktörü içermiyor-
sa kişiye tarama amaçlı 10 
yılda bir kolonoskopi yapı-
labileceği belirtilmektedir. 
Standart tarama 50 yaşın-
dan sonra yılda bir kere ga-

itada gizli kan bakılması ve 
10 yılda bir kolonoskopidir.” 
Sözleri ile kanser taramala-
rı hakkında bilgi verdi.

“Erken tanı hayat kurtarır”

Erken tanının hayat kur-
tardığını vurgulayan Doç. 
Dr. Esin Oktay,  “Akciğer 
kanseri taraması ise 30 yıl-
da 30 paket sigara öyküsü 
olan kişilerde 55 yaşından 
sonra düşük doz radyasyon 
verilerek yapılan tomografi 
cihazları ile yılda bir kere 
yapılır. Ancak bu cihaz-
lar çoğu hastane ve sağlık 
kuruluşunda olmadığı için 

röntgen olarak bilinen ak-
ciğer grafisi ile yapılmak-
tadır. Son olarak da tarama 
programında olan prostat 
kanseridir. 50 yaş ve üstün-
de erkeklerde kanda PSA 
testi ve prostat muayenesi 
ile prostat kanseri taraması 
önerilir.” dedi.

Doç. Dr. Esin Oktay,  bütün 
bu testler için Sağlık Ba-
kanlığının KETEM olarak 
bilinen kanser tanı merkez-
leri kurduğunu, halkımızın 
bu merkezlere başvurarak 
taramalarını yaptırabilece-
ğini ifade etti.

Doç. Dr. Esin Oktay kanserde 
erken tanının önemine dikkat 
çekti

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Oktay, 
çağımızın vebası olarak tanımlanan kanserde 

tarama yöntemleri hakkında bilgiler vererek erken 
tanının önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Esin Oktay
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. 
Songül 
Çildağ
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Eğitim Fakültesi Devir Teslim Töreni gerçekleşti
 Üniversitemiz Eğitim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Cumali Öksüz dekanlık gö-
revini Prof Dr. Nuri Karasa-
kaloğlu’na devretti.

Törende, Prof. Dr. Nuri Kara-
sakaloğlu, rektör yardımcı-
lığı görevini sürdüren Prof. 
Dr. Cumali Öksüz’e proje-
lendirilmesinden tefrişatına 
kadar Eğitim Fakültesinin 
inşasında ortaya koyduğu 
özverili çalışmaları ve de-
kanlığı süresince Eğitim Fa-
kültesine sağladığı değerli 
katkılar için teşekkür etti. 

Tören, Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof Dr. Nuri Karasaka-
loğlu’nun Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cumali Öksüz’e pla-
ket ve çiçek takdimi ile sona 
erdi.

Üniversitemiz Hastanesi için sürekli işçi alımı kura çekimi 
gerçekleştirildi

 Üniversitemiz Hastane-
sinde çalıştırılmak üzere; 
“4857 sayılı İş Kanunu” ve 
“Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rında İşçi Alınmasında Uy-

gulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” kap-
samında İŞKUR aracılığıyla 
“Sürekli İşçi” alım ilanına 
çıkan Üniversitemiz, sürek-

li işçi kadrolarına alınacak 
asıl ve yedek adayların kura 
çekimini, 9 Eylül 2020 tari-
hinde gerçekleştirdi.
Noter huzurunda ADÜTV’de 

canlı yayınla gerçekleşen 
AdüTv You tube kanalı üze-
rinden aktarılan Hastane 
personel alımı noter kura 
çekilişini, 3625 aktif izleyici 
izledi.
1.Noter Başkâtibi Serdar 
Cankurt ve Aydın 1.Noteri 
Kâtibi Merve Şen tarafından 
yapılan kura çekimlerinde;  
92 kadın güvenlik görevlisi 
başvurdu. 5 Asil 5 Yedek be-
lirlendi. Başvuran 144 Erkek 
Güvenlik Görevlisinden 15 
Asil 15 Yedek, 120 Kadın 
Hasta Bakımı ve Temizliği 
personeli başvurusundan 
30 Asil 30 Yedek,  41 Erkek 
Hasta Bakımı ve Temizliği 
Personeli başvurusundan 
ise 28 Asil 13 Yedek olarak 
istihdam edilmeye hak ka-
zandı.
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Çini Branşında “İkincilik Ödülü” nün sahibi  
Öğr. Gör. Ertürk oldu

 Karacasu Memnune İnci 
Meslek Yüksekokulu (MYO) 
Mimari Dekoratif Sanatlar 
Programı Öğretim Görevli-
si Kadir Ertürk, İstanbul’da 
Zeytinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezi tarafından bu yıl 
7.’si düzenlenen Geleceğin 
Ustaları Geleneksel Sanat-
lar Tasarım Yarışması’nda 
Çini Branşında “İkincilik 
Ödülü” nün sahibi oldu. 

Geleceğin Ustaları Gelenek-
sel Sanatlar Tasarım Yarış-
ması bu yıl Hüsn-i Hat dalı 
iki kategori, çini, tezhip ve 
minyatür olmak üzere dört 
farklı branşta düzenlendi. 

Yarışmaya, yurtiçi ve yurt-
dışından toplam 202 eser 
katıldı ve 4 branşta toplam 
25 adet ödül dağıtıldı. 

5 Eylül 2020 tarihinde ödül 
töreni ve sergi açılışı ger-
çekleşen yarışmada dere-
ceye giren eserler, 13 Eylül 

2020 tarihine kadar Zey-
tinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde ziyaret edilebi-
lecek.

ADÜ Teknokent TÜBİTAK başarılarına bir yenisini daha ekledi
 ADÜ Teknokent, Bireysel 

Genç Girişimcilik (BİGG) 
Programının son aşamasını 
başarıyla tamamladı.

ADÜ Teknokent, uygulayıcı 
kuruluş Yaşar Üniversitesi 
işbirliği ile yaptığı TÜBİTAK 
1512 Programı kapsamın-
da ikisi ADÜ Teknokentten 

olmak üzere 5 girişimcinin 
projesi Ankara’daki son aşa-
mayı geçerek 200 bin TL’lik 
hibeyi almaya hak kazandı.

ADÜ Teknokent girişimci-
lerinden Öğr. Gör. Dr. Harun 
Çimen’in yürütücülüğünü 
yaptığı ve ekibinde Prof. 
Dr. Selçuk Hazır ve Prof. Dr. 

İbrahim Çakmak’ın olduğu 
proje ile ADÜ Teknokent ön 
kuluçka biriminde faaliyette 
bulunan yüksek lisans öğ-
rencisi Özgün Us’un yürü-
tücülüğünü yaptığı ve eki-
binde Dr. Öğr. Üyesi Kemal 
Avcı, Kasım Çelebi ve Adem 
Yağız’ın olduğu proje, des-
teklenmeye hak kazandı.

ADÜ Teknokent Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Cemal İyem, 
Türkiye başarı oranın %39 
olduğu TÜBİTAK 1512 BİGG 
çağrısında ADÜ Teknokent 
ve Yaşar Üniversitesi TTO 
işbirliğindeki BİGG-Y’nin 
TÜBİTAK’a gönderdiği 11 
projeden 5’inin destekle-
nip Türkiye ortalamasının 
üstüne çıktığını ifade ede-
rek başarı oranının %46 
olduğunu vurguladı. Prof. 
Dr. İyem, daha çok çalışarak 
TÜBİTAK’tan destek alan 
girişimci sayımızı daha da 
arttıracaklarını sözlerine 
ekledi.
TÜBİTAK 1512 BİGG Des-
tekleme Programı ile genç 
girişimcilere, teknoloji ve 
yenilik odaklı iş fikirlerini, 
katma değer ve nitelikli is-
tihdam oluşturma potan-
siyeli yüksek, uluslararası 
ölçekte rekabet gücü olan 
teşebbüslere dönüştürebil-
meleri için büyük katkı sağ-
lıyor. 
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Proje Eğitim Çalıştayları devam ediyor
 Üniversitemiz Rektörü 

Prof. Dr. Osman Selcuk Al-
demir’in 2020 yılını ‘Bilim 
Yılı’ ilan etmesi dolayısıyla 
öğretim elemanlarımızın 
projeler içerisinde daha 
fazla yer almasını sağlamak 
amacıyla düzenlenen pro-
je eğitim çalıştaylarının bir 
yenisi daha 24 Eylül 2020 
tarihinde gerçekleşti.

Prof. Dr. Mesut Kırmacı, 
Prof. Dr. Hatice Özenoğlu, 
Prof. Dr. Hilal Aktamış ve 
Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim 
Demir’den oluşan çalıştay 
ekibi, 6 farklı birimden 22 
katılımcıyı Aydın İli Stratejik 
Planlama ve Yenilik Merkezi 
(AİSYEM) Toplantı Salonu’n-
da ağırladı. 

TÜBİTAK 4004 kodlu Doğa 
Eğitimi ve Bilim Okulları 
projelerinin anlatıldığı ça-
lıştayda, katılımcılar aktif 
olarak yazımı devam eden 

proje örnekleriyle proje ya-
zım sürecini yakından takip 
ederek karşılaşabilecekleri 
sorunlar ve planlama aşa-
malarındaki detayları uz-
manlara sorma imkânı bul-
dular.

Çalıştay sonucunda toplam-
da 9 projenin aktif olarak 
yazımı gerçekleşti. Yakın 
zamanda tamamlanacak 

projeler, çalıştay ekibi tara-
fından son kontrolleri yapı-
larak başvuruya hazır hale 
getirilecek. Çalışma ile bu 
çağrıdan başvuru sayısında-
ki artışa paralel olarak des-
teklenecek proje sayısının 
arttırılması hedefleniyor.

Üniversitemizden çıkacak 
projelerin artması amacıyla 
başlanan eğitim çalıştayları 

uygun tarihler belirlenerek 
1002 (Hızlı destek progra-
mı), 1001 (Bilimsel ve tek-
nolojik araştırma projeleri), 
uluslararası ikili işbirliği 
projeleri, Avrupa Birliği ve 
Tarımsal Araştırma Projele-
ri konularında tüm gün bir 
proje olacak şekilde konu-
sunda uzman araştırma-
cıların katılımıyla devam 
edecek.

Tıp Fakültesinin ilk post doktora öğrencisi eğitimini 
tamamladı

 Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesinin ilk post doktora 
öğrencisi olan Dr. Nasar Ah-
mad Shayan, 24 Eylül 2020 
tarihinde tez savunmasını 
gerçekleştirerek eğitim sü-
recini başarılı bir şekilde 
tamamladı.

Ekim 2019 tarihinde Üni-
versitemiz Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Ana Bilim Da-
lında post-doktora eğitim 
sürecine başlayan Dr. Nasar 
Ahmad Shayan, Prof. Dr. Pı-
nar Okyay danışmanlığın-
da ‘Sağlık Okuryazarlığı ve 

Kronik Hastalıkların Yöne-
timi’ isimli tez çalışmasını 
yürüttü.

 Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Erdem Ali Özkısacık, Af-
ganistan Herat Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 

ve Enfeksiyon Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı’nda Öğretim 
Üyesi olan Dr. Nasar Ahmad 
Shayan’ı, savunma sonrasın-
da tebrik etti. 

Türkiye’de geçirmiş olduğu 
süreyi ve eğitim sürecini 
değerlendiren Dr Shayan 
“ADÜ’de geçirdiğim süre 
içerisinde Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalında tez çalışmam 
ile birlikte ortaklaşa yürüt-
meye başladığımız pek çok 
çalışma oldu.  Post doktora 
sürecim sonrasında da ile-
tişimimizin kopmayacağını 
ve daha pek çok çalışma 
planlayacağımızı düşünü-
yorum.” dedi.
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Uluslararası Kognitif Terapiler Birliğine Dr. Öğr. Üyesi 
Çağdaş Öykü Memiş seçildi

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Ruh Sağlığı ve Hasta-
lıkları Ana Bilim Dalından 
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Öykü 
Memiş,  Uluslararası Kog-
nitif Terapiler Birliği (IACP) 
yönetim kurulu üyeliğine 
seçildi.

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Öykü 
Memiş, “Kognitif ve davranış 
terapileri bugün tüm anksi-

yete bozuklukları (fobi, ob-
sesyon, panik, travma, yeme 
bozuklukları) tedavisinde 
ilk tercih edilen tedavi yak-
laşımı olup depresyon te-
davisinde de en az ilaçlar 
kadar etkili olduğu kanıt-
lanmış bir terapidir.” sözleri 
ile kognitif ve davranış te-
rapilerinin önemi hakkında 
bilgi verdi.

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesinde, 15-16 Eylül 
2020 tarihinde arı üretici-
lerine ‘Paket Arıcılık Sistemi’ 
konusunda eğitim verildi.  

GEKA tarafından destekle-
nen Aydın İl Orman ve Ta-
rım Müdürlüğü ve Aydın İli 
Arıcılar Birliği tarafından 
hazırlanan paket arıcılık 
sistemi eğitiminde, Ziraat 
Fakültesi de eğitici kurum 
olarak yer aldı.

Eğitim seminerine; Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Aydın, Ziraat Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. İbrahim 
Gençsoylu, İl Tarım ve Or-
man Müdürü Ahmet Öktem, 
Aydın İli Arıcılar Birliği Baş-
kanı Ayhan Özdemir, Çine 
MYO Müdürü Doç. Dr. Ser-
kan Bakırcı, şube müdürleri 
ve arı üreticileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan 
Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, 
Ziraat Fakültesini tanıtma-
sının ardından eğitim ile 
beraber üretim yaptıklarını, 
arı üreticileri ve diğer üreti-
ciler ile beraber olmaya de-
vam edeceklerini ifade etti.

 İl Tarım ve Orman Müdürü 
Ahmet Öktem ise İlimizde 
yapılan arıcılık faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Aydın ise arının ve 
arıcılığın tarımsal faaliyet-

ler içindeki önemini anlattı.
Açılış konuşmalarından 
sonra Prof. Dr. Mete Kara-
caoğlu ve Doç. Dr. Aytül 
Uçak Koç,  birinci gün paket 
arıcılık sistemini, avantaj-
larını, paket arı üretimini 
ve hazırlanmasını, Ziraat 

Fakültesinde paket arı uy-
gulamasını anlattı.  2. gün 
ise paketlerin depolanması, 
kolonilerin incelenmesi, arı-
cılığın sorunları ve çözüm 
önerilerinin katılımcılara 
aktarılmasıyla eğitim semi-
neri tamamlandı.

Ziraat Fakültesinde ‘Paket Arıcılık Sistemi Eğitimi’ verildi
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Ziraat  Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TÜBİTAK’a 
demir attı

 Üniversitemiz Ziraat Fa-
kültesi Tarımsal Biyotekno-
loji Bölümü öğrencilerince 
2020 yılı içerisinde Prof. Dr. 
Cafer Eken, Dr. Öğr. Üyesi 
Emre Sevindik, Dr. Öğr. Üye-
si Hüseyin Uysal’ın ve Dr. 
Öğr. Üyesi M. Kemal Avcı’nın 
danışmanlığında Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumuna  (TÜBİTAK) 
sunulan 5 yeni proje daha 
desteklenmeye değer gö-
rüldü. 

Prof. Dr. Cafer Eken danış-

manlığında Engin Konur’un 
yürütücü olduğu “Clonosta-
chys sp.’nin Buğday Kök ve 
Kök Boğazı Hastalığı Etme-
ni Bipolaris Sorokiniana’nin 
Biyolojik Mücadelesinde 
Kullanılma Potansiyelinin 
Laboratuvar Ortamında 
Araştırılması” ve Sezil Boya-
cı’nın yürütücü olduğu “Epi-
coccum nigrum’un Domates 
Erken Yanıklığı Hastalığı 
Etmeni Alternaria solani’nin 
Biyolojik Mücadelesinde 
Kullanılma Potansiyelinin 
Laboratuvar Ortamında’da 

Araştırılması’’ başlıklı pro-
jeler desteklenmeye değer 
görüldü.  

Dr. Öğr. Üyesi Emre Sevin-
dik’in danışmanlığında, 
Makbule Bozkurt’un yürü-
tücü olduğu ‘’Aydın İlinde 
Yayılış Gösteren Dittrichia 
Viscosa (L). Greuter (Aste-
raceae) Popülasyonlarının 
Genetik Varyasyonunun 
Belirlenmesi’’ başlıklı proje  
ile  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin 
Uysal’ın danışmanlığında, 
Merve Yılmaz’ın yürütücü 

olduğu “Çerezlik Kabak (Cu-
curbita pepo L.) Genotipin-
den Elde Edilen Hipokotil 
Eksplantlarının Laboratuvar 
Ortamında Uyum Yetenek-
lerinin Belirlenmesi”  adlı 
proje desteklenmeye hak 
kazandı. 

 Dr. Öğr. Üyesi M. Kemal 
Avcı’nın danışmanlığında, 
Melisa Mutlu’nun yürütücü 
olduğu “Viral Pandemiler-
le Mücadelede Aşı Üretimi 
Sağlayacak Genomik ve Pro-
teomik Konsensus Dizilerin 
Belirlenmesi ve In silico 
Karakterizasyonu” başlıklı 
proje TÜBİTAK tarafından 
desteklenecek.

Proje danışmanı ve öğren-
cilerini tebrik eden Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İbrahim Gençsoylu, öğren-
cilere ve danışmanlara ba-
şarılarının devamını diledi. 
Desteklenen yeni projelerle 
beraber  bir yıl içinde Ta-
rımsal Biyoteknoloji Bölü-
mü öğrencilerinin, TÜBİTAK 
2209-A kapsamında destek 
aldıkları proje sayısı 17’ye 
yükseldi.

Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan'ın Bilim 
Felsefesi adlı kitabı yayımlandı

 Üniversitemiz Fen-Edebi-
yat Fakültesi, Felsefe Bölü-
mü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Cengiz İskender Özkan’ın 
Bilim Felsefesi adlı kitabı 
yayımlandı.

Kitabın bilim felsefesi-
nin temel sorunlarına ve 
kavramlarına bir açıklama 
getirdiğini belirten Doç. 

Dr. Özkan, ayrıca bilimsel 
ilerlemenin ve akılcı bir 
yaklaşımın, günümüz bilim 
felsefesindeki sorunların 
çözümündeki önemini gös-
termeyi amaçladığını be-
lirtti.

Doç. Dr. Cengiz İskender Öz-
kan, “Kitapta; teori, olgu ve 
deney kavramları arasında-

ki ilişki sorgulanmakta ve 
geçmişte olanları açıklayan 
tarihsel doğa bilimlerinde 
geleceğe yönelik öngörüle-
rin mümkün olup olmadığı, 
mümkünse hangi anlamda 
mümkün olduğu sorusuna 
yanıt aranmaktadır.” sözleri 
ile kitabın içeriği hakkında 
bilgi verdi.
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Ziraat Fakültesinde hasat zamanı

 Üniversitemiz Ziraat Fakül-
tesi 2020 yılı üretim sezonu 
sonunda fakülte arazilerinde 

ekili olan 1071 dekar alanda 
dane mısır hasadına başladı.
Ziraat Fakültesi’nin, eğitim 

ve öğretim faaliyetlerinin ya-
nında önemli derecede üre-
tim yaparak ülke ekonomisi-

ne katkı sağladığını belirten 
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. 
Dr. İbrahim Gençsoylu, pan-
demi döneminde ekilmedik 
toprak bırakmayarak 1071 
dekar alanı hasat etmeye 
başladıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Gençsoylu, geçen yıl 
ulaştıkları verim değerlerinin 
bu yıl üzerine çıktıklarını ve 
ekonomik olarak çok daha 
güçlü bir fakülte haline gel-
diklerini belirterek “15 gün 
sonra da yaklaşık 370 dekar 
alanda silaj hasadını yapa-
cağız. Ziraat Fakültesi olarak 
dane mısır üretiminin ya-
nında, bu yıl 11 farklı çeşitle 
silajlık verim denemesi yapı-
yoruz. En yüksek verimi sağ-
layan çeşitleri belirledikten 
sonra üreticilere önümüz-
deki yıl için bölgeye uygun 
silajlık çeşitleri tavsiye ede-
ceğiz.” dedi.

Üniversitemiz Hastanesi’nde hemoroid 
tedavisinde son teknoloji

 Üniversitemiz Hastanesi 
Genel Cerrahi Bölümünde 
hemoroid ve benzeri hasta-
lıkların tedavisinde uygula-
nan lazer tekniğinden sonra 
“arter ligasyonu” olarak ad-
landırılan ve yüksek teknolo-
jinin kullanıldığı damar bağ-
lama işlemi uygulanmaya 
başlandı.

Yöntemin hastalarda başarı 
oranını daha da yükselte-
ceğini belirten Prof. Dr. Pars 
Tunçyürek  “Lazer ve daha 
ileri teknolojinin klasik yön-
temlerle birleştirilmesi so-
nucunda hemoroid ve fistül 
hastalığında en başarılı so-
nuçları almak olası.” sözleri 
ile işlem hakkında bilgi verdi.
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Buharkent MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti
 Buharkent Meslek Yükse-

kokulu (MYO) 2020-2021 
Akademik Yılı Oryantasyon 
Eğitimi, 30 Eylül 2020 tari-
hinde online olarak gerçek-
leşti. 

Öğretim kadrosunun sosyal 
mesafe kurallarına dikkat 
ederek Yüksekokul Konfe-
rans Salonunda bulunma-
sıyla gerçekleşen program, 
saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı ile başladı.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. 
Mesut Kırmacı’nın açılış ko-
nuşmasının ardından birim 
tanıtım sunumu ve uzaktan 

eğitim bilgilendirme su-
numlarıyla öğrencilere bilgi 
verildi.

Program, öğrencilerin so-
rularının cevaplanması ve 
yeni dönem için iyi dilekle-

rin iletilmesiyle son buldu.

Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü ilk 
öğrencilerini aldı

 Yüksek Öğretim Kurulu’nun 
29 Kasım 2017 tarihli kara-
rıyla kurulmuş olan Üniver-
sitemiz Devlet Konservatu-
varı Geleneksel Türk Müziği 
Bölümü, 2020-2021 Eğitim 
Öğretim Yılı için Lisans Prog-

ramına, 17-21 Ağustos 2020 
tarihleri arasında gerçekleş-
tirmiş olduğu 1. ve 2. aşama 
özel yetenek  sınavlarıyla 30 
öğrenci aldı.

Üniversitemizin Sosyal Bi-

limler Enstitüsüne bağlı 
olarak ilk kez eğitim öğre-
tim faaliyeti gösterecek olan 
Geleneksel Türk Müziği Ana 
Bilim Dalı Geleneksel Türk 
Müziği Tezli Yüksek Lisans 
Programı için ise,  10 Ağustos 

2020 tarihinde gerçekleşti-
rilen yazılı ve uygulamalı sı-
navlar sonucunda 9   öğrenci 
aldı.   İlk kez öğrenci alacak 
olmasına rağmen sınavların 
yoğun bir başvuruyla gerçek-
leştiğini belirten Devlet Kon-
servatuvarı Müdürü ve Gele-
neksel Türk Müziği Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Oner Uzun, lisans ve yüksek 
lisans birimlerimizin temel 
hedeflerini anlattı. Uzun, 
“Sayın Rektörümüz Prof. Dr. 
Osman Selçuk Aldemir’in 
destekleriyle ivme kazanan 
birimlerimiz, ulusal kültürü-
müzün yapı taşlarından olan 
Geleneksel Türk Müziğimizin 
nazarî ve performans biriki-
mine sahip, ulusal ve ulus-
lararası düzeyde ülkemizi 
temsil edebilecek seviyede 
sanatçı, eğitimci ve araştır-
macı adayları yetiştirebilme-
yi hedefliyor.” dedi. 
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Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Oryantasyon Eğitimi 
gerçekleşti

Hastanemizde yeni göreve başlayan personele 
bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi

 Üniversitemiz Aydın Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu (MYO) 2020-2021 
Akademik Yılı Uzaktan Or-
yantasyon Eğitimi, 24 Eylül 
2020 tarihinde online ola-
rak Google Meet uygulama-
sı üzerinden gerçekleşti.

Eğitim, Yüksekokul Müdürü 
Prof. Dr. Hulki Başaloğlu’nun 
öğrencilere okul hakkında 
bilgi verdiği açılış konuşma-
sıyla başladı. 

Konuşmanın ardından Yük-
sekokul Müdür Yrd. Öğr. Gör. 
Nesrin Oğurlu,    Önlisans 
Eğitimi Yönetmeliği, Yükse-
köğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği hak-
kında,  Yüksekokul Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Canan Hazır  
yüksekokul yönetimi, aka-
demik ve idari yapılanması, 

bölümler, programlar,  aka-
demik danışmanlık işlemle-
ri ve obis sistemi hakkında, 
Yüksekokul Müdür Yrd. Öğr. 
Gör. H. Nurcan Ek ise uzak-
tan eğitim portalı hakkında 

tanıtım amaçlı sunumlarını 
yaptı.

Akademik, idari personelin 
öğrenciler ile tanışmaları ve 
öğrencilerden gelen sorula-

rı cevaplamalarının ardın-
dan 2020-2021  güz yarıyılı 
için iyi temennilerde bulu-
nularak oryantasyon eğitimi 
sona erdi.

 Üniversitemiz Hastane-
sinde yeni göreve başlayan 
personele yönelik olarak, 22 
Eylül 2020 tarihinde Atatürk 
Kongre Merkezi’nde Bilgilen-

dirme ve Eğitim Toplantısı 
düzenlendi.

Hastane Başmüdürü Numan 
Fikret Demirci başkanlığında 

gerçekleşen toplantıda, yeni 
göreve başlayan 20 güvenlik 
ile 56 hasta bakımı ve temiz-
liği personeline hastane işle-
yişi hakkında bilgi verildi.

Toplantıda,  Başhekimlik 
Planlama Ünitesi personeli 
Emre Yaşar hastanenin fiziki 
durumu ve işleyişi hakkında, 
İş Güvenliği Uzmanı Durmuş 
Semet iş sağlığı ve güvenli-
ğini sağlamak için yapılması 
gerekenlerden konusunda, 
Enfeksiyon Kontrol Hemşire-
si Hatice Benlican ise koro-
na virüs salgınında alınması 
gereken tedbirler hakkında 
bilgi verdi.

Toplantı, Temizlik Şefi Nazlı 
Top ve Güvenlik Sorumlusu 
Mehmet Anez’in,  işe yeni 
başlayacak olan personele 
görev tanım ve sorumlukla-
rı hakkında bilgi vermesiyle 
son buldu. 
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İletişim Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleşti
 Üniversitemiz İletişim Fa-

kültesi 2020-2021 Eğitim 
Öğretim Yılı Güz Dönemi 
Akademik Kurul Toplantısı, 
30 Eylül 2020 tarihinde on-
line olarak gerçekleşti.

Rektör Yardımcısı ve İleti-
şim Fakültesi Dekan V. Prof. 
Dr. Mehmet Aydın’ın baş-
kanlığında gerçekleşen top-
lantıya, Dekan Yardımcıları 
Prof. Dr. M. Bilal Arık ve Doç. 
Dr. Behiç Alp Aytekin ile öğ-
retim elemanları katıldı.

“ADÜTV’nin 
Üniversitemizin tanıtımında 
oldukça önemli bir rolü 
var”

2020-2021 yılı eğitim öğ-
retim yılı hazırlıkları hak-
kında bilgi veren İletişim 
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, ADÜTV’nin 
yeni dönemde yürüteceği 

çalışmaların önemine dik-
kat çekerek “ADÜTV, Üniver-
sitemizin tanıtımda oldukça 
önemli bir rolü var. Ayrıca 
ADÜTV üzerinden yürütebi-
leceğimiz birçok çalışma var. 
Bu kapsamda öğrenci toplu-
lukları ile ortak çalışmalar 
planlıyoruz.” dedi

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Behiç Alp Aytekin tarafından 

okunan gündem maddeleri 
ile süren toplantıda, Fakül-
te eğitim komisyonundan 
gelen gündem ve alınan 
kararlar, atama ve yükselt-
me kadrolarına ilişkin ilan 
süreçleri, akademik dergi, 
fakülte ve bölüm oryantas-
yonları, dijital uygulamalar 
konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca İletişim 

Fakültesi’nin genel durumu 
değerlendirilerek Üniversi-
temizin içinde bulunduğu 
kalite yönetim süreçleri ve 
Fakültenin akredite olma 
hedefleri doğrultusunda gi-
rilecek olan yapılanmalara 
dair genel bilgi paylaşımı 
yapıldı. Toplantı öğretim 
elemanlarının görüş ve 
önerileriyle son buldu.

Koçarlı MYO yeni öğrencileriyle oryantasyon programıyla 
bir araya geldi

 Üniversitemiz Koçarlı 
Meslek Yüksekokulu 2020-
2021 Akademik Yılı Oryan-
tasyon Eğitimi, 29 Eylül 
2020 tarihinde online ola-
rak gerçekleşti.

Okul Müdürü Doç. Dr. Onur 
Yılmaz’ın açılış konuşma-
sı ve Koçarlı Meslek Yük-
sekokulu bünyesindeki 
programlarda görev yapan 
akademik personelin ken-

dilerini öğrencilere tanıt-
ması ile başlayan oryantas-
yon eğitimi Öğr. Gör. Orhan 
İlksoy Bostancıoğlu’nun su-
numu ile devam etti.
Oryantasyon eğitiminde, 

Üniversitemizin ve Meslek 
Yüksekokulumuzun ida-
ri, akademik yapılanması 
ve altyapı olanakları ile 
ilgili bilgiler verildi. Ders 
kayıtlarının gerçekleştiril-
diği Öğrenci Bilgi Siste-
mi (OBİS) ile ilgili tanıtım 
gerçekleştirildikten sonra 
öğrencilerin uzaktan eği-
tim sürecine uyumunu sağ-
lamak amacıyla ADÜZEM 
eğitim portalı uygulamalı 
olarak anlatıldı. 
Öğrencilerin sorularının 
cevaplanması ile son bulan 
oryantasyon eğitiminde, 
öğrencilere başarılı bir yıl 
geçirmeleri temennilerinde 
bulunuldu.
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Prof. Dr. Vesile Altınyazar’ın 'EMDR Terapisti 
Akreditasyonunu' onaylandı

 Üniversitemiz Tıp Fakül-
tesi Ruh Sağlığı ve Hastalık-
ları Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Vesile Altın-
yazar’ın  EMDR Terapisti Ak-
reditasyonunu, Avrupa Eye 
Movement Desensitization 
and Reprocessing (EMDR) 
Derneği tarafından onay-
landı.

Avrupa EMDR Derneğinin, 
uzun soluklu bir eğitim ve 
uygulama sürecinden sonra, 
sınırlı sayıda terapiste verdi-
ği akreditasyon sertifikasını 
Üniversitemize kazandıran 
Prof. Dr. Vesile Altınyazar, 
EMDR’nin (Eye Movement 
Desensitization and Repro-
cessing) göz hareketleriyle 
duyarsızlaştırma ve tekrar-

dan yapılandırma anlamına 
gelen güçlü bir psikoterapi 
yaklaşımı olduğunu belirtti.  
EMDR terapisinin travmalar 
gibi çok güçlü olayların te-
davisinde etkili bir yöntem 
olarak uygulandığını belir-
ten Prof. Dr. Vesile Altınya-
zar, “Kişilerin yıllar önce ya 
da yeni yaşadığı ağır trav-
malar sonrasında oluşan 
ruhsal hastalıkların tedavisi 
mümkün olmaktadır.  Trav-
ma sırasında yaşanan yo-
ğun çaresizlik, korku, panik, 
endişe gibi duygular ile bu 
anılar depolanır ve çeşitli 
ruhsal rahatsızlıklar (trav-
ma sonrası stres bozukluğu, 
depresyon, anksiyete, obse-
sif kompulsif bozukluk, pa-
nik bozukluk, yeme bozuk-

lukları, psikolojik kökenli 
fiziksel rahatsızlıklar, baş 
ağrısı, migren, fibromiyalji)  
o sırada ya da yıllar son-
ra bile karşımıza çıkabilir. 
EMDR terapisi sırasında 
hastaya çift yönlü uyaranlar 
vererek (göz hareketleri, ses 
ve titreşim gibi) travmatik 
olaylarda aksayan beynin 

adaptif bilgi işleme sürecini 
yeniden yapılandırabiliyor 
ve hastalarda büyük oranda 
rahatlama sağlayabiliyoruz. 
Yaklaşık üç yıldır uyguladı-
ğımız bu tedavi yöntemin-
den 200’e yakın hastamız 
faydalandı.” sözleri ile yön-
tem hakkında bilgi verdi.

Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO oryantasyon programını 
gerçekleştirdi

 Üniversitemiz Nazilli Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu (MYO) 2020-2021 
Akademik Yılı Uzaktan Or-
yantasyon Eğitimi, 18 Eylül 
2020 tarihinde online olarak  

gerçekleşti.

Evde Hasta Bakımı ve Yaşlı 
Bakımı Programları için ayrı 
iki oturum şeklinde gerçek-
leşen oryantasyon eğitimi, 

Nazilli Sağlık Hizmetleri 
MYO Müdürü Doç. Dr. Tun-
cay Ercan Sepetcioğlu’nun, 
Nazilli ve Sümer Kampüsü 
hakkında bilgi verdiği açılış 
konuşmasıyla başladı.

Açılış konuşmasının ardın-
dan program, Nazilli Sağlık 
Hizmetleri MYO öğretim gö-
revlileri ve misafir öğretim 
elemanlarının kendilerini 
tanıtmaları, duygu ve dü-
şüncelerini aktarmalarıyla 
devam etti.

Oryantasyon eğitiminde, 
okul tanıtımı, OBİS, öğrenci 
hak ve yükümlülükleri ile 
ilgili bilgilendirmenin ardın-
dan, Üniversitemiz Uzaktan 
Eğitim Portalı tanıtım sunu-
mu da gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu or-
yantasyon programı, küre-
sel salgının bir an önce son 
bulup öğrencilerimizle yüz 
yüze eğitim de yeniden bir-
likte olma temennisi ile son 
buldu.
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ERTUĞRUL KAPISIZ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR.
UZMANLIK EĞİTİMİNİ 
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ŞENOL ASLAN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ARŞ.GÖR.
UZMANLIK EĞİTİMİNİ 
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ATANAN AYRILANLAR

Personel Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır.
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