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ÜNİVERSİTEMİZDE MEZUNİYET

 GURURU YAŞANDI 

Nitelikli eğitimi, teknolojik olanaklara sahip derslikleri, donanımlı akademik kadrosu ile 

Ülkemizin gelecek vizyonuna katkı sağlayan Üniversitemiz, düzenlediği 2021-2022 Akademik 

Yılı Mezuniyet Törenleri ile öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşadı.
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Düzce Üniversitesi olarak mezun olan tüm 
öğrencilerimizi tebrik ediyor, meslek 

yaşamlarında başarılarının devamını diliyoruz

Üniversitemiz Cumhuriyet Konferans Salonu ve 
Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet 
törenlerinin ilk gününde, Fakültelerimiz,  Lisansüstü 
Eğitim Enstitümüz ve Akçakoca Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik Yüksekokulumuz öğrencileri mezuniyet 
gururu yaşadı. Tören programlarına; Ruanda 
Cumhuriyeti Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko, 
Rektör Vekilimiz Prof. Dr. İlhan Genç, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. 
Mehmet Akif Öncü ile öğretim üyelerimiz, 
öğrencilerimiz ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 
Mühendislik, Teknoloji, Fen Edebiyat, Orman, 
İlahiyat, İşletme, Spor Bilimleri, Eğitim, Akçakoca 
Bey Siyasal Bilgiler, Sanat Tasarım ve Mimarlık, 
Ziraat Fakülteleri ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet 
mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Fakülte Dekanlarımız, 
öğrencilerimizi Türkiye'nin değer üreten ve yenilikçi 
üniversitesi Düzce Üniversitesi'nden yetkin bireyler 
olarak mezun ettiklerini ifade etti. Zorlu 
süreçlerden geçerek eğitim hayatlarını başarıyla 
tamamlayan öğrencilerimizin, kazandıkları donanım 
sayesinde kariyer basamaklarını çıkacaklarını ve 
başarıya koşacaklarını dile getiren Fakülte 
Dekanlarımız, öğrencilerimizin doğru, adil ve vefalı 
olmaları tavsiyelerinde bulundu. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İdris Şahin yaptığı 
konuşmada, 13 Fakültesi, 10 Meslek Yüksekokulu, 2 
Yüksekokulu, 30 bin öğrencisiyle Üniversitemizin 
seçkin bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi. 
Öğrencilere mezuniyetten sonraki geçiş süreçlerinde 
ailelerin desteğinin önemine işaret eden Prof. Dr. 
İdris Şahin, öğrencilerin hiçbir zaman kendilerine 
olan saygısını kaybetmemesini temenni etti. 
Mezunların kendilerini sürekli yenilemelerini, beceri 
ve erdemin peşinden gitmelerini ve hayal kurmaktan 
vazgeçmemeleri tavsiyesinde de bulunan Prof. Dr. 
Şahin, tüm mezunları ve ailelerini tebrik etti.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ise 
öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu 
yaşadıklarını belirterek sözlerine başladı. Marka 
değeri oldukça yüksek olan Üniversitemizin, dünya 
sıralamalarında ilk 1000'i zorladığını ve bölgesel 
kalkınma üniversitesi olarak da katma değerli 
çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Prof. Dr. Mehmet 
Akif Öncü, akademisyenlerimize de emekleri için 
teşekkür etti. Mezunlara çözüm odaklı olmalarını 
tavsiye eden Prof. Dr. Öncü, ülkemizin kalkınması 
için de çaba sarf etmelerinin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen 
Rektör Vekilimiz Prof. Dr. İlhan Genç ise, 
yetiştirdikleri gençlerin meslek sahibi olmalarının, 
anne babaların da başarısı olduğuna dikkat çekti. 
Öğrencilerimize alanlarıyla ilgili gerekli bilgileri 
verdiklerini belirten Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce 
Üniversitesi diplomasıyla mesleğini icra edecek 
mezunlara güvenlerinin tam olduğunu sözlerine 
ekledi. Mezunların bundan sonraki hayatlarında 
birey olarak kararlarını kendilerinin vereceğine 
işaret eden Prof. Dr. Genç, ailelerin desteğinin de 
önemli olduğunu söyledi.

Üniversitemizin uluslararasılaşma çalışmalarından da 
söz eden Prof. Dr. İlhan Genç, 2017 yılından itibaren 
Üniversitemizde Türkiye burslusu olarak eğitim 
gören Ruandalı öğrencilerin de bu sürece önemli 
katkı sağladığını ifade etti. Üniversitemizin 3.000 
yabancı uyruklu öğrenci sayısına ulaştığını belirten 
Prof. Dr. İlhan Genç, Üniversitemizden mezun 
olmaya hak kazanan ilk grup Ruandalı öğrenciler 
adına Salim Niyigena'ya mezuniyet belgesini vermek 
üzere Ruanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Fidelis 
Ntampaka Mironko'yu sahneye davet etti. Fidelis 
Ntampaka Mironko, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun 
olan Salim Niyigena'ya mezuniyet belgesini takdim 
ederek başarılar diledi. Açılış konuşmalarının 
ardından dereceye giren öğrencilerimize plaketleri, 
mezun olan öğrencilerimize de mezuniyet belgeleri 
takdim edildi. 

Prof. Dr. İlhan Genç

Prof. Dr. İdris Şahin

Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü
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Ruanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Üniversitemizi Ziyaret Etti 

Üniversitemizi ziyaret eden Ruanda Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Fidelis Mironko, 2017 yılından itibaren 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burslusu olarak 
Üniversitemizde eğitim gören Ruandalı öğrencilerin 
mezuniyet törenine katıldı. 

İlk olarak Rektörlük makamında Rektör Vekilimiz Prof. 
Dr. İlhan Genç ile bir araya gelen Ruanda Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Fidelis Mironko, Üniversitemizin Ruandalı 
öğrenciler için bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve 
Onlara verdiği yakın destek için teşekkürlerini iletti. 
Ziyarette, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İdris Şahin 
ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü de yer aldı. Rektör 
Vekilimiz Prof. Dr. İlhan Genç ise konuk büyükelçinin 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Üniversitemizin Ruandalı öğrencilere desteğinin 
artarak devam edeceğini söyledi.

Daha sonra Rektörlük Çalıştay Salonu'nda Ruandalı 
öğrencilerle buluşan Fidelis Mironko, onlarla sohbet 
ederek konuk öğrencilerin Üniversitemiz, Düzce ve 
Ülkemiz hakkındaki  düşüncelerini dinledi. 
Üniversitemizin kendilerine verdiği her türlü destek 
için teşekkürlerini ifade eden Ruandalı öğrenciler ise, 
eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine en iyi 
şekilde hizmet etmek istediklerini dile getirdiler.

Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde öğle yemeği 
programına katılan, sonrasında Konuralp Müzesi ve 
Prusias Ad Hypium Antik Tiyatrosu kazı alanı ziyareti 
ile Düzce programına devam eden Ruanda Cumhuriyeti 
Büyükelçisi, Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. Emre Okan'dan Müze, Türk Tarih Kurumu'nda 
görevli arkeologlar Doğuş Çalışkan ve Koray 
Erdoğan'dan ise kazı alanı hakkında bilgi aldı. 

Üniversitemiz bünyesindeki Türkiye'nin en büyük 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ni de ziyaret 
eden Fidelis Mironko'ya, Merkez Müdürü Prof. Dr. 
Ertuğrul Kaya ve Öğr. Gör. Dr. Nisa Sipahi 
bilgilendirmede bulundu. Merkezde; alanında özel 
eğitim almış, akademisyen olan sertifikalı uzman 
hekimler tarafından akupunktur, hirudoterapi, kupa 
uygulaması, ozon tedavisi gibi birçok uygulamanın 
gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, 
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir klinik 
araştırma merkezi olduklarını söyledi. Merkezde Ar-Ge 
çalışmalarının yürütüldüğünü, bu alanda kendini 
geliştirmek isteyen eğitimciler için sertifika 
programlarının da düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi sonrasında 
Üniversitemiz Üretim Merkezi'ni de ziyaret eden konuk 
büyükelçi, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde 
İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı 
tarafından karşılandı. Üretim Merkezi'nin; GMP, ISO 
9001 ve ISO 22000 Sertifikaları ile ilk Helal 
Sertifikası'nı teslim alarak, evrensel standartlarda 
üretim yeteneğini belgelendirdiğini belirten Doç. Dr. 
Hasırcı, Merkezde; Üniversitemizin yeni markası olan 
Univera logolu tüm ürünleri, sadece Üniversitemizin 
uzman personeli eliyle ürettiklerini dile getirdi. 
Endüstriye nitelikli fason üretim hizmeti de 
verdiklerinin altını çizen Hasırcı, Üretim Merkezi'nde 
ayrıca Üniversitemiz koordinatörlüğünde bölge halkı 
tarafından üretilen tıbbi bitki, tıbbi mantar ve arıcılık 
ürünlerinin, katma değerli nihai ürüne 
dönüştürüldüğünü de vurguladı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda, Üniversitemiz Arıcılık 
Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin 
(DAGEM) faaliyetleri hakkında DAGEM Müdürü Doç. Dr. 
Meral Kekeçoğlu bilgilendirme sunumu da 
gerçekleştirdi. Bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi 
ve sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı 
sağlanması konusunda birçok katma değerli çalışmada 
bulunan DAGEM'in, hem bilimsel, hem de sosyo-
ekonomik konularda projeler üretmeyi öncelikli hedefi 
olarak belirlediğini söyleyen Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, 
Merkezde moleküler temelli araştırmalar ile arı 
biyolojisi, arı ıslahı, arı ırkları, arı hastalıkları, arı 
ürünleri, arıcılıkta kullanılan modern ekipmanların 
geliştirilmesi ve arıcı eğitimi ile ilgili yürüttükleri 

projelerden örnekler paylaştı. Sunum sonunda DAGEM 
ekibi, ortak projeler geliştirmek adına Ruanda 
Cumhuriyeti'ne davet edildi.

Ruanda Cumhuriyeti Büyükelçisi Fidelis Mironko son olarak 
Üniversitemizden mezun olmaya hak kazanan ilk grup 
Ruandalı öğrenciler adına Salim Niyigena isimli Ruandalı 
öğrencinin mezuniyet törenine katıldı. Rektör Vekilimiz 
Prof. Dr. İlhan Genç, Ruandalı öğrencilerimizin beş sene 
önce Üniversitemizde öğrenim görmek için geldiğini ve 
mezun olarak Ruanda'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde 
yetişmiş bürokratlar olarak görev yapacaklarını belirterek 
Büyükelçi Fidelis Mironko'yu alkışlarla sahneye davet etti.

Üniversitemize 2017 yılında YÖK burslusu olarak gelen ve 
bu yıl Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Salim Niyigena'ya 
mezuniyet belgesini takdim eden konuk büyükelçi, 
kendisine meslek hayatında başarılar diledi.
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ÜNİVERSİTEMİZ YİNE ULUSLARARASI BİR BAŞARIYA İMZA ATTI 
Times HigherEducation tarafından yayınlanan Asya 
Üniversite Sıralamaları'nda (AsiaUniversityRankings) 
Üniversitemiz, yine uluslararası bir başarıya imza attı.

Asya Üniversite Sıralamaları'nda bir önceki dönemde 401+ 
sıralamasında yer alan Üniversitemiz, katma değerli 
bilimsel çalışmalarının haklı bir sonucu olarak 100 basamak 
yükselişle 301-350 bandında yer alma başarısı gösterdi. 
Geçen yıl ülkemizdeki üniversiteler arasında 28. sırada, 
devlet üniversiteleri arasında ise 18. sırada bulunan 
Üniversitemiz bu yıl, ülkemizdeki üniversiteler arasında 13. 
ve devlet üniversiteleri arasındaysa 8. sırada yer alarak 
zirve yolculuğundaki başarısını sürdürdü

Daha önce Dünya Üniversite Sıralaması 2022'de 
Mühendislik kategorisinde, Türkiye'de devlet üniversiteleri 
arasında birinci olan Üniversitemiz, son dönemde 
yayınlanan Gelişmekte Olan Ekonomiler 2022 Üniversite 
Sıralaması'ndada 100 basamak birden yükselme başarısı 
göstermiş, 2022 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda 
da dikkat çekici başarılarla adından söz ettirmişti. Bu kez 
Asya kıtasına yönelik yapılan sıralamada da yükselişine 
devam eden Üniversitemiz, istikrarlı başarılarıyla dünya 
üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

13 Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 10 Meslek Yüksekokulu, 30'u aşkın 
Araştırma ve Uygulama Merkezi ile nitelikli eğitim faaliyetlerini sürdüren 
Üniversitemiz, Eczacılık Fakültesi'ne ilk kez öğrenci almanın heyecanını yaşıyor.

Kurulduğu 02.06.2021 tarihinden itibaren bir yıl süre içerisinde, akademik 
kadrosunu ve koşullarını başarıyla tamamlayarak kısa sürede öğrenci kabul 
etme aşamasına gelen Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi; YÖK tarafından tanınan 
40 öğrencilik kontenjanı ile eğitim faaliyetlerine başlamanın, ayrıca Ülkemiz 
sağlık alanına ve yürüttüğü bölgesel kalkınma programındaki Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp alanına katma değerli çalışmalar ile de katkıda bulunacak 
olmanın heyecan ve gururunu yaşıyor.

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan yaptığı 
açıklamada, “Seçkin akademik kadrosu, sektör iş birlikleri, araştırmacı odaklı 
eğitim sistemi, Ar-Ge çalışmaları için altyapı ve olanakları ile öğrencilerimize 
önemli avantajlar sunacak olan Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak; 
yeni değerler üretmek için sağlık, ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz sektörlerine,Ar-
Ge ve akademik faaliyetlere ilgisi olan tüm öğrencileri bekliyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi

İlk Öğrencilerini Alıyor
Görsel İletişim Tasarımı

Bölümü Öğrencilerini Bekliyor

Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-
Öğretim Yılı'nda ilk kez öğrenci kabul 
edecek Görsel İletişim Tasarımı bölümü 
hakkında Bölüm Başkanı Doç. Dr. Açelya B. 
Gönüllü, tercih döneminde öğrenciler için 
yol gösterici açıklamalarda bulundu.

Üniversitemiz Sanat Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi bünyesinde yer alan Görsel 
İletişim Tasarımı bölümünün, tasarım 
kültüründen beslenerek yaratıcı 
düşüncenin bakış açısı ile becerilerini 
özgün bir şekilde ortaya koyabilecek; 
kuramsal, sanatsal ve teknik bilgiye sahip 
tasarımcılar yetiştirmeyi amaç edindiğini 
dile getirdi.

Tasarım olgusunun, bir problem karşısında 
yaratıcı bir çözüm üretmeyi gerektirdiğini 
belirten Doç. Dr. Açelya B. Gönüllü, “Söz 
konusu problemi, Görsel İletişim Tasarımı 
kapsamında düşünecek olursak bu; bir 
kitap tasarlamaktan, bir film jeneriği 
tasarlamaya kadar düşünsel, görsel, işitsel 
ve sanatsal becerilerin geniş bir yelpazede 
kullanılmasını gerektirir. Düşünsel-yaratıcı 
süreç, görsel tasarımın temelini oluşturur. 
Yani kuramsal bilgi birikimi, yaratıcı 
düşüncenin asıl tetikleyicisidir. Oluşan 
düşünceyi bir tasarım olarak 
somutlaştırmak ise ancak sanatsal bir 
beceri ile mümkündür.” şeklinde konuştu.

Bu bağlamda Görsel İletişim Tasarımı 
bölümünün, her ne kadar özel yetenek 

sınavı ile öğrenci almıyorsa da bu alanı 
doğası gereği, özel yetenek sahibi 
öğrencilerin tercih etmesinin önemine 
dikkat çeken Doç. Dr. Gönüllü, “Çünkü 
programımızın müfredatı kuramsal 
dersleri içerdiği kadar, çizim yapabilme 
becerisi gerektiren sanatsal uygulamalı 
dersleri de içermektedir. Sonuç olarak, 
analitik bir zekaya sahip, işitsel ve 
görsel becerilerini sanatsal bir biçimde 
somutlaştırma konusunda kendisine 
güvenen tüm öğrencilerimizi Görsel 
İletişim Tasarımı bölümümüzü seçmeye 
davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Görsel İletişim Tasarımı bölümünün dört 

yıllık bir lisans programı olduğunu, YKS 

sınavı ve sözel puanı ile yerleştirme 

yapıldığını söyleyen öğretim üyemiz, 20 

kontenjanı bulunan bölümün ilkkez 

öğrenci alacağı için puanının mevcut 

olmadığını, bu nedenle, öğrencilerin 

tercih sıralaması yaparken, Düzce 

Üniversitesi'ne yakın olan şehirlerde 

bulunan Görsel İletişim Tasarımı 

bölümlerinin puanlarını bir gösterge 

olarak alabileceklerini sözlerine ekledi.
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Malezya’nın Pahang Üniversitesi Heyeti’nden Ziyaret
Malezya'nın önemli yükseköğretim kurumları arasında yer alan 
Pahang Üniversitesi'nden gelen heyet, ikili ilişkileri geliştirmek, 
ortak projeler yürütmek ve karşılıklı tecrübelerden faydalanmak 
amacıyla Üniversitemize bir ziyaret programı düzenledi.

Pahang Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. MohdRosli Hainin, 
Uluslararası İlişkiler Merkezi Direktörü Doç. Dr. Mohd Azmir Mohd 
Azhari ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Yöneticisi Norul Fadilah 
Abdullah'tan oluşan konuk heyeti, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. İlhan 
Genç, Üniversitemiz Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde 
İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ile Üniversitemiz 
yetkilileri karşıladı.

Konuk heyeti Üniversitemizde ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Rektör Vekilimiz Prof. Dr. İlhan Genç, 
Üniversitemizin uluslararasılaşma konusunda önemli mesafeler 
kat ettiğine işaret ederek ziyaretin önemine vurgu yaptı. Pahang 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. MohdRosli Hainin ise 
kendilerine gösterilen yakın ilgi için teşekkürlerini ileterek 
mesleki eğitim, uzmanlaşma ve değişim hareketleri gibi birçok 
alanda iş birliklerini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Rektörlük'te gerçekleşen görüşmenin ardından Çalıştay 
Salonu'ndaki toplantıya geçildi. Programda, Pahang Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. MohdRosli Hainin, “Malezya'da Mesleki 
Eğitim ve UMP” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

Pahang Üniversitesi'nin, Malezya'daki 4 teknik üniversiteden 
birisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. MohdRosli Hainin, 
Üniversitenin; akademik birimleri, araştırma imkanları, 
laboratuvarları, dünya sıralamalarındaki başarıları ve kampüs 
olanakları hakkında bilgiler paylaştı. Uygulamalı mühendislik 
bilimleri ve mesleki eğitimde yeni bölümler açmak istediklerini 
belirten Prof. Dr. MohdRosli Hainin, bu konudaki tecrübeleri 
yerinde görmek için Üniversitemizi ziyaret ettiklerini sözlerine 
ekledi. 

Konuk Rektör Vekili'nin ardından Üniversitemiz Çevre ve Sağlık 
Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, 
Bölgesel Kalkınma Üniversitesi ilan edilen Üniversitemizin, çevre 
konusunda “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı”, sağlık 
konusunda ise “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp” alanındaki 
katma değerli faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. 
Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık ve tıbbi mantar 
üretimi faaliyetleriyle bölgesel kalkınmaya önemli boyutta etki 
eden Üniversitemizin, akademisyenleri ve bölge çiftçileriyle el 
ele vererek geliştirdiği örnek yerel kalkınma modeliyle ilgili 
bilgiler paylaşan Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Türkiye'nin en büyük 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nin Düzce Üniversitesi 
bünyesinde bulunduğunu belirterek bölgesel kalkınmada gelinen 
noktayı özetledi. 

Gerçekleşen ve öngörülen Meslek Yüksekokulu düzenlemeleri ve 
mesleki eğitime ilk defa yeni ve farklı bir bakış açısı getiren 
İstihdam Meleği (İS-ME) projesi konusunda da bilgiler aktaran 
Doç. Dr. Uğur Hasırcı; öğrencilerimizin henüz öğrencilik 
aşamasındayken, hedef firmalar ile birebir eşleşerek istihdamını 
sağlamayı ve sektörlerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı 
amaçlayan İstihdam Meleği Projesi ile öğrencilere ve iş 
dünyasına önemli avantajlar sunulduğunu dile getirdi.

Daha sonra Üniversitemiz Üretim Merkezi ziyaretiyle 
programlarına devam eden konuk heyete,  yine Doç. Dr. Uğur 
Hasırcı tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Düzce 
Üniversitesi Üretim Merkezi'nin; GMP, ISO 9001 ve ISO 22000 
Sertifikaları ile ilk Helal Sertifikası'nı teslim alarak, evrensel 
standartlarda üretim yeteneğini belgelendirdiğini belirten Doç. 
Dr. Hasırcı, Merkezde; Üniversitemizin yeni markası olan Univera 
logolu tüm ürünleri, sadece Üniversitemizin uzman personeli 
eliyle ürettiklerini dile getirdi. Endüstriye nitelikli fason üretim 
hizmeti de verdiklerinin altını çizen Hasırcı, Üretim Merkezi'nde 
ayıca Üniversitemiz koordinatörlüğünde bölge halkı tarafından 
üretilen tıbbi bitki, tıbbi mantar ve arıcılık ürünlerinin, katma 
değerli nihai ürüne dönüştürüldüğünü de vurguladı.

Üretim Merkezi ziyaretinin ardından Üniversitemizin Yığılca'daki 
Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ni (DAGEM) de 
ziyaret eden Pahang Üniversitesi heyeti, burada Arıcılık Programı 
Öğr. Gör. Tuğçe Çaprazlı'nın, Merkez'in faaliyetleriyle ilgili 
sunumunu dinledi. Ziyarette, Yığılca Belediye Başkanı Rasim 
Çam da yer aldı. Bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi ve 
sektörde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması 
konusunda sayısız faaliyette bulunan DAGEM'in, hem bilimsel, 
hem de sosyo-ekonomik konularda projeler üretmeyi öncelikli 
hedefi olarak belirlediğini söyleyen Öğr. Gör. Tuğçe Çaprazlı, 
Merkezde moleküler temelli araştırmalar ile arı biyolojisi, arı 

ıslahı, arı ırkları, arı hastalıkları, arı ürünleri, 
arıcılıkta kullanılan modern ekipmanların 
geliştirilmesi ve arıcı eğitimi ile ilgili yürüttükleri 
projelerden örnekler verdi. DAGEM'in ürettiği bal, 
propolis, polen ve arı sütü gibi ürünlerin DAGEM 
tescilli markasıyla tüketicilerle buluştuğunu da 
dillendiren Çaprazlı ve DAGEM ekibi, Arıcılık 
Programı hakkında da konuk heyeti bilgilendirerek 
uygulama sahalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Son olarak Düzce Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret 
eden konuk heyete Düzce Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel, Müdür Yardımcıları 

Öğr. Gör. Hüseyin Aydın, Öğr. Gör. Seymen Çiftçi 
ile Öğr. Gör. Aysun Şahin ve akademisyenler 
tarafından “Düzce Meslek Yüksekokulu ve IS-ME 
Projesi Entegrasyonu” konusunda bilgiler 
paylaşıldı. Ülkemizin çeşitli sektörlerine yönelik 
bilgili, nitelikli ve donanımlı ara elaman yetiştiren 
Düzce Meslek Yüksekokulu'nun atölye ve 
laboratuvarını da ziyaret eden Pahang Üniversitesi 
heyeti, Üniversitemizdeki mesleki eğitim 
hakkında bilgiler alarak ziyaret programlarını 
tamamladı.
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Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşması Programı kapsamında Çevre ve Sağlık 
alanlarında, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite olarak 
katma değerli çalışmalar yürüten Üniversitemiz, Tarımsal 
Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Araştırma ve Uygulama 
Merkezimiz bünyesinde yılın ikinci mantar hasadını 
gerçekleştirdi. 

Bölge üreticilerini destekleyerek örnek çalışmalara imza 
atan Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen hasat 
etkinliğine; Rektör Vekilimiz Prof. Dr. İlhan Genç, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif 
Öncü, Genel Sekreterimiz Hasan Sadi Ateş, Eczacılık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Çevre ve 
Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. 
Uğur Hasırcı, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri 
Kazanımı Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(DÜTAGAM) Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut, 
Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi 
(DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, 
DÜTAGAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Akçay 
ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma 
Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Haydar Göksu 
katıldı.

Daha önce DÜTAGAM bünyesinde, tıbbi ve 
yenilebilir mantarlardan Şitaki mantarı(Shiitake) 
yetiştirilmesinin ardından, bu kez de buğday sapı, 
pirinç kavuzu, kayın talaşı, fındık zürufu, fındık 
budama atıkları ve filtre kahve atıkları olmak 
üzere, altı farklı tarımsal atıktan çeşitli oranlarda 
kombinasyonlar oluşturarak yetiştirilen yemeklik 

ÜNİVERSİTEMİZDE MANTAR

ÜRETİMİNDE BİR İLK 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı 
kapsamında Çevre ve Sağlık alanlarında, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite 
olarak katma değerli çalışmalar yürüten Üniversitemiz, Tarımsal Atıkların 
Endüstriye Geri Kazanımı Araştırma ve Uygulama Merkezimiz bünyesinde yılın 
ikinci mantar hasadını gerçekleştirdi.

mantar olan İstiridye (Pleurotusostreatus) mantarı, 
katılımcılar tarafından hasat edildi. 

DÜTAGAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Akçay 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgemizde 
tarımsal faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ve hiçbir 
ekonomik değeri olmayan, çevresel problemlere yol 
açan atıkları, tıbbi ve yenilebilir mantarlar gibi 
katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz. 
Ülkemizde ve dünyada şimdiye kadar fındık dalı 
budama atıklarından istiridye mantarı üretilmediğini 
tespit ettik ve Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde, 
fındık budama atıklarında İstiridye mantarı 
yetiştirerek dünyada bir ilki başardık.” şeklinde 
konuştu.

DÜTAGAM Müdürü Prof. Dr. Süleyman Korkut ise 
Merkez bünyesinde yetiştirilen İstiridye mantarlarının 
1 hafta içerisinde tamamının hasat seviyesine 
geleceğini belirterek, “Fındık budama atıklarından 
mantar üretimine yönelik uluslararası patent 
başvurumuzu da yapmış olacağız. Ayrıca Türkiye' de 
kahve posası atıklarından mantar üretilmediğini de 
gördük ve ilk defa kahve posası atıklarından mantar 
üreterek ülkemizde bir ilke daha imza attık.” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.  

Etkinliğin sonunda Rektör Vekilimiz Prof. Dr. İlhan 
Genç ve katılımcılara hasat ettikleri İstiridye 
mantarları hediye edildi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim 
Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Dilek Yekenkurul, 
viral hepatitler ve korunma yolları hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 

Viral hepatitlerin; tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de yaygın olarak görüldüğüne 
dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Yekenkurul,  
karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer 
kanserine ilerleyerek ciddi oranda hastalık ve 
ölüme neden olabilen, acil müdahale 
gerekebilen önemli bir halk sağlığı sorunu 
olduğunu vurguladı. 

“Dünyada Enfeksiyona Bağlı Ölüm 
Nedenleri Arasında Yedinci ve Onuncu 
Sırada”

Viral hepatitlerden etkeni hepatit B(HBV) ve 
hepatit C virüs (HCV) olan hastalıkların, 
dünyada enfeksiyona bağlı ölüm nedenleri 
arasında yedinci ve onuncu sırada yer 
aldığına işaret eden Dr. Öğr. Üyesi 
Yekenkurul, ölüme yol açan kanserler 
arasında da HBV'nin, tütünden sonra ikinci 
sırada olduğunu bildirdi. 

“Son Zamanlarda Çocukluk Döneminde 
Enfeksiyon Geçirmemiş Bireylerin Sayısı 
Arttı”

Hepatit A'nın genellikle çocukluk döneminde 
sorunsuz geçirilen bir enfeksiyon olduğunu 
dile getiren Öğretim Üyemiz, “Ancak son 
zamanlarda çocukluk döneminde enfeksiyon 
geçirmemiş bireylerin sayısı arttı. Bu yüzden 
özellikle 2013 öncesi doğan gençlerin veya 
kreş ve bakımevinde çalışanların, 
kanalizasyon işçilerinin, sağlık çalışanları ve 
kronik karaciğer hastalığı olanlar gibi riskli 
kişilerin tarama yaptırması ve tahlil 
sonuçlarına göre hastalığı geçirmediyse 
aşılanması gerekmektedir. Ayrıca hijyenik 
yaşam, el yıkama ve gıda hijyenine dikkat 
edilmesi hepatit A'nın bulaşını önlemede 
önemlidir.” dedi.

Hepatit B için çocukluk döneminde eskiden 
aşılanma yapılmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi 
Yekenkurul; “Ancak eski yıllarda rutin aşı 
programında olmaması sebebiyle 1998 öncesi 
doğanların aşısı yoktur. Hepatit A ve E gibi 
yeme-içmeyle bulaşan çeşitleri de olmakla 
birlikte; asıl tehlike arzeden çeşitleri (B,C,D) 
cinsel temas, kan yolu, vücut sıvısı, aile içi 
bulaş ve anneden bebeğine bulaş şeklindedir. 
Hatta anneden bebeğine bulaşırsa çok yüksek 
oranda kronikleşir.” diye uyarıda bulundu.

“Kendisinde Hastalık Olduğunu Bilmeyen 
Binlerce Kişi Var”

Kronik hepatit B, C ve D'nin genellikle 
belirtisiz seyrettiği için şuan kendisinde 
hastalık olduğunu bilmeyen binlerce kişi 
olduğuna işaret eden Dr. Öğr. Üyesi 
Yekenkurul,“Bu yüzden tanı genellikle 
rastlantısal koyulur ve maalesef bu hastaların 
bir kısmı siroz olduktan sonra tanı 
almaktadır. Günümüzde hepatit B, C ve D'nin 
etkili tedavileri mevcuttur.” dedi. 

Viral hepatitlerin kontrol altına alınabilir, 
baskılanabilir ve korunulabilir hastalıklar 
olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi 
Yekenkurul, açıklamasını “Yeterki bu 
hastalıkların farkına varalım ve geç 
kalmayalım. Hepatitler sessizdir, siz sessiz 
kalmayın!” şeklinde tamamladı. 

Viral Hepatitler ve 
Korunma Yolları
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Teknoloji ile ilgili sektörlerdeki istihdamı artırmayı ve teknolojiye erişimi 
kısıtlı olan bölge ile bireyleri teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen 
Innovaverse Teknoloji Erişim Derneği (ITED), Üniversitemiz Gölyaka Meslek 
Yüksekokulu'na yönelik örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. 

Gölyaka Meslek Yüksekokulu, üniversite-sektör iş birliklerini geliştirmek için 
yaptığı ziyaretlerin olumlu sonuçlarını almaya başladı. Bu kapsamda dernek 
başkanlığını Atasayar Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Atasayar'ın 
yaptığı ITED tarafından, Gölyaka Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 
Laboratuvarı'nda kullanılmak üzere 48 adet SSD disk bağışı gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen bu anlamlı programa; Rektör 
Vekilimiz Prof. Dr. İlhan Genç,Üniversitemiz Gölyaka Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, ITED Başkanvekili Burak Beyler, 
Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr.Gör. Mehmet Ali Bayhan 

ve Öğr. Gör. Mete Han Üner ile ITED Kurucu Üyesi Berke Can Demircioğlu katıldı. 

Programda konuşan, Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Mehmet Ali Bayhan; sektör ziyaretleri kapsamında Atasayar Teknoloji A.Ş. ile fikir 
alışverişinde bulunduklarını belirterek şirket yöneticilerinin,ITED adında bir 
dernekleri olduğunu ve dernek vasıtasıyla Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nun 
Bilgisayar Laboratuvarlarının teknolojik altyapısını güçlendirmek ve bilgisayarların 
hızını artırmak amacıyla kendilerine 48 adet SSD disk bağışında bulunduklarını 
ifade etti. Öğr. Gör. Mehmet Ali Bayhan ITED ile birlikte seminer ve eğitim 
programları düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. 

Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk ise bölge iş 
insanlarının, kendi şehirlerine destek olmasının önemine vurgu yaparak bu sosyal 
sorumluluk faaliyetinin üniversite-şehir iş birliğine de katkı sağlayacağının altını 
çizdi. 

ITED Başkanvekili Burak Beyler yaptığı konuşmada ITED hakkında bilgiler 
paylaşarak teknolojiye erişim, eğitim, staj ve iş imkanı gibi alanlarda faaliyetler 
yürüttüklerini söyledi. Amaçlarını teknoloji desteği vermek ve kişilerin eğitimlerini 
efektif hale getirmek şeklinde açıklayan Burak Beyler, öğrencilerin bu destekler 
sayesinde sektöre daha çabuk uyum sağlayacağına ve iş gücü piyasasının da 
nitelikli ve hazır personelle buluşacağına işaret etti. Gölyaka Meslek 
Yüksekokulu'na 48 adet SSD disk bağışında bulunarak bilgisayarların hızının 
artmasına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dillendiren Burak Beyler, 
gelecek dönemlerde de ulusal çapta desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Rektör Vekilimiz Prof. Dr. İlhan Genç ise destekleri için ITED'e teşekkür ederek 
sözlerine başladı. Bilgisayarın dinamik ve sürekliliği yüksek bir alan olduğunu 
belirten Genç, bu tarz desteklerin özel kuruluşlar tarafından yapılıyor olmasının 
kendilerine güç verdiğini dile getirdi. Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nun böyle bir 
hibeyi başarmış olmasının da güzel bir çaba olduğunu söyleyen Prof. Dr. Genç, 
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk ve emekleri olanları kutladı. 
Devlet-özel sektör birlikteliğiyle öğrencilerin yeni yazılımlara sahip olacağına 
dikkat çeken Prof. Dr. İlhan Genç, bu bağışların sürmesini temenni ederek sözlerini 
sonlandırdı.

Programın sonunda Rektör Vekilimiz Prof. Dr. İlhan Gençve Gölyaka Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk tarafından dernek yöneticilerine 
plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

ITED’den Gölyaka MYO İçin
Örnek Sosyal Sorumluluk 

Çocuk Diyabet Merkezimiz
Birçok İl İçin Referans Merkezi 

Diyabetli çocukların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde 
sürdürebilmeleri amacıyla aktif bir şekilde çalışan 
Üniversitemiz Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi, 
bölgesinin en önemli referans merkezi olma özelliğini 
taşıyor. Türkiye'de sertifiye olan iki merkezden biri 
olan Üniversitemiz Çocuk Diyabet Merkezi, binden 
fazla hastanın takip ve tedavisini yürütüyor. 

Üniversitemiz Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi 
hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, 
Üniversitemiz Hastanesi'nde 2007 yılından bu yana 
çocuk diyabet izlemi yapıldığını belirtti. 

“Ağır Tablodaki Diyabetli Çocukların En Çok 
Yönlendirildiği Merkez”

Merkezin birkaç yıl içinde hem izlemdeki hasta sayısı, 
hem diyabet ekibinin yapısının gelişerek günümüzdeki 
konumuna ulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Arslanoğlu, 
“Hastanemiz bölgede yeni tanı alan, ağır tablodaki 
diyabetli çocukların en çok yönlendirildiği merkez. Bu 
olgular ağır tablodan çıktıktan sonra yoğun bir eğitim 
alıyorlar. Ayrıca ayaktan izlemde poliklinik, 
danışmanlık, eğitim tekrarı ve motivasyon hizmeti 

veriliyor. İnsülin pompası ve glikoz sensörü takılması 
seri biçimde yürütülüyor.”dedi.

“İnsülin Pompası Konusunda En Yüksek Uygulama 
Sayısına Ulaştık”

Merkezin en önemli ilkelerini; ulaşılabilirlik, 
kolaylaştırıcılık ve esneklik olarak açıklayan Prof. Dr. 
Arslanoğlu, “Çocuk diyabet tedavisindeki en güncel 
bilimsel bilgileri içselleştirmenin yanı sıra deneyim 
birikimimiz sayesinde yaklaşımımızı bireysel 
gereksinimlere göre özelleştirebiliyoruz. Ayrıca 
diyabet bakımını yalnızca bize başvuran değil, 
kontrolden koptuğu bilgisi bize gelen her olguya, 
gerekirse adresine kadar giderek ulaşmaya çalışıyoruz. 
Güncel bilgiler demişken, ülkede diyabet teknolojileri, 
özellikle insülin pompası konusunda en yüksek 
uygulama sayısına ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bir de 
teletıp diyebileceğimiz, elektronik ortamda diyabet 
izlemi ve desteği hizmetini en yoğun uygulayan 
merkez olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu çabaların bir 
hedefi de çocuklar ve aileleri kendi kendine yetebilir 
hale getirmek.”şeklinde konuştu. 

“Diyabet Bakımımızın Kalitesi 
Yükseldi ve Ekibin İşlevselliği 
Arttı”

Çocuk diyabet ekibinin; bir çocuk 

endokrinolojisi öğretim üyesi, bir 

uzman öğrenci, üç diyabet eğitim 

hemşiresi, iki sosyal hizmet uzmanı 

ve bir diyetisyen olmak üzere sekiz 

kişilik ekipten oluştuğunu dile 

getiren Çocuk Endokrin Uzmanı 

Prof. Dr. Arslanoğlu, “Ancak 

yalnızca iki diyabet hemşiremiz tam 

zamanlı olarak çocuk diyabeti 

alanında çalışmaktadır. Kasım 

ayında hizmete giren yeni çocuk 

diyabet birimimiz fiziksel alt 

yapısıyla diyabet bakımımızın 

kalitesini yükseltti ve ekibin işlevselliğini arttırdı. 

Birimde bulunan çocuk aktivite odası hem çocukların 

gün boyu eğlenceli vakit geçireceği, hem de modüler 

tasarımıyla diyabeti yaşayarak öğreneceği bir mekan 

olarak düşünüldü. Bu odada müzik enstrümanları, 

basket potası-dart, oyuncaklar, ev, okul, restoran, 

bahçe, market, hastane, mutfak simülasyonları bu 

amaçlara hizmet etmektedir. Görüşme odasında 

kullanılan teknolojilerin çözümlemesi yapılarak 

bireysel görüşmeler gerçekleşmektedir. Danışman 

hemşire odasında online hizmetler sürdürülmektedir. 

Eğitim salonu ve toplantı odasında da grup eğitimleri 

ve etkileşim toplantıları yapılmaktadır.” ifadelerine 

yer verdi. 

“Birçok İl İçin Çocuk Diyabet Referans Merkeziyiz”

Üniversitemiz Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi'nin 8 il 

için referans merkezi olduğunu ifade eden Prof. Dr. 

Arslanoğlu, “Ancak İstanbul, Ankara, hatta güney ve 

doğu illerimizden de zaman zaman öneri üzerine 

gelenler oluyor. Kayıtlı çocuk diyabetli sayımız bin 100 

civarında. 2021 yılı boyunca pandemiye ve çoğu 

hastamızın teletıpa yönlendirilmesine rağmen 514 

ayakta, 60 yatarak diyabet tedavisi yapıldı. Sayısı dört 

olan ve 200-250 şer katılımcısı bulunan WhatsApp 

destek gruplarımızda her gün ortalama 30 başvuruya 

yanıt verilmektedir.”dedi. 
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ENDOSKOPİ ÜNİTEMİZ BÖLGENİN ŞİFA ADRESİ

İleri düzey teknoloji ile modern bir şekilde donatılan 
Üniversitemiz Hastanesi Endoskopi Ünitesi'nde tanı 
ve tedaviye yönelik tüm endoskopik girişimler, 
uzman akademik kadrosu tarafından başarıyla 
uygulanıyor. Batı Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veren 
ünite,  eğitim ve araştırma merkezi olmanın gereği 
doğrultusunda Gastroenteroloji yan dal asistanı 
eğitimi de vermeye başlıyor. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Serkan Torun, Üniversitemiz Hastanesi 
Endoskopi Ünitesi hakkında bilgi verdi. 

“400 M2 Kapalı Alanda 18 Personel Hizmet 
Veriyor”

Endoskopi Ünitesinin 2017 yılında taşındığı Dr. Talat 
Bahçebaşı binasında; hizmet alanının genişlediğine 
dikkat çeken Doç. Dr. Torun,  “Ünite dört adet 
Endoskopik işlem odası, ph-empedans-motilite 
odası, karaciğer biyopsi odası, sterilizasyon ve 
dezenfeksiyon odası, anesteziden uyanma-derlenme 
odası, doktor ve hemşire odaları olmak üzere 400 
m2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Ünitede 3 
öğretim üyesi, 2 asistan doktor, 2 intern doktor, 6 
hemşire, 1 hemşire yardımcısı, 2 hasta bakıcı, 2 
sekreter olmak üzere 18 personel 
çalışmaktadır.”dedi. 

“Geniş Çalışma Alanına Sahip”

Endoskopi bölümünün çalışma alanı oldukça geniş 
olduğunu ifade eden Doç. Dr. Torun,  yemek borusu, 
mide, oniki parmak bağırsağı, ince ve kalın 
bağırsaklar, rektum ve anüs, ayrıca safra yolları ve 
pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisini 
yürüttüklerini dile getirdi. 

Doç. Dr. Torun, ünitede verilen hizmetleri şu şekilde 
sıraladı:  “ Özofagogastroduodenoskopi, 
Kolonoskopi, Rektosigmoidoskopi, Endoskopik 
RetrogradKolanjiyoPankreatografi (ERCP), 
Endoskopik Ultrasonografi (EUS), ÖzofaguspH metre 
/ Empedans, Özofagusmotilite incelemeleri, 
Ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi, 
Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR), Endoskopik 
SubmukozalDiseksiyon (ESD), Endoskopik-
LaparoskopikHibrit Tedaviler, EUS/ERCP Hibrit 
Tedaviler, Endoskopik Kistogastrostomi, Endoskopik 
ÇölyakGanglion Blokajı, Endoskopik Hemoroid 
Tedavileri, Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG), 
Perkutan Endoskopik Jejunostomi (PEJ), Sindirim 
Sistemi Darlıklarında Balon, Buji ve Stent 
Uygulamaları.”

“Üçü İleri Düzey Olmak Üzere Toplam Dört Adet 
Endoskopi Platformu Var”

Ünitenin üçü ileri düzey olmak üzere toplam dört adet 
Endoskopi platformu bulunduğunu belirten Doç. Dr. Torun; 
bunlardan üç tanesinde HD görüntü kalitesi ile işlem 
yapabildiklerini kaydederek “Dört platformda kullanmak 
üzere iki tanesi terapötik, bir tanesi çift kanallı olmak 
üzere toplam 9 adet Gastroskop, 8 adet Kolonoskop, 3 
adet Duodenoskop ve bir adet Ekoendoskop 
bulunmaktadır.” dedi.

“Hastaların Yarısı Çevre İllerden”

Ünitede yıllık 8 bin üzerinde endoskopik işlemin 
yapıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Torun, Safra kanalları ve 
pankreas hastalıklarında uygulanan ERCP ve EUS 
işlemlerini gerçekleştirdikleri hastaların yarısının çevre 
illerden geldiğini dile getirdi. 

“Yapay Zekâ Endoskopik Teşhis Yazılımlarını 
Kazandırmayı Hedefliyoruz”

Endoskopik işlemlerin görüntüleme teknolojisindeki 
gelişmelere paralel olarak hızlı bir şekilde değiştiğine 
işaret eden Doç. Dr. Torun, yapay zekâlı endoskopik teşhis 
yazılımlarını üniteye kazandırmayı ve öğretim üye sayısını 
artırarak bölgeye daha iyi hizmet vermeyi hedeflediklerini 
sözlerine ekledi. 

“Yan Dal Eğitimleri Başlıyor”

Ünitenin Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından gerçekleştirilen 
teftişlerden başarıyla geçtiğini ifade eden Doç. Dr. Torun, 
Gastroenteroloji yan dal asistanı eğitimi verme yetkisine 
sahip olduklarını belirterek, yıl içerisinde Gastroenteroloji 
yan dal asistanlarının 3 yıl sürecek olan eğitime 
başlayacağını da müjdeledi. 

Doç. Dr. Torun,  son olarak ünitenin gelişimine 
katkılarından dolayı 2015-2022 Dönemi Rektörü Prof.Dr. 
Nigar Demircan Çakar,  Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin 
Balbay başta olmak üzere tüm idarecilere teşekkür etti.

Varis Merkezi
Hasta Kabulüne
Başladı 

Üniversitemiz Hastanesi Kalp ve Damar 
Cerrahisi Anabilim Dalı çatısı altında kurulan 
Varis Merkezi, hasta kabulüne başladı. 

İleri tetkik ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı 
Varis Merkezi'nde renkli doppler ultrasonografi 
cihazı ile haritalandırılan varisler, hastaya 
uygun “Girişimşel” ve “Cerrahi” yöntemlerle 
tedavi ediliyor. 

Dr. Talat Bahçebaşı Binası 1. Katında hizmete 
giren merkez hakkında bilgi veren Tıp 
Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yiğit 
Tanrısever ve Dr. Öğr. Üyesi Melih Bal, 
“Rektörlüğümüzün, Dekanlığımız ve 
Başhekimliğimizin destekleriyle kliniğimize 
kazandırılan 2 adet doppler cihazı sayesinde 
hem poliklinik başvurularında hem 
operasyonlar sırasında ayrıntılı muayene ve 
doppler kontrolü tarafımızca yapılmaya 
başlandı. Renkli dopplerultrason ile operasyon 
öncesi hastalarımızın ayrıntılı 
değerlendirmeleri yapılarak hangi damarlarda 
problem olduğu tespit edilmekte ve 
hastalarımızın damar haritası çıkarılmaktadır. 
Hangi toplardamarın hasta olduğu, hastalığın 
türü ve şiddeti, damarların çapı,  reflü (kaçak) 
olup olmadığı, daha önce damar tıkanıklığı 
(pıhtılaşma) yaşayan hastaların damarlarında 
ne kadar hasar kaldığı tespit edilebilmektedir. 
Tüm bu ayrıntılar tedavinin seyri ve şeklini 
belirlemede büyük önem arz etmektedir.” 
ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılı Renkli Doppler inceleme sonrası 
hastalar için en doğru tedavi yöntemi 
belirlenerek hastaların uygun tedavi 
konusunda ayrıntılı bir şekilde 
bilgilendirildiğini ifade eden Öğretim 
Üyelerimiz, “Doğru tedavi yöntemi doğru bir 
şekilde uygulandığında, tedavi sonuçları da 
daha iyi olmaktadır.  Tedavi sonrası ulaşılması 
beklenen sonuçlar konusunda bilgilendirilmiş 
olan hastaların memnuniyeti de üst düzeyde 
sağlanmaktadır.” diye konuştular. 

“Günlük Hayata Kısa Sürede Dönüş 
Sağlanıyor”

Merkezde açık cerrahi, endovenöz 
(radyofrekans, lazer, yapıştırma teknikleri) 
estetik ve medikal amaçlı köpük tedavisinin 
başarılı bir şekilde uyguladıkları bilgisini veren 
Öğretim Üyelerimiz, özellikle en güncel tedavi 
yöntemi olan endovenöz tedavi yöntemlerinin 
sıklıkla tercih edildiğini ifade etti.

Hastalara genel anestezi (uyutulma) ya da 
spinal anestezi (belden uyuşturma) ihtiyacı 
olmadan, sadece sınırlı uyuşturma sağlayan 
bölgesel uyuşturma (tümesan anestezi) 
yöntemi uyguladıklarını dile getiren Dr. Öğr. 
Üyesi Tanrısever ve Dr. Öğr. Üyesi Bal, “Bu 
sayede hastaların kısa sürede günlük hayatına 
dönmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında genel 
ya da spinal anesteziye bağlı doğabilecek 
sıkıntılar da bertaraf edilmektedir.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.


