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HABERLER
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDEN

Akademik personelimiz ile şehrimizin kamu ve özel sektör temsilcilerinin geniş çaplı katılımıyla Üniversitemiz ev sahipliğinde 15 Mart 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen Kırıkkale-2053 Arama Konferansı kapsamında hazırlanan Kırıkkale-2053 Arama Konferansı Kitabı, Merkezi Derslikler Binamızda yapılan 
törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Üniversite olarak 
öğrencilere huzurlu ve 
kaliteli bir eğitim-öğretimi 
sunduklarını diğer taraftan 
Kırıkkale ili ve ülkedeki 
sanayi kuruluşları ile 
imzalanan protokoller 
ile şehre ve ülkeye katkı 
sağladıklarını ve bu 
vizyon doğrultusunda 
K ı r ı k k a l e - 2 0 5 3 
Arama Konferansını 
düzenlediklerini ifade 
eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan, “İlimizin 
ekonomik, kültürel ve 
sosyal olarak güçlenmesi 
ve yakın geleceğin 
Büyük Türkiye’sine katkı 
sunabilmesi noktasında 
mevcut imkân ve 
kabiliyetlerinin ortaya 
konulması suretiyle 
yeni oluşacak fırsatların 
d e ğ e r l e n d i r e b i l m e s i 
amacıyla yapılabilecek 
çalışmaları ortaya 
çıkarmayı hedefledik. Bu 
çerçevede, il protokolünü, 
öğretim elemanlarımızı, 
ilimizdeki resmî kurumları, 
meslek kuruluşlarını ve 

sivil toplum kuruluşlarını 
davet ettiğimiz bir hazırlık 
toplantısı gerçekleştirdik. 
Üzerinde çalışılacak ana 
ve alt konu başlıklarının 
ele alındığı bu toplantı 
sonrasında tespit edilen 
ana konu başlıklarında 
çalışmaları koordine 
edecek moderatörler ile 
önerileri raporlayacak 
raportörleri, üniversitemiz 
öğretim elemanları 
arasından uzmanlık 
alanları doğrultusunda 
titizlikle belirledik. 
Çalışmalarda yöntem 
birliğinin sağlanması 
için, moderatörler ve 
raportörlerden oluşan geniş 
çalışma grubuna Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar ve Verimlilik 
Genel Müdürü Prof. Dr. 
İlker Murat Ar tarafından 
bir gün süreli eğitim 
verildi. Hazırlıklarımızı 
tamamladıktan sonra 
‘Kırıkkale-2053 Arama 
Konferansı’nı 15 Mart 2022 
tarihinde gerçekleştirdik. 
Bütün paydaşların 

katılımıyla yapılan açılış 
oturumundan sonra, 
hazırlık toplantılarında 
belirlenen 17 konu başlığı 
çerçevesinde “2053’te 
Kırıkkale’mizin nerede 
olması gerekiyor?” sorusu 

üzerinde düşünerek 
sizin tecrübeleriniz ve 
engin görüşlerinizle 
bu noktaya geldik. 
M o d e r a t ö r l e r i m i z 
ve raportörlerimizin 
değerli katkılarıyla gurur 

duyacağımız bir eser 
ortaya çıktı. Kurumlara 30 
yıl boyunca yapacakları 
görevler tasnif edildi.  
Üniversitemize de 71 
konu başlığında görev 
düştüğünü gördük. 

Kırıkkale-2053 Arama Konferansı Kitabı Tanıtımı Yapıldı



Bu kitap hazırlanırken, bu 
strateji belgesi hazırlanırken 
aslında Türkiye’nin geleceği ile 
ilgili varsayımlarda bulunduk. 
Kırıkkale bugün yine kendi 
geleceğini Türkiye’nin 
geleceğiyle örtüştürerek 
çalışma yapıyor. Bu çalışma, 
önümüzdeki 30 yıl içerisinde 
Kırıkkale’nin, Türkiye’nin 
önde gelen şehirlerinden 

bir tanesi olması yolunu 
açacak bir çalışmadır. Bizden 
sonraki yöneticilerimize, bu 
kitabın içerisinde yazılmış 
olanları hayata geçirmenin 
yolunu açacağız. Bu vesileyle, 
Konferansın verimli bir 
şekilde gerçekleşmesi 
ve yüksek başarıyla 
sonuçlanması noktasında, 
başta Kırıkkale Valiliği ve 

Kırıkkale Belediye Başkanlığı 
olmak üzere, uzman personel 
katılımlarıyla destek olan 
kamu kurumları ile özel 
sektör kuruluşlarına; ayrıca, 
ilimizde faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşları ile 
Kırıkkale basınının değerli 
üyelerine ayrı ayrı teşekkür 
ederim. Kitabın basılması 
konusundaki destekleri 

sebebiyle Valimiz Bülent 
Tekbıyıkoğlu’na ve İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri İsmail 
Haluk Karahan’a, verdiği 
yüksek nitelikli eğitim 
aracılığıyla Konferansın temel 
yapısını oluşturan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar ve Verimlilik 
Genel Müdürü Prof. Dr. İlker 
Murat Ar hocamıza özel 

olarak teşekkür ediyorum. 
Kitabı, kurumlarımıza, 
meslek kuruluşlarımıza, sivil 
toplum kuruluşlarımıza ve 
yatırımcılara kaynak teşkil 
etmesi ve nihai anlamda, 
‘Daha Güçlü Bir Kırıkkale’ 
ve ‘Daha Güçlü Bir Türkiye’ 
hedefine katkı sağlaması 
ümidiyle kamuoyunun 
takdirine sunuyoruz” dedi.

Ülkemizin geleceğini düşünmek ve bu çerçevede çalışmalar yapmamız 
gerektiğini belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu,  “Geçtiğimiz yıl Şubat ayı 
ortalarında bu salonda bir araya gelerek paydaşlarımızla konu başlıklarını 
belirlemiştik. Mart ayının ortasında da hep beraber akademisyenlerimizin ve 
sizlerin emekleriyle 17 grup oluşturulup sürekli belirlenen konular üzerinde 
geleceğe bir projeksiyon çizerek, dünyanın ve ilimizin geleceğini tartıştık ve bir 
güzergah ortaya çıkardık. Fırsatlar sadece ona hazır olan beyinler için fırsattır. 
Farkında olmayanların ise önlerinden gelip geçer. Dünya eskisinden daha 
hızlı dönüyor. On binlerce yıldan sonra 
dünya nüfusu 1920’lerde 2 milyara, 
on binlerce yılda geldiği aşamanın 
4 katına da son yüzyılda ulaştı. Bu 
durum insan kalabalığının, şehirlerin 
ne yöne gideceğini, nerelerde krizler 
yaşanıp nerelerde gelişme olacağının 
en temel göstergelerinden birisidir.  
İnsanoğlunun on binlerce yılda 
ürettiği ilim, teknik, fen ve kabiliyetin 
milyon katı son yüzyılda üretildi. Eğer 
biz de vatanperver,    mİlliyetperversek 
atalarımızın can vererek kurduğu 
bu memlekete borcumuzu ödemek 
istiyorsak geleceği düşünmek 
zorundayız. İlimiz savunma sanayi 
fabrikalarının kurulmasıyla büyümüş, 
gelişmiş bir şehirdir. MKE A.Ş.’nin 
20 bine yakın çalışanı varken bu 
sayı şu an onda bir seviyesine kadar 
düştü. Ancak yeni imkânlar, yeni 
olanaklar şehrimizde ortaya çıktı. 

Arama Konferansı çalışmaları içerisinde hem ilimizin güçlü ve zayıf yanları, 
tehditler ve fırsatlar ortaya kondu. Bu durum bundan sonra yapacağımız 
çalışmalarda kısa farla değil de uzun farla gitmemize sebep olacak. Emeğe 
geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemize, ilimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi. 
Konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Kırıkkale-2053 
Arama Konferansı’na katkıları sebebiyle Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale 
Belediye Başkan Vekili Halil Danacı’ya teşekkür ederek Kırıkkale-2053 Arama 

Konferansı kitabını hediye etti. 
Tanıtım töreni fuaye alanında 
yapılan ikramlar ve katılımcılara 
Kırıkkale-2053 Arama Konferansı 
Kitabı verilmesi ile sona erdi. 
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Üniversitemiz, UI GreenMetric World University Rankings 
2022’de Sıralamaya Girdi

Üniversitemiz, UI GreenMetric World University Rankings 2022’de bu yıl 
ilk kez sıralamaya girdi. Dünya genelinde üniversitelerde sürdürülebilirlik 
çalışmalarını değerlendiren ‘GreenMetric 2022’ sıralamasında, 
Üniversitemiz ilk kez sıralamaya girerek büyük bir başarıya imza attı.

Çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan 
bir platform olan GreenMetric Üniversite Sürdürülebilirlik 
Derecelendirmesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını 
dünya çapında değerlendirmekte ve karşılaştırmasını yapmaktatır.

Rektörümüzden Öğrencilerimize Sıcak Çorba
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Mehmet Başalan 
ve Prof. Dr. Erol Yılmaz ile 
birlikte güz dönemi yarıyıl 
sonu sınavları nedeniyle geç 
saatlere kadar ders çalışan 
öğrencilerimizi çalışma 
salonunda ziyaret ederek 
çorba ikramında bulundu. 
Ziyarette Genel Sekreterimiz 
Dr. Öğretim Üyesi Şevket 
Evci ile daire başkanlarımızın 
yanı sıra akademik ve idari 
personelimiz de hazır 
bulundu.

Öğrencilerimizle sohbet 
eden ve taleplerini dinleyen 
Rektörümüz, öğrencilerimize 
sınavlarında başarılar diledi.
Güz dönemi yarıyıl sonu 
sınavları boyunca 15 Ocak’a 
kadar her akşam 22.00 ve 
23.00 saatleri arasında Merkez 
Kütüphane ve Tıp Fakültesi 
Karşısında yer alan çalışma 
salonlarında öğrencilerimize 
çorba ikram edilecek. Sınavları 
sonrasında bütünlemeye 
kalan öğrencilerimiz için de 
23-27 Ocak tarihleri arasında 
çorba ikramı yapıldı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, TÖMER’de Eğitim Gören Misafir 
Öğrencilerimizle Buluştu

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Üniversitemiz Türkçe 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde (TÖMER) eğitim 
gören öğrencilerimizle öğle 
yemeğinde bir araya geldi. 
Üniversitemiz misafirhanesinde 
gerçekleşen buluşmaya Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet 
Başalan, Genel Sekreterimiz 
Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, Dış 
İlişkiler Birimi Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Zeynep Başer, Türkçe 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç. 
Dr. Yasemin Kuşdemir, TÖMER 

Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Öznur Özdarıcı, Doç. Dr. Mehmet 
Katrancı, Dr. Öğr. Üyesi Yakup 
Sarıkaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehtap 
Aral ve yabancı uyruklu misafir 
öğrencilerimiz katıldı.
Dünyanın farklı coğrafyalarından 
ülkemize gelen gençleri 
Üniversitemizde misafir 
etmekten duyduğu memnuniyeti 
belirten Rektörümüz, “Ülkemize 
hoş geldiniz. Umarım burada 
mutlusunuzdur. Sizlerle tanışmak, 
sohbet etmek için bir araya geldik. 
Çünkü çok farklı ülkelerden gelen 
400’den fazla misafir öğrencimiz 

var. Buradaki Türkçe eğitiminizi 
tamamladıktan sonra Kırıkkale 
Üniversitesi’nde ya da ülkemizin 
başka bir üniversitesinde 
okumanız bizleri mutlu eder. 
Üniversitemizde 60’dan fazla 
lisans bölümü bulunuyor. 
Lisansı bitirirseniz yüksek lisans 
ve doktora programlarımız 
da var. Türkçe eğitiminize 
burada başladığınız ve buraya 
alıştığınız için lisans eğitiminize 
Kırıkkale’de devam etmeniz 
sizler için daha rahat olacaktır. 
Temennim eğitim hayatınıza 
burada devam etmenizdir. 

Bugün sizlerin Üniversitemizle 
ilgili düşüncelerinizi ve 
taleplerinizi dinlemek, 
sorularınızı cevaplamak için 
buradayız. Geldiğiniz için 
teşekkür ediyorum” dedi.
Yemeğin ardından misafir 
öğrencilerimizle sohbet 
eden Rektörümüz, 
öğrencilerimizin taleplerini 
dinledi ve sorularını cevapladı. 
Öğrencilerimiz, samimi bir 
ortamda gerçekleşen buluşma 
dolayısıyla Rektörümüze 
ve Üniversite yönetimimize 
teşekkür ettiler.

Üniversitemizden Ceza İnfaz Kurumları İçin Yapılan 
Kitap Bağışı Kampanyasına Destek

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Adalet Bakanlığı ve 
Ceza Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğünün 2023 yılında 
“Kitap İyileştirir” sloganıyla 
Ceza İnfaz Kurumları için 
yurt genelinde başlattığı 
kitap bağışı kampanyasının 
Kırıkkale Adalet Sarayı’nda 
düzenlenen açılış törenine 
katıldı. Rektörümüze, 
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Mehmet Başalan, Genel 
Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi 
Şevket Evci, Kütüphane 
Dokümantasyon Dairesi 
Başkanı Mine Keskin eşlik 
etti.
Cumhuriyet Başsavcısı 
İbrahim Keskin, açılış 
töreninde hükümlü ve 
tutukluların yeniden 
sosyalleşmesini teşvik 
etmek, üretken bir şekilde 

kanunlara, toplumsal 
kurallara saygılı, sorumluluk 
taşıyan bir yaşam biçimine 
uyum sağlamalarını 
kolaylaştırmayı amaçlayan 
kitap bağış kampanyası 
hakkında katılımcılara bilgi 
verdi. 
Kampanyada emeği 
geçenlere teşekkür eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, “Fuat Sezgin ile 
Bilimler Tarihine Yolculuk” 
adlı eserden 80 adet 
bağışladı. Kütüphane 
Dokümantasyon Dairesi 
Başkanlığımız ise 250 
adet kitapla kampanyaya 
destek oldu. Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim Keskin, 
kampanyaya destekleri 
dolayısıyla Rektörümüze 
ve Üniversitemize 
teşekkürlerini iletti.

Cumhuriyet Başsavcısı 
İbrahim Keskin’in hükümlü 
ve tutukluların ürettiği 
ürünlerin satıldığı market 
ile ihtiyaç sahiplerine 
yardım etmek amacıyla 
kurulan sosyal marketi, 
Rektörümüze ve protokol 
üyelerine gezdirmesi ile 
devam eden program, 
hatıra fotoğrafı çektirilmesi 
ile sona erdi.
Ceza İnfaz Kurumu 
Kütüphaneleri için 
düzenlenen kitap bağış 
kampanyası 15 Şubat 
2023 tarihine kadar devam 
edecek. Kitap bağışlamak 
isteyenler, hafta içi her 
gün Adalet Sarayı’nda; 
Cuma, Cumartesi ve Pazar 
günleri ise Podyum AVM’de 
bulunan kitap bağış 
stantlarını ziyaret edebilir. 
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Üniversitemiz Senatosu, Kur’an-ı Kerim’e Karşı Yapılan Kabul 
Edilemez Eylemler Nedeniyle Kamuoyu Duyurusu Yayınladı

KAMUOYU DUYURUSU

Üniversitemiz Senatosu, kutsal 
kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı 
Avrupa’da yapılan kabul edilemez 
eylemleri görüşmek üzere 
olağanüstü toplandı. Merkezi 
Derslikler binasında yapılan 
toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. 
Ersan Aslan, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Mehmet Başalan ve Prof. 
Dr. Erol Yılmaz, Genel Sekreterimiz 
Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci ve senato 
üyelerimiz katıldı.
Toplantıda senato üyelerine 
hitap eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Ersan Aslan, “Batı dünyasında 
medeniyetimize karşı yapılan 
saldırılar var. Bir ülkede başlayan ve 
sonra başka bir ülkede devam eden 
saldırıları Türk-İslam Medeniyetine 
ve özelde Türkiye’ye karşı bir saldırı 
olarak görüyorum. Günümüzde 
hem bölgesinde hem de dünyada 
söz sahibi olan bir Türkiye var. 
Geçmişte Nuri Demirağ’ın uçak 
üretimini ve Şakir Zümre’nin silah 
üretimini  engelleyen odaklar şimdi 
de yerli ve milli teknolojik ürünler 
üretmemize, Türkiye’nin bölgesinde 
ve uluslararası alanda etkili olmasına 
engel olmak istiyorlar. Geçmişimize 

ve günümüze bakıp genel bir 
değerlendirme yaptığımızda 
sürekli olarak siyasi, ekonomik ve 
teknolojik güç olmamıza engel 
olmaya çalışan birileri olduğunu 
görüyoruz. İçeridekilerle bir şekilde 
mücadele edebiliyoruz ancak 
dışarıdakiler kutsal değerlerimiz 
üzerinden ülkemize saldırıyor. İsveç 
ve Hollanda’da kutsal kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’in yakılması gibi. 
Neden Türkiye’ye bir saldırı olarak 
değerlendiriyorum? Çünkü yapılan 
saldırılara ve haksızlıklara bizden 
başka yeterince ses çıkaran yok. 
Yaşanan olayları tel’in etmek, 
tartışmak ve kamuoyu açıklaması 
metni oluşturmak üzere senatomuz 
bugün olağanüstü toplandı. Senato 
olarak hazırladığımız deklare 
edeceğiz” dedi.
Yapılan menfur saldırılara ilişkin 
görüşlerini paylaşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Ersan Aslan, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet 
Başalan ve Prof. Dr. Erol Yılmaz, Genel 
Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Şevket 
Evci ve senato üyelerimiz tarafından 
ortak bir kamuoyu açıklaması metni 
oluşturuldu.

Her insan, yaşamın kutsallığına adanmış evrensel 
hak ve değerlere sahiptir. Devletlerin iç meselesi 
olarak görülen insan hakları, Avrupa’daki 
yıkımlar sonrası başlıca uluslararası sorun 
haline gelmiştir. Sorunu aşma gayretiyle Avrupa 
Konseyi üyesi devletler tarafından Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır. Pek 
çok temel hakkı içeren Sözleşme kapsamında, 
ifade, düşünce, vicdan ve din özgürlükleri de yer 
almaktadır. Öte yandan, özgürlüklerin sınırsız 
kullanımının yaratacağı tahribatlar da Sözleşme 
kapsamında dikkate alınarak, yasayla getirilmesi 
şartıyla ve özgürlüklerin korunabilmesi 
amacıyla sınırlamalar öngörülmüştür. Nitekim 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, verdiği 
kararlarda inanç sahiplerinin dini değerlerine 
saldırı mahiyetinde olan ifadelerin Sözleşme 
kapsamında korunamayacağına karar vermiştir. 
Bu çerçevede, nefret söylemi içeren ifadeler de, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında 
koruma alanı bulamazlar. Çünkü ifade özgürlüğü, 
yararlananlar açısından ödev ve sorumluluklar 
da barındırır. Sözleşme, hoşgörüsüzlük üzerine 
kurulu, kini yayan ve haklı gösteren, buna teşvik 
eden ve ilerleten ifade biçimlerinin tamamının 
yaptırıma tâbi tutulması gerektiğini ve hatta 
cezalandırmanın gerekli olduğunu belirtir.
Nefret söylemi suçları açısından İslam ve Türk 

düşmanlığı sıklıkla özellikle Batı dünyasında 
gündem olmaktadır. Temelinde farklı inançlara 
ve insan haklarına saygı olan hakça bir düzenin 
ve barış kültürünün dünyamızda egemen 
olması amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu tarafından 15 Mart, 
“Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” 
olarak kabul edilmiştir. Buna karşı halen dünyada 
barışı ve insanların güvenlik ve huzurunu tehdit 
eden İslamofobiyle ve ırkçılıkla mücadelenin 
yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. 
Yaşadığımız günlerdeki gelişmeler ayrımcılığın 
en bariz türlerinden biri olan İslam karşıtlığının 
derinleştiğini ve Müslüman bireylere ve gruplara 
yönelik ayrımcı tutumların yoğunlaştığını 
göstermektedir.
Farklılıkları kabullenmenin ötesinde onları 
benimsemeyi, farklı olanla toplumsal yaşam 
içinde barış içinde etkileşime ve iş birliğine 
girmeyi içeren “birlikte yaşama kültürü”; farklı 
din, kültürel değer veya düşüncelere sahip 
kesimlerin, birbirlerinin varlığını kabullenmesini 
ifade eden “birlikte var olma” kavramından 
daha fazlasıdır. Tarihi gerçekler göstermektedir 
ki, Batı medeniyeti bu kültürü inşa etmede 
İslam medeniyeti kadar başarılı olamamıştır. 
Büyük bölümü Müslüman toplumlardan olmak 

üzere, Batı’da önemli sayıda göçmenlere karşı 
da, ön yargı ile nefret ve saldırı suçlarının 
yüksek düzeyde varlığı söz konusudur. Tarihte, 
birlikte yaşama kültürünü sağlıklı biçimde 
kuramayan Batı medeniyeti, günümüzde 
“öteki” gördüklerinin kabullenilmesi, toplumla 
bütünleşmesi ve onlara saygı ve hoşgörü 
gösterilmesi hususlarında ciddi sorunlar 
yaşamaktadır.
İsveç’teki menfur hadisenin müsebbibi olan ırkçı 
politikacının ölüm tehditleri aldığı hususundaki 
medyatik hezeyanlarının Danimarka ve İsveç 
makamlarını durumun vahameti ve açık tehlike 
konusunda harekete geçmeye ikna edememesi, 
ülkelerinde doğması muhtemel kamu düzenini 
zedeleyici hadiselerin İslamofobik politikalara 
payanda edilmek istendiğinin açık göstergesidir.
Kırıkkale Üniversitesi Senatosu olarak, evrensel 
hukuk kaidelerini alçakça ihlâl eden saldırıyı 
esefle kınıyoruz. Başta ulusal ve uluslararası 
akademik camia olmak üzere, vicdan sahibi 
herkesi birlikte yaşama kültürünü tahrip 
eden her türlü eyleme, nefret söylemine ve 
İslamofobiye karşı birlik olmaya çağırıyoruz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Rektörümüz, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatında 
İncelemelerde Bulundu

Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizde Akademik Performans Ölçme ve 
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Rektörümüz Prof. Dr. 
Ersan Aslan,  Haziran 
ayında hizmete girmesi 
planlanan Üniversitemiz 
Kongre ve Kültür Merkezi 
inşaatında incelemelerde 
bulundu. İnşa çalışmaları 
hakkında Yapı İşleri Daire 
Başkanı Makbule Hümeyra 
Ünlü’den bilgi alan ve 
binayı gezen Rektörümüze, 
Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Mehmet Başalan ve Prof. 
Dr. Erol Yılmaz ile Genel 
Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi 
Şevket Evci eşlik etti. 
Yapımı büyük oranda 
tamamlanan, 8800 m² alan 
üzerine kurulu Kongre ve 
Kültür Merkezi içerisinde 
10 adet idari ofis, 1 adet 
VİP salonu, 1 adet 950 
kişilik salon, 1 adet 167 
kişilik salon, 1 adet 108 
kişilik salon, 1 adet toplantı 
salonu, otopark, fuaye 
alanı, kulüp odası ve sosyal 
alan bulunuyor. 

Üniversitemiz Kalite 
Koordinatörlüğü, akreditasyon 
sürecinin önemli göstergelerinden 
olan akademik performans, ölçme 
ve değerlendirme konularında 
tecrübe paylaşımı yapmak ve fikir 
alışverişinde bulunmak üzere 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
öğretim üyeleri ile bir araya geldi.
Şehit Aydın Çopur Konferans 
Salonu’nda yapılan toplantıya 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Ali Payıdar Akgüngör, 
Prof. Dr. Süleyman Ersöz, Kalite 
Koordinatör Yardımcıları Öğr. 
Gör. Nursal Koca ve Öğr. Gör. Dr. 

Adem Pehlivanlı, akademik ölçme 
ve değerlendirme konularında 
çalışmaları olan, bölüm ve fakülte 
akreditasyon süreçlerinde yer almış 
Prof. Dr. Doktor Güvenç Arslan, 
Prof. Dr. Atike Tekeli Kunt, Doç. 
Dr. Adnan Aktepe, Doç. Dr. Safiye 
Bilican Demir, Doç. Dr. Ahmet 
Keskin, Öğretim Görevlisi Nuri Sofi 
ile akademik ve idari personelimiz 
katıldı. 
Programın açılış konuşmasını 
yapan Kalite Koordinatör 
Yardımcısı Öğr. Gör. Nursal Koca 
“Akademik ölçme değerlendirme 
ve performans, üniversiteler 

arası rekabet konusunda önemli 
bir gösterge olarak karşımıza 
çıkıyor. Kalite çalışmalarının 
sonucunda eğitim-öğretim 
yapan, araştıran ve hizmet sunan 
üniversiteler açısından önemli bir 
kalite ölçütü olmaya başlamıştır. 
Üniversitelerde verilen derslerin, 
yapılan araştırmaların ve sunulan 
hizmetlerin değerlendirilmesi, 
bu alanlardaki olumsuz yanların 
iyileştirilmesi ve ödüllendirmenin 
yapılması düzenli bir performans 
değerlendirmesi sayesinde olanaklı 
görülmekte. Bu nedenle kalite 
koordinatörlüğü olarak  akademik 

ölçme değerlendirme konusunda 
uzman akademisyenlerle  bir 
çalışma başlattık. Bugün de 
çalışmalarımızın  sonucunda 
pilot fakülte olarak belirlenen 
Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesindeyiz. Burada elde 
ettiğimiz tecrübe ve verilerle, 
akademik birimlerimizle toplantılar 
yapmaya devam edeceğiz. 
Bütün akademik birimlerimizin 
performansının değerlendirileceği 
bir sistem kurmayı amaçlıyoruz. 
Burada da sizlerin katkısını 
önemsiyoruz. Katılımlarınız için 
teşekkür ediyorum” dedi.
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Rektörümüz, Niğde Fen Lisesi’nde İslam Bilim Tarihi ve 
Medeniyetini Anlattı

“Endüstri Mühendisliği 
Bölümü Gibi 
Diğer Bölümler 
de Akreditasyon 
Çalışmalarına Dahil 
Olacak”
Mühendislik Eğitim 
Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği 
(MÜDEK) ve akredite 
olmanın avantajları 
konusunda bilgi veren 
Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Ali 
Payıdar Akgüngör, 
Bütün üniversiteler bir 
rekabet içinde olduğu 
için kalite standartlarımızı 
yükseltmemiz gerekiyor. 
Daha önce fakülte 
genelinde bizlerin MÜDEK 
çalışmaları olmuştu. 
Geçen sene Endüstri 
Mühendisliği Bölümümüz, 
MÜDEK çalışmalarına 
pilot bölüm olarak 
başladı. Bunun akabinde 
diğer bölümlerimiz de 
çalışmaların içine dahil 
olacak.  Mühendislik Eğitim 
Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon 
Derneği (MÜDEK), farklı 
disiplinlerdeki mühendislik 

eğitim programları 
için akreditasyon, 
değerlendirme ve 
bilgilendirme çalışmaları 
yaparak mühendislik 
eğitiminin kalitesinin 
yükseltilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla faaliyet 
gösteren bağımsız bir 
kuruluştur. MÜDEK, 2007 
yılından itibaren YÖK 
tarafından yükseköğretim 
kurumlarının mühendislik 
programlarında ulusal, 
sektörel ve program 
yeterlilik odaklı ulusal bir 
kalite güvence kuruluşu 
olarak resmen tanındı” dedi.
Dekan Prof. Dr. Ali Payıdar 
Akgüngör,  MÜDEK 
a k r e d i t a s y o n u n u n 
öğrencilere uluslararası  
tanınırlığı olan bir diploma, 
daha nitelikli uluslararası 
mühendislik eğitim 
standartlarını sağlayan 
bir programdan mezun 
olduğunun belgelenmesi, 
sektörde daha kolay ve iyi 
bir iş bulma şansı, farklı 
ülkelerde akreditasyon 
ajansı tarafından 
karşılıklı tanınma, ulusal 
ve uluslararası eğitim 

kurumlarında yüksek lisans 
kabulünde avantaj sağlama 
gibi yararlar sağladığını 
ifade etti.
Dekan Prof. Dr. Ali Payıdar 
Akgüngör,  MÜDEK 
akreditasyonunun yüksek 
öğretim kurumları açısından 
uluslararası tanınırlık, 
daha başarılı öğrencilerin 
programa başvurması, 
lisans programlarının 
kalitesi hakkında güvenilir 
bilgi vererek mezunlarının 
lisansüstü programlara 
kabulünü desteklemesi ve 
kurumun kendisini daha iyi 
tanıyıp geliştirmesi adına 
önemli olduğunu söyledi.

“Fakülte Olarak 
Akreditasyon Şartlarını 
Sağlayabileceğimizi 
Düşünüyorum”

Üniversitemiz Endüstri 
Mühendisliği Bölümü adına 
MÜDEK’e akreditasyon 
başvurusunda bulunan 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Süleyman 
Ersöz, dinleyicilere 
akreditasyonun önemini 
ve MÜDEK’in akreditasyon 

başvurusunda dikkate 
aldığı hususları anlattı.
Prof. Dr. Süleyman Ersöz 
konuşmasında “Biz 
Endüstri Mühendisliği 
bölümü olarak hizmet 
kalitesi noktasında iyi bir 
noktada olduğumuzu 
düşünüyorum. Çünkü 
yıllardır toplam kalite 
yönetimini anlatıyoruz 
ve bu konuda sahada çok 
sayıda uygulamamız var. 
MÜDEK’in temel felsefesi 
olan sürekli iyileşme 
bizim başlıca konularımız 
arasında yer alıyor.  
Hizmeti anlatmak, hizmet 
kalitesini ölçmek için 
Doç. Dr. Adnan Aktepe ile 
yazdığımız “Hizmet/Servis 
Sistemleri” adlı kitabımız 
var. İşin odağında, 
merkezindeyiz. Öğretim 
üyesi arkadaşlarımız 
öğrenci odaklı çalışmalar 
sürdürüyorlar. Bütün 
bunlara rağmen bizlerin 
MÜDEK’in Akreditasyon 
Kurulu’ndan geçmemiz 
gerekiyor. Tanınabilirlik 
için, yurt içinde ve yurt 
dışında geçerli bir diploma 
sahibi olabilmek için buna 

ihtiyacımız var. Hatta son iki 
yıldır, tanışma haftalarında 
öğrenciler bizlere akredite 
olup olmadığımızı soruyor.  
Bölüm olarak fakültemizin 
diğer bölümlerine her 
türlü desteği vermeye 
hazırız. Fakülte olarak 
akreditasyon şartlarını 
s a ğ l a y a b i l e c e ğ i m i z i 
düşünüyorum” dedi.
Konuşmaların ardından 
akademik ölçme 
ve değerlendirme 
konularında çalışmaları 
olan, bölüm ve fakülte 
akreditasyon süreçlerinde 
yer almış Üniversitemiz 
öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Doktor Güvenç Arslan, Prof. 
Dr. Atike Tekeli Kunt, Doç. 
Dr. Adnan Aktepe, Doç. 
Dr. Safiye Bilican Demir, 
Doç. Dr. Ahmet Keskin ve 
Öğretim Görevlisi Nuri Sofi; 
ölçme ve değerlendirme, 
akademik performans ve 
akreditasyon süreçlerine 
ilişkin Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi 
akademik personeliyle 
görüş alışverişinde 
bulundu ve sorularını 
cevapladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, 
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim 
Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın (İBTAV) 
büyük bilim insanımız Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’i çeşitli faaliyetlerle ülkemizin 
dört bir yanındaki ortaöğretim ve 
lise öğrencilerimize anlatmak ve 
tanıtmak maksadıyla düzenlediği 
Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam 
Bilim Tarihi Tanıtım Seminerleri 
kapsamında Niğde Fen Lisesi’nde 
seminer verdi.
Seminere Niğde Fen Lisesi Müdürü 
Mehmet Özdemir, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, 
düzenlenen seminerlerin; Batılıların 
karanlık çağ dediği bir dönemde, 
Türk ve Müslüman bilim adamlarının 
dünya medeniyetine yaptığı 
katkıların gençlerimize anlatılmasını 
amaçladığını ifade etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, görseller eşliğinde yaptığı 
konuşmasında geçmişten 
günümüze Müslüman ve Türk bilim 
insanlarının farklı alanlarda yaptığı 
çalışmaları ve bu çalışmaların bilim 
ve teknolojiye katkılarını öğrencilere 

anlattı.
Geçmişte, yakın tarihimizde ve 
günümüzde ürettiğimiz teknolojik 
ürünleri, aradan yüzyıllar geçse 
de eserleri ve çalışmalarıyla 
günümüzde de etkisini sürdüren 
bilim insanlarımızı gençlerimize 
örnek gösteren Rektörümüz, 
özgün fikirleri olan ve yüksek 
teknolojili ürünler üretmek isteyen 
gençlerimize TÜBİTAK, TÜBA, 
KOSGEB gibi bir çok devlet kurum 
ve kuruluşunun destek sağladığını 
belirterek nitelikli projeler üretildiği 
sürece devletimizin ihtiyaç duyulan 
maddi ve teknik desteği sağladığını 
söyledi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, 
konuşması sırasında sorduğu 
sorulara en hızlı cevap veren 
öğrencilere “Fuat Sezgin ile Bilimler 
Tarihine Yolculuk” adlı kitabı hediye 
etti.
Konferans sonunda Niğde Fen 
Lisesi Müdürü Mehmet Özdemir, 
Rektörümüze teşekkür ederek çiçek 
takdim etti.
Program, günün anısına hatıra 
fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.
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Üniversitemiz ile Kırıkkale Barosu Arasında 
Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü 

İmzalandı

Kırıkkale Baro Başkanı olarak seçilen Mutlu Korkmaz, Baro Saymanı 
Cemal Piliç, Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Uçar ve Tuğçe Günel 
Pekdoğan, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan’ı makamında ziyaret 
etti. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 
Abdüssamed Yeşildağ da ziyarette hazır bulundu.
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Baro Başkanı Mutlu Korkmaz’ı 
tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Üniversitemiz 
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Kırıkkale Barosu arasında Lisansüstü 
Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. İşbirliği protokolüne Baro adına 
Başkan Mutlu Korkmaz, Üniversitemiz adına Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Müdürü Doç. Dr. Abdüssamed Yeşildağ imza attı. Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan, işbirliği protokolünün hazırlanmasında emeği 
geçenlere teşekkür ederek protokolün Üniversitemiz ve Kırıkkale 
Barosu adına hayırlı olmasını diledi.
İşbirliği protokolü, Baro ile Enstitü arasında işbirliği ve etkileşimi 
sağlamak, tarafların güçlü yönlerini bir araya getirerek 
zenginleştirmek,  Baroya kayıtlı olarak görev yapan meslek 
mensupları ve stajyer meslek mensuplarının lisansüstü öğrenim 
almalarını amaçlıyor.
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Rektörümüz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu’yu Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan’dan Halk Sağlığı 
Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz’a Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr.  Ersan Aslan, Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi seminerleri kapsamında gittiği Niğde’de, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu’yu ziyaret etti. Ziyarette üniversiteler arası gerçekleştirilebilecek akademik ve sosyal işbirlikleri konuşuldu. Rektörümüz 
ziyarette Uslu’ya “Fuat Sezgin ile Bilimler Tarihine Yolculuk” adlı kitabı hediye etti. Rektör Uslu ise nazik ziyaretinden dolayı Rektörümüze teşekkür 
ederek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine özel üniversite hatıra tabağı hediye etti. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Genel Müdürü 
olarak atanan Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sedat Kaygusuz’a 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 
Rektörümüz, Prof. Dr. Sedat 
Kaygusuz’u tebrik ederek 
yeni görevinde başarılar 
diledi. 
Ziyaret sonunda 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan ve Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Genel Müdürü 
Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk Sağlık Bakanı ve 4. 
Başbakanı olarak görevler 
yapan Dr. Refik Saydam’ın 
masasında hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
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