
Kırıkkale  Üniversi tes i  Yayın OrganıARALIK 2022

HABERLER
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDEN

Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Başkanı Mecit Çetinkaya, Mütevelli Heyet Üyesi 
Necmeddin Bilal Erdoğan, Üniversitemiz Dış İlişkiler Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Başer ve Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Aral Duvan 
konferans ve protokol imza törenleri kapsamında Endonezya’nın Yogyakarta şehrinde bulunan Gadjah Mada Üniversitesi, Duta 
Wacana Üniversitesi ve Muhammediye Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Üniversitemiz, Endonezya’da Protokol Üniversitemiz, Endonezya’da Protokol 
İmzalarına, Konferans Çalışmalarına ve İmzalarına, Konferans Çalışmalarına ve 

Kırıkkale - Türkiye TanıtımlarınaKırıkkale - Türkiye Tanıtımlarına
Devam EttiDevam Etti

Rektörümüz Prof. Dr. 
Ersan Aslan, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı (İBTAV) 
Başkanı Mecit Çetinkaya, 
Mütevelli Heyet Üyesi 
Necmeddin Bilal Erdoğan, 
Üniversitemiz Dış İlişkiler 
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi 
Zeynep Başer, Dış İlişkiler 
Başkan Yardımcısı Dr. 
Öğretim Üyesi Mehtap 
Aral Duvan konferans ve 
protokol imza törenleri 
kapsamında düzenledikleri 
Endonezya ziyaretlerinin 
ikinci gününde Yogyakarta 
şehrinde bulunan Endonezya 
İslam Üniversitesi, Gadjah 
Mada Üniversitesi ve Sunan 
Kalijaga Devlet İslam 
Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Üniversitemiz ve İBTAV, Endonezya’da İşbirliği Protokolleri Üniversitemiz ve İBTAV, Endonezya’da İşbirliği Protokolleri 
İmzaladı, İslam Bilim Tarihi Üzerine Konferans Verdiİmzaladı, İslam Bilim Tarihi Üzerine Konferans Verdi

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, 
Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasına KatıldıAnadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasına Katıldı

Üniversitemizde Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı Üniversitemizde Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı 
((ORA-KAF’23ORA-KAF’23) İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı) İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sayfa 2

Sayfa 3

Sayfa 10

Sayfa 5



Üniversitemiz ve İBTAV, Endonezya’da İşbirliği 
Protokolleri İmzaladı, İslam Bilim Tarihi

Üzerine Konferans Verdi
Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. 
Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı (İBTAV) 
Başkanı Mecit Çetinkaya, 
Mütevelli Heyet Üyesi 
Necmeddin Bilal Erdoğan, 
üniversitemiz Dış İlişkiler Başkanı 
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Başer 
ve Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Aral 
Duvan konferans ve protokol 
imza törenleri kapsamında 
Endonezya’nın Yogyakarta 
şehrinde bulunan Gadjah Mada 
Üniversitesi, Duta Wacana 
Üniversitesi ve Muhammediye 
Üniversitesi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Gadjah Mada 
Üniversitesi’nin 73. yıl dönümü 
kapsamında düzenlenen 
etkinliğe katılan heyet, Gadjah 
Mada Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ova Emilia ve diğer öğretim 
üyeleriyle öğle yemeğinde 
bir araya geldi. Gadjah Mada 
Üniversitesi’ne tebriklerini 
ileten heyet, yoğun programına 
Yogyakarta’daki diğer üniversite 
ziyaretleriyle devam etti.

Ziyaret programı kapsamında, 
Duta Wacana Üniversitesi’nde 
bulunan Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan, Duta Wacana 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Henry Feriadi, Rektör Yardımcısı 
Dr. Handi Hadiwitanto ve Din 
Bilimleri Fakültesi öğretim 
üyeleri ile görüştü. Ziyaret 
sırasında farklı fakültelerle iş 
birliği üzerine görüşüldü, yakın 
tarihte gerçekleştirilebilecek 
projeler ele alındı. Ziyaret, 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan ve İBTAV heyetinin Duta 
Wacana Üniversitesi Rektörü 
Henry Feriadi ile karşılıklı hediye 
takdimi ve hatıra fotoğrafı 
çekimi ile sona erdi.

Programların devamında 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan 
ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam 
Bilimler Tarihi Araştırmaları 
Vakfı (İBTAV) Başkanı Mecit 
Çetinkaya, Mütevelli Heyet 
Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, 
üniversitemiz Dış İlişkiler Başkanı 
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep 
Başer ve  Dr. Öğretim Üyesi 

Mehtap Aral Duvan konferans 
ve protokol imza törenleri 
kapsamında Yogyakarta 
Muhammediye Üniversitesi’ni 
ziyaret etti. Sıcak ve samimi 
bir ortamda ağırlanan heyet, 
karşılıklı iş birliği alanları üzerine 
görüş alışverişinde bulundu. 
Endonezya Milli Marşı ve 
İstiklal Marşımızla açılışı yapılan 
törende konferans öncesinde 
Kırıkkale Üniversitesi ve Prof. Dr. 
Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ile 
Yogyakarta Muhammediye 
Üniversitesi arasında iş birliği 
protokolü imzalandı. Karşılıklı 
hediye takdim edildi. Ardından 
İBTAV Mütevelli Heyet Üyesi 
Necmeddin Bilal Erdoğan ve 
İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya 
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam 
Bilimler Tarihi Araştırmaları 
Vakfı’nın kuruluşu ve önemine 
değindi. Açılış konuşmalarından 
sonra, Rektörümüz “İnsanlığın 
Ortak Mirası ve Geleceği: 
Bilimler Tarihi” konulu konferans 
verdi. Konferansa Rektör Prof. 
Dr. Gunawan Budiyanto, Rektör 
Yardımcısı Achmad Nurmandi, 
Rektör Yardımcısı Muhammad 
Faris Al Fadhat, Bütünleştirici 
Bilim ve İslam Medeniyeti 
Merkezi Müdürü Muhammed 
Rofiq Muzakkir, İşbirliği ve 
Uluslararası İlişkiler Müdürü Dr. 
Fitri Arofiati, Dış İlişkiler Birimi 
Başkanı Dr. Idham Badruzaman, 
akademisyenler, lisans ve 
lisansüstü öğrenciler katıldı. 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, tarihsel süreç

içerisinde bilimlerin 
gelişiminden bahsederken her 
dönemde farklı milletlerin bilime 
katkısının olduğunu vurguladı. 
Rektörümüz, Avrupa’nın karanlık 
çağ olarak nitelendirdiği 
dönemde, Müslüman bilim 
adamlarının bilimin birçok 
dalında eser yazdıklarını ve ürün 
ortaya koyduklarını ifade etti.

Konferans soru-cevap kısmı 
ile sona erdi. Program hatıra 
fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
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Üniversitemiz, Endonezya’da Protokol İmzalarına, Konferans  
Çalışmalarına ve Kırıkkale - Türkiye Tanıtımlarına Devam Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. 
Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları 
Vakfı (İBTAV) Başkanı Mecit Çetinkaya, 
Mütevelli Heyet Üyesi Necmeddin Bilal 
Erdoğan, üniversitemiz Dış İlişkiler 
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Başer, 
Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim 
Üyesi Mehtap Aral Duvan konferans 
ve protokol imza törenleri kapsamında 
düzenledikleri Endonezya ziyaretlerinin 
ikinci gününde Yogyakarta şehrinde 
bulunan Endonezya İslam Üniversitesi, 
Gadjah Mada Üniversitesi ve Sunan 
Kalijaga Devlet İslam Üniversitesi’ni 
ziyaret etti.

İlk olarak Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Endonezya İslam Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fathul Wahid, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Jaka Nugraha, Dr. 
Zaenal Arifin, Dr. Rohidin, Dr. Wiryono 
Raharjo, fakülte dekanları ve Ortaklık ve 
Uluslararası İlişkiler Direktörü ve ekibi 
ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında farklı 
fakültelerle yapılabilecek iş birlikleri 
üzerine görüşüldü ve yakın tarihte 
gerçekleştirilebilecek projeler ele alındı. 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan ve İBTAV 
heyetinin Endonezya İslam Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fathul Wahid ile karşılıklı 
hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı 
çekimi sonrasında İnsanlığın Ortak 
Mirası ve Geleceği: Bilimler Tarihi başlıklı 
konferansa geçildi.

Endonezya Üniversitesi rektörü, 
rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve 
öğrencilerinin katıldığı konferansta 
İBTAV’ın kuruluş amacını ve Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in çalışmalarını anlatan Mecit 
Çetinkaya ve Necmeddin Bilal Erdoğan’ın 
ardından, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan Continuity thesis (Süreklilik tezi) 
hakkında bilgi verdi ve İslam bilim 
insanlarının antik çağdan rönesansa 
uzanan süreçte çeviri çalışmaları, 
ortaya koydukları eserler ve dünya 
medeniyetlerine yaptıkları katkıyla köprü 
olduğunu vurguladı. Öğrencilerin yoğun 
ilgisiyle karşılaşılan konferansta soru 
cevap kısmından sonra toplu fotoğraf 
çekimi ve öğle yemeği ile program sona 
erdi.

Kırıkkale Üniversitesi ve İBTAV heyeti 
konferans ve protokol imza törenleri 
kapsamında ilk gün 73. yıl dönümlerine 
katılarak tebriklerini ilettikleri Gadjah 
Mada Üniversitesi’ni ziyaret etti. Heyet, 
daha önce Mevlana Programı Anlaşması 
olan ve Kırıkkale Üniversitesi’nde 
temmuz ayında düzenlenen Rektörler 

Konferansı’na katılan Gadjah Mada 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ova Emilia, 
İşbirliği ve Mezunlardan Sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Paripurna 
ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Wirastuti Widyatmanti’nin sıcak 
karşılamalarıyla iki kurum arasındaki iş 
birliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir 
alışverişinde bulundu ve iki üniversite 
arasında işbirliği protokolü imzalandı. 
Karşılıklı hediye takdiminden sonra 
İBTAV Mütevelli Heyet Üyesi Necmeddin 
Bilal Erdoğan ve İBTAV Başkanı Mecit 
Çetinkaya Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam 
Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın ve Prof. 
Dr. Fuat Sezgin’in İslam Bilimler Tarihine 
katkılarına ilişkin açılış konuşmalarını 
yaptı. Daha sonra Rektörümüz 
“İnsanlığın Ortak Mirası ve Geleceği: 
Bilimler Tarihi” konulu konferans verdi. 
Bu oturum kapsamında Rektörümüzün 
konuşmasını takiben Sunan Kalijaga 
Devlet İslam Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin ve Gadjah 
Mada Üniversitesi’nden Dr. Dicky 
Sofjan din ve bilim arasındaki ilişkiyi 
ele aldıkları konuşmalarını yaptılar. Son 
olarak heyet ve Sunan Kalijaga Devlet 
İslam Üniversitesi’ni ziyaret etti. Rektör 
Prof. Dr. Al Makin’den Sunan Kalijaga 
Devlet Üniversitesi ile ilgili bilgi alan 
Rektörümüz iki üniversite arasında 
yapılabilecek ortak çalışmalara değindi. 
Üniversitemizi ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduklarını belirten Rektör 
Al Makin’in açılış konuşmasının ardından 
iki kurum arasında işbirliği protokolü 
imzalandı ve karşılıkla hediye takdimi 
yapıldı.

Düzenlenen “İslam Bilim Tarihi:İnsanlığın 
Mirasına İlişkin Dinamikler” başlıklı 
oturum kapsamında Necmeddin Bilal 
Erdoğan ve Mecit Çetinkaya IBTAV’ın 
kuruluş amacı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oturum 
Rektörümüzün konuşmasıyla devam 
etti. Özellikle gençlerin geçmişini iyi 
bilmesinin geleceği şekillendirmede 
önemli rol oynadığını vurgulayan 
Rektörümüz Müslüman bilim insanlarının 
İslam ve dünya medeniyetlerine 
katkılarını dünden bugüne örneklerle 
açıkladı. Rektörümüz, gençlerin günde 
17 saat çalışan ve 27 dil bilen Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’i örnek almaları gerektiğini belirtti. 
Son olarak Sunan Kalijaga Devlet İslam 
Üniversitesi’nden Dr. Siti Syamsiyatun 
konuşmasıyla katkıda bulundu. Oturum 
öğrencilerin soruların cevaplanmasının 
ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona 
erdi.
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Rektörümüz Prof. Dr. 
Ersan Aslan, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı (İBTAV) 
Başkanı Mecit Çetinkaya, 
Mütevelli Heyet Üyesi 
Necmeddin Bilal Erdoğan, 
üniversitemiz Dış İlişkiler 
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi 
Zeynep Başer, Dış İlişkiler 
Başkan Yardımcısı Dr. 
Öğretim Üyesi Mehtap 
Aral Duvan konferans ve 
protokol imza törenleri 
kapsamında düzenledikleri 
Endonezya ziyaretlerinin 
üçüncü gününde Cakarta 
şehrinde bulunan 
Cakarta İslam Merkezi ve 
Cakarta Muhammediye 
Üniversitesi’ni ziyaret etti. 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Cakarta İslam Merkezi 

Müdürü Muhammed Subki, 
Müdür Yardımcısı Didi 
Supandi, Cakarta Vakıf 
Konseyi Başkanı, Cakarta 
Cami Konseyi Başkanı, 
Cakarta Ulema Konseyi 
Başkanı ve diğer yetkililerle 
bir araya geldi. Rektörümüz 
Prof. Dr. Ersan Aslan ve İBTAV 
heyetinin İslam Bilimler 
Tarihi başlıklı oturumunun 
ardından ikili iş birliği 
anlaşması imzalandı. Bir 
eğitim merkezi olan Cakarta 
İslam Merkezi öğrencilerinin 
yoğun ilgisiyle karşılaşılan 
program karşılıklı hediye 
takdimi ve hatıra fotoğrafı 
çekimi ile sona erdi.
Üç günlük verimli bir 
programın ardından 
üniversitemiz heyeti 
Endonezya’dan ayrıldı.

Üniversitemiz ve İBTAV Endonezya Ziyaretlerinin Üçüncü Gününde İş 
Birliği Protokolleri İmzalandı

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan AK Parti Kırıkkale 
Milletvekili Ramazan Can’a İade-i Ziyarette Bulundu

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan yeniden atanması dolayısıyla daha önceden kendisini ziyaret eden AK Parti Kırıkkale milletvekili Ramazan Can’a iade-i 
ziyarette bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen ziyarette Rektörümüz, Can’a ilgisinden dolayı teşekkür ederek “Fuat Sezgin ile Bilimler Tarihine Yolculuk” 
adlı kitabı hediye etti.
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Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları 
Oylamasına Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Anadolu Ajansı yılın 
fotoğrafları oylamasına 
katıldı. AA muhabirlerinin 
yurt içi ve dışında çektiği, 
“haber”, “spor” ve “çevre-
yaşam” kategorilerindeki 
fotoğrafları inceleyen 
Rektörümüz, Spor 
kategorisinde, 2021 yılında 
otomobil sporlarında ödül 
kazan pilotların buzla kaplı 
Çıldır Gölü Üzerinde atlı 
kızakla yaptıkları yarışı 
gösteren “Beygir Gücü” 
başlıklı fotoğrafa; Haber 

kategorisinde Van’da terörle 
mücadele sonrasında 
güvenliğin sağlandığı 
Tendürek Dağı’nın 
zirvesine dikilen Türk 
Bayrağını gösteren “Görev 
Tamam” başlıklı fotoğrafa; 
çevre-yaşam kategorisinde 
Muğla’nın Datça ilçesindeki 
orman yangınında mahsur 
kalan kaplumbağanın 
jandarma tarafından 
kurtarıldığını gösteren 
“Yangın Müdahalesi” 
başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Rektörümüz, UNİKOP Dönem Başkanlığı Devir Teslim Töreni ve 2023 Yılı 
1. Olağan Üst Kurul Toplantısına Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Yozgat 
Bozok Üniversitesinin ev sahipliğinde 
gerçekleşen UNİKOP Dönem Başkanlığı 
devir teslim töreni ve 2023 yılı 1. Olağan Üst 
Kurul toplantısına katıldı.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Osman Nuri Çelik, 2022 yılı Dönem 
Başkanlığını yürüttüğü KOP Bölgesi 
Üniversiteler Birliği (UNİKOP)’nde 1 yıllık 
görev süresinin dolmasının ardından yapılan 
törenle, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a görevi devretti.

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında 
eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve 
toplumsal hizmet gibi alanlarda, üniversite-
sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir 
bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve 
ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma 
çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan 
UNİKOP, 2023 yılı faaliyetlerini Yozgat Bozok 
Üniversitesi başkanlığında sürdürecek.

Programda, UNİKOP olarak bütün 
üniversitelerin deneyimlerini dikkate alarak 
tarım ve hayvancılık başta olmak üzere 
sosyo-kültürel potansiyelleri içeren üç 
önemli projenin hayata geçirilmek istendiği 
vurgulandı, Üniversitemiz tarafından 
başlatılan Kalite Süreçlerinin Öğrenci 
Düzeyinde Yürütülmesi Çalıştayı’nın 
ikincisinin Yozgat Bozok Üniversitesinde 
gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

UNİKOP Dönem Başkanlığı Devir Teslim 
Töreni’nin ardından Merkez Rektörlük 
Binasında UNİKOP 2022 faaliyetleri ve 2023 
yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetlere 
ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı Olağanüstü 
Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
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Bilim-Sanat Seminerlerinin Üçüncüsü Düzenlendi
Üniversitemiz Sağlık 
Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu tarafından 
düzenlenen Bilim-
Sanat Seminerlerinin 
üçüncüsü Üniversitemiz 
Merkezi Dersliklerde 
yapıldı. İlki, mayıs ayında 
ikincisinin de eylül ayında 
düzenlenen Bilim-Sanat 
Seminerinin konuğu Dr. 
Bülent Gözcelioğlu’ydu. 
Yoğun katılımın olduğu 
seminere akademik ve 
idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.
Seminer, Güzel Sanatlar 
Fakültesi öğrencilerimizin 
müzik dinletisiyle başladı. 
Müzik dinletisinin ardından 
Dr. Bülent Gözcelioğlu’nun 
konuşmalarına geçildi. Dr. 
Gözcelioğlu, “Antarktika’da 
Dalış ve Güney Kutbu 
Ekosistemleri” konulu 
sunumunu dinleyenlerle 
paylaştı. Seminerde Ulusal 
Bilim Seferleri faaliyetleri 
sırasında çekilen video 
fotoğrafları dinleyenlerle 
paylaşan ve Antarktika 
hakkında bilgiler veren  Dr. 
Gözcelioğlu, “Antarktika, 
on dört milyon kilometre 
karelik yüzölçümüyle 
Türkiye’nin yaklaşık 
on yedi; Avrupa’nın 
ise yaklaşık bir buçuk 
katı büyüklüğündedir. 
Antarktika’da yanardağların 

bazıları buz tabakası 
altındadır eğer bu 
yanardağlar faaliyete 
geçerse buzu eritip deniz 
seviyesini yükseltebilirler. 
Antarktika’da buz 
tabakasının altında buzun 
erimesiyle oluşmuş 
yaklaşık dört yüz buzul 
altı gölü vardır. Bunların 
en büyüğü olan Vostok 
Gölü deniz seviyesinin beş 
yüz metre altındadır ve 
ayrıca Antarktika dünyanın 
en rüzgârlı bölgesidir. 
Dünyadaki en yüksek rüzgâr 
hızı üç yüz yirmi km/saat ile 
Antarktika’da kaydedildi. 
Antarktika’da bilinen 
altmış kadar yanardağ var 
ve bunların en aktif olanı 
üç bin yedi yüz doksan 
dört metre yüksekliğe 
sahip Erebus Yanardağıdır. 
Antarktika’da hem kara hem 
de deniz buzulları vardır. 
Kara buzullarının kalınlığı 
ortalama 1,8 kilometreyken 
bazı bölgelerde buz 
kalınlığı 4,8 kilometreye 
ulaşabiliyor” diye konuştu. 
Dr. Gözcelioğlu ayırca 
dinleyenlere Antarktika’ya 
nasıl gidileceği hakkında 
bilgi vererek dinleyenlerin 
sorularını cevaplandırdı.
Sunumun arından 
“Antarktika Gerçekleri 
Fotoğraf Sergisine geçildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed 
Hekimoğlu, Rektörümüzü Ziyaret Etti

Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek 
Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Muhammed 
Hekimoğlu ve Başkan 
Yardımcısı Doç. 
Dr. Yüksel Özgen, 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Ersan Aslan’ı ziyaret 
etti. Ziyarette Genel 
Sekreterimiz Dr. Öğr. 
Üyesi Şevket Evci 
ile Yabancı Diller 
Yüksekokulu Müdürü 
Öğretim Görevlisi 
Ahmet Kurnaz da hazır 
bulundu.

Rektörümüz, Umman 
Büyükeçiliğine atanan 
Prof. Dr. Muhammed 
Hekimoğlu’nu tebrik 
ederek yeni görevinde 
başarılar diledi.
Ziyaretleri sebebiyle 
Prof. Dr. Muhammed 
Hekimoğlu ve Doç. Dr. 
Yüksel Özgen’e teşekkür 
eden Rektörümüz, 
misafirlerine ‘Fuat 
Sezgin ile Bilimler 
Tarihine Yolculuk’ adlı 
eseri hediye etti
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Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk 
Rektörümüzü Ziyaret Etti

Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Tayfun Temur, 
Rektörümüzü Ziyaret Etti

Rektörümüzü yeniden 
atanması dolayısıyla 
tebrik eden Hasan 
Öztürk, Rektörümüze 
çalışmalarında başarılar 
diledi.

Üniversitemizde yapılan 
çalışmalar, plan ve 
hedeflerimiz hakkında 
Hasan Öztürk’e bilgi veren 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, ziyaretleri dolayısıyla 
Gelişmekte Olan Spor 
Branşları Federasyonu 
Başkanı Hasan Öztürk’e 
teşekkür etti.

   Kırıkkale İl Afet ve Acil 
Durum Müdürü olarak 
atanan Tayfun Temur, 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Ersan Aslan’ı ziyaret etti.
Rektörümüz Prof. Dr. 
Ersan Aslan, Tayfun 
Temur’u yeni görevi 
dolayısıyla tebrik etti ve 
çalışmalarında başarılar 
diledi. 

Rektörümüz VEDEK Ekibini Makamında Kabul Etti
Tam akreditasyon için 
başvuran Veteriner Fakültemizi 
değerlendirmek üzere 
Üniversitemize gelen Veteriner 
Hekimliği Eğitim Kurumları ve 
Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği 
(VEDEK) Değerlendiricileri 
Prof. Dr. Filiz Akdağ ve Doç. 
Dr. Begüm Yurdakök Dikmen, 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Mehmet Başalan ve Prof. Dr. 
Erol Yılmaz, Genel Sekreterimiz 
Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, 
Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Serkan Erat, Veteriner 
Fakültesi Dekan Yardımcıları 
Doç. Dr. Sami Gökpınar 

ve Doç. Dr. Ruhi Kabakçı 
ile Akreditasyon iletişim 
sorumlusu Prof. Dr. Naim Deniz 
Ayaz da hazır bulundu.
Rektörümüz, Üniversitemizde 
yapılan akreditasyon 
çalışmaları hakkında VEDEK 
Değerlendiricileri Prof. Dr. 
Filiz Akdağ ve Doç. Dr. Begüm 
Yurdakök Dikmen’le görüş 
alışverişinde bulundu.
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, iki gün boyunca 
Veteriner Fakültemizde 
kapsamlı olarak incelemeler 
yapan Prof. Dr. Filiz Akdağ 
ve Doç. Dr. Begüm Yurdakök 
Dikmen’e teşekkür ederek 
“Fuat Sezgin ile İslam Bilim 
Tarihine Yolculuk” adlı eseri 
hediye etti.
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“Yerelde Uyum Buluşmaları” Etkinliği, Üniversitemiz Ev Sahipliğinde 
Yapıldı

Göç İdaresi Başkanlığı 
Uyum ve İletişim Dairesi 
ile Birleşmiş Milletler 
Göç Kuruluşu’nun (IOM) 
ülkemizin farklı illerinde 
düzenlediği “Yerelde Uyum 
Buluşmaları” etkinliğinin 
64.’sü Üniversitemiz ev 
sahipliğinde yapıldı.

Ülkemizde yaşayan 
yabancıların sosyal 
uyumunu artırmak, 
merak edilen konularda 
vatandaşlarımızın ve 
göçmenlerin yetkililerden 
bilgi almalarını sağlamak 
amacıyla düzenlenen 
etkinliğe, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Erol 
Yılmaz, Birleşmiş Milletler 
Göç Kuruluşu Proje Yetkilisi 
Melis Kurucu, Göç İdaresi 
Uyum Grup Başkanlığı 
Planlama Grup Başkanı 
Mustafa Salihpaşaoğlu, İl 
Göç İdaresi Müdürü Mesut 
Erdoğan, Üniversitemiz 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, Dr. 
Öğr. Üyesi Merve Suna 
Özcan, Kızılay Kırıkkale 
Şube Başkanı Mustafa 
İşler, Göç İdaresi Başkanlığı 
Uyum ve İletişim Genel 
Müdürlüğü Kırlangıçlar 
Projesi Koordinatörü 
Nesibe Koyuncu, Göç 
İdaresi Başkanlığı Uyum ve 
İletişim Genel Müdürlüğü 
Uyum Faaliyetleri Dairesi 
personeli Halil İbrahim 
Kundak, akademik ve idari 
personelimiz ile çoğu 
yabancı uyruklu olmak 
üzere öğrencilerimiz katıldı.

“ K ı r ı k k a l e ’ d e 
Gerçekleştirdiğimiz İçin Çok 
Mutluyum”

Etkinliğin açılış konuşmasını 
yapan Birleşmiş Milletler 
Göç Kuruluşu Proje 
Yetkilisi Melis Kurucu, 
“Türkiye’de Sosyal Uyum 
Projesi kapsamında 
gerçekleştirdiğimiz Yerelde 
Uyum Buluşmalarının 
64. sünü Kırıkkale’de        

gerçekleştirdiğimiz        
 için çok mutluyum. Katılımlarınız 
için sizlere çok 
teşekkür ediyorum. Bu 
etkinliğimizde sizlere 
Türkiye’de bulunduğunuz 
sürece erişebileceğiniz hak 
ve hizmetlerin yanı sıra 
yerine getirmekle mükellef 
olduğunuz yükümlülükler 
hakkında birinci elden 
en doğru bilgiyi vermeyi 
hedeflemekteyiz. Ev 
sahipliği için Rektörümüze 
ve İl Göç İdaresi 
Müdürümüze teşekkür 
ediyorum. Verimli bir 
toplantı olmasını dilerim” 
dedi.

“Uyum Karşılıklı Olan Bir 
Şey”

Göç İdaresi Uyum Grup 
Başkanlığı Planlama 
Grup Başkanı Mustafa 
Salihpaşaoğlu uyum 
sürecinin karşılıklı olarak 
gerçekleştiğini belirterek 
“Hepiniz programımıza 
hoş geldiniz. Burada 
olduğu gibi bir çok ilde 
öğrencilerimizle bir araya 
geliyoruz. Burada da hem 
Türk öğrencilerimiz hem de 
yabancı öğrencilerimiz ile 
birlikteyiz. Bu etkinliklerde 
sorularınızı cevaplıyoruz 
ve merak ettiğiniz konular 
hakkında bilgi veriyoruz. 
Ülkemizin göç yönetimi ve 
ülkemizde yapılan sosyal 
uyum çalışmaları gibi 
konularda istişare ediyoruz 
ve sorularınızı cevaplıyoruz. 
Bazen yabancı öğrencilerle 
bir araya geliyoruz. 
Ülkemizde kalış haklarıyla 
ilgili onları bilgilendiriyoruz. 
Bunun yanında yerel 
öğrencilerin sosyal uyum 
için bilgilendirilmesinin 
çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Çünkü 
uyum karşılıklı olan bir şey. 
Yabancı öğrencilerin sosyal 
uyuma adapte olmaları için 
sizler çok önemlisiniz. Ben 
Sayın Rektörümüze ve İl 
Göç İdaresi Müdürümüze 
teşekkür ediyorum. 
Gerçekten güzel bir salon ve 
güzel bir ortam. Katıldığınız 
için teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.
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“Öğrencilerimiz Bizler İçin 
Hem Misafirdir Hem de 
Kıymetlidir”
Yabancı öğrencilerimiz için 
Üniversitemizle birlikte 
yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi veren İl 
Göç İdaresi Müdürü Mesut 
Erdoğan, “Etkinliğimize 
hepiniz hoş geldiniz. Bizler 
Kırıkkale Üniversitesi 
ile diyalog içerisinde 
ikametten sorumlu 
arkadaşlarımızla beraber 
bu gibi bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştirdik. 
Bilgilendirme metinleriyle, 
soru-cevap şeklinde 
gerçekleşen etkinliklerle 
öğrencilerimizin hataya 
düşmeden işlemlerini 
kolayca yapabilmelerini 
sağladık. Bu konuda da çok 
sayıda olumlu dönüşler 
almak bizleri de memnun 
etti. Çünkü öğrencilerimiz 
bizler için hem misafirdir 
hem de kıymetlidir. Ben ve 
çalışma arkadaşlarım bugün 
sorularınızı cevaplamak için 
buradayız. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum” dedi.
“Her Türlü Durumda Sizlerin 
Yanındayız”
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Erol Yılmaz, teknoloji ve 
iletişim alanında yaşanan 
gelişmelerin insanların ve 
farklı kültürlerin birbirini 
yakından tanımasına imkan 
sağladığını belirtti. Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Erol 
Yılmaz, konuşmasında 
“Protokolün değerli üyeleri, 
kıymetli mesai arkadaşlarım 
ve sevgili öğrenciler, 
hepinizi muhabbetle 
selamlıyorum. En başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan’ın selamlarını iletmek 

isterim. Dünyanın son 30-
40 yılına baktığımızda bu 
dönemin iletişim çağı ve 
internet çağı gibi isimlerle 
anıldığını görüyoruz. Bütün 
isimlendirmelerin ötesinde 
öne çıkan şey ise çok büyük 
bir değişim ve hız çağını 
yaşamamızdır. Bilimsel 
ve teknolojik anlamdaki 
değişiklikler, dünyayı bir gün 
öncesine benzemeyecek 
şekilde değiştiriyor. 40-50 
yıl öncesine ve bugüne 
bakanlar, gerçekten 
kıyas kabul etmeyecek 
büyük bir değişimin 
yaşandığını görmektedir. 
Deyim yerindeyse iletişim 
alanındaki gelişmelere 
bağlı olarak global bir 
köyden bahsediyoruz. 
Tanımlanamayacak kadar 
hızlı bir gelişim yaşanıyor. 
Bu hız ve bu gelişmeler 
dünyayı global bir köy haline 
getirirken insan ve nüfus 
hareketliliği de giderek arttı. 
Gerek eğitim-öğretim gibi 
olumlu hallerde, gerekse 
zorunlu hallerde büyük bir 
hareketlilik yaşanıyor. Bu 
hareketliliğin içerisinde 
belki en kıymetlisi sizlerin 
içinde bulunduğunuz 
öğrenci hareketliğidir. 
Bütün eğitim-öğretim 
hayatını veya Erasmus vb. 
programlar aracılığıyla 
bir kısmını sürdürmek 
üzere buraya geldiniz. 
Dünyanın dört bir yanında 
öğrencilerimiz var. Bu 
durum, inşaallah insanlığın 
daha iyiye gitmesine 
yardımcı olacaktır. Sizler 
ülkelerinize döndüğünüzde 
turizm elçisi, eğitim elçisi 
olarak insanların, kültürlerin 
birbirini daha iyi anlamasına 

katkı sağlayacak ve daha iyi 
bir dünyanın kurulmasının 
aktörleri olacaksınız. Şu an 
Üniversitemizde 52 farklı 
ülkeden 269 öğrenciye ev 
sahipliği yapıyoruz. Bizim 
ev sahipliğimizin ötesinde 
ilimizin ve genel  anlamda 
ülkemizin ev sahipliği de 
önem arz ediyor. Değerli 
protokol üyeleri sizlerin 
burada emin ellerde 
olduğunuzu söylemek için 
bugün burada bulunuyorlar. 
Karşılaştığınız problemlerde 
sizlerin yanında olduklarını 
göstermek için buradalar. 
Üniversitemizde de bu işleri, 
bir hocanın, bir büyüğün, bir 
ablanın ne demek olduğunu 
en yetkin şekilde gösteren 
isimlerden bir tanesiyle 
yürütüyoruz. Dış İlişkiler 
Başkanlığımız ve İl Göç 
İdaremiz, eğitimle ilgili ya 
da değil her türlü durumda 
sizlerin yanındadır. Bizler de 
ülkemizi ve kültürümüzü 
en iyi şekilde tanımanız 
için buradayız. Hepiniz hoş 
geldiniz. Başarılı bir program 
olmasını diliyorum” dedi.
“Uyum Asimilasyon 
Değildir”
Protokol konuşmalarının 
ardından program Göç 
İdaresi Başkanlığı Uyum ve 
İletişim Genel Müdürlüğü 
Uyum Faaliyetleri Dairesi 
personeli Halil İbrahim 
Kundak’ın “Türkiye’de Sosyal 
Uyum” konulu sunumu ile 
devam etti.
Uyumun asimilasyon, 
entegrasyon ve adaptasyon 
olmadığını belirten Halil 
İbrahim Kundak, “Uyum 
kalıcılık da demek değildir. 
Uyum, 6458 Sayılı Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma 
Kanununun 96. maddesine 
göre yabancılara ülkemizde, 
yeniden yerleştirildikleri 
ülkede veya geri 
döndüklerinde ülkelerinde 
sosyal hayatın tüm 
alanlarında üçüncü kişilerin 
aracılığı olmadan bağımsız 
hareket edebilmelerini 
kolaylaştıracak bilgi ve 
beceriler kazandıracak 
faaliyetlerdir. Kanun bu 
doğrultuda kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetimler, 
sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ile uluslararası 
kuruluşların koordineli 
çalışma yürütmesini 

öngörmektedir. Göç 
İdaresi Başkanlığı Uyum ve 
İletişim Genel Müdürlüğü 
taşra birimleri ile birlikte 
bilgilendirme, toplumsal 
uyum ve farkındalık arttırma 
hedefiyle yabancılar, 
ev sahibi toplum, sivil 

toplum kuruluşları, basın 
mensupları, akademi, kamu 
kurum ve kuruluşlarına 
yönelik göç ve uyum 
konularında bilgilendirme 
faaliyetleri yürütmektedir. 
Beş senelik bir uyum eylem 
strateji belgesi yaptık. 
Uyumun etaplarından biri 
olarak Sosyal Uyum ve 
Yaşam Eğitimimiz (SUYE) var. 
Bu eğitimimizde ülkemizde 
yasal kalış hakkına sahip 
olan 17 ve 65 yaş arasındaki 
tüm yabancıları kültürümüz, 
gelenek ve göreneklerimiz, 
kamu düzeni, genel ahlak 
kuralları, sosyal yaşam 
kuralları, yabancıların 
sahip oldukları hak ve 
yükümlülükler, sosyal hayata 
ait bilgiler, eğitim ve sağlık 
olanakları, Türk Hukuku 
ve geçim kaynaklarına 
erişim konusunda 
bilgilendiriyoruz.  
Tercümanlar aracılığıyla 6 
dilde eğitim vermekteyiz” 
şeklinde konuştu.
Halil İbrahim Kundak, 
konuşmasının devamında 
sağlık ve uyum, iş gücü 
piyasasına erişim ve uyum, 
sosyal destek ve uyum, 
bilgilendirme ve uyum, 
toplumsal uyum ve öne 
çıkan hususlar konusunda 
bilgi verdi. Sunum, Göç 
İdaresi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan “Büyüksün 
Türkiye” adlı video gösterimi 
ile sona erdi.
Program, Dr. Öğr. Üyesi 

Öznur Özdarıcı’nın 
“TÖMER Eğitim ve Öğretim 
Faaliyetleri ve Karşılaşılan 
Sorunlar” konulu sunumu,  
Dr. Öğr. Üyesi Merve Suna 
Özcan’ın “Kamu Diplomasisi 
ve Gençlik” konulu 
sunumları ile devam etti.

Gönüllülük faaliyetleri 
hakkında katılımcılara 
bilgi verilen etkinlikte 
Göç İdaresi Başkanlığı 
Uyum ve İletişim Genel 
Müdürlüğü Kırlangıçlar 
Projesi Koordinatörü Nesibe 
Koyuncu, göçmenlerle 
ilgili yapılan yanlış 
bilgilendirmelerin önüne 
geçmek amacıyla başlatılan, 
gönüllülük esasına dayalı 
Kırlangıçlar Projesini tanıttı. 
Kızılay Kırıkkale Şube 
Başkanı Mustafa İşler de 
“Kızılay Gönüllüleri” adlı 
sunumunda Kızılay’ın 
kuruluşu ve faaliyetleri 
hakkında bilgi vererek 
Kırıkkale’de yapılan 
çalışmaları anlattı.
Gönüllülük faaliyetlerinin 
tanıtımı ve “Tanısan Sen 
de Seversin” adlı video 
gösteriminin ardından 
Birleşmiş Milletler Göç 
Kuruluşu Proje Yetkilisi 
Melis Kurucu, Göç İdaresi 
Uyum Grup Başkanlığı 
Planlama Grup Başkanı 
Mustafa Salihpaşaoğlu, İl 
Göç İdaresi Müdürü Mesut 
Erdoğan, Kızılay Kırıkkale 
Şube Başkanı Mustafa 
İşler ve Kırlangıçlar Projesi 
Koordinatörü Nesibe 
Koyuncu, dinleyicilerin 
sorularını cevapladı.
Etkinlik, günün anısına 
hatıra fotoğrafı çektirilmesi 
ile sona erdi.
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Üniversitemizin de 
paydaşı olduğu, 7 Mart 
2023 tarihinde Kayseri’de 
düzenlenecek olan Orta 
Anadolu Bölgesel Kariyer 
Fuarı (ORAKAF-2023) 
için bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Erol 
Yılmaz başkanlığında 
Üniversitemiz Senato 
Salonunda düzenlenen 
toplantıya Kariyer 
Planlama, Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 
Müdürümüz Doç. 
Dr. Adnan Aktepe, 
şehrimizin firma 
temsilcileri ile akademik 
ve idari personelimiz 
katıldı. 

Toplantının açılış 
konuşmasını Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. 
Erol Yılmaz yaptı. Prof. 
Dr. Erol Yılmaz, “6-7 Mart 
tarihlerinde Kayseri’de, 
Erciyes Üniversitesi ev 
sahipliğinde Kariyer 
Fuarımız gerçekleşecek. 
Orta Anadolu Kariyer 
Fuarı; ORAKAF2023 diye 
kısalttığımız bir etkinlik. 
Bu sene, 2022 yılında 
Üniversite olarak geniş 
bir katılım sağladık. 
2023 yılında da bunu 
biraz daha kapsamlı 
hale getirerek ve sadece 
Üniversite olarak değil 
şehrimizin firmaları 
olarak da bu etkinlikte 
birlikte olmak istiyoruz. 
Şehrimizi birlikte 
temsil etmek istiyoruz, 
firmalarla yani sizlerle 
birlikte temsil etmek 
istiyoruz. Özellikle şunu 
vurgulamak isterim; biz 
Üniversite olarak şehirle 
iç içe olmayı, şehirle 
birlikte hareket etmeyi 
çok önemsiyoruz. Esasen 
üniversitelerin üç temel 
fonksiyonu var. Hemen 
akla eğitim-öğretim 
gelir… Bunun yanı sıra 
araştırma ve geliştirme, 
üçüncüsü de toplumsal 
sorumluluk. Toplumsal 
sorumluluk bağlamında 

biz üniversiteler 
olarak içerisinde 
b u l u n d u ğ u m u z 
şehirlerle bir araya 
gelmeye çalışıyoruz ki 
biz Üniversite olarak 
bunu en yoğun biçimde 
gerçekleştirmeye gayret 
ediyoruz. Bunun en 
somut göstergelerinden, 
en taze göstergelerinden 
biri ‘Kırıkkale 2053-Arama 
Konferansı’.... Ben 
konferansın Genel 
K o o r d i n a t ö r ü y d ü m . 
Sayın Valimiz ve il 
protokolünün tamamının 
katıldığı, firmalarımızın 
katıldığı, muhtarlarımızın 
katıldığı geniş katılımlı 
bir etkinlikti. Bu 
konferans çerçevesinde 
biz, Kırıkkale ilinin 2053 
yılını hayal ettirdik. 35 
hocamız, 17 konu başlığı 
etrafında yapılan çalışma 
gruplarında moderatör 
ve raportör olarak 
yer aldılar. Dolayısıyla 
Üniversitemiz ev 
sahipliğinde, şehrimizin 
bütün sektörlerinden 
davetlilerin katıldığı; 
17 başlıkta 35 konuyu, 
sağlıktan eğitime,  
savunmadan teknolojiye 
varana kadar bir gün 
boyunca tartıştık ve 
yaklaşık 500 sayfalık 
elimde tuttuğum bu 
kitap, bu rapor ortaya 
çıktı. Fuarda da biz 
tek başımıza olmak 
istemiyoruz çünkü biz 
şehri beraber temsil 
ediyoruz. Sizlerle birlikte 
sanayiyle birlikte biz bir 
şehiriz. Herhangi bir il de 
değiliz savunma deyince 
akla ilk gelen iliz ve 43 
ili birbirine bağlayan 
Türkiye’nin merkezinde 
olan bir iliz. Dolayısıyla 
bu sene, geçen seneki 
öğrenci sayımızı yaklaşık 
yüzde 35 artırarak çok 
geniş katılımlı bir iştirakte 
bulunmak istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Erol Yılmaz’ın 
ardından, Doç. Dr. 

Adnan Aktepe, Orta 
Anadolu Kariyer Fuarı 
(ORA-KAF’23) hakkında 
genel bilgilerin yer 
aldığı sunumunu firma 
temsilcileriyle paylaştı.

Üniversitemizin paydaş 
olarak yer aldığı Orta 
Anadolu Bölgesel Kariyer 
Fuarı (ORA-KAF’23), 
C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
İnsan Kaynakları Ofisi 
k o o r d i n a s y o n u n d a 
g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k . 
Erciyes Üniversitesi 
ev sahipliğinde çok 
sayıda firma ve binlerce 
öğrencinin katılımı ile 
düzenlenecek olan 
Orta Anadolu Bölgesel 
Kariyer Fuarı’na katılım 
sağlanması; öğrenciler, 
mezunlar ve genel 
anlamda Üniversitelerin 
çok yönlü bölgesel 
ilişkileri için olduğu kadar 
firmaların tanıtımı ile 
staj ve iş başvurularının 
d e ğ e r l e n d i r i l m e s i 
açısından önem teşkil 
etmektedir.

6-7 Mart 2023 tarihlerinde 
Kayseri Organize Sanayi 
Bölgesi Uluslararası Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek olan 
Fuara, 500 firma ve en az 
20.000 öğrenci ve mezun 
katılımı hedefleniyor.

2022’de düzenlenen 
İç Anadolu Kariyer 
Fuarında, katılımcı firma 
ve kurumlara kendilerini 
tanıttı, firma ve kurumlara 
stantlarında iş ve staj için 
CV kabullerinin yapılması 
sağlandı, mezun ve son 
sınıf öğrencilerimizle 
mülakat yapmak isteyen 
kurum ve şirketlere 
mülakat odası tahsis 
edildi, sponsor olan firma 
ve kurumlara söyleşi, 
atölye, örnek olay ve 
eğitim gibi çalışmalar 
yapabilecekleri salonlar 
tahsis edildi.

Üniversitemizde Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (ORA-KAF’23) İçin 
Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Eski Müsteşarlar, Yeni Ünvanları ile DSİ Genel Müdürünü Ziyaret Ettiler

THM Personel Korosu Konseri Büyük İlgi Gördü
Üniversitemiz akademik ve idari 
personelinden oluşan, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Öğretim Görevlileri İdris 
Çakıroğlu ve Cemali Akçalı tarafından 
çalıştırılan Kırıkkale Üniversitesi Türk 
Halk Müziği Korosu, ilk konserini 
verdi. 
Üniversitemiz Mavi Salonunda 
gerçekleşen konsere Rektörümüz 
Prof. Dr. Ersan Aslan, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Başalan, 
personelimiz ile öğrencilerimiz 
katıldı.
Konserde koro, Eski Libas gibi Aşığın 
Gönlü, Ne Feryat Edersin Divane 
Bülbül, Ayaş Yollarından Aştım da 
Geldim, Yeşil İpek Bükeyim, Dam 
Başında Sarı Çiçek, Çay Elinden 
Öteye, Bahçe Duvarından Aştım 
isimli türküleri seslendirdi. Ayrıca 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erol 
Yılmaz Kırklar Dağının Düzü, Esra 
Seyfi Yozgat Sürmelisi, Prof. Dr. Erkan 
Yurtçu Ela Gözlüm Ben Bu Elden 
Gidersem, Prof. Dr. Atike Tekeli Kunt 
Dağlara Çen Düşende, Işık Yılmaz 
Suna’m, Erdinç Değirmencioğlu 
Neredesin Sen?  Türkülerini solo 
olarak seslendirdi.
Müzik eserlerini solo ve koro halinde 
seslendiren Halk Müziği Personel 
Korosu büyük bir beğeniyle dinlendi. 
İzleyiciler türkülere zaman zaman 
alkışlarla eşlik etti.
Program Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan’ın akademik ve idari personel 
Türk Halk Müziği Topluluğunu 
temsilen Türk Halk Müziği Koro Şefi 
Cemali Akçalıya çiçek vermesi ve 
toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan’ın da 
aralarında bulunduğu 
eski müsteşarlar, yeni 
unvanları ile, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı 
Eski müsteşarı DSİ 
Genel Müdürü Prof. 
Dr. Lütfi Akça’yı ziyaret 
etti. 
Ziyarete; Rektörümüz 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
eski müsteşarı Prof. 
Dr. Ersan Aslan, 
Ekonomi Bakanlığı 
Eski Müsteşarı ve 
Cu m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 

Strateji ve Bütçe 
Başkanı İbrahim Şenel, 
Gümrükler Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
Eski Müsteşarı 
Cenap Aşçı, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 
Eski Müsteşarı ve 
Çalışma Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı 
Faruk Özçelik, 
Maliye Bakanlığı 
Eski Müsteşarı ve 
THK Kayyum Heyeti 
Başkanı Abdullah 
Kaya katıldı. 
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Rektörümüz, Diyarbakır Bağlar Borsa İstanbul Fen Lisesi Öğrencilerine 
İslam Bilim Tarihi ve Medeniyetini Anlattı

Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam 
Bilim Tarihi Araştırmaları 
Vakfı (İBTAV) arasında 
imzalanan işbirliği 
protokolü çerçevesinde 
ülkemizin farklı illerinde 
konferanslar veren 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan,  bu kez Diyarbakır 
Bağlar Borsa İstanbul Fen 
Lisesi öğrencilerine İslam 
Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat 
Sezgin ile İslam Bilim Tarihi 
ve Medeniyetini anlattı.
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, konuşmasında 
Türk ve Müslüman bilim 
insanlarının dünya 
medeniyetine yaptığı 
katkılar hakkında 
öğrencilere bilgi verdi 
ve ülkemizde geçmişten 
bugüne yapılan teknolojik 
çalışmalardan örnekler 
vererek yüksek teknolojili 
ürünlerin önemini 
vurguladı.  

“Sizler yakın geleceğin 
Büyük Türkiye’si için; 
yüksek teknolojili ürünlerin 
önemini bilen ve kendi 
teknolojisini üretmeye aday, 
inovasyon ve Ar-Ge’nin 
önemini kavramış, dünyayla 
rekabet edebilen hatta 
çalışmalarıyla dünyaya 
yön verebilen lider gençler 
olmak için çalışmalısınız.” 
diyen Rektörümüz 
gençlere şöyle hitap etti: 
“Geçmişte teknolojik 
çalışmalarımız engellenmiş 
olsa da günümüzde milli 
gemimizi, helikopterimizi, 
tankımızı, insansız hava 
aracımızı üretebiliyoruz. 
Gökbey Helikopteri, Atak 
Helikopteri, Fatih Sondaj 
Gemisi, TCG Anadolu Gemisi, 
Atmaca Füzesi, MPT 76, 
Altay Tankı, Fırtına Obüsleri 
ve Göktürk 2 uydusu gibi 
çok sayıda hayata geçirilmiş 
projelerimiz var. İnşallah 
hızımızı kesmeden 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerimize 
ulaşacağız. Sizler de 
bu gibi projelerde yer 

almak için tarihimizdeki 
örnek şahsiyetlerden 
ilham alarak, geçmişte 
elde ettiğimiz başarılara 
yeniden ulaşabileceğimize 
inanarak geleceğin bilim 
ve teknolojisine kendinizi 
hazırlayın”.
Medeniyetimizin, Biruni, 
Cezeri, Farabi, Harezmi, 
İbni Sina, Ali Kuşçu, 
Mimar Sinan, Aziz Sancar, 
Burçin Mutlu Pakdil, 
Burcu Özsoy gibi örnek 
alınabilecek çok sayıda 
bilim adamı ve araştırmacı 
yetiştirdiğini ifade eden 
Rektörümüz, “ Kendimizi 
ve mensup olduğumuz 
medeniyetimizi bilmek 
istiyorsak bilim tarihimizle 
ilgili değerlendirmeleri 
doğru yapmamız 
gerekiyor. Tarihimizde 7. 
ve 8. yüzyıldan itibaren 
bilimsel çalışmalar yaparak 
Doğu’ya, Batı’ya katkılar 
oluşturduk.  Günümüzde 
Avrupa merkezli olarak 
kurulmuş, sadece 
Avrupa’daki gelişmeleri 
dikkate alan bir medeniyet 
algısı var.  Rahmetli Fuat 
Sezgin Hocamız, dünya 
medeniyetini anlamak için 
en doğudan en batıya kadar 
bütün medeniyetlerin 
anlaşılması gerektiğini 
ve bunların içinde İslam 
Medeniyetinin ise mutlaka 
anlaşılması gerektiğini ifade 
ediyor. Bizler, yetiştirdiğimiz 
bilim insanları, kurduğumuz 
üniversiteler ve dünya 
medeniyetine katkılarımızla 
büyük bir medeniyetin 
mensubu olduğumuzu 
unutmamalıyız.” dedi.

          Konuşması sırasında 
sorduğu sorulara en hızlı 
şekilde doğru cevap veren 
öğrencilere “Fuat Sezgin ile 
Bilimler Tarihine Yolculuk” 
adlı kitabı hediye eden 
Rektörümüz, konferans 
sonunda öğrencilerle 
günün anısına hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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Eğitim Fakültemizden, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Paneli

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi 
Özel Eğitim Topluluğu tarafından 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
münasebetiyle “Özel Eğitimde 
Değerlendirme ve Müdahale” 
paneli düzenledi. Nurettin Topçu 
Konferans Salonunda gerçekleşen 
panele öğrenciler, aileler, akademik 
ve idari personelimiz katılım sağladı.
Program ilk olarak saygı duruşu ve 
özel eğitim bölümü öğrencilerinin 
işaret diliyle eşlik ettiği İstiklal 
Marşının okunması ile başladı. 
Devamında ise “Bu son olsun” 
şarkısına işaret diliyle eşlik edildi.
Programın açılış konuşmasını 
Doç. Dr. Kürşat Öğülmüş yaptı. 
Doç. Dr. Öğülmüş, “Bu gün, özel 
eğitim öğrenci topluluğumuzun 

öğrencilerimize, ailelerimize 
ve diğer katılımcılara yönelik 
gerçekleştirdiği ilk etkinlik olması 
nedeniyle bizim için çok anlamlı bir 
gün.  Kırıkkale Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi bünyesinde Rektörümüz 
Prof. Dr. Ersan Aslan’ın tensipleriyle 
Özel Eğitim Öğretmenliği 
Bölümünün kurulması 
üniversitemiz, fakültemiz, ilimiz ve 
diğer paydaşlar için çok önemli bir 
gelişmeydi. Kendi yetiştirdiğimiz 
öğrencilerimizin İstiklal Marşını 
akabinde bir şarkıyı işaret dilinde 
söylemeleri bizlere duygusal anlar 
yaşattı. 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü her yıl çeşitli programlarla 
yürütülmektedir. Bizde bu panel 
ile değerlendirmeve; müdahale 

sürecini ele alarak, ailelerimizin 
süreçteki deneyimlerini 
katılımcılarla paylaşmış olacağız. 
Özel eğitim ülkemizde yeni ve hızla 
gelişmekte olan bir alan olduğu 
için özel eğitim adına yapılacak her 
türlü çalışma son derece önemlidir. 
Özellikle bu alanda çalışan 
meslek elemanları ve ailelere 
yönelik gerçekleştirilecek bu tarz 
bilgilendirici etkinliklerin nicelik 
ve nitelik yönünden arttırılması 
gerektiğini düşünüyoruz. 
Gerçekleştireceğimiz paneli bu 
bağlamda bir başlangıç olarak 
değerlendirebiliriz. Bölüm olarak, 
özel eğitim adına geçekleştirmek 
istediğimiz hedeflerimiz var. Bu 
doğrultuda rektörümüz Prof. Dr. 
Ersan Aslan bizlere her türlü imkânı 
sağlayarak destek olmaktadır. Bizler 
de bu fırsatları değerlendirerek 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu.
Panelde ilk konuşmayı 
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Özel 
Eğitim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi 
Esmehan Özer yaptı. Dr. Öğr. Üyesi 
Özer, ‘Özel Eğitimde Değerlendirme’ 
konulu sunumunu dinleyenlerle 
paylaştı. Dr. Öğr. Üyesi Özer, “Özel 
gereksinim durumu; görme, 
duyma, konuşma, yaşıtlarına göre 
öğrenme, basit dört işlem yapma, 
hatırlama, dikkatini toplama, 
hareket güçlüğü (yürüme, taşıma, 
tutma ve merdiven inip çıkma) 
gibi alanlardaki güçlükler olarak 
tanımlanmıştır. Dünya nüfusunun 
yaklaşık %15’i özel gereksinimli 
bireylerden oluşuyor. Yani dünyada 
1 milyar özel gereksinimli birey var. 
Özel gereksinimli bireyi tanılamada 
ilk olarak tıbbi tanı yapılır ve daha 
sonra eğitsel tanıya geçilir. Tanı için 
kullanılan testler, standardizasyonu 
yapılmış güncel zekâ testleri 
(WISC-IV), erken okuryazarlık testi 
(EROT), Türkçe erken dil gelişimi 
testi (TEDİL), Türkçe okul çağı dil 
gelişimi testi (TODİL), okuma yazma 
bataryası (OYAB), sesli okuma 
becerisi ve okuduğunu anlama testi 
(SOBAT), fonolojik farkındalık testi 
(FFT), hızlı isimlendirme testi (HİT), 
çalışma belleği ölçeğidir” dedi.
Üniversitemiz Özel Eğitim 
Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hilal 
Gengeç ise dinleyenlerle ‘Özel 
Eğitimde Etkili Müdahaleler’ konulu 
sunumunu paylaştı. Dr. Öğr. Üyesi 
Gengeç, “Her çocuğun öğretimsel 
ve gelişimsel gereksinimleri farklıdır. 
İlk olarak 1970’li yıllarda kullanılan 

Kanıt/Bilimsel Temelli Uygulama 
kavramı, 1990 yılında tıp alanında, 
ardından önce psikoloji, fizik tedavi 
gibi sağlık ile ilgili diğer alanlarda 
daha sonra ise eğitim alanında 
kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim 
alanında ise önce genel eğitim 
ardından özel eğitim alanında 
kullanılmaya başlayan kavram 
ilk defa 2001 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yayımlanan 
‘Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın 
Yasası’nda ele alınmıştır. 2004 
yılında ‘Yetersizliği Olan Bireylerin 
Eğitimi Yasası’ ile özel gereksinimli 
öğrencilerin var olan potansiyellerini 
en üst düzeye çıkarabilmek için 
devlet okullarında öğretmenlerin 
sınıflarında kanıt/bilimsel temelli 
uygulamaları kullanmaları zorunlu 
hale getirilmiştir. Kanıt temelli 
uygulamaların temelindeki mantık 
ise en genel ve en etkili uygulamaları 
tanımlamak, tanımlanan 
uygulamaları kullanmak ve bu 
sayede öğrencilerin kazanımlarını 
artırmaktır. Sınıf öğretmenleri 
ve okul öncesi öğretmenleri gibi 
özel eğitimin diğer paydaşlarını 
da etkili uygulamalar konusunda 
bilgilendirmek, özel gereksinimli 
çocuklarımızın ve ailelerimizin hem 
zaman hem maddi açıdan kayıp 
yaşamalarını önleyebilmek ve onları 
etkisiz, zararlı uygulamalardan 
koruyabilmek açısında son derece 
önemlidir” diye konuştu.
Panelin son konuşmacıları ise özel 
gereksinimli çocuklara sahip olan 
Atilay Ayanoğlu ve Havva Kaplan’dı. 
Atilay Ayanoğlu, ebeveynler olarak 
çok zorlu süreçlerden geçtiklerini 
ifade ederek örnekler verdi. Bu 
konuda toplumsal farkındalık 
düzeyinin düşük olduğunu, alan 
uzmanlarından daha kucaklayıcı bir 
tutum beklediklerini, katılımcılar 
arasında bulunan öğretmen 
adaylarından birçok beklentilerinin 
olduğunu dile getirerek oğlu için 
yazdığı şiiri okudu. Kendisi de bir 
eğitimci olan Havva Kaplan ise, 
eğitim sürecine ilişkin eksikliklerden 
bahsederek sürecin kendileri için 
çok zorlayıcı ve yıpratıcı olduğunu 
ifade etti. Bu tür yapılan etkinliklerde 
kutlama yapılmaması gerektiğini 
dile getirerek gerçekleştirilen panel 
tarzındaki etkinliklerin sayısının 
arttırılması gerektiğini ifade etti.
Program, Atilay Ayanoğlu ve Havva 
Kaplan’a plaket takdimi ile son 
buldu.
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Özel Çocuklarımıza Özel Etkinlik

Keskin Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Programı 
tarafından Dünya Engelliler 
Günü Etkinliği Gerçekleştirildi.

Kırıkkale Üniversitesi Keskin 
Meslek Yüksekokulu Çocuk 
Gelişimi Programı öğrencileri 
tarafından Dünya Engelliler 
Günü kapsamında 2 Aralık 2022 
tarihinde engelli öğrencilere 
yönelik eğitici animasyon ve 
çocuk gösterisi etkinlikleri 
düzenlendi. 

Keskin Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Alper GÜRER’in 
katılımı ve Öğr. Gör. Fikriye 
Sezer, Öğr. Gör. Emre YILDIZ,Öğr. 
Gör. Yusuf KARADERE’nin 
danışmanlıklarında 3 Aralık 
Dünya Engelliler günü 
kapsamında Kırıkkale Adnan 
Şener Özel Eğitim Uygulama 
Okulu  ziyaret edildi. Adnan 
Şener Özel Eğitim Uygulama 
Okulu Müdürü Ünal DÜNDAR 
tarafından verilen bilgiye göre 
okula devam eden öğrencilerin 
farklı gelişimsel düzeyde 
özelliklere sahip olduğu 
belirtildi. Mevcut durumda 
bu özel çocukların iletişim, 
etkileşim, öz bakım, günlük 
yaşam, bilişsel, oyun ve motor 
becerilerinin geliştirilmesine 
yönelik eğitimlere dikkat çeken 
Dündar, bu konuda hali hazırda 
gerekli eğitim faaliyetlerin 

sürdürüldüğünü belirtti.
Kırıkkale Üniversitesi Keskin 
Meslek Yüksekokulu Çocuk 
Gelişimi Programı da bu 
kapsamda 1. ve 2. kademe 
engelli öğrencilere yönelik 
gerçekleştirilen etkinliklerde 
‘öğrencilere yönelik duygular’ 
temalı çeşitli oyunlar sergiledi. 
Sergilenen oyunların ardından 
öğrencilerin güzel vakit 
geçirmeleri için müzikli 
dans gösterileri yapıldı. 
Etkinlik kapsamında ayrıca 
öğrencilere kişisel gelişimlerini 
desteklemeye yönelik 3 farklı 
alanda çeşitli eğitici aktiviteler 
düzenlendi. Bu kapsamda oyun 
hamuru yapımı, el becerisi 
geliştirme aktiviteleri ve kukla 
yapımı eğitimi verildi. Etkinlik 
sonunda öğrencilere yönelik 
hatıra el baskısı yapılarak tüm 
çalışmalar öğrencilere hediye 
edildi.

Birleşmiş Milletler tarafından 
1992 yılından bu yana “Dünya 
Engelliler Günü” olarak 
kutlanan 3 Aralık tarihi tüm 
dünyada gerçekleştirilen 
organizasyonlarla engelli 
insanların yaşadığı zorlukların, 
hayat koşullarının doğru 
anlaşılmasını sağlayarak yaşam 
standartlarının geliştirilmesine 
yönelik dikkat çekme amacı 
taşıyor. 
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2022-2023 Engelsiz Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Kapsamında 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinlikleri Yapıldı 

2022-2023 Engelsiz Kültür, 
Sanat ve Spor Etkinlikleri 
Kapsamında 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü Farkındalık 
Etkinlikleri Yapıldı 
Üniversitemizde 2022-
2023 Engelsiz Kültür, 
Sanat ve Spor Etkinlikleri 
kapsamında 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü Farkındalık 
Etkinlikleri yapıldı. Kırıkkale 
Valiliği ile imzalanan 
protokoller çerçevesinde 
akademik ve idari 
birimlerimizin işbirliğiyle 
yapılan etkinliklere 
dekanlarımız, akademik 
ve idari personelimiz, 
öğrencilerimiz, Mevlüt 
Hiçyılmaz Özel Eğitim 
Uygulama Okulu, Adnan 
Şener Özel Eğitim Uygulama 
Okulu, Özel Eğitim Meslek 
Okulu ve Mustafa Hiçyılmaz 
Özel Eğitim Anaokulunda 
eğitim gören özel 
gereksinimli öğrenciler ve 
aileleri, okul yöneticileri ile 
öğretmenleri katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, 2019 yılından bu 
yana Üniversitemizin, 
Valilik ve Özel Eğitim 
Kurumlarıyla işbirliği 
yaparak özel öğrencilerin ve 
ailelerinin eğitim ve yaşam 

kalitesini artırma, konforlu 
ve katılımcı bir şekilde 
yaşamlarını sürdürmeleri 
amacıyla sosyal sorumluluk 
etkinlikleri düzenlediğini 
belirtti. İlimizdeki Özel 
Eğitim Kurumları, özel 
öğrencilerimizin aileleri ile 
görüş alışverişi içinde bu 
gibi etkinliklerimizi devam 
ettireceğimizi ifade eden 
Rektörümüz, etkinliklere 
katılan ve emeği geçen 
herkese teşekkürlerini iletti.
       Program kapsamında 
özel öğrencilerimiz Spor 
Bilimleri Fakültesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’nin 
işbirliğiyle Kapalı Spor 
Salonu’nda düzenlenen 
etkinliklerde sanatsal ve 
sportif faaliyetler yaptılar. 
Renkli görüntülere sahne 
olan etkinliklerde özel 
çocuklarımız, öğrencilerimiz 
ile eğitici ve öğretici oyunlar 
oynadı, boyama yaparak 
müzik eşliğinde dans ettiler.
Diş Hekimliği Fakültesinde 
ağız ve diş sağlığı kontrolü 
yapılan özel öğrencilerimiz 
Veteriner Fakültesinde ata 
bindiler. Program, Merkez 
Yemekhanede verilen 
yemek ile sona erdi.
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“Hukukta Hafıza Teknikleri”
Ü n i v e r s i t e m i z 
Düşünsel Hukuk 
Topluluğu tarafından 
“Hukukta Hafıza 
Teknikleri” konulu 
etkinlik düzenlendi.  
Konuşmacı olarak 
yazar Özal Duran’ın 
katıldığı etkinliğe 
akademik ve idari 
personelimiz ve 
öğrencilerimiz katıldı.
Hafıza teknikleri, 
bilgiyi hafızaya 
yerleştirme ve gerekli 
olduğunda bilgiyi 
çağırma, öğrenme 
stilleri, program yapma 
metotları, motivasyon, 
hukuk mesleklerine 
ilişkin bilgilendirme 
konularına değinen 
Özal Duran, 
“Türkiye’nin yirmi 
farklı ilinde seminerler 
yaptık. Bu seminerlerin 
konusu özellikle 
hakimlik sınavlarına 
nasıl hazırlanılırdı. Bu 
yıl farklı seminerle 
üniversiteye gitmeyi 
planladım çünkü 
ö ğ r e n c i l e r d e n 
gelen talep şuydu: 
‘Hakimlik sınavına 

nasıl hazırlanacağım 
konusunda birçok bilgi 
edindim ve bunları 
nasıl kullanacağım 
k o n u s u n d a 
zorlanıyorum ayrıca 
bilgiyi hafızamda 
tutma noktasında 
zorlanıyorum’ Bu 
nedenle semineri 
hafıza teknikleri ile 
hukuk anlamında 
bir seminere 
dönüştürmek istedim. 
Bu yıl düzenlediğim 
s e m i n e r i n 
dördüncüsünü sizin 
ü n i v e r s i t e n i z d e 
düzenliyorum” dedi.
Özal Duran, 
“Öğrenmeye veya 
ezberlemeye şu 
soruları sorarak 
başlayın: Çalışacağımız 
konunun uzunluğu 
ne kadar? Ne kadar 
zamanımız var? Test 
sınavı mı klasik sınav 
mı? Gibi soruları 
c e v a p l a m a m ı z 
gerekmektedir” dedi.
Etkinlik sonunda Özal 
Duran’a plaket takdim 
edildi.

Öğretim Görevlisi Nursal Koca,
Delice MYO Müdürlüğüne Atandı

Öğretim Görevlisi 
Nursal Koca, Delice 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğü görevini Genel 
Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi 
Şevket Evci’den devraldı.
Rektörlük makamında 
yapılan devir teslim 
töreninde Rektörümüz 
Prof. Dr. Ersan Aslan, Dr. 
Öğr. Üyesi Şevket Evci’ye 
Delice MYO Müdürü 
olarak bugüne kadar 
yapmış olduğu çalışmalar 
dolayısıyla teşekkür 
ederek Öğretim Görevlisi 
Nursal Koca’ya yeni 
görevini tebliğ etti. 
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ASO Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya, Öğrencilerimizle Tecrübelerini 
Paylaştı

Üniversitemiz Kadın 
Mühendisler ve 
Girişimciler Topluluğu 
tarafından Şehit Aydın 
Çopur Konferans 
Salonunda “Yalın Üretim 
– Kurumsal Hayatta 
Başarı” konulu konferans 
düzenlendi. Ankara 
Sanayi Odası (ASO) 
Model Fabrika Direktörü 
Ufuk Kaya’nın konuşmacı 
olarak yer aldığı 
konferansa akademik 
ve idari personelimiz 
ile öğrencilerimiz 
katıldı. Ufuk Kaya, 
konferansta dünyanın 
önde gelen markalarının 
kullandığı yalın üretim 
tekniği hakkında 
bilgi vererek somut 
örnekler üzerinden 
ö ğ r e n c i l e r i m i z l e 
tecrübelerini paylaştı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan 
program Ufuk Kaya’nın 
konuşmasıyla devam 
etti. ASO Model 
Fabrika Direktörü Ufuk 
Kaya, ASO Yetkinlik 
ve Dijital Dönüşüm 
Merkezi’nin verimliliği 
esas alan yalın üretim 
tekniğiyle faaliyetlerini 
sürdürdüğünü belirterek, 
“2015 yılında temel 
amacı verimliliği artırmak 
olan 10. Kalkınma 
Planı’nı temel alan bir 
fizibilitenin ürünüyüz. 
Üç yıllık bir mutfak 
çalışması var. Üretimde 
sanayide verimliliği 
nasıl artırabilirim, 
s a n a y i c i l e r i m i z i n 
verimlilikle ilgili kaygıları, 
tutumları nelerdir ve 
bunu nasıl çözmeye 
çalışıyorlar, buna 
alternatif bir disiplin 
nasıl getirebilirim ve 
bu yetkinliği üreticiye, 
sanayiciye nasıl 
aktarabilirim kaygısıyla 
yola çıkıldı ve firmalarla 
verimlilik analizi üzerine 
görüşmeler yapıldı. 
Görüşmelerde her 10 

firmadan 3 tanesinin 
verimlilik kaygısı 
taşıdığını, onların da 
danışman firmaları tercih 
ettiğini gözlemledik. 
Hatta Ankara için bu 
sayı daha da az. Bu 
araştırmadan ortaya 
çıkan başka bir çarpıcı 
sonuç ise ana üreticiler 
ve yan sanayiler 
arasındaki verimlilik farkı. 
Maalesef beş altı kat 
kadar verimlilik farkı var. 
Verimlilik elde edebilmek 
için belli başlı kriterler 
var ve onlara uyulması 
gerekiyor. Bir ürün sipariş 
verdiğinizde kargo 
ücreti ödüyorsunuz. 
Alışveriş yapıyorsunuz 
ama beş altı liralık kargo 
ücretini vermemek 
için fazladan ürün 
alıyorsunuz. İşte büyük 
firmalar da kendisine 
yarayacak kısma para 
ödemenizi istiyor. Şu 
anda Ankara Sanayi 
Odasına bağlı iktisadi 
bir işletmeyiz. İktisadi 
işletme şu arkadaşlar, 
kar amacı gütmeyen 
ama kendi ayakları 
üzerinde durabilen 
kendi hizmetlerini, 
eğitimlerini kendi 
hayatını sürdürebilen bir 
yapımız var” dedi.

Ufuk Kaya, konuşmasının 
devamında Toyota’nın 
üretim modelini 
anlatarak nasıl 
büyük bir başarı 
kazandığını ve büyük 
rakiplerini nasıl geride 
bıraktığına değindi. 
Konferans sonunda 
Kadın Mühendisler ve 
Girişimciler Topluluğu 
Akademik Danışmanı 
Doç. Dr. Filiz Gülesin 
Sena Daş, konuşmasında 
verdiği bilgilerden dolayı 
Ufuk Kaya’ya teşekkür 
ederek, topluluk adına 
çiçek hediye etti. 
Program, günün anısına 
toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.
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Veteriner Fakültemizde Sektörden Bilime Kanatlı Hekimliği 
Konferansı Yapıldı

Üniversitemiz Uluslararası Veteriner 
Hekimliği Öğrencileri Topluluğu 
(IVSA) tarafından Prof. Dr. Mehmet 
Gürkan Konferans Salonu’nda 
“Sektörden Bilime Kanatlı Hekimliği 
Konferansı” konulu konferans 
yapıldı.

Aviagen firması Türkiye, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika Bölge Operasyonları 
Müdürü Murat Yakar, Grand Patent 
Stock  Kuluçka Müdürü Yasemin 
Minareci Yaprak ve Planlama 
Müdürü Orhan Kahraman’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı 
konferansa Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Serkan Erat, 
akademik ve idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan programın açılış 
konuşmasını yapan Veteriner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Erat, 
“Kanatlı sektörünün Türkiye’deki 
diğer sektörlere göre daha gelişmiş 
olduğunu söyleyebiliriz.  Aviagen 
firmasının çalışmalarını bilime 
katkılarından dolayı derslerimizde 
anlatıyoruz. Öğrencilerimiz de 
Aviagen’de zaman zaman staj 
yapma imkanı buldu. Öğrenciler 
sıkı bir değerlendirme sonrasında 
stajyer olarak  kabul ediliyor. 
Bugün konuğumuz olan Yasemin 
Minareci Yaprak da fakültemiz 
mezunudur. Etkinliğe katkılarından 
dolayı Rektörlüğümüze teşekkür 

ediyorum. İş yoğunluğuna rağmen 
bizlere zaman ayırdıkları Murat 
Bey’e, Orhan Bey’e ve öğrencimiz 
Yasemin’e teşekkür ediyorum. 
Konuşmacılarımızı can kulağıyla 
dinlemenizi tavsiye ederim. 
Sizlere önemli katkıları olacağını 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Büyümeye Bağlı Olarak Veteriner 
Hekim İstihdamı Artacaktır”
Dünyada piliç endüstrisinin geçmişi 
ve geleceği ile Türkiye’de ve 
dünyada kariyer fırsatları hakkında 
bilgi veren Türkiye, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika Bölge Operasyonları 
Müdürü Murat Yakar, “Davetleriniz 
için teşekkür ediyorum. Bizim 
için burada bulunmak her zaman 
onurdur. IVSA Öğrenci Topluluğu’na 
bu güzel organizasyon için teşekkür 
ediyorum. Bugün dünyadaki tavuk 
sektörü ile ilgili, ülkemizde ve 
çevremizde gıda ve gıda güvenliği 
ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. 
Sektörde çok büyük şansınız 
var ama kendinizi hazırlamanız 
gerekiyor. Kendinizi ne kadar 
geliştirirseniz sadece bizim sektör 
değil diğer sektörlerde de kendinizi 
gösterebilirsiniz. 2057 yılına 
geldiğimizde dünya nüfusunun 
yaklaşık 10 milyar olmasını 
bekliyoruz. Sürdürülebilirliği 
sağlama açısından bir çok büyük 
şirket aslında kendini bu güne 
hazırlıyor. Domuz eti ve kırmızı 
etin aksine evrensel olarak kabul 
edilmesi, hayvansal proteinde 

artan maliyetler, tavuk üretiminin 
ekonomik olması, besin değerinin 
yüksek ve sağlıklı olması, 
sürdürülebilir olması nedeniyle 
piliç eti dünya çapında tercih 
ediliyor. Türkiye’de 2011-2019 yılları 
arasında %3.5 büyüme yaşandı. 
Önümüzdeki 5 yılda da %2.5 
büyüme öngörüyoruz. Türkiye’de 
çok fazla fırsat var. Amerika’da, 
Avrupa’da, Orta Doğu ülkelerinde 
kişi başı tavuk tüketimi ortalaması 50 
kg. üzerinde ama Türkiye ortalaması 
21-22 kg. civarında seyrediyor. Eğer 
bunu 25-26 kg. yaparsak üretimimiz 
%30 kadar artacak. Bunun yanında 
ihracat yapan bir ülkeyiz. 30’dan 
fazla ülkeye aktif olarak kuluçkalık 
yumurta, tavuk eti gönderiyoruz. 
Türkiye lokasyon olarak çok şanslı 
bir konumda bulunuyor. Rusya’ya, 
Avrupa’ya, Asya’ya, Afrika’ya, Orta 
Doğu’ya ihracat yapabiliyoruz. 
Küçük çapta dalgalanmalar olabilir 
ama tavukçuluk sektörü son 30-40 
yılda gördüğümüz gibi büyümeye 
devam edecek ve veteriner hekim 
istihdamı da artacaktır” dedi.
Grand Patent Stock  Kuluçka 
Müdürü Yasemin Minareci Yaprak, 
“Kuluçkahanede Veteriner Hekim” 
adlı sunumunda kuluçkahanede 
yapılan çalışmalar hakkında 
açıklamalarda bulundu.Yasemin 
Minareci Yaprak,  konuşmasında 
“Kırıkkale Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra Aviagen’de çalışmaya 
başladım. Kuluçkahanede 

kuluçkahane damızlık kanatlı 
işletmeleri yönetmeliğimiz 
var. Kuluçkane de veteriner 
hekim için en önemli şey 
biyogüvenliktir. Kimse yetkisi 
dışında hiçbir işi yapmaz, Daha 
sonra sürü sağlığı takibi, aşılama, 
koruyucu hekimlik yapıyoruz ve 
emrbriyo gelişimlerine bakıyoruz. 
Biyogüvenlik dışarıda başlar ve içeri 
girdikçe derinleşir. İçeri giren her 
şeyin biyogüvenliğine yapıyoruz. 
Yumurtalar bize çiftliklerimizden 
geliyor biz bunları tasnif ederek 
kuluçkalık niteliği olan yumurtaları 
ayırıyoruz. Tavukların genetiği ile 
oynamıyoruz, tavuğun fizyolojisine 
etkimiz yok. Yumurtanın kuluçka 
döneminde her şeyine bakıyoruz. 
Civciv bekleyen müşteriler 
civcivlerin gelişimi hakkında 
bilgilendiriliyor. Kuluçkahanede 
ilk günden bir günlük civcivlere 
aşılama yapıyoruz. İlerleyen 
dönmelerde biz bunları yumurtanın 
içine yapmaya başlayacağız. 
Kuluçkahane teknolojisi çok hızlı 
ilerleyen bir teknoloji. Sadece 
Grand Parent kuluçkahanelerinde 
cinsiyet ayrımını civcivler bir 
günlükken yapıyoruz. Türkiye’de 
Sexing (cinsiyet belirleme) eğitimi 
veren bir kurum yok. Sadece biz 
veriyoruz. Kadın olarak kanatlı 
sektöründe çalışma imkanımızın 
ve şartlarımızın diğer sektörlere 
göre daha iyi koşullarda olduğunu 
söyleyebilirim” dedi.
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Dış Tetkikler Başarı ile Tamamlandı

Aviagen şirketinde Planlama 
Müdürü olarak görev yapan 
Orhan Kahraman, yapmış 
olduğu çalışmaları anlatarak 
öğrencilerimizle tecrübelerini 
paylaştı. Kahraman konuşmasının 
devamında “Ben üretim planlaması 
yapıyorum. Aynı zamanda bir satış 
operasyonumuz var. Türkiye’de 
önde gelen firmaların damızlık 
siparişlerini yerel üretime ek olarak 
yurt dışından gelen stoklarla 
kendi kuluçkalarımızı üretip 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyoruz. Veteriner 
Hekim ne yapar? Veteriner hekimin 
her zaman okulda öğrendiği 
şey sağaltımdır, iyileştirmektir. 
Yolunda gitmeyen bir şeyi 
düzeltmekle ilgili bir çabası vardır. 
İşte burada hekimlik misyonu 
bize o anlamda ışık tutuyor. Eğer 
bir damızlık sürüsünü, kuluçkayı, 
üretimi takip ediyorsanız bu süreç 
sorunları görmenizi, sorunları nasıl 
çözebileceğinizi ve öğrendiğiniz 
işleri diğer işletmelere nasıl 
yansıtabileceğinizi sağlar. Şuan 
da Türkiye genelinde on üç 
milyon damızlığın tedariğini, 
ülke genelinde bizim kendi 
lokal damızlıklarımızın üretim 
grafiklerini, aynı zamanda yurt 

dışındaki damızlık işletmelerin bize 
üretecekleri yumurtaları, kendi 
kuluçkalarımızda yetiştirilecek 
olan damızlık civcivlerin üretim 
planlamasını yapıyorum. O 
anlamda çok kritik bir noktadayız” 
dedi.

Konuşmaların sonrasında 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Serkan Erat ve Prof. Dr. İlker 
Yıldız, verdikleri değerli bilgiler 
dolayısıyla konuşmacılar Türkiye, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge 
Operasyonları Müdürü Murat 
Yakar, Grand Patent Stock  Kuluçka 
Müdürü Yasemin Minareci Yaprak 
ve Planlama Müdürü Orhan 
Kahraman’a teşekkür ederek plaket 
verdi ve ebru tablosu hediye etti.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Serkan Erat ve Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Sami Gökpınar, Veteriner 
Hekimliği Öğrencileri Topluluğu 
Topluluk Danışmanı Tuğberk 
Koçak’a ve etkinlik sorumlusu 
Gökçe Dağ’a emekleri dolayısıyla 
teşekkür ederek plaket verdi.

Konferans, toplu fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.

   Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) Yönetim Sistemleri 
Planlama Müdürlüğü tarafından 
Üniversitemiz birimlerinde 06-07 
Aralık 2022 tarihlerinde TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Gözetim Dış Tetkiki yapıldı.
     Tetkikler, Baş Tetkikçi Mehmet Ali 
Göksel ile Tetkikçi Duygu Külah’ın 
Üniversitemiz Kalite Yönetim 
Temsilcisi ve Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Mehmet Başalan’ı ziyareti 
ile başladı. Ziyarette, Üniversitemiz 
Kalite Koordinatör Yardımcıları Öğr. 
Gör. Nursal Koca ve  Öğr. Gör. Adem 
Pehlivanlı da hazır bulundu.
   Üniversitemiz akademik ve idari 
birimlerini ziyaret eden Tetkik Ekibi,  
yapılan kalite çalışmaları ve çıktıları 
hakkında idareci ve kalite birim 
temsilcilerinden bilgi alarak görüş 
alışverişinde bulundu. Başarı ile 
tamamlanan dış tetkikte yönetim 
sistemi standartları şartlarının 
sağlandığı ortaya konuldu.     
    Tetkik sonrasında Rektörlük 
makamında genel değerlendirme 
toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, 
Baş Tetkikçi Mehmet Ali Göksel ile 
Tetkikçi Duygu Külah, Üniversitemiz 
Kalite Yönetim Temsilcisi ve Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet 

Başalan, Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. 
Üyesi Şevket Evci, Kalite Koordinatör 
Yardımcıları Öğr. Gör. Nursal Koca 
ve  Öğr. Gör. Adem Pehlivanlı katıldı.
Toplantıda dış tetkik izlenimlerini 
paylaşan Baş Tetkikçi Mehmet 
Ali Göksel ve Tetkikçi Duygu 
Külah, Üniversitemizdeki kalite 
çalışmaları ve standartlarının 
mevcut durumu ile muhtemel risk 
ve fırsatları konusunda Üniversite 
yönetimimizle görüş alışverişinde 
bulundu.
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, üniversitelerimizin dünya 
üniversiteleri arasında başarılı 
olmaları ve yakın geleceğin Büyük 
Türkiye’sine katkı sağlayabilmeleri 
için özeleştirinin yanı sıra dışarıdan 
yapılan değerlendirmelerin 
önemli olduğunu ifade ederek 
Baş Tetkikçi Mehmet Ali Göksel ve 
Tetkikçi Duygu Külah’a emekleri ve 
Üniversitemize katkıları dolayısıyla 
teşekkür etti.
Değerlendirme toplantısı sonunda 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, 
Mehmet Ali Göksel ve Duygu 
Külah’a “Fuat Sezgin ile Bilimler 
Tarihine Yolculuk” adlı kitabı hediye 
etti.
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21. Yüzyıl Tasarımında Sanat & Bilim 
(ARTSCIztENCE in 21st Century’s Design) Projesi Sona Erdi

TÜBİTAK 4005, Bilim ve 
Toplum, Yenilikçi Eğitim 
uygulamaları Destek 
programı kapsamında 
hibe alan, Üniversitemizin 
yürütücü kurum ve Güzel 
Sanatlar Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hüda Sayın 
Yücel’in proje yürütücüsü 
olduğu 21.Yüzyıl Tasarımında 
Sanat & Bilim (ARTSCİENCE 
in 21st Century’s Design) 
Projesi öğretmen eğitimi 
kapanış töreni 19 Kasım 2022 
Cumartesi günü Kırıkkale 
Öğretmenevinde yapıldı.
Sanat ve bilim dallarının 
farklı disiplinlerini bir araya 
getiren, 8 gün boyunca 
uzman isimler rehberliğinde 
teorik bilgilerin atölye 
çalışmalarıyla uygulamaya 
konulduğu projenin 
öğretmen eğitimi kapanış 
törenine Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Şuayyip Yücel, 
21.Yüzyıl Tasarımında Sanat 
& Bilim Projesi Yürütücüsü 
Doç. Dr. Hüda Sayın Yücel, 
farklı üniversitelerden ve 
kurumlardan eğitmenler, 
Bilim ve Sanat Merkezi 
öğretmenleri ile 
öğrencilerimiz katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan program, proje 
yürütücüsü Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Şuayyip Yücel’in 
ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hüda Sayın Yücel’in kapanış 
konuşması ve katılımcıların 
proje eğitimleri hakkındaki 
görüşlerini paylaşması ile 
devam etti.
         Doç. Dr. Hüda Sayın Yücel, 
konuşmasında “TÜBİTAK 
4005 Bilim ve Toplum, 
Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 
Destek Programı kapsamında 
hibe almaya hak kazanmış 
ve Üniversitemizin yürütücü 
kurum olduğu 21.Yüzyıl 
Tasarımında Sanat & Bilim 
(ARTSCİENCE) projesi 
öğretmen eğitimi kapanış 
törenine hepiniz hoş geldiniz. 
TÜBİTAK, Üniversitemiz ve 
Güzel Sanatlar Fakültemiz, 
Millî Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde yer alan 
Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü, Kırıkkale İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünün 
destek verdiği proje 
ile 21. yüzyıl becerileri 
konusunda farkındalık 
kazandırmak ve geliştirmek 
amacıyla düzenlediğimiz 
öğretmen eğitimimizi 
bugün sonlandırıyoruz. 
Proje öğretmen eğitiminde 
sanat ve sanatın diğer 
disiplinlerle etkileşimleri 
yoluyla bilim ve sanat 
merkezi öğretmenlerine 21. 
Yüzyıl becerileri konusunda 
farkındalık kazandırmak ve 
gelişimlerinin desteklenmesi 
amacıyla 12-19 Kasım 2022 
tarihleri arasında eğitim ve 
atölye çalışmaları yapıldı. 
Verimli ve keyifli geçen “21. 
Yüzyıl Tasarımında Sanat 
ve Bilim (ARTSCİENCE)” 
projesi öğretmen eğitim 
faaliyeti kapsamında biri 
yurtdışı olmak üzere 12 farklı 
üniversite ve kurumdan 
uzman ve eğitmenler 
eşliğinde 19 farklı ilden 
24 Bilim ve Sanat Merkezi 
öğretmeniyle eğitimler, 
atölye çalışmaları ve 
etkinlikler gerçekleştirildi. 
Proje kapsamında Kırıkkale 
Öğretmen Evi, Akşam Sanat 
Okulu, Üniversitemiz Güzel 
Sanatlar Fakültesi ile Çeşnigir 
Köprü ve Kanyonunda, Renk: 
Fizik & Matematik, Kim Haklı?, 
Yıldızları Düşünüyorum,  Üst 
Düzey Düşünme Becerileri 
ile Okuduğunu Anlama 
Becerilerinin Geliştirilmesi, 
Gizli Kahramanlar, 
Müzik Teknolojisi: Müzik 
Üretiminde Aranje, Kayıt, Mix 
ve Mastering, Yeni Nesil Kitap 
Tasarımı, Tasarım Odaklı 
Düşünme, Makerspace-
Yaratıcı Sanat ve Tasarım, 
Scenic Art (Realizasyon), 
Dijital Çizim Uygulamalarıyla 
Sanatsal Düşünme ve Çoklu 
Medya Becerisi konulu 
eğitimler ve atölye çalışmaları 
yapıldı” dedi.
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21.Yüzyıl Tasarımında Sanat & Bilim Projesi 
hakkındaki izlenimlerini katılımcılarla 
paylaşan Doç. Dr. Hüda Sayın Yücel, 
“Eğitimler ve atölye çalışmaları sonunda 
zihnimizde oluşan en önemli olgu; 
sanat yoluyla eğitimin bu yüzyılda öne 
çıktığıdır. Gelecek nesli şekillendiren 
siz öğretmenlerimizi, çağın eğitimci, 
akademisyen, sanatçı, bilim insanları 
modelleriyle bilgi yönetimini, soyut 
akıl yürütmeyi, kişisel yaşam ve kariyer 
yeterliliklerini nasıl, niçin ve ne düzeyde 
kullandıklarını eğitimlerde, etkinliklerde 
ve atölye çalışmalarında hep birlikte 
deneyimledik. Bu gibi projelerin, devam 
etmesini, model olmasını ve hep birlikte 
ileride yeni projelere, etkinliklere adım 
atmamızı temenni ederim. Hepinize 
katıldığınız ve burada bulunduğunuz için 
teşekkür ediyorum” dedi.
        “21. Yüzyıl Becerilerinin Sanat Yoluyla 
Eğitimi; Sanat İçin Eğitim Yerine Sanat 
Yoluyla Eğitim”
Kapanış töreninde konuşma yapan Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. 
Öğr. Üyesi Şuayyip Yücel, eğitimlerin ve 
atölye çalışmalarının interaktif bir şekilde 
yapıldığı projenin ilerisi adına umut vaat 
eden özgün fikirlerin, yeni projelerin 
oluşmasına katkı sağlayacağını ifade 
ederek, “Değerli meslektaşlarım ve ileride 
meslektaşım olacak değerli öğrencilerim, 
hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle çok değerli ve 
güzel sekiz gün geçirdik. Projenin üç önemli 
unsuru var. 21. yüzyıl Tasarımındaki birinci 
unsur; 21. yüzyıl beceri ve yeterlilikleri, 
ikincisi; sanat ve sanatın dinamiklerinin 
öne çıkması ve üçüncüsü ise; disiplinler 
üstü bilim insanı, akademisyen ve sanatçı 
rol model eğitmenlerdir. Sanat toplum 
içerisindeki “belirsizliği” etkili biçimde 
gözler önüne serer ve en önemlisi içeriğin 
yani düşüncenin özgün, somut biçime 
ve tasarıma dönüşmesini sağlar. Üstün/
özel yetenekli çocukların eğitimine 
önemli destekleri olan Bilim ve Sanat 
Merkezlerinden gelen öğretmenlerimiz 
ile sanatsal coşkuyla, sanat yoluyla eğitim 
anlayışını bu proje sürecinde deneyimledik. 
Birçok ülkede yeni yeni uygulanan sanat 
yoluyla 21.yüzyıl becerilerin gelişimi 
ile ilgili bu proje, mesleki deneyimlerin 
desteklenmesi açısından ufuk açıcı ve 
yenilikçiydi. Ayrıca, çağımızın bilimsel ve 
teknolojik gelişimlerini alanına entegre 
eden ve rol model olabilecek disiplinler 
üstü bilim insanı, akademisyen ve 
sanatçı uzman eğitmen ve öğretmenlerle 
birlikte etkileşimli atölye çalışmaları 
gerçekleştirmiş olmaktan, kendi 
adıma, projenin yeni eğitmen modeli 
ortaya koyması adına ve üniversitem 
adına gururluyum. Umarım ilerleyen 
zamanlarda bu gibi eğitimler devam eder. 
Sizlerin eğitim ve atölye çalışmalarına olan 
ilginiz ve düşünceleriniz bizim için çok 

değerliydi. İleride yapılacak projelerde, 
bu düşüncelerinizi dikkate alacağız. 
Şehir dışından gelerek programımıza 
katılan eğitmenlerimize, öğretmen 
ve arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar 
diliyorum. Yeni etkinliklerde görüşmek 
dileğiyle hoşça kalın” dedi
Farklı kurumların uyum içinde 
çalışabileceğini göstermesi açısından 
21.Yüzyıl Tasarımında Sanat & Bilim 
Projesinin önemli olduğunu belirten 
Adana Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi 
öğretmeni Ahmet Duran Aladağ “Projenin 
hazırlanmasında emeği geçen ve projeye 
katılan herkese teşekkür ederim. İlerleyen 
zamanlarda gerçekleşmesini ümit ettiğim 
projelerde sizlerle çalışmalar yapmayı çok 
isterim. Kurumlar ve öğretmenler arasında 
ortak çalışma noktasında dikkate değer 
bir başarı olmadığını görüyorum. Daha 
çok bireysel projeler yapılıyor. Bundan 
sonraki süreçte bunun kırılabileceğini, 
hem diğer Bilim Sanat Merkezleriyle hem 
de Bilim Sanat Merkezi öğretmenleriyle 
ortak projeler yapabileceğimizi, beraber 
hareket edebileceğimizi düşünüyorum. 
Burada olduğum için çok mutluyum. 
Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.
21.Yüzyıl Tasarımında Sanat & Bilim 
Projesinin kendisine farklı bakış açıları 
kazandırdığını belirten Ankara Sincan 
Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve 
Sanat Merkezi öğretmeni Melike Güler 
Okur “Projeye iyi ki katılmışım. Şuayyip 
Hocamı ve Hüda Hocamı tanıdığım 
için çok mutluyum. Ben Ankara’dan 
geliyorum ve yanı başımızda çok büyük 
güzellikler olduğunu fark ettim. 8 gün 
boyunca eğitimler olunca yorulacağımızı 
düşündüm ancak eğitimler geç saatlere 
kadar sürmüş olsa da çok keyifliydi. 
Projeye çok yoğun bir emek sarf edildiğini 
düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalar bana 
başka dünyalar olduğunu gösterdi. Katkısı 
olan herkese çok teşekkür ediyorum. 
İnşaallah başka projelerde görüşürüz” 
dedi.
Projeye katılmaktan duyduğu 
memnuniyeti belirten proje sağlık 
personeli İrem Betül Yıldırım “Bu etkinliğe 
katılmam dolayısıyla ortaokuldaki Türkçe 
öğretmenim beni aradı ve tebrik etti. 
Benim için çok onur vericiydi. Aradan 
10-15 yıl geçmesine rağmen benimle 
duygularını paylaştı. Bir öğretmenin 
öğrencisiyle arasında gerçekleştirdiği 
aidiyet, bir öğretmenin bir cana dokunması 
çok kıymetli bir değer. Şahsım adına 
bütün öğretmenlerime, Hüda Hocama ve 
Şuayyip Hocama teşekkür ederim” dedi.
Kapanış töreni, katılımcı öğretmenlere 
katılım belgesi verilerek ve günün anısına 
hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

Aralık 2022 Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler 21



Üniversitemizde “Organ Doku Bağışı ve Nakli” Konulu
Konferans Düzenlendi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
tarafından “Organ Doku Bağışı 
ve Nakli” konulu konferans 
düzenlendi. Prof.  Dr. Dilek Kılıç 
amfisinde gerçekleşen konferansa 
konuşmacı olarak Dr. Âdem Yeni, 
akademik ve idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.

Organ naklini tanımlayarak 
ve kimlerden organ nakli 
yapılabileceğine değinerek 
konuşmalarına başlayan Dr. 
Âdem Yeni, “Organ nakli, görev 
yapamayacak kadar hasta bir 
organın, yenisi ve sağlamı ile 
değiştirilmesi işlemine denir. 
Canlıdan nakiller; böbrek, 
karaciğer iken kadavradan nakiller 
ise kalp, pankreas, akciğer, ince 
bağırsak gibi hayati organlardır. 
Her ölen kişiden organ nakli 
yapılmamaktadır. Kişi evde, 
sokakta veya hastanenin herhangi 
bir servisinde ölmüş olsa bile, 
böyle durumlar nakil için tıbben 
uygun değildir. Sadece yoğun 
bakım ünitesinde yaşam destek 
ünitesine bağlı ölen kişilerden 
organ nakli yapılır. Ülkemizde 
böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, 
akciğer, ince bağırsak, kalp kapağı, 
kornea, tendon, deri, kemik, 
kemik iliği gibi organların nakli 
yapılmaktadır. Türkiye’de 1979 
yılında organ naklini düzenleyen 
‘2238 Sayılı Organ ve Doku 
Alınması, Saklanması, Aşılanması 
ve Nakli Hakkında Kanun’ 
çıkarılmış, bu yasa 1982 yılında 
yeniden düzenlenmiş olup hala bu 
yasaya göre organ nakil hizmetleri 
yürütülmektedir. Ülkemizde ilk 
başarılı organ nakli ise 3 Kasım 
1975 yılında Dr. Mehmet Haberal 
ve ekibince Hacettepe Üniversitesi 
Hastanesi’nde bir anneden oğluna 
yapılan ‘canlıdan canlıya böbrek 
nakli’ olmuştur. Bu nakli 1978 
yılında aynı ekibin kadavradan 
yaptığı ilk böbrek nakli izlemiştir” 
şeklinde konuştu.

Beyin ölümü ve bitkisel hayat 
arasındaki farka değinen Dr. 
Adem Yeni, “Beyin ölümü, beyin 
fonksiyonlarının geri dönüşümsüz 
olarak kaybolmasıdır.  Bu durum 
koma ve bitkisel hayattan farklıdır. 
Yapılan tüm tıbbi tedavi ve makine 
desteğine rağmen kısa süre içinde 
tüm organlar işlevini yitirir ve artık 
bu kişiler tıbben ölüdürler. Beyin 

ölümü tanısı olmayan kişiden organ 
nakli yapılamaz. Bitkisel hayatta 
hastanın solunumu devam eder; 
beyin ölümünde hasta solunum 
cihazına bağlıdır. Hastanın kendisi 
solunum yapamaz. Bitkisel 
hayatta hastalar aylarca, yıllarca 
yaşayabilirler; Beyin ölümünde 
vakalar tıbben ölüdür. Bitkisel 
hayatta bazı durumlarda iyileşme 
şansları vardır; Beyin ölümünde 
hayata dönmesi mümkün değildir. 
Nöroloji, Nöroşirurji, Kardiyoloji, 
Radyoloji Anesteziyoloji veya 
Yoğun Bakım Uzmanı gibi 
toplam 4 hekimden oluşan heyet 
tarafından gerekli bütün tetkikler 
yapıldıktan sonra saptanır. Ölüm 
olayının tutanağını düzenleyecek 
bu 4 hekim, organ naklini 
gerçekleştirecek olan hekim 
ekibinden bağımsızdır” dedi.

Organ bağışına ve kimlerin organ 
bağışında bulunacağına dikkat 
çeken Yeni, “Kişi hayatta iken 
serbest iradesiyle tıbben yaşamı 
sona erdikten sonra doku ve 
organlarının başka hastaların 
tedavisi için kullanılmasına izin 
vermesi işlemine organ bağışı 
denir. 18 yaşından büyük ve akli 
dengesi yerinde olan herkes 2238 
sayılı yasaya göre organlarının 
tamamını veya bir bölümünü 
bağışlayabilir. 2238 sayılı organ 
nakli yasasına göre para karşılığı 
organ bağışında bulunmak veya 
satmak yasak ve suçtur. Organ 
bağışı sayısı, kadavra donör 
sayısı tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de yeterli değildir, ancak 
gelişme yolundadır. Ülkemizde 
yaklaşık 45 bin diyaliz hastası 
vardır. Ne yazık ki çoğu 20-40 yaş 
arası genç hastalardır. Yaşamlarını 
haftada 3-4 gün makinelere 
bağlanarak sürdürebilmekteler. 
Bu kişinin yaşam kalitesini 
düşürmekte, kişiyi hayattan 
koparmaktadır. Ayrıca en iyi diyaliz 
koşullarında bile ortalama yaşam 
süresi 15 yıldır.  Başarılı nakil ile 
makineye bağımlılık sona ermekte, 
yaşam süreleri uzamaktadır. Kalp 
ve karaciğer hastaları için ise 
aranılan organ bulunamazsa kısa 
sürede yaşamları sona ermektedir” 
diye konuştu

Program Dr. Âdem Yeni’ye 
hediyesinin takdim edilmesi ile 
sona erdi.
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Üniversitemizde “İletişim ve Motivasyon Sanatı” Etkinliği Düzenlendi
Ü n i v e r s i t e m i z d e 
“İletişim ve Motivasyon 
Sanatı” Etkinliği 
Düzenlendi
Üniversitemiz Sağlık 
Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Tıbbi 
Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü Anestezi 
Programı tarafından, 
“İletişim ve Motivasyon 
Sanatı” konulu etkinlik 
düzenlendi. Max Fm 
Radyo Programcısı, 
Kişisel Gelişim ve 
İletişim Uzmanı, Yaşam 
Koçu, TEDx Konuşmacısı 
Özgür Aksuna’nın konuk 

olduğu programa 
akademik ve idari 
personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.
Özgür Aksuna, İletişim 
Sanatını keyifli bir 
sohbetle katılımcılara 
anlatarak öğrencilerin 
motivasyonunu artırarak 
küçük yarışmalarla 
öğrencilere kitaplar 
hediye etti.
Program Özgür 
Aksuna’ya plaketinin 
verilmesi ve toplu 
fotoğraf çekimiyle sona 
erdi

         Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu Lisesi Öğrencileri, Üniversitemizi 
Ziyaret Etti

Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu Lisesi 
öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte 
Fen Edebiyat, Spor Bilimleri, Güzel 
Sanatlar, Veteriner Fakültelerimiz 
ile Merkez Kütüphanemizi ziyaret 
etti. Personelimiz ve öğrencilerimiz 
eşliğinde fakültelerimizin dersliklerini 
ve laboratuvarlarını gezen öğrenciler, 
üniversitemiz ve kariyer hedeflerinde 
yer alan bölüm ve meslekler hakkında 
akademik personelimizden bilgi aldı. 
Ziyaret ve yapılan bilgilendirmeler 
dolayısıyla memnuniyetlerini ifade 
eden Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu 
Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, 
personelimize ve öğrencilerimize 
teşekkür etti.

  Tarih ve Kültür Topluluğumuzdan III. Tarih Bilgi Yarışması
Tarih ve Kültür Topluluğumuzdan III. Tarih Bilgi 
Yarışması
Üniversitemiz Tarih ve Kültür Topluluğu 
tarafından “III. Tarih Bilgi Yarışması” konulu 
etkinlik düzenlendi. Öğrenciler arasında 
düzenlenen yarışmada topluluk başkanı ve 
öğretim görevlileri jüri olarak görev aldı. Yapılan 
etkinliğe akademik ve idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.
Dört gruptan oluşan toplamda sekiz öğrencinin 
bulunduğu yarışmada sunucular öğrencilere 
tarih konuları kapsamında çeşitli sorular sordu. 
Yarışmacılar, verilen süreye ve doğru cevaba 
uygun olarak jüri üyeleri tarafından puanlandılar.
Yarışma sonunda toplanan puanlarla beraber 
dördüncü sınıflar birinci, üçüncü sınıflar ikinci, 
ikinci sınıflar üçüncü olurken birinci sınıflar 
da dördüncü oldu. Yarışma, öğretim görevlileri 
tarafından dağıtılan hediyelerle ve hatıra 
fotoğrafıyla sona erdi.
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu Tarafından “Maturidi’de Din 
ve Siyaset Ayrımı” Konulu Konferans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Topluluğu Tarafından “Maturidi’de 
Din ve Siyaset Ayrımı” Konulu 
Konferans
Üniversitemiz Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi Topluluğu 
tarafından “Maturidi’de Din ve 
Siyaset Ayrımı” konulu konferans 
düzenlendi. Konuşmacı olarak 
Prof. Dr. Şahin Ahmetoğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı 
programa akademik ve idari 
personelimiz ile öğrencilerimiz 
katıldı.
Prof. Dr. Şahin Ahmetoğlu, “İnsan 
doğası gereği sosyal bir varlıktır. 
Bir gün insana bir din gönderiliyor 
ve aynı zamanda devletle 
karşılaşıyor. Bir yandan din bir 
yandan da devletle karşı karşıya 
kalan insanın bunu yönetmesi 
gerekiyor. Bir yandan insanın 
kurallara, kanuna ihtiyacı varken 
bir yandan da maneviyata ihtiyacı 
var çünkü insanların fıtrattan 
gelen inanma ihtiyacı vardır. İnsan, 
kendini yönetecek birini seçecek 
ahlaka sahiptir. Devlet başkanlığı 
konusu insana bırakılması onun 
onuru ile ilgilidir ben insan olarak 
kendimi yönetecek bir lideri 
seçebilecek ahlaka onura sahip 
biriyim Allah bu meseleyi insana 

bırakmıştır. Allah insana mülk 
verişi her şey den önce onun köle 
olmaktan kurtarır kendi kendisinin 
efendilik yaptığı özgürlükleri 
işaret eder. Diyanetle siyaset; 
yani kral ile yönetici birbirinden 
ayrıdır, buna ne diyoruz? Din ve 
siyaset ayrımı diyoruz. İnanmak 
meselesi kul ile tanrı arasındadır. 
Üçüncü kişinin bunu bilme imkânı 
yoktur ve diyanet bir anlamda din 
konusunda yetkin olan kişilere 
verilmelidir. Bu kişiler kimdir? 
Nebi, Ensar, Resul, Elçi.  Allah 
peygamberliği insanların en hor 
gördüğü, hiç kimsenin ciddiye 
almadığı kişiye de verebilir. Din 
bu anlamda devletteki muhalif 
bir güç olarak görülmektedir. 
Bu şekilde de dine bakılabilir ve 
dini konularda peygamberlere 
danışılması gerekmektedir. 
Maturidi, inanç farklılığı 
gözetmeksizin, uzmanlık alanının 
öne çıkarılması bu konuda inanç 
ayrımı yapmadan, bu işe kim daha 
layıksa emanetin ona verilesini 
gerektiğini ifade eder” diye 
konuştu.
Konferans, Prof. Dr. Şahin 
Ahmetoğlu’nun, dinleyenlerin 
sorularını cevaplamasıyla sona 
erdi.

Üniversitemizde Matematik ve Akademi Buluşması Düzenlendi
Üniversitemiz Matematik ve 
Oyun Topluluğu tarafından 
Matematik ve Akademi 
Buluşması düzenlendi. Etkinliğe 
akademik personelimiz ve 
öğrencilerimiz katıldı.
Üniversitemiz Fen-Edebiyat 
Fakültesi Matematik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ali Olgun 
“Matematik ve Oyun 
Topluluğunun (MATO) 
Matematik ve Akademi 
Buluşmasına katılanlara teşekkür 
ediyorum. Bizler akademik 
personel olarak öğrencilerimizi 
sadece alacakları eğitimde değil 
onları diplomaları ile kişisel 
gelişimlerini sağlayacak, onları 
ileriye götürecek ve geliştirecek 
tüm faaliyetlerde yanlarındayız” 
dedi.
MATO danışmanı Dr. Müzeyyen 
Özhavzalı ise, “İlk önceliğimiz 
Üniversite diplomamızı almak 
olmalı. Fakat dijitalleşen 
dünyada mal/hizmet üretiminde 

çalıştırılacak personellerde 
sadece üniversite diplomasının 
olması artık yeterli değildir. 
Rakiplerinizin sayısı çok fazla 
ve işletmeler personel alırken 
diğer lisans mezunlarından 
sizin ne farkınız var? Herhangi 
bir gönüllük veya toplumsal 
katkı projesinde yer aldınız mı? 
Takım ruhunuz var mı? gibi 
özellikleri de sorgulamaktadırlar. 
Özgeçmişinizi bu yönde 
geliştirin ve Matematik ve 
Oyun Topluluğunun üyesi 
olmanın avantajını bu faaliyetler 
için değerlendirin. Kırıkkale 
Üniversitesinden aldığınız 
eğitime ve kendinize güvenin 
ve bu başarıyı her yerde 
faaliyetlerinizle, çalışmalarınızla 
gösterin’’ diyerek konuşmasını 
tamamladı.
Program toplulukla birlikte 
yapılabilecek faaliyetlerin 
planlanması ve toplu fotoğraf 
çekimi ile tamamlandı.
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Dr. Fatma Sönmez, Öğrencilerimize Hoca Ahmet Yesevi’yi Anlattı
Üniversitemiz Türk Dünyası ve 
Araştırmaları Topluluğu ile Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu 
tarafından Kocatepe Konferans 
Salonu’nda “Ahmet Yesevi’de 
Buluşmak “ konulu konferans 
düzenlendi.
Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Dr. 
Fatma Sönmez’in konuşmacı olarak 
yer aldığı konferansa akademik ve 
idari personelimiz ile öğrencilerimiz 
katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan program Türk Dünyası ve 
Araştırmaları Topluluğu Başkanı 
Kübra Bıçakçı’nın konuşması 
ile devam etti. Programın 
hazırlanmasında emeği geçenlere 
ve katılanlara teşekkür eden 
Kübra Bıçakçı “Yeni kurulan 
topluluğumuzun ilk etkinliğinde 
sizleri burada görmekten heyecan ve 
mutluluk duyuyoruz. Topluluğumuz, 
günümüzün yükselen değeri olan 
ve giderek güçlenen Türk Dünyasını 
ve onun değerlerini merkeze alan 
çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. 
Bu kapsamda Türk Dünyası açısından 
çok önemli gördüğümüz Hoca 
Ahmet Yesevi temalı bir program ile 
etkinliklerimize başlamak bizim için 
oldukça anlamlıdır” dedi.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk – 
Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan ve mezuniyet 
sonrasında aynı üniversitede 
ve Sağlık Bakanlığımızda farklı 
görevlerde bulunan Yahşihan İlçe 
Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, 
“Ahmet Yesevi’de Buluşmak “ 
konulu konferansında Ahmet Yesevi 
Hazretlerinin hayatı, ilme verdiği 
önem, talebeleri, prensipleri, eserleri 
ve Türk Dünyasına etkileri hakkında 
öğrencilerimize bilgi verdi.
Dr. Fatma Sönmez, konuşmasında 
“Tarihimiz, özümüz, kimliğimiz, yerli 
ve milli olan bütün değerlerimiz 
açısından Ahmet Yesevi Atamız 
çok önemli bir isimdir. Her bir genç 
gönlün bizim inancımız, tarihimiz 
açısından çok önemli bir dinamik 
olduğuna inanıyorum. Ahmet Yesevi 
ismini duymuş olmak, o yola gönül 
vermek, bu güzelliğe çok büyük 
katkı sağlıyor. İnsanlar Ahmet Yesevi 
Atamızı mutasavvıf ve İslam bilgini 
olarak bilirler ancak Ahmet Yesevi 
Atamız, bir çok alanda kendisini 
yetiştirmiş büyük bir alimdir. Bugün 
Kazakistan’ın en büyük şehri olan 
Türkistan, şehir olmaktan öte  Ahmet 
Yesevi yolunun bir belirleyicisi, 
Türk topluluklarının hepsini sarıp 
sarmalayan bir kültür, medeniyet 

ve maneviyat baş şehridir. Ahmet 
Yesevi Atamız, ömrünün büyük bir 
kısmını Türkistan’da geçirmiş ve 
Türkistan’da vefat etmiştir.  Göçebe 
Türk toplulukları arasında ortak 
bir kültür, tarih oluşturulmasına 
ve ortak bir inanç birliğinde onları 
buluşturmaya vesile olan Ahmet 
Yesevi Atamız, zamanın en önemli 
ilim merkezi Buhara’da eğitim 
aldıktan sonra Türkistan’a döndü 
ve 99.000’den fazla talebe yetiştirdi. 
Orada kurduğu ocak son derece 
kıymetliydi. Çünkü o güne kadar 
alışılmamış düsturları, alışkanlıkları 
anlatmaya ve anlatırken de örnek 
olarak yaşatmaya başladı. Onun 
en önemli yol prensiplerinden 
birisi şudur: “Kapımıza gelenin kim 
olduğunu sormayın” Yani gelenin 
kimliğini, neye inanıp inanmadığını 
sormayın. İhtiyacı ne ise onu 
karşılamaya çalışın. Yesevi Ocağının 
en önemli çizgisi budur arkadaşlar. 
Bize düşen yaratılanı Yaratan’dan 
ötürü sevmektir. Günümüzde yanlış 
şekilde iyiliğin bize kaybettirdiği 
algısı verilmeye çalışılıyor. ‘Hep 
iyiliğimden kaybettim’ gibi ifadeler 
duyuyoruz. Ama şunu bilmeliyiz 
ki yaptığımız iyilik ya da bizim 
niyetimiz karşımızdaki bilsin 
diye değildir. Biz aslında bize 
aşılanmaya çalışılan bu değerlerle 
özümüzdeki değerleri göz ardı 
ediyoruz. İnancımız ve özümüzdeki 
değerler, iyilik yapmamızı, iyi 
düşünmemizi, iyi niyet taşımamızı 
söylüyor. İyilik yapan ve iyi niyet 
taşıyan hiç kimse kaybetmemiştir. 
Ahmet Yesevi Atamız da bu şekilde 
bir ocak kurmuştur. Ocağı kurma 
amacı talebe yetiştirmek ve içinde 
yaşadığı topluma her manada 
destek olabilmekti. Kurduğu ocakta 
ilim meclisleri, toplantı salonları, 
kütüphaneler ve çok büyük bir 
aşhane vardı. Aşhanede pişen 
yemekler sadece öğrencilere değil 
o bölgede yaşayanlara, ihtiyaç 
sahiplerine de verilirdi.  Ahmet 
Yesevi Hazretleri, öğrenmiş olduğu 
ilimlerle toplumlara liderlik edecek 
talebeler yetiştirirdi. Talebeleri de 
gittikleri topluluklarda bir Ahmet 
Yesevi duruşu sergilemişlerdi. Ahmet 
Yesevi Atamız yaşantısıyla yolunun 
en önemli temsilcisi olmuştur” dedi.
Konferans sonunda İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hasan Yaylı, Yahşihan İlçe 
Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez’e 
teşekkür ederek plaket verdi. 
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“Kariyer Zirvesi” Etkinliği
Üniversitemiz Kariyer Planlama 
Topluluğu tarafından “Kariyer 
Zirvesi” etkinliği gerçekleştirildi. 
Havelsan Afrika Ülkeler Müdürü 
Sargun Tuğrul, Microsoft Müşteri 
Deneyimi Yöneticisi Büşra 
Kamiloğlu, Hepsiburada Hızlı Market 
Bölge Yöneticisi Engin Pehlivan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe 
akademik ve idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.
Programın ilk konuşmasını 
Hepsiburada Hızlı Market Bölge 
Yöneticisi Engin Pehlivan yaptı. 
Dinleyenlere özgeçmişinden, 
tecrübelerinden ve Hepsiburada’nın 
çalışmalarından bahseden Pehlivan 
aynı zamanda dinleyenlere 
tavsiyelerde bulundu. Pehlivan, 
“Öncelikle kendimizi tanımalıyız, 
kendi beceri ve yeteneklerimizi 
keşfetmeliyiz. Ardından bir 
hedef belirleyip, hedefimize 
odaklanmalıyız. Belirlediğimiz 
hedef için hayal gücümüzü 
konuşturmalıyız, hayallerimizden 
vazgeçmemeli ve en kısa sürede 
harekete geçmeliyiz. Kriz anları 
hedeflerini belirleyememiş insanlar 
için kriz olurken hedeflerine 
yoğunlaşmış kişiler için bir fırsata 
dönüşebilir, bizler her önümüze 
gelecek fırsatı değerlendirmeliyiz” 
şeklinde konuştu.

Microsoft Müşteri Deneyimi 
Yöneticisi Büşra Kamiloğlu, 
Microsoft Müşteri Deneyimi 
Yöneticisi olana dek yaşadığı 
iş tecrübelerinden bahsederek 
dinleyenlere tavsiyelerde bulundu. 
Kamiloğlu, “Cesur olmak korkusuz 
olmak demek değildir. Cesur olmak 
korkunun bile bile üzerine gitmektir. 
İş konusunda da korkunuzu bir adım 
aştığınız taktirde istediğiniz şeyler 
sizin önünüze gelmeye başlıyor” 
diye konuştu.
Havelsan Afrika Ülkeler Müdürü 
Sargun Tuğrul da dinleyenlere 
özgeçmişinden ve tecrübelerinden 
bahsederek tavsiyelerde bulundu. 
Tuğrul, “İngilizce bilmiyorsanız 
uluslararası firmalarda çalışma 
şansınız çok az. Bu nedenle lütfen 
İngilizcenizi geliştirin ve hatta iki ya 
da üçüncü bir dil öğrenin. Kendinizi 
sosyalleştirin, başarısız olmaktan 
korkmayın. Bir yere başvurduğunuz 
zaman sorun, sürekli sorun. Size 
olumlu veya olumsuz bir dönüş 
yapılacaktır. Başarısız olduğunuz 
zaman bile bir stiliniz olsun ve bir stil 
ile başarısız olun. Not ortalamanızı 
yüksek tutun, uzun dönemli stajlar 
için başvuru yapın” dedi.

Program, konuklara plaket takdimi 
sona erdi.

Fen Edebiyat Fakültemizden “Mevlâna Günü” Anma Programı
Üniversitemiz Fen Edebiyat 
Fakültesi tarafından 
“Mevlâna Günü” konulu 
etkinlik düzenlendi. 
Etkinlikte, yabancı uyruklu 
öğrencilerin katılımıyla 
Hz. Mevlâna Celaleddin 
Rumi’nin sözleri seslendirildi 
ve koro ekibi dinleyenlere 
müzik dinletisi sundu. Yahya 
Kemal Konferans Salonunda 
gerçekleşen etkinliğe idari 
ve akademik personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan program, 
öğrencilerin Hz. Mevlana’nın 
eserlerini seslendirmeleri ile 
devam etti.
Programın kapanış 
konuşmasını Doğu Dilleri 
ve Edebiyatları Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Adnan 
Karaismailoğlu yaptı. Prof. 
Dr. Karaismailoğlu, “Bugün 
burada çok renkli bir tabloyla 
karşı karşıyayız. Hazırlayan 

ve hazırlanan arkadaşlara, 
sahneye çıkıp bizleri 
neşelendiren arkadaşlara 
çok teşekkür ediyorum. Hz. 
Mevlâna bundan yedi yüz kırk 
yedi yıl önce Hakka yürüdü, 
vuslata erdi. Bugün bu kadar 
farklı ülkelerden arkadaşlarla 
beraber güzel şiirler, anlamlı 
sözler ve şarkılar dinledik. Hz. 
Mevlâna kitaplarında çokça 
Farsça, bir miktar Arapça, 
az da olsa Türkçe ve Rumca 
kullanmıştır. Yani kitaplarında 
dört dilden örnekler vardır. 
Ayrıca Mevlâna, Afganistan’ın 
Belh şehrinden hareket 
edip Anadolu’da Konya’ya 
yerleşinceye kadar dokuz ayrı 
ülkenin toprağından geçip 
gelmiştir. Dolayısıyla bize 
de bu yakışır. Bu beraberlik 
bizleri sevindirir” diye 
konuştu.
Program, toplu fotoğraf 
çekimi ile son buldu.
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Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Kan Bağışı Etkinliği düzenlendi. Üniversitemiz Gölet alanında gerçekleşen etkinlikte 
öğrencilerimiz ve personelimiz ‘Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun’ kampanyasıyla Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

İslami İlimler Fakültemizde ‘’Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarım Sergisi’’

Üniversitemiz İlahiyat 
Topluluğu tarafından 2022-
2023 Akademik Yılı Öğretim 
Teknolojileri ve Materyal 
Tasarım Sergisi düzenlendi. 
Arş. Gör. Dr. Vahdeddin 
Şimşek’in koordinatörlüğünde 
hazırlanan sergiye Yahşihan İl 
Müftüsü Muharrem Evirgen, 
akademik ve idari personelimiz 
ile öğrencilerimiz katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan etkinlik Arş. Gör. 
Vahdettin Şimşek’in açılış 
konuşmasıyla devam etti. 
Arş. Gör. Vahdettin Şimşek 
“Öğretim teknolojileri ve 
materyal tasarımının da somut 
ürünlerinin ortaya çıktığı 
bir emeğin, bir çalışmanın, 
bir özverinin ürünlerini 
göreceğiz. Bu vesileyle 
öğrenci arkadaşlarımı tebrik 
ediyorum. Her biri ayrı ayrı 
emek gösterdiler, özen 
gösterdiler ve güzel ürünler 
sundular diye düşünüyorum. 
Bu süreç içerisinde biz teoriyle 
uygulamayı bir araya getirmiş 
olduk. Bunların bizim din ve 
ahlak açısından ilerde öğretmen 
olacak öğrencilerimize birer 
örnek temsil etmesini istiyoruz. 
Bu yönüyle kıymetli eserler 
olduğunu düşünüyorum” dedi.
İlahiyat Topluluğu danışman 
hocası Prof. Dr. Şahin 
Ahmetoğlu ise “Rabbim bu 

sergimizin hayırlara vesile 
olmasını bize nasip etsin. 
Ellerinize sağlık. Amacımız 
birlikte bir şeyleri yapmayı 
başarabilmek, ortak yaşam 
alanını genişletmek huzurlu 
mutlu bir şekilde yaşamımızı 
idame ettirmek. Hepinize 
başarılar diliyorum ve teşekkür 
ediyorum” dedi.
Sergide son olarak konuşan 
üniversitemiz İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mevlüt Erten “Bu işin mimarı 
Vahdettin hocama ve sizlere 
teşekkür ediyorum. Materyalin 
eğitimde önemi oldukça 
fazladır. Sizler de küçük 
çocuklarımıza, lise sona kadar 
öğrencilerimize materyal 
hazırlıyorsunuz. Bu işte emeği 
geçen Rektörlüğümüze, bütün 
öğrencilerime, Vahdettin 
Hocaya, teşekkür ediyorum.  
İnşallah zamanla Nur Camiinde 
bu etkinliğimizi sürdürmek 
istiyoruz. Hepinize teşekkür 
ediyorum.” diyerek sözlerine 
son verdi.
Konuşmaların ardından ders 
kapsamında din öğretimine 
yönelik tasarlanan materyaller 
de katılımcıların beğenisine 
sunuldu.
Sergi, toplu fotoğraf çekimiyle 
sona erdi.
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Üniversitemiz Geleceğin 
Meslekleri Topluluğu 
tarafından Şehit Aydın 
Çopur Konferans 
Salonu’nda Kariyer ve Yaşam 
Zirvesi etkinliği yapıldı.
Monster Bilgisayar İnsan 
Kaynakları Birimi personeli 
Volkan Oğuz, Orta Anadolu 
Firması İş Mükemmelliği 
Mühendisi Burcu Kurt 
Özden ve Bosch Türkiye Satış 
Direktörü Semir Kuseyri’nin 
konuşmacı olarak katıldığı 
konferansa, Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Ersöz, akademik 
ve idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan program, 
Prof. Dr. Süleyman Ersöz’ün 
açılış konuşması ile devam 
etti.
Prof. Dr. Süleyman Ersöz, 
konuşmasında “Geleceğin 
Meslekleri Topluluğu’na 
düzenlemiş oldukları 
etkinlik dolayısıyla teşekkür 
ediyorum. Çok değerli 
uzman isimler bugün 
aramızda bulunuyor. 
Hepiniz hoş geldiniz” dedi.
Yapmış oldukları 
faaliyetler ve amaçları 
hakkında katılımcılara 
bilgi veren Geleceğin 
Meslekleri Topluluğu 
Başkanı Mert Tıknazoğlu, 
“Etkinliğimize hoş geldiniz. 
Topluluğumuzun amacı 
Üniversitedeki bölümlerle 
geleceğin mesleklerini 
ilişkilendirerek öğrencilerin 
iş hayatına hazırlanmalarına 
olanaklar sunmak 
ve farklı bakış açıları 
kazandırmaktır. Bugünkü 
konferansımızda siz değerli 
arkadaşlarımızı iş ve sosyal 
hayatın kesişim noktaları 
hakkında bilgilendirmeyi 
a m a ç l a m a k t a y ı z . 
Etkinliğimize katılan değerli 
konuklarımıza, etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyorum” şeklinde 
konuştu. 
Program,  Burcu Kurt Özden, 
Volkan Oğuz ve Semir 
Kuseyri’nin konuşmaları ile 

devam etti. 
“Hayallerimiz, Hayatımız 
Boyunca Bize Yol Gösterir”
Orta Anadolu Firması’nda İş 
Mükemmelliği Mühendisi 
olarak çalışan Burcu Kurt 
Özden, öğrencilerimize 
sadece mezun olmakla 
kalmayıp kişisel ve mesleki 
gelişimlerine katkı sağlayan 
çalışmalar içinde yer 
almalarını tavsiye etti.  Burcu 
Kurt Özden, konuşmasında 
“Hayallerimiz aslında 
hayatımız boyunca bize yol 
gösteren, yolculuğumuzu 
başlatan şeylerdir. 
Hayallerim vardı ve Erciyes 
Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nü 
kazandım. Herkes Endüstri 
Mühendisi olabilirdi 
ama benim hayallerimi 
devam ettirebilmem için 
farklı bir şeyler yapmam, 
farklı alanları keşfetmem 
gerekiyordu. Diğer 
mühendislerden farklı 
şeyler yapmaya karar 
verdim. Öğrenciliğimin 
ilk yıllarında artılarımı, 
eksilerimi listeledim. 
İletişimim iyiydi, iyi bir 
takım oyuncusuydum ve 
insanları seviyordum. 
Kendimi keşfetmekle 
başladım ve ilk olarak 
Erciyes Üniversitesi Endüstri 
Bilim Kulübüne katıldım. 
Kulüp faaliyetleri benim 
için çok önemliydi. Ben 
sosyalliği, organizasyonu, 
risk yönetimi ve alternatif 
üretmeyi orada öğrendim. 
Çünkü üniversiteden mezun 
olduğunuzda sanayiye, 
bir fabrikaya gittiğinizde 
mezuniyetinizin yanında 
ek olarak farklı nitelikler 
de istiyorlar. Öğrenciyken 
yaptığınız kulüp çalışmaları, 
yer aldığınız seminerler 
ve sosyal aktiviteler ile 
organizasyonlar, mezuniyet 
sonrasında sizlerden istenen 
nitelikleri kazanmanıza 
yardımcı olacaktır” dedi.
Konuşma sonrasında Prof. 
Dr. Süleyman Ersöz, Burcu 
Kurt Özden’e teşekkür 
ederek plaket verdi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizde Kariyer ve
Yaşam Zirvesi Etkinliği Yapıldı
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“Ben Bitti Demeden Bitmez”
Başarı hikayesini öğrencilerimizle 
paylaşan Monster Bilgisayar 
İnsan Kaynakları Personeli Volkan 
Oğuz, “ Doğduktan sonra hayat 
mücadelemiz başlar, herkesin bir 
hayat hikayesi vardır, herkesin 
bir hayat mücadelesi kendine 
göre zorlukları vardır. Ama ben 
bu hayata 2-0 yenik başladım. 
Engelli oluşum insanlar arasında 
önyargıya neden oldu. Doktorlar 
babama benim yürüyemeyeceğimi 
söyleyip gönderiyorlardı. Ben de bu 
doktorlara gittiğim seminerlerde 
şunu söylüyorum: Ben bitti 
demeden bitmez. Hayat asıl şimdi 
başlıyor. Çevremizdeki bazı insanlar 
“bu çocuk ölür” diyordu ama Allah’a 
şükür şimdi buradayım. İlkokula 
başladığımda annemin aklında 
benim nasıl yazacağım sorusu 
vardı. Hiç soğuk havada çorap 
giymediğiniz oldu mu? Ben yazıyı 
hem ellerimle hem de ayaklarımla 
yazıyorum. Çorap giydiğim zaman 
yazı yazamıyordum.  Kendime 
ait bir masam vardı. Kış aylarında 
yağmurlu havalarda ben çorap 
giymeden okula gidiyordum. Neden 
mi? Çünkü benim hedeflerim, 
hayallerim vardı. O hedefleri kenara 
bıraksam hayatımın bir amacı 
olmayacaktı.  Bugün buradaysam 
benim için 4 tane neden var 
arkadaşlar. Birincisi Allah’ıma her 
zaman şükrettim. Hiçbir zaman 
isyan etmedim.  İkincisi annemden, 
babamdan ve kardeşimden Allah 
razı olsun. “Evden, odandan çıkma” 
demediler, “Gez, dolaş. Her zaman 
arkandayız” dediler.  Üçüncüsü 
benim için hayatın en önemli 
dönüm noktaları öğretmenlerimdir. 
Allah, öğretmenlerimden razı 
olsun. Beni geri plana itmediler. 
Bana tiyatroya katılmamı, şiir 
gecesine katılmamı söylediler. Ben 
de sosyal olmayı istedim. Gitmiş 
olduğum, konuşmacı olarak yer 
aldığım etkinliklerde çok değerli  
insanlarla tanıştım. Şu anda o kadar 
içten ve samimi bakıyorsunuz ki 
Allah hepinizden razı olsun. Çok 
değerli insanlar tanıdığım için çok 
mutluyum.  Dördüncüsü sizlersiniz.
“Kendimizi Her Zaman Yenilemek, 
Güncellemek Zorundayız”
İş hayatındaki deneyimlerini, 
iş hayatında ihtiyaç duyulan 
nitelikleri öğrencilerimize anlatan 
Bosch Türkiye Satış Direktörü Semir 
Kuseyri, “Bir işletmede çalışmaya 
başladığınızda her işletmenin 
size koymuş olduğu bir başarı 
çizgisi vardır. Her başarı çizgisinin 
değeri 100’dür. % 100 yapan işini 
yapmıştır. % 100’den %120’ye 

çıkan başarılıdır. Daha üstüne 
çıkan çizgi üstü başarılıdır. Hangi 
iş kolunda çalışırsanız çalışın, 
kariyer hayatınızda bir yere gelmek 
istiyorsanız %120’nin üzerini 
zorlamanız gerekiyor. O zaman 
parlayan bir yıldız oluyorsunuz. 
Kendimizi her zaman yenilemek, 
güncellemek zorundayız. 
Yenilenme, güncelleme konusunda 
hiçbir zaman gaz kesmedim 
kesmeyi de düşünmedim. Kendinizi 
yenilerseniz o gaz kesilmez. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de dediği gibi 
“Dinlememek üzere yola çıkanlar 
asla yorulmazlar” dedi.
İstiridye metaforu üzerinden başarılı 
olma konusunda öğrencilerimize 
tavsiyelerde bulunan Semir 
Kuseyri, “İstiridyeler nasıl 
beslenir? İstiridyeler planktonlarla 
beslenirler. Beslenirken denizin 
dibindeki dalgalanmalar dolayısıyla 
kum yutarlar.  O kumu eritmek 
için çok acı çekerler. Bir istiridye 
avcısı denize dalar ve denizden 
çıkardığı istiridyenin içinde bir 
inci bulur. Biz hayata başlarken, 
bebekliğimizde kum yutuyoruz. 
Kimi o kumla yaşar, kimi de o kumu 
bir inciye dönüştürmek ister. Benim 
temennim Kırıkkale Üniversitesinin 
değerli öğretim elemanları ve 
öğrencilerinin o kumu inciye 
çevirmesidir. Ancak o kum, kolay bir 
şekilde inci olmuyor. Mutlaka belli 
aşamalardan geçmeniz gerekiyor. 
Başarı hemen elde edilmiyor. Başarı 
hapı diye bir şey yok. Üniversite 
olarak da sizin üniversitenizin 
diğer üniversitelerden hiçbir 
farkı yok. Bizler üniversiteye 
değil bireye bakıyoruz. Kendisini 
nasıl yetiştirmiş, karşımıza hangi 
birikimlerle gelmiş ona bakıyoruz.  
Bu noktada bir şüpheniz olmasın. 
Çok teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.
İşe alım süreçlerinden bahseden 
ve öğrencilerimizle örnek mülakat 
yapan Semir Kuseyri
çoğu üniversitede bulunmayan 
yapay zeka ve CIM laboratuvarının 
Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültemizde bulunmasının 
Üniversitemiz ve öğrencilerimiz 
adına çok önemli olduğunu belirtti.  
Semir Kuseyri, konuşmasının 
sonunda öğrencilerimizin sorularını 
cevapladı.

Konferans, Prof. Dr. Süleyman 
Ersöz’ün Semir Kuseyri ve Volkan 
Oğuz’a teşekkür ederek plaket 
vermesi ile sona erdi.
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Böceklerle Ekoloji Eğitimi
Üniversitemiz Tarım Topluluğu 
tarafından “Sosyal Girişimcilik 
Örneği: Böceklerle Ekoloji Eğitimi” 
konulu etkinlik düzenlendi. Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı ve 
Moderatörlüğünü Üniversitemiz 
Organik Tarım Programından Öğr. 
Gör. Şahin Tatlı’nın yaptığı programa 
Üniversitemiz Genel Sekreteri Dr. 
Öğr. Üyesi Şevket Evci, akademik ve 
idari personelimiz ile öğrencilerimiz 
katıldı.
Programın açılış konuşmasını Tarım 
Topluluğu Başkanı Ömer Faruk Uslu 
yaptı. Uslu, “Bilinen bir buçuk milyon 
hayvan türünün bir milyonunu 
böcekler oluşturmaktadır.  Böcekler 
her yerde bulunmaktadır. Adeta 
dünyayı döndüren küçük canlılar 
olarak nitelendirilmektedir. Böcekler 
bilimde, sanatta, tasarımda, sağlıkta 
ve tarım alanında olduğu gibi birçok 
alanda da kullanılmaktadır. Ancak 
toplumumuzda yanlış bilinen bir 
algı var, böcekler pistir gibi. Bu 
etkinlik böcek kavramını bizlere 
anlatmak için hocamız bu zamana 
kadar bir buçuk milyon kişiye eğitim 
vermiştir. Sayın Prof. Dr. Cem Özkan 
Hocamıza katılımları için teşekkür 
ederiz” şeklinde konuştu.
Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu 
Koordinatörü ve Kırıkkale Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Özgür Selvi, “Bu anlamlı etkinliğe 
ilgi gösterdiğiniz için ayrıca çok 
teşekkür ediyorum. Ekolojide 
organik tarım için, böceklerin aktif 
bir şekilde kullanılması hepimizin 
bazen tiksinerek baktığı ama 
aslında çok yakından mümkün 
olduğu kadar güzel yaratılmış 
olduğunu gördüğümüz anlamlı 
canlılarımızdır böcekler. Hocamızı 
burada görmekten son derece 
mutluluk duyuyoruz. Hepimiz 
için bu etkinliğin faydalı olacağını 
düşünüyorum” dedi.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bitki Koruma Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, 
“Bizler ekoloji çalışıyoruz. Tarım 
ilaçlarının dünyaya verdiği zararı 
engelleyebiliyoruz. Her yıl altı yüz 
milyon dolar yurt dışına parayı 
veriyoruz bu ilaçları da kullanınca 
kalıntı oluyor ve kalıntı ürünleri de 
yok fiyatına yurt dışına satıyoruz. 
Gençlerle de tarımı kurtarmak için 
küçük küçük projeler yaptık. Tarım 
ilacına alternatif yararlı böcekleri 
üretiyoruz ama ekolojik tarıma 

çiftçinin ve tüketicinin yatırımı yok. 
Dolayısıyla biz bir yerden ekolojiyi 
geliştirirken diğer yandan ekolojiyi 
tanıtmamız gerekiyor. Bu yüzdende 
ekolojiyi böceklerle anlatmayı, 
tanıtmayı düşündük. İlk projemizi 
verdik ve ret yedik. Gerekçesi de 
böceklerin pis olduğunu düşünüp 
ekolojinin böyle anlatılamayacağını 
savundular. Ama biz yılmadık ve 
bir buçuk milyona kadar geldik. 
Bize göre Türkiye’nin en büyük 
problemi sosyal sorumluluktaki 
eksikliğimiz. Bizde bunun için sosyal 
girişimcilik projesine girdik. Peki ya 
sosyal  girişimci nedir? Elde ettiği 
değeri kamu yararına kullanan 
kişilerdir. Bizlerde gençlerle beraber 
ilkokuldan başlayarak ekoloji 
eğitimini anlatmaya başladık ve 
eğitimlerden ücret almıyoruz. 
Çocuklara verdiğimiz eğitimde 
asıl korkunun öğretmende 
olduğunu fark ettik. İşte biz bu 
yüzden böceklerin farkındalığını 
anlatıyoruz. Yusufçuğun doğadaki 
işlevinden bahsetmek gerekirse 
hem suda hem havada hem de 
karada yaşayan bir böcek türü. 
Sivrisineklerin baş düşmanı ekolojik 
dengeyi koruyan müthiş bir canlıdır. 
Biz tarım ilacını çok kullandığımız 
zaman bu böceklerin nesli 
tükeniyor ve ekolojiyi anlatırken 
bilim ve sanatın eğlenceli yönlerini 
kullanıyoruz. Böcek yoksa tozlaşma, 
meyve ve sebze yoktur. Yani böcekler 
tozlaşmayı sağlıyor daha sonrasında 
meyve ve sebze oluşuyor. Yani besin 
kaynağımız böcekler olmuş oluyor 
hatta Avrupa Birliği insan gıdası 
olarak bazı böceklerin tüketilmesine 
de izin verdi. Eğer bu böyle 
olmasaydı insanların dörtte biri 
açlıktan ölürdü. Bir buçuk milyon 
hayvanın bir milyonu böcek ve bu 
böcekler her yerde yaşıyor. Havada, 
suda, karada, evde ve vücudumuzda.  
Böcekler ekosistemin mühendisidir. 
Böcekler canlılar için müthiş bir 
besin kaynağıdır. Bizler mesela 
kuşları seviyoruz ama böcekleri 
sevmiyoruz; böcek yoksa kuş yoktur. 
Yani böcekler kuşlarla besleniyor. Bu 
şekilde de eğitimlerde eğlendirerek 
ve böceklerin yararını, dengeye 
olan düzenini öğretmiş öğrenmiş 
oluyoruz” diye konuştu.
Program Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. 
Üyesi Şevket Evci’nin, Prof. Dr. Cem 
Özkan’a plaket takdimi ve Doç. Dr. 
Özgür Selvi’nin Prof. Dr. Cem Özkan’a 
hediye takdimi ile sona erdi.
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Veri Mühendisi Erkan Şirin, Üniversitemizde “Veri Mühendisliği”
Konulu Konferans Verdi

Veri Mühendisi Erkan Şirin, 
Üniversitemiz Kocatepe Konferans 
Salonunda “Veri Mühendisliği”  
konulu konferans verdi. 
Üniversitemiz Ekonomi Topluluğu 
tarafından düzenlenen konferansa 
akademik ve idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.
Büyük veri ve veri bilimi ile ilgili 
birçok kurum ve şirkete eğitimler 
veren ve projeler yürüten Veri 
Mühendisi Erkan Şirin, günümüzde 
verilerin doğru analiz edilmesinin 
kurumlar ve şirketler açısından 
çok önemli olduğunu, geleceğin 
gözde sektörleri arasında yer 
alan bilişim sektörünün çok 
sayıda yetişmiş elemana ihtiyaç 
duyduğunu ifade etti. Erkan 
Şirin, konuşmasında, “Yakın 
zamana kadar dünyanın en büyük 
şirketlerini incelediğimizde bu 
şirketlerin petrol ve petrole dayalı 
şirketler olduğunu görüyorduk 
ama son 20 yılda bu durum değişti. 
Artık en büyük şirketlerin teknoloji 
veya veriye dayalı şirketler 
olduğunu görüyoruz. Verinin yeni 
çağın petrolü olduğu kavramı 
hızla yaygınlaştı. Artık herkes 
verinin peşinde. Eskiden veriye 
ulaşmak zordu çünkü dijitalleşme 
ve internet yoktu. Kütüphanelere, 
hocalara ulaşabilen insanlar 
kendini yetiştirebiliyordu. 
Ulaşamayanlar ise eğitimden uzak 
kalıyordu. Mesela ben İngilizceyi 
fotokopilerden, dinlediğim 
kasetlerden öğrendim.  Şu an ise 
kaynaklara erişim sıkıntısı yok. 
Öğrenmek istediğiniz ne varsa 
bir tık uzağınızda. Bir kütüphane 
dolusu kitabı bir USB belleğe 
sığdırabiliyoruz. Ancak bu kadar 
verinin içinde değerli olanı, sizin 
için en iyisini bulabilmek hem 
bizlerin hem de işletmelerin bir 
problemi olarak karşımıza çıkıyor. 
İşletmelerde sürekli olarak veri 
üretiliyor. Cihazlar, cep telefonları, 
uygulamalar yoluyla yaptığımız 
işlemler, internette tıklamamız, 
ürünleri incelediğimiz süreler  
vs. bunların hepsi veri. Bunları 
artık toplamak sıkıntı değil. Şu 
an problem, toplanan verileri 
değerli ve anlamlı hale getirmek, 
rakiplerinize fark atmak ve rekabet 
üstünlüğü elde etmektir. Ne kadar 
veriye sahip olduğumuz önemli 
değildir. Önemli olan onu iyiye 
kullanıp kullanmadığımızdır. 
Bunu başaran firmalar rakiplerinin 

önüne geçebilmektedir. Veri, 
kurumların ve şirketlerin çalışma 
şeklini kökten değiştiriyor. Ya 
buna ayak uyduracaklar ya da 
geride kalıp silinip gidecekler. 
Bu bireysel olarak bizler için de 
geçerlidir. Nelerin değiştiği, ne 
yönde hareket edilmesi gerektiği 
üzerine düşünmez ve faaliyete 
geçmezseniz sizler de olası 
fırsatları yakalayamazsınız” dedi.

Tecrübeleri ışığında 
öğrencilerimize tavsiyelerde 
bulunan ve öğrencilerimizin 
sorularını cevaplayan Erkan Şirin, 
“Teknoloji devi olan büyük firmalar 
veriyi paraya dönüştürüyorlar. 
Dünyada veri artışı, her bir iki yılda 
iki katına çıkıyor. Bu verilerle değer 
üretebilecek insan ihtiyacı da 
artıyor. Bu verileri toparlama işini 
yapan, anlamlı hale getiren veri 
mühendisleridir. Veri analistleri, 
grafikçiler, raporlamacılar, veri 
bilimciler ve yapay zekacılar, 
kaliteli veri ile besleniyorlar. Onlara 
bu veriyi hazırlayan, sunan, bu 
sistemi çalıştıran ve devam ettiren 
veri mühendisleridir. Oldukça 
da keyifli bir meslek. Çünkü 
yaptıklarınızın çalışmasını ve 
sonucunu görüyorsunuz. Bilişim 
alanında çalışacak personel talebi 
bilgisayar bilimleri mezunları ile 
kapatılamayacak kadar fazla. Ben 
kendim bu konuda bir örneğim. 
İktisat mezunuyum. İşletme 
alanında yüksek lisans yaptım. 
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliğinde aldığım bir eğitim 
benim ufkumu açtı. O eğitimden 
sonra tamamen bilişim sektörüne 
yöneldim. Bu farkındalığı ne 
kadar erken kazanırsanız sizler 
için o kadar iyi. Kendi bitirdiğiniz 
bölümle ilgili olarak veri çalışmaları 
yapabilirsiniz ya da alan değiştirip 
tamamen bilişimci olabilirsiniz. Bu 
kapıları kendinize kapatmayın. Bir 
bilgisayar ve internet bağlantısı 
yeterli. İngilizce bilmeniz 
uluslararası olarak çalışmanıza 
imkan verdiği için çok önemlidir” 
şeklinde konuştu.

Konferans sonunda İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. 
Onur Bilgin, Erkan Şirin’e teşekkür 
ederek plaket verdi. Program, 
günün anısına hatıra fotoğrafı 
çektirilmesi ile sona erdi.
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Üniversitemizde Biyologların Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Konuşuldu

Üniversitemiz Biyoloji 
Öğrenci Topluluğu ve 
Biyologlar Dayanışma 
Derneği işbirliğiyle 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Yahya Kemal Konferans 
Salonu’nda “Biyologların 
Mesleki Sorunları ve 
Çözüm Önerileri” konulu 
seminer verildi.
Biyologlar Dayanışma 
Derneği Başkanı Tarık 
Batuhan’ın konuşmacı 
olarak yer aldığı seminere 
akademik personelimiz 
ve Biyoloji Bölümü 
öğrencilerimiz katıldı. 

Öğrencilerimizle mesleki 
tecrübelerini paylaşan 
Tarık Batuhan, biyologların 
meslek tanımını ve 
biyologların çalışma 
alanlarını anlatarak 
dinleyicilerin sorularını 
cevapladı.
Seminer sonunda Dr. Öğr. 
Üyesi Nahit Pamukoğlu, 
verdiği bilgiler ve 
katılımları sebebiyle 
Biyologlar Dayanışma 
Derneği Başkanı Tarık 
Batuhan’a teşekkür ederek 
plaket verdi.

Genişletilmiş Senato Toplantısında 2022 Yılı Değerlendirildi
Bölüm başkanlarının da 
katılımıyla yapılan Genişletilmiş 
Senato Toplantısında 2022 yılı 
değerlendirildi ve 2023 yılının 
hedef ve planları konuşuldu. 
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, senato 
üyelerimiz ve bölüm başkanlarımız 
katıldı.
 Toplantı, Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nuray Bayar Muluk’un 
“YÖKAK Gösterge Raporu ve YÖK 
İzleme ve Değerlendirme Kriterleri” 
konulu sunumu ile başladı. Muluk, 
konu ile ilgili bugüne kadar yapılan 
çalışmaları anlattı.
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, 
2022 yılının genel değerlendirmesini 
yaparken Üniversitemizin 
uluslararası sıralama kuruluşları 
tarafından değerlendirmeye 
alındığını ve ilk defa UI GreenMetric 
ve Times Higher Education (THE) 
da sıralamaya girdiğini belirtti. 
Rektörümüz, Üniversitemizin daha 
üst sıralara yükselebilmesi için 
araştırma, yayın, kalite ve paydaşlarla 
iş birliği çalışmalarına önem 
verilmesi gerektiğini vurguladı.
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erol 
Yılmaz, “Bu seneyi çok başarılı bir 
çalışma ile kapatıyoruz: ‘Kırıkkale 
2053-Arama Konferansı’. Bugüne 
kadar hiçbir Üniversitenin yapmadığı 
bir çalışmayı yaptık. Kırıkkale 
ilinin 2053 yılını hayal ettirdik. 35 
hocamızın moderatör ve raportör 
olarak yer aldığı, 17 konu başlığında 

oluşturulan çalışma gruplarında 
şehrimizin bütün sektörlerinden 
temsilcilerle yapılan çalışma 
sonucunda yaklaşık 500 sayfalık 
elimde tuttuğum bu kitap, bu rapor 
ortaya çıktı” dedi ve raporun içeriği 
konusunda bilgiler verdi. Prof. Dr. 
Erol Yılmaz konuşmasında, 6-7 Mart 
2023 tarihinde Erciyes Üniversitesi 
ev sahipliğinde yapılacak Orta 
Anadolu Kariyer Fuarı (ORA-KAF 23) 
hazırlık çalışmalarına da değindi.
Rektör Yardımcımız 2022 yılını 
değerlendirirken, eğitim ve 
öğretime, toplumsal katkıya büyük 
efor sarf edildiğini, Üniversitenin 
personelinin Üniversite dışı mali 
kaynaklı projeler almalarını teşvik 
ederken; BAP projelerinde de ciddi 
artışlar olduğunu ifade etti. Prof. Dr. 
Mehmet Başalan, 2023 yılında da 
proje çeşitliliğinin ve bütçelerinin 
artacağına inandığını belirtti.
Toplantı, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Mehmet Başalan ve Prof. Dr. Erol 
Yılmaz’ın katılımcıların sorularını 
cevaplandırması, talep ve önerilerin 
alınması ile sona erdi.
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Üniversitemizde Sarıkamış Harekâtı ve Mehmet Akif Ersoy Anıldı

Üniversitemiz Fen Edebiyat 
Fakültesi tarafından “108. Yıl 
Dönümünde Sarıkamış Harekâtı 
ve Vefatının 86. Yıl Dönümünde 
Mehmet Akif Ersoy” konulu etkinlik 
düzenlendi. Moderatörlüğünü Fen 
Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve 
Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Adnan Karaismailoğlu’nun 
yaptığı programın konuşmacıları 
Tarih Bölümümüzden Doç. Dr. 
Orhan Avcı ve Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümümüzden Prof. Dr. Muhittin 
Eliaçık’tı.Yahya Kemal konferans 
salonunda gerçekleşen etkinliğe 
akademik ve idari personelimiz 
katıldı.
Doç. Dr. Orhan Avcı, ‘108. Yıl 
Dönümünde Sarıkamış Harekâtı’ 
konulu sunumunu dinleyenlerle 
paylaştı. Doç. Dr. Avcı, “108. 
Yıldönümünde Sarıkamış Harekâtını 
konuşmak beni farklı duygular 
içerisine sevk ediyor. Bizler, insan 
olarak şu ana kadar biriktirdiğimiz 
pek çok hatıramız var. Zihnimizde, 
hafızamızda aslında bizi biz yapan 
bu hatıralardır. Fakat bu hatıraları 
unuttuğumuzda insan kim 
olduğunu kaybediyor. Toplumların 
hayatında da acıların, güzelliklerin 
olduğu zamanlar olmuştur. Aslında 
Sarıkamış dediğimiz hadise de 
yaşadığımız toplum için önemli yer 
tutan, her ne kadar sonuç itibari 
ile iyi bir hatıra olmasa da gene de 
toplumun toplum olmasında rolü 
olmuş, yaşanmış bir gerçekliktir. 
Bildiğimiz gibi tarihte bütün 
siyasiler bir ittifak sistemi içerisinde 
yer almıştır.1914 yılına baktığımızda 
Türkiye’de de bir ittifak sistemi 
içerisindeydi ve şartlar bir şekilde 
Türkler ve Almanları gizli bir ittifak 
yapmaya zorlamıştır. Bu önemli 
hadiseler Türkiye’nin bir şekilde var 
olmasını, yok olmasını belirlemiş 
olan hadiselerdir.  Sarıkamış Harekâtı 
yapılmaya başlandığı sırada Rusların 
sayılarının; Türklerin sayılarından 
daha az olması dikkatlerden 
kaçmamıştır ancak Ruslar ilginç bir 
şekilde yaşadıkları yerin iklimini 
bildikleri için askerlerini ona göre 
donatmışlar, yiyeceklerini ona göre 
de depolamışlardır. Enver Paşanın 
harekatıyla, Doğudaki çarpışma 
için yüz bin askere yetecek kışlık 
kıyafet göndermek üzere 3 tane 
vapur İstanbul’dan harekete 
geçmiş ama Ruslar bu gemiyi 
batırmışlardır. Sarıkamış dediğimiz 
bu olay felaketin ilk adımıdır 
çünkü ne yazık ki askerlerimiz 
o soğuktan korunamamışlardır. 

Sonuç olarak savaşın kaybedilmiş 
olması Rusların genel taarruzuyla 
sonuçlanan bir durumu meydana 
getirmiştir. 1918’de yapılan Rusların 
ve Almanların antlaşmasında Ruslar 
bütün işgal ettikleri bölgeleri 
boşalttılar ve aynı zamanda 1918’de 
işgal ettikleri Kars Ardahan’ı bize 
bırakıp gitmişlerdir” dedi.
Prof. Dr. Muhittin Eliaçık ise ‘Vefatının 
86. Yıl Dönümünde Mehmet 
Akif Ersoy’ konulu sunumunu 
dinleyicilerle paylaşan Prof. Dr. 
Eliaçık, şunları söyledi:“Mehmet 
Akif Ersoy, çok yönlü bir kişilik 
olan, yüce bir zattır.  27 Aralık’ta 
vefat etmiştir. Ölüm aynı zamanda 
yeniden dirilmedir, tıpkı hilal gibi… 
Hilal bittiği yerden tekrar başlar. 
Yani hilalden çıkaracağımız çok 
büyük bir ders var ve Mehmet Akif 
de bir hilal eridir. Mehmet Akif, 
dürüst, hayatında bütün emeklerini 
vatanı ve milleti için seferber 
etmiş, bir söz ve gönül eri; umutları 
yeşerten bir vatan ve iman neferidir 
denilebilir. O söz sultanı, bir şair 
olarak şiir sanatını vatanı üzerinden 
göstererek söz kıvılcımlarının bir 
zaferde ne kadar etkili olduğunu 
göstermiştir. Savaş sadece silahlarla 
yapılmadığı gibi sözle de yapılır. O 
da bir söz silahı askeridir denilebilir. 
O umutsuzluk küllerinden daima 
zafer kıvılcımları çıkartan bir 
neferdir. Koca bir devletin Anadolu 
Coğrafyasına sıkışıp kaldığı ve onu 
da kaybetmekte olduğu bir sırada bu 
şiir kıvılcımıyla ortaya çıkan destani 
direnişin özetini ortaya koymuştur. 
Mehmet Akif’in cenazesinde, dini 
bir merasim yapılmadan önce tüm 
gençler hançerlerini patlatırcasına 
İstiklal Marşını söylemişlerdir”
Program, Prof. Dr. Adnan 
Karaismailğlu’nun konuşmacılara 
Teşekkür Sertifikası takdimi ile ve 
toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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