
Kamu ve özel sektör ile çok sayıda proje bazlı çalışmaya imza atan ve önemli çıktılar 
elde eden Üniversitemiz, 11. Kalkınma Planı öncelikli alanları başta olmak üzere ülkemize, 
bölgemize katkı sağlayacak alanlarda proje üretmek isteyen öğrenci, akademisyen, sivil 
toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini hibe desteği konusunda ülkemizin önde gelen 
kurum temsilcileriyle 1. Proje Yönetimi Çalıştayı’nda buluşturdu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Rektör Yardımcılarımız  
Prof. Dr. Mehmet Başalan ve  
Prof. Dr. Erol Yılmaz, Genel 
Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Şevket 
Evci ile birlikte 1. UNİKOP Öğrenci 
Kalite Buluşması kapsamında 
Üniversitemize konuk olan  
öğrencilerle gala yemeğinde bir 
araya geldi.

1.UNİKOP Öğrenci Kalite Buluşması, Üniversitemiz 
Ev Sahipliğinde Yapıldı.
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Kamu ve özel sektör ile çok 
sayıda proje bazlı çalışmaya 
imza atan ve önemli çıktılar 
elde eden Üniversitemiz, 11. 
Kalkınma Planı öncelikli alanları 
başta olmak üzere ülkemize, 
bölgemize katkı sağlayacak 
alanlarda proje üretmek 
isteyen öğrenci, akademisyen, 
sivil toplum kuruluşları ve 
özel sektör temsilcilerini 
hibe desteği konusunda 
ülkemizin önde gelen kurum 
temsilcileriyle 1. Proje Yönetimi 
Çalıştayı’nda buluşturdu.

Proje hazırlama konusunda 
bilgilendirme ve eğitimlerin 
yer aldığı, iki gün sürecek 
olan çalıştayın açılış törenine 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Başalan, Üniversitemiz 
Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü 
ve Proje Yönetimi Çalıştayı 
Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay 
Şimşek, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Eğitim Araştırma ve 
Koordinasyon Genel Müdür 
Yardımcısı Erkan Şamiloğlu, 
TÜBİTAK Araştırma Destek 
Programları Başkanlığı (ARDEB) 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr.  
Cengiz Arıcı, TÜBİTAK Teknoloji 
ve Yenilik Destek Programları 
Başkanlığı (TEYDEB) Başkan 
Yardımcısı Dr. Alp Eren 
Yurtseven, Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) Girişimcilik Dairesi 
Başkanı Ali Urhan, İçişleri 
Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler 
Genel Müdürlüğü Proje Destek 
Dairesi Başkanı Mehmet 
Fatih Günay, Türk Tarih 
Kurumu Bilimsel Çalışmalar 
Koordinasyon Dairesi Daire 
Başkanı  Ömer Orhan, Ahiler 
Kalkınma Program Yönetim 
Birim Başkanı  Gökhan Gömcü, 
Kırıkkale Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Aydın, öğrencilerimiz, 
akademik ve idari personelimiz, 
sivil toplum kuruluşları ve özel 
sektör temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başlayan program, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet 
Başalan ve  Üniversitemiz 
Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü 
Proje Yönetimi Çalıştayı 
Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay 
Şimşek’in açılış konuşmaları 
ile devam etti. Rektörümüz 
Prof. Dr. Ersan Aslan başta 

olmak üzere Üniversitemiz 
tarafından birincisi düzenlenen 
Proje Yönetimi Çalıştayı’nın 
düzenlenmesinde emeği 
geçenlere ve katılımcılara 
teşekkür ederek sözlerine 
başlayan Üniversitemiz 
Teknoloji Transfer Ofisi 
Müdürü ve Proje Yönetimi 
Çalıştayı Koordinatörü Doç. Dr. 
Tuncay Şimşek, “Bizler katma 
değeri olan yüksek teknolojili 
ürünler geliştirmek,  AR-GE ve 
inovasyona gereken önemi 
vermek zorundayız. Bunun 
yolu da  farklı sektörler ile 
yürütülebilecek işbirlikleri 
ve nitelikli AR-GE projeleri 
hazırlamaktan geçmektedir. 
Bu projeler sonunda üretilen 
bilimsel yayınların, patentlerin, 
faydalı model, tasarım ve 
marka gibi değerlerin, gelişmiş 
ülkelerin kalkınmalarına 
etkilerini hepimiz yakından 
takip etmekteyiz. Bizler bu 
çalıştayı organize ederken, 
hem Kırıkkale’nin  hem de 
Kırıkkale Üniversitesi’nin 
proje yönetim farkındalığına 
katkıda bulunmayı amaçladık. 
Bunun yanı sıra firmaların, 
akademisyenlerin, öğrencilerin 
ve yerel anlamda tüm tarafların 
hibe sağlayıcı kuruluşlara 
yönelik proje hazırlamasını,  bu 
kurumları tanımasını ve aynı 
zamanda nitelikli proje başvuru 
sayısını  artırmasını amaçladık. 
Kamu kaynaklarının en etkili 
biçimde kullanılmasını sağlayan 
ulusal nitelikli kuruluşların 
beklentileri  aynı zamanda 
ülkemizin gelecek dönemdeki 
vizyonuna da projeksiyon sun  
sorunların neler olduğunun 
tespitine katkı sağlarken,  
aynı zamanda proje yönetim 
ilkelerinin temeli olan kamu 
kaynaklarının efektif bir şekilde 
kullanılmasını da beraberinde 
getirmektedir. Ülkemizde 
proje yönetim süreçlerinin 
yoğun bir şekilde tartışılacağı 
bu çalıştayda  nitelikli çıktıların 
oluşmasını ve hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum” 
dedi.  

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Rektör Yardımcılarımız  
Prof. Dr. Mehmet Başalan 
ve  Prof. Dr. Erol Yılmaz, 
Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. 
Üyesi Şevket Evci ile birlikte 
1. UNİKOP Öğrenci Kalite 

Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Proje Yönetimi Çalıştayı Açılış 
Töreni ile Başladı
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Buluşması kapsamında Üniversitemize 
konuk olan öğrencilerle gala 
yemeğinde bir araya geldi.
Üniversitemiz Konukevi’ndeki gala 
yemeğine YÖKAK Öğrenci Komisyonu 
Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. 
Üyesi Gonca Uludağ, Üniversitemiz 
Kalite Koordinatör Yardımcıları Öğr. 
Gör. Nursal Koca ve  Öğr. Gör. Adem 
Pehlivanlı, Üniversitemiz Kalite ve 
Geliştirme Topluluğu Başkanı Erva 
Eser, UNİKOP’a üye üniversitelerden 
kalite koordinatörlük personeli ile 
kalite topluluğu üyesi öğrenciler 
katıldı.

8 il 13 üniversiteden katılımın 
gerçekleştiği 1. UNİKOP Öğrenci 
Kalite Buluşmasına  ev sahipliği 
yapmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan, öğrencilere 
tarihimizden ve günümüzden başarı 
örnekleri vererek yakın geleceğin 
Büyük Türkiye’sinin inşasında 
gençlerin önemli sorumlulukları 
olduğunu ifade etti. Misafir                                                                   
öğrencilerimize medeniyetimizin 
dünya medeniyetine katkılarını 
örnekleriyle anlatan Rektörümüz 
Prof. Dr. Ersan Aslan,  yakın geleceğin 
Büyük Türkiye’si için yüksek teknolojili 
ürünler üretmenin önemine değindi. 
Öğrencilere geçmişteki başarılarımızı 
günümüzde de yapabilecek gücümüz 
olduğunu, farklı bilim disiplinlerinde 
örnek alabilecekleri Cezeri, Farabi, İbni 

Sina, Ali Kuşçu, Meryem el Usturlabi, 
Harezmi, Halil İnalcık, Aziz Sancar, 
Burçin Mutlu Pakdil gibi birçok 
bilim insanımız olduğunu  belirten 
Rektörümüz, “Endülüs’te uçma 
fikrini ilk olarak hayata geçiren bizim 
medeniyetimizden İbni Firnas isimli 
bir bilim insanıdır. 1925 yılında Vecihi 
Hürkuş ilk uçağı yapmış ve uçmuştur. 
1452 yılında 2 kilometre mesafeye 
yarım ton ağırlığında gülle atabilen 
Şahi topunu yaptığımızı görüyoruz. 
Şu anda çok şükür Atak helikopteri, 
Gökbey  ticari helikopteri, Fırtına obüsü, 
yakın savunma sistemleri, Hürkuş, 
Aksungur, Akıncı, Göktürk 2 uydusu, 
sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz 
ile birçok teknolojik ürünlerimizi 
birileri istemese de yapıyoruz. Bu 
örneklerin  hiçbirisinin düşüncede ve 
uygulamada teknolojik olmadığını 
söyleyemeyiz. Bu teknolojileri 
üreten insanlar, sizin şu anda içinde 
bulunduğunuz gibi üniversitelerde 
eğitim görmüş bilim insanlarından 
oluşuyor. 2018 yılında vefat eden 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamız, 
medeniyetimizin insanlarının batı 
toplumu karşısında eziklik kompleksi 
içinde bulunduklarını ve 94 yıllık 
ömrünün neredeyse 80 yılında bu 
komplekse son vermek için çalıştığını  
ifade ediyor.  Fuat Hocamızın 5 
ciltlik İslam’da Bilim ve Teknik adlı 
eserinin bir cildinin 100 sayfasını dahi 
okusanız bize unutturulmuş olan 

850 yılın özetini, medeniyetimizin 
dünya medeniyetine ne denli büyük 
katkılar sağlamış olduğunun özetini 
görürsünüz. Biz öyle bir medeniyetiz 
ki hem bilim insanları yetiştirmiş hem 
de bilim yuvaları olan üniversiteler, 
araştırma kurumları kurmuşuz. Aynı 
zamanda dönemin ihtiyaçlarına cevap 
veren teknolojik ürünler ürettik” dedi.

Yakın geleceğin Büyük 
Türkiye’sinin mimarı olacak gençlere 
öğrencilik vazifesini en iyi şekilde 
yerine getirmekle kalmayıp, 
ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri  
yakından takip etmelerini tavsiye 
eden  Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, “Sevgili gençler, sizlerin insan 
olarak sorumluluklarınız, topluma 
ve ülkemize karşı sorumluluklarınız 
ile mesleki sorumluluklarınız var. 
Bu sorumluluklarınızın gerektirdiği 
vazifeleri layıkı ile yerine getirmelisiniz. 
Şu an Türkiye üniversitelerinde sizin 
gibi milyonlarca arkadaşınız var. 
Bölümlerinize göre baktığımızda 
yarıştığınız binlerce insan var. 
Mezuniyet sonrasında iyi bir iş sahibi 
olmanın yolu burada iyi bir birikim 
yapmanızı, iyi bir ortalama ile mezun 
olmanızı gerektiriyor. Geleceğin bilim 
ve teknolojisine kendinizi hazırlayın. 
Hazır olmak demek o teknolojiyi 
yönetmek ve ülkemize katkı 
sağlayacak yüksek teknolojili ürünler 
yapabilmektir. Gelecek planlarınızı 
şimdiden yapmazsanız sıradan 

insanlar olursunuz. Gelecekle ilgili 
hayaliniz olmadığı sürece ömrümüzü 
bir şey üretmeden geçirirsiniz. Plansız 
ve programsız olarak bir başarıya 
ulaşmanın ve sürdürmenin imkanı yok. 
Planlar yaparak farklılık oluşturmanız 
lazım. 2053 ve 2071 hedeflerimizde 
görüldüğü gibi gelecekte de 
teknolojik ürünler üretmeye devam 
edeceğiz. Sonuç olarak geleceğimizin 
emaneti siz değerli gençlerden 
isteğimiz milli ve evrensel olarak 
yetişen, geçmişinin farkında olan, 
geleceği başkaları tarafından 
şekillendirilmeyen, yenilikçi ve ileri 
teknoloji ürünler üreten, tasarım ve 
Ar-Ge’yi bir hayat tarzı haline getirmiş, 
dünyanın aranan elemanlarından olan 
lider gençler olmanızdır. Bizim tüm 
çabamız memleketimizi daha ileri 
seviyeye götürmektir. Yakın geleceğin 
Büyük Türkiye’sinin mimarları siz 
olacaksınız.  Mimarı olabilmeniz için 
geçmişi bileceksiniz, bugünü zaten 
görüyorsunuz, gelecekle de ilgili 
mutlaka hayalleriniz olsun. İnşaallah 
biz de devlet ve millet olarak geleceğe 
güvenle bakacağız” dedi.

Rektörümüz, öğrencilere Prof. 
Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı tarafından 
hazırlanan ve bastırılan “Fuat Sezgin 
ile Bilimler Tarihine Yolculuk” isimli 
kitabı hediye etti ve öğrencilerle 
fotoğraf çektirdi.

Rektörümüz ÜNİKOP Bölgesi Öğrencilerimizle Geleceğin 
Büyük Türkiye’sini konuştu
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1.UNİKOP Öğrenci Kalite 
Buluşması, Üniversitemiz 
Ev Sahipliğinde Yapıldı.

‘Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölgesi Üniversiteler Birliği 
1.UNİKOP Öğrenci Kalite 
Buluşması, 17-18 Kasım 2022 
tarihlerinde Üniversitemiz 
ev sahipliğinde yapıldı. 
Etkinliğin Mavi Salon’da 
yapılan açılış törenine 
Yükseköğretim Kalite Kurulu 
(YÖKAK) Başkanı Prof. 
Dr. Muhsin Kar,  UNİKOP 
Dönem Başkanı Konya 
Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Ersan Aslan, Yozgat Bozok 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkan 
Vekili Murat Karakoyunlu,  
Kalite Yönetim Temsilcisi 
ve Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Mehmet Başalan, 
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Erol Yılmaz, Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Recep Çiçek, Genel 
Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi 
Şevket Evci, YÖKAK Genel 
Sekreteri Mehmet Yılmaz, 

YÖKAK Öğrenci Komisyonu 
Akademik Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Gonca 
Uludağ, Üniversitemiz Kalite 
Koordinatör Yardımcıları 
Öğr. Gör. Nursal Koca ve  
Öğr. Gör. Adem Pehlivanlı, 
Üniversitemiz Kalite ve 
Geliştirme Topluluğu 
Başkanı Erva Eser, UNİKOP’a 
üye üniversitelerden kalite 
koordinatörlük personeli 
ile kalite topluluğu üyesi 
öğrenciler, akademik 
ve idari personelimiz, 
öğrencilerimiz katıldı.        

Saygı Duruşu ve İstiklal 

Marşı  ile başlayan program, 
KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkan Vekili Murat 
Karakoyunlu, Yozgat Bozok 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, Rektörümüz 
Prof. Dr. Ersan Aslan, UNİKOP 
Dönem Başkanı Konya 
Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’in 
konuşmaları ve YÖKAK 
Başkanı    Prof. Dr. Muhsin 
Kar’ın, “Yükseköğretim 
Kalite Güvencesi”  konulu 
sunumu ile devam etti.

“Yapmış Olduğumuz 
En Önemli Faaliyetlerden 

Birisi Öğrenci Kalite 
Buluşması Olacaktır”

KOP olarak yapmış 
oldukları çalışmalarda 
akademik destek alma 
gereği duyduklarını ifade 
eden KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkan Vekili Murat 
Karakoyunlu “Bölgeler arası 
kalkınmayı artırmak, bölgeler 
arası eşitsizlikleri gidererek 
denge sağlamaya çalışan KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi,  8 il ve 
89 ilçeye hizmet etmek üzere 
faaliyetlerini yürütmektedir.
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Temel amacı bölgedeki 
kamu kurumlarının ihtiyacı 
olan projelere yardımcı olmak, 
bölgenin taleplerine cevap 
vermek olan KOP idaresi, bütün 
faaliyetlerinde akademinin 
bölge kalkınmasına ilişkin 
yönlendirmelerine İhtiyaç 
duymaktadır. Akademik 
desteği bölgesel kalkınmaya 
yansıtmak amacıyla yapmış 
olduğumuz çalışmaların 
en önemlisi 8 ilimizdeki 13 
üniversitenin katılımıyla kurulan 
UNİKOP Birliği’dir. Bu anlamda 

KOP İdaresi bölgede yapmış 
olduğu projelere akademik 
anlamda destek vermektedir. 
Yapmış olduğumuz en önemli 
faaliyetlerden birisi de bugün 
ilkini gerçekleştireceğimiz ve 
önümüzdeki yıllarda  kırsalın 
kalkınmasına, gelişmesine 
destek verecek olan Öğrenci 
Kalite Buluşması olacaktır. 
Etkinliğimizin gelecekteki 
faaliyetlerimize de katkı 
sağlamasını umut ederek 
hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum” dedi.

Kalite sürecinde 
öğrencilerin önemli bir 
rolü olduğunu söyleyen 
Yozgat Bozok Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, konuşmasında 
“Bence üniversite, akademia 
denilince akla gelen ilk kavram 
kalitedir. Çünkü akademia 
dediğimiz bu kurumlar 
bilginin güncellendiği, 
bilginin teknolojiye 
dönüştüğü, teknolojinin 
sanayiciyle buluşturulduğu 
kurumlardır. Bir taraftan 
eğitim öğretim süreçlerini 
yürüterek  geleceğin meslek 
sahiplerini yetiştirirken, 
bir taraftan da bilgiyi 
üreten, bilgiyi teknoloji ile 
buluşturma hedefi olan ihtisas 
ve araştırma üniversiteleri 
gibi üniversitelerden 

bahsediyoruz. Başta eğitim-
öğretim kalitesi olmak 
üzere, özellikle bilimsel 
çalışmalarda kalite ve 
nitelik, üniversitelerimizin 
uluslararası arenada 
görünürlüğünün en önemli  
unsurunu ve ana eksenini 
oluşturmaktadır. Bu ülkenin 
yarınları olan değerli gençler, 
sizlerden beklentimiz eğitim-
öğretim süreçlerinin iyi bir 
şekilde sürdürülmesinde 
kendi haklarınız çerçevesinde 
sorgulayıcı, araştırıcı olmanız 
ve sonuç itibariyle de mezun 
olduğunuzda her açıdan 
donanımlı olmanızdır. 
Öğrencilerin kalite süreçlerine 
dahil edilmesi çok anlamlı 
ve önemlidir. Bu açıdan 
toplantının en azından 
öğrencilerimizin kalite 

süreçlerine bakış açılarını ve 
düşüncelerini anlamaya vesile 
olacağını düşünüyorum “ dedi. 
“Şehrimizin İleri Gelenlerine 
ve Kırıkkale Halkına Özel 
Olarak Teşekkür Ederim.            
“UNİKOP’un  kurulduğundan 
bu yana Türkiye’nin gelecek 
hedefleri ve bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesi açısından 
tam odak noktada yer alan 
bir birlik olduğunu belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, “UNİKOP, geçmiş 
yıllardaki faaliyetlerinde hem 
ilgili sektörlerin gelişmesine 
hem de öğrencilerimizin 
bireysel niteliklerini 
geliştirmesine yönelik olarak 
büyük hizmetler yaptı. Üye 
üniversitelerin yönetimi ve 
UNİKOP ekibi çok güzel bir 
sinerji oluşturdular.  Alanda 

ve uygulama noktasında çok 
önemli bir katkı sundular. 
Bundan dolayı çok mutluyum. 
Takıma sonradan katılan bir 
üye olarak biz de elimizden 
gelen çabayı göstermeye    
çalışıyoruz. Bundan dolayı 
takımımızı oluşturan Kırıkkale 
Üniversitesinin akademik 
ve idari personeline, 
öğrencilerimize çok teşekkür 
ediyorum. Şehrimizin ileri 
gelenlerine ve Kırıkkale 
halkına özel olarak teşekkür 
ederim. Kalite kavramı 
olmazsa olmaz bir husustur. 
Kalite, güncel bir kavram gibi 
görünse de 1502 yılında Bursa 
Belediyesi için hazırlanan 
dünyanın ilk kalite standardı 
Kanunname-i İhtisabı-ı 
Bursa’da gördüğümüz 
gibi aslında bizim devlet 

geleneğimizden gelen ve 
tüm sektörlerin damarlarına 
sirayet eden bir kavramdır. 
Biz de Kırıkkale Üniversitesi 
olarak YÖKAK Başkanı Prof. 
Dr. Muhsin Kar’ın liderliğinde 
yükseköğretimde yapılan 
çalışmalara  bu gibi etkinliklerle 
katkı sağlamaya devam 
edeceğiz. Değerli gençler, 
hocalarınız sizlerin akademik 
eğitim-öğretimin yanı sıra 
sosyal anlamda da belli bir 
kalite standardına ulaşmanız 
için gayret gösteriyorlar. 
UNİKOP bünyesinde yer alan 
üniversitelerin akademik ve 
idari personelleriyle birlikte 
bu gayreti göstermeye devam 
edeceğiz. Tüm katılımcılara, 
organizasyonda emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

 “Öğrencilerin Kalite Süreçlerine Dahil Edilmesi Çok Anlamlı ve Önemlidir”

UNİKOP Dönem Başkanı 
Konya Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri 
Çelik, “UNİKOP sayesinde 
üniversiteler arasında pek 
çok konuda birlikte hareket 
etme kültürü ve farkındalığı 
oluşturulduğunu ifade 
ederek, “Konya Teknik 
Üniversitesi olarak dönem 
başkanlığı süresince sizlerin 
destekleriyle birbirimize 
katkı sağlamaya çalıştık ve 
katkı sağlamaya devam 
ediyoruz. Bugün ise Kırıkkale 
Üniversitesi tarafından 
düzenlenen 1.UNİKOP 
Öğrenci Kalite Buluşması 
etkinliğinde bir aradayız. 
Kurumsal kaliteye ulaşmak 
günümüz işletmelerinde 
olduğu gibi Üniversitelerin 
de öncelikleri arasındadır.  
Kaliteyi bir bütün şeklinde 
ele alarak kurumsal 
unsurları içine politikalar, 
düzenlemeler ve uygulamalar 
geliştirmeyi, bunları yazılı 
dokümanlara dönüştürmeyi, 
kurumsal değerlendirme 
ve denetimleri yazılanlara 

göre gerçekleştirmek 
gerekmektedir. Programların 
yürütülmesinde öğrenci 
merkezli öğrenme, 
değerlendirme ve planlama 
uygulamaları mevcuttur. 
1. UNİKOP Öğrenci Kalite 
Buluşması etkinliğini 
organize eden Kırıkkale 
Üniversitesi Rektörlüğüne, 
Kalite Koordinatörlüğüne, 
katılım sağlayan öğrenci 
topluluklarına ve emeği 
geçen herkese teşekkür 
ederim” dedi.

 “Öğrencilerin Kaliteli 
Eğitimi Talep Eder Olması 
Kalite Güvence Sisteminin 
İşleyişi Açısından Önem Arz 
Ediyor”

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. 
Muhsin Kar, “Yükseköğretim 
Kalite Güvencesi”  konulu 
bir sunum yaptı. Etkinlikte 
bulunmaktan memnuniyet 
duyduğunu belirten ve emeği 
geçenlere teşekkür eden  Prof. 
Dr. Muhsin Kar, sunumunda 
kalite güvencesinin önemi, 
kalite algısı, Yükseköğretimde 
kalite güvencesi ve amacı, 

YÖKAK ve kalite güvencesinin 
çerçevesi, akreditasyon 
uygulaması konu başlıkları 
çerçevesinde örnekler vererek 
kalite güvencesi hakkında 
bilgi verdi. Açılış töreninin 
ardından program, KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkan 
Vekili Murat Karakoyunlu’nun 
“Kalite Kültürünün 
Y a y g ı n l a ş t ı r ı l m a s ı n d a 
KOP Proje  Örnekleri”, 
Üniversitemiz Kalite 
Koordinatör Yardımcısı 
Öğr. Gör. Nursal Koca’nın 
“Kırıkkale Üniversitesi Kalite 
Süreçlerinin Gelişimi”, 
YÖKAK Öğrenci Komisyonu 
Akademik Koordinatörü Dr. 
Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’ın  
“Yükseköğretimde Kalite 
Güvencesinin Önemli 
Bir Paydaşı: Öğrenci”,   
Üniversitemiz Kalite ve 
Geliştirme Topluluğu 
Başkanı Erva Eser’in “Kalite 
Güvence Sisteminde 
Öğrenci Topluluklarının 
Rolü” konulu konuşmaları ve 
“Önlisans, lisans ve lisansüstü 
Öğrencilerinin Kalitesine 
Katkısı” paneli ile devam etti.

 “Kurumsal Kaliteye Ulaşmak Üniversitelerin de Öncelikleri Arasındadır”
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Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Rektörümüzü 
Ziyaret Etti

Programın ikinci günü 
Üniversitemiz Kalite ve 
Geliştirme Topluluğu 
Başkanı Erva Eser’in 
“UNİKOP Üniversiteleri            
Öğrencilerinin    İşbirliğindeki 
Yeri ve Önemi” konuşması 
ile başladı.
 “Kırıkkale Üniversitesi 
Öğrencileri Perspektifinden 
Kalite Süreçleri ve 
Öğrencilere Etkileri” ve 
“UNİKOP Üniversitelerinde 
Öne Çıkan Alanlar ve Kalite           
Güvence Sistemleri”   
panellerinin ardından 
düzenlenen sertifika töreni 
ve Silah Müzesi gezisi ile 

program sona erdi.
 Panellerde UNİKOP 
Üniversiteleri öğrencileri 
üniversitelerindeki kalite 
çalışmaları hakkında bilgi 
verdi ve fikir alışverişinde 
bulundu. Sertifikalarını 
Üniversitemiz Kalite 
Yönetim Temsilcisi ve 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Başalan ile YÖKAK 
Öğrenci Komisyonu 
Akademik Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Gonca 
Uludağ’dan alan katılımcılar 
günün anısına hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.

  Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 
Rektörümüzü Ziyaret Etti

Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  
Yeniden atanması dolayısıyla Rektörümüzü tebrik 
eden Halil Öztürk, Rektörümüze çalışmalarında 
başarılar diledi.

Üniversitemizde yapılan çalışmalar, yeni dönem 
plan ve hedefleri hakkında Halil Öztürk’e bilgi 
veren Rektörümüz, nazik ziyaretleri dolayısıyla Halil 
Öztürk’e teşekkür etti.
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Törende konuşma yapan 
Rektör Yardımcımız ve 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekan Vekili    Prof. Dr. Me-
hmet Başalan,  “21.Yüzyıl 
Tasarımında Sanat & Bil-
im Projesinin katılımcılara 
önemli bilgi ve tecrübeler 
kazandıracak bir proje old-
uğunu belirterek, “Kırıkkale 
Üniversitesi olarak araştır-
ma-geliştirme, uluslarar-
asılaşma, toplumsal katkı 
alanlarında hizmet vermeye 
çalışıyoruz.
  İlimizdeki, ülkemizdeki ve 
dünyanın coğrafyalarında-
ki paydaşlarımızla projeler 

hazırlıyoruz ve yürütüyoruz. 
Bu proje de 21. Yüzyıl 
Tasarımında Sanat ve Bil-
im adı altında TÜBİTAK’ın 
4005 olarak kodladığı bilim 
ve toplum programına baş-
vurusu yapılmış bir projedir. 
Projenin hazırlanmasında 
ve yürütülmesinde titizlikle 
çalışan Dr. Öğr. Üyesi Hüda 
Sayın Yücel’e teşekkür edi-
yorum. Oğlum bu sabah 
bana Bitcoin’de ciddi bir 
düşüş yaşandığını ancak 
Bitcoin’i tasarlayanların çok 
para kazandığını söyledi. 
Bu örneği sanatçılarımızın 
bilimle, finansmanla bütün-

leştirdiği çalışmalarıyla  
önemli derecede maddi ve 
manevi kazanç elde ede-
bileceklerini belirtmek için 
verdim. Bu nedenle bu pro-
jenin içeriğinin çok değerli 
olduğunu düşünüyor ve 
tüm projelere model ol-
masını temenni ediyoruz. 
TÜBİTAK’ın projelerini takip 
ediyorum. Projelerin hazır-
lanmasında ve yürütülm-
esinde ciddi emekler ve 
kaynaklar harcanıyor. 
Ülkemizin insan kaynağını 
yetiştirmek için buralar-
dayız. Burada eğitim alacak 
arkadaşlarımız, biraz daha 

genç yaşta olan bireyleri 
yetiştiriyorsunuz. Bizler ise 
üniversitede biraz daha il-
eri yaştaki bireyleri yetiştiri-
yoruz. Bu nedenle kutsal bir 
işin parçası olduğumuzu 

düşünüyorum. Atölye 
çalışmalarından üst düzey-
de faydalanmanızı, buradan 
çok iyi bir donanım ve yet-
kinlikle ayrılmanızı ümit 
ediyorum.

Çağımızda sanatın diğer 
disiplinlerle etkileşim içinde 
olduğunu belirten Dr. Öğr. 
Üyesi Hüda Sayın Yücel, 
konuşmasının devamın-
da “Gelecek neslin şekil-
lenmesinde,  geleneksel 
eğitim modelleri yanı sıra 
bilgi yönetimi, soyut akıl 
yürütme, kişisel yaşam ve 
kariyer yeterliliklerinin öne-
mi artmaktadır. İş dünyas-
ında, sanat, teknoloji ve bil-
imde yeni görsellik algısının 
oluştuğu ve disiplinler arası 
sınırların ortadan kalktığı 
görülmektedir. “Yıldızlara-

rası” isimli filmde bilimsel 
olgular sanatla anlatılırk-
en, “Tatlı Su” ve “Yedinci 
Kıta” adlı İstanbul Sanat 
Bienallerinde bilim insan-
larının çizimlerinin sanat 
eserleri olarak sergilenmesi 
bu düşüncenin önemli bir 
işareti olarak görülebilir. 
Çağımız  21. yüzyıl beceri 
ve yeterliliklerinin değerli 
olduğu bir yüzyıldır. Sanat 
yoluyla eğitim, bu yüzyıl-
da öne çıkmıştır. Sanatın 
doğasından dolayı; diğer 
disiplinlerle etkileşimi, 
özgün ve yenilikçi bakış 

açısı, sınırsız yaratıcılık, 
duyarlılık, estetik beğeni, 
sürdürebilirlik ve sanatsal 
düşünme esnekliği daha 
da önem kazanmıştır. Bu 
açıdan, bu projede, bilim 
ve sanat merkezi öğret-
menlerinin sanat ve san-
atın diğer disiplinlerle et-
kileşimleri yoluyla 21. yüzyıl 
becerilerinin gelişimlerinin 
desteklenmesi amaçlan-
mıştır. Bu amaç doğrul-
tusunda, sanat ve sanatın 
etkileşimde olduğu diğer 
alanlarda, yenilikçi ve 
yaratıcı bakış açısıyla et-

kileşimli eğitimler tasarlan-
mış ve çağının gerektirdiği 
kişisel yeterliklere sahip 
rol model akademisyen, 
sanatçı, bilim insanı eğit-
imciler ile öğretmenler bir 

araya getirilmiştir. Verimli 
ve keyifli bir proje eğitim 
süreci geçirmemiz dileğiyle, 
yeniden hoş geldiniz” şek-
linde konuştu.

21.Yüzyıl Tasarımında Sanat & Bilim Projesi, Açılış Töreni ile Başladı
Üniversitemizin yürütücü kurum, Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hüda Sayın Yücel’in proje yürütücüsü olduğu 21.Yüzyıl Tasarımında 
Sanat & Bilim Projesi (21st Century’s Design ARTSCİENCE)  Kırıkkale Öğretmenevinde yapılan açılış töreni ile başladı.

TÜBİTAK, Üniversitemiz ve 
Güzel Sanatlar Fakültem-
iz, Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde yer alan Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü, 
Yenilik ve Eğitim Teknolo-
jileri Genel Müdürlüğü,  
Eğitim Teknolojileri ve 
Beceri Geliştirme Daire 
Başkanlığı Dijital Becerileri 
Geliştirme Koordinatörlüğü 
ile Kırıkkale İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün destekçisi 
olduğu proje ile sanat ve 
sanatın diğer disiplinlerle 
etkileşimleri yoluyla Bilim 
ve Sanat Merkezi öğretmen-
lerine 21. yüzyıl becerileri 
konusunda farkındalık ka-
zandırmak ve gelişimlerinin 
desteklenmesi amaçlanıyor. 
Sanat ve bilim dallarının 
farklı disiplinlerini bir araya 

getiren, 8 gün boyunca uz-
man isimler rehberliğinde 
teorik bilgilerin atölye 
çalışmalarıyla uygulamaya 
konulacağı projenin açılış 
törenine  Rektör Yardım-
cımız ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Mehmet Başalan, Dekan 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi  
Şuayyip Yücel, Aile ve Sosy-
al Hizmetler İl Müdür Vekili 
Rukiye Eryılmaz, 21.Yüzyıl 
Tasarımında Sanat & Bilim 
Projesi Yürütücüsü Dr. Öğr. 
Üyesi Hüda Sayın Yücel, 
farklı üniversitelerden ve 
kurumlardan 18 eğitmen, 
19 farklı ilde görev yapan 
24 Bilim ve Sanat Merkezi 
öğretmeni ile öğrenciler-
imiz ve idari personelim-
iz katıldı. Programın açılış 
konuşmasını yapan  Proje 

Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi 
Hüda Sayın Yücel, “TÜBİTAK 
4005  Bilim ve Toplum, Ye-
nilikçi Eğitim Uygulamaları 
Destek Programı kapsamın-
da hibe almış ve Kırıkkale 
Üniversitesinin yürütücü 
kurum olduğu 21.Yüzyıl 
Tasarımında Sanat & Bilim 
(ARTSCİENCE) Proje Açılışı-
na hepiniz hoş geldiniz. 
21.Yüzyıl Tasarımında Sanat 
& Bilim (ARTSCİENCE) Pro-
jesi, Kırıkkale’de, TÜBİTAK 
Bilim ve Toplum 4000’li 
Projeler 2022 Yılı 1. döne-
minde desteklenen tek pro-
je olma özelliğine sahiptir. 
Yürütücülüğünü yaptığım 
bu projede, biri yurtdışı ol-
mak üzere 11 farklı üniver-
siteden akademisyen, 
devlet tiyatroları genel 
müdürlüğünden bir uzman, 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 2 
yetkili olmak üzere toplam-
da 18 eğitmen, Bilim ve 
Sanat Merkezinde görevli  
3 Rehber öğretmen, Sağlık  
Bakanlığından 1 hemşire, 
olmak üzere toplamda 22 
kişi görev almıştır. Özel Eğit-
im ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü desteği-
yle, proje eğitiminde 19 
farklı ilden 8 farklı branştan 
24 Bilim ve Sanat Merke-
zi öğretmeni 12-19 Kasım 
2022 tarihleri arasında 8 gün 
boyunca Kırıkkale Öğretme-
nevinde, proje kapsamında 
misafir edilecektir” dedi.

“Sanat Yoluyla Eğitim, Bu Yüzyılda Öne Çıkmıştır”

“Tüm Projelere Model Olmasını Temenni Ediyoruz”
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Üniversitemizde Şili Büyükelçisi Gülcan Akoğuz ve Uruguay Büyükelçisi 
Hüseyin Müftüoğlu Adına Hatıra Ağacı Dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandır-
ma Günü kapsamın-
da Üniversitemizde Şili 
Büyükelçisi Gülcan Akoğuz 
ve Uruguay Büyükelçisi 
Hüseyin Müftüoğlu adına 
hatıra ağacı dikildi. 

Ağaç dikme etkinliğine 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Erol Yılmaz ve 
idari personelimiz katıldı. 
Elbirliğiyle ağaçların dikil-
mesinin ardından günün 
anısına fotoğraf çektirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Er-
san Aslan, Üniversitemizin 
Avrupa, Asya ve Afrika’da 
bulunan ülkelerin farklı ku-

rumlarıyla akademik, sosyal 
ve kültürel alanlarda işbir-
likleri yaptığını, geçtiğimiz 
günlerde yapılan Güney 
Amerika ziyaretinin de ul-
uslararasılaşma hedefimize 
kayda değer katkıları old-
uğunu ifade etti.

Rektörümüz, “Üniversitem-
izin, Prof. Dr. Fuat Sezgin 
İslam Bilimler Tarihi Araştır-
maları Vakfı (İBTAV) Başkanı 
Mecit Çetinkaya, Mütevelli 
Heyet Üyesi Necmeddin 
Bilal Erdoğan ve beraber-
indeki heyetle Arjantin, 
Şili ve Uruguay’da yaptığı 
işbirliği görüşmelerine, 
konferanslara ve pro-
tokol imza törenlerine Şili 

Büyükelçisi Gülcan Akoğuz 
ve Uruguay Büyükelçisi 
Hüseyin Müftüoğlu’nun 
önemli yardımları olmuş-
tur. Ülkemizi, ülkelerine ve 
kendilerine yakın gören, 
Üniversitemizle ve ülkem-
izdeki kurumlarla proje 
bazlı yakın ilişkiler kurmak 
isteyen  insanlarla bizleri 
buluşturdukları, uzun vad-
ede önemli çıktılar elde 
edeceğimize inandığım 
işbirliği çalışmalarımıza 
kıymetli destekleri için Gül-
can Akoğuz ve Hüseyin 
Müftüoğlu’na teşekkür ma-
hiyetinde bu ağaçları diktik. 
Çalışmalarında kendilerine 
başarılar diliyorum” dedi.

Projede emeği geçenlere, 
Milli Eğitim Bakanlığı içer-
isindeki paydaşlarımıza, 
ülkemizin değişik yerl-
erinden şehrimize teşrif 
eden eğiticilere, programa 
katılan Bilim Sanat Merkezi 
öğretmenlerimize teşek-
kür ediyorum ve saygılar 
sunuyorum” dedi.
Konuşmaların ardından 
program, Prof. Dr. Kemal 
Yürümezoğlu’nun, “21. 
Yüzyıl Tasarımında-Eğit-
iminde Neden Bilim ve 

Sanat’ın Bütünleşmesi 
Önemli?” paneli ve Prof. 
Dr. Serap Emir’in “21. Yüzyıl 
Tasarımında Özel Yetenekli-
lerde Sanat Eğitiminin Öne-
mi” paneli ile devam etti.
21.Yüzyıl Tasarımında Sanat 
& Bilim Projesi kapsamında 
19 Kasım’a kadar Üniver-
sitemiz Güzel Sanatlar 
Ses Stüdyosu ve Kırıkkale 
Öğretmenevinde Renk: 
Fizik & Matematik, Kim Hak-
lı?, Yıldızları Düşünüyorum,  
Üst Düzey Düşünme Bec-

erileri ile Okuduğunu Anla-
ma Becerilerinin Geliştiril-
mesi, Gizli Kahramanlar, 
Müzik Teknolojisi: Müzik 
Üretiminde Aranje, Kayıt, 
Mix ve Mastering, Yeni Ne-
sil Kitap Tasarımı, Tasarım 
Odaklı Düşünme, Maker-
space-Yaratıcı Sanat ve 
Tasarım, Scenic Art (Re-
alizasyon), Dijital Çizim 
Uygulamalarıyla Sanatsal 
Düşünme ve Çoklu Medya 
Becerisi konulu eğitim ve 
atölye çalışmaları yapılacak.
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Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, Rektörümüzü 
Ziyaret Etti

     Üniversitemizde İç Tetkikler Başarıyla Tamamlandı

Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, Rektörümüzü Ziyaret Etti. Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, Rektörümüze Prof. 
Dr. Ersan Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeniden atanması dolayısıyla Rektörümüzü tebrik eden Doç. Dr. Halil Özşavlı, 
Rektörümüze çalışmalarında başarılar diledi ve “Ermeni Terörizmi: Tehdit, Taktil, Tedhiş”, “Ermeni Yetimleri” ve  “Önce İsyan Sonra 
Göç ve İskan” adlı kitaplarını hediye etti. Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Doç. Dr. Halil Özşavlı’ya ziyaretleri dolayısıyla teşekkür 
ederek “Fuat Sezgin ile Bilimler Tarihine Yolculuk” adlı kitabı hediye etti.

Üniversitemiz TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yöne-
tim Sistemi ve TS ISO 
10002 Müşteri Memn-
uniyeti Kalite Standartları 
Prosedürleri gerekler-
inden biri olan iç tetkik 
tamamlandı.
 
İç tetkikler, kalite yöne-
tim sistemi çalışmaları 
kapsamında yer almakta 
olan 44 birimde, iç tet-
kik görevlileri tarafından 
7-11 Kasım 2022 tari-
hleri arasında iç tetkik 
planına uygun olarak 
gerçekleştirildi.

Birim yöneticileri ile 
yapılan açılış toplantısı 
ile başlayan tetkiklerde 
iç tetkik soru listesi kul-
lanılarak yapılan çalışma-
lar tetkik edildi.  Birim 
çalışanlarının kaliteye 
ve kalite kültürüne 
bakışı, kalite doküman-
tasyonun birimde kul-
lanımı, iş akışlarına uy-
gun hizmet verilmesi gibi 

konularda sorulan soru-
lara verilen cevaplarda 
birimde gerçekleştirilen 
faaliyetlerin kalite stan-
dartlarına uygunluğu iç 
tetkik raporu kullanılarak 
raporlandı.

Üniversitemiz yönetimine 
iç tetkik planı kapsamın-
da yapılan ziyarette Rek-
törümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, kalite kültürünün 
yaygınlaşmasının kalite 
yönetim sistemi standart-
larının yerine getirilmesi 
ile mümkün olduğunu 
belirterek, iç tetkiklerin 
TSE tarafından yapılan 
dış tetkikler için gerek-
li hazırlıkların yapılması 
açısından önemli old-
uğunu söyledi.

Birimlerin kendi iç 
d e ğ e r l e n d i r m e l e r i n i 
gerçekleştirmeye yarayan 
tetkik işlemi eksiklikleri 
fark etme ve iyileştirme 
konusunda önemli bir rol 
oynuyor.
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Milli Ağaçlandırma Günü Kapsamında 500 Çam Fidanı
 Toprakla Buluştu

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla saat 11:11’de 
tüm Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Üniversitemizde de fidan dikim etkinliği yapıldı.  
  

  Merkez         Kampüsümüzde 
yapılan fidan dikme et-
kinliğine Genel Sekret-
erimiz Dr. Öğr. Üyesi 
Şevket Evci, akademik 
ve idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.
Renkli görüntülere sah-
ne olan etkinlikte 500 
çam fidanı toprakla bu-
luştu.

 Üniversitemiz içe-
risinde doğaya ve çev-
reye katkı sağlayan 
bir değer bırakmanın 
sevincini yaşayan 
katılımcılar, yardımlaş-
ma içerisinde diktikleri 
fidanların yanında 
fotoğraf çektirdiler.
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Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Atatürk Anıtına Çelenk Sunma 
Töreni’ne Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün ölümünün 
84.  yıl dönümü münaseb-
etiyle ilimizde düzenlenen 
Atatürk Anıtına Çelenk 
Sunma Töreni’ne ve ora-
toryo gösterisine katıldı.
Cumhuriyet ve Demokra-
si Meydanında yapılan 
Atatürk Anıtına Çelenk 
Sunma Törenine,  Vali 
Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırık-
kale Milletvekili Ahmet 
Önal, Garnizon Komu-
tanı Tuğgeneral Meh-
met Ali Durmuş, Belediye 
Başkanı Mehmet Saygılı, 
Rektörümüz Prof.Dr.Er-
san Aslan, il protokolü ve 
vatandaşlarımız katıldı.

 Törende Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Meh-
met Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından Atatürk 
Anıtına çelenk sunuldu.
  Saat 09:05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okun-

ması ile gönderde bulunan bayrağımız yarıya indirildi.
Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki törenin ardından Rektörümüz ve 
il protokolü Kültür Merkezi’ndeki Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 
tarafından sahnelenen ‘Mustafa Kemaller Ölmez’ adlı oratoryo gösterisini
 izledi.

Kasım 2022 Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler 11



  Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Mehmet Başalan 
ve Yapı İşleri Daire Başkanı 
Makbule Hümeyra Ünlü ile 
birlikte kampüsümüzdeki 
rekreasyon alanlarını gezerek 

incelemelerde bulundu.
  Rekreasyon alanlarında 

yapılan düzenleme ve 
yenileme çalışmaları ile 
peyzaj çalışmaları hakkında 
Yapı İşleri Daire Başkanı 
Makbule Hümeyra Ünlü’den 

bilgi alan Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan, Kırıkkale 
MYO gölet alanı çevresindeki 
öğrencilerimizle sohbet etti, 
taleplerini dinledi ve sorularını 
cevapladı. 

Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci 
Genel Sekreter Vekili Olarak 

Atandı

  Rekreasyon Alanlarını Gezen Rektörümüz, Öğrencilerimizin 
Taleplerini Dinledi

Üniversitemiz Genel 
Sekreter Vekilliğine, Delice 
MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Şevket Evci atandı.

Yeni görevini Dr. Öğr. 
Üyesi Şevket Evci’ye 
tebliğ eden Rektörümüz, 

çalışmalarında Dr. Öğr. Üyesi 
Şevket Evci’ye başarılar 
diledi. 

Ziyarette Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Başalan da hazır 
bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, Rektörümüzü 

Ziyaret Etti
Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 
İsmail Sezgin Rektörümüz Prof. Dr.Ersan Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.
İbrahim Keskin ve İsmail Sezgin, Rektörümüzü tebrik ederek ve yeni dönem 
çalışmalarında başarılar diledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, nazik ziyaretleri dolayısıyla Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim Keskin ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin’e 
teşekkür etti.
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Bakü’de “İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi” 
Konulu Uluslararası Sempozyum Düzenlendi

Üniversitemiz İslami İl-
imler Fakültesi, Kırıkkale 
Üniversitesi İslam Ülkeleri 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile Azerbaycan İl-
ahiyat Enstitüsü ve Azer-
baycan Manevi Değerl-
erin Tebliği Fondu’nun 
ortak girişimiyle Bakü’de 
“İslam Medeniyetinde 
Birlikte Yaşama Tecrü-
besi” konulu uluslararası 
sempozyum düzenlendi.
Çağdaş dünyada İslam Me-
deniyetinde birlikte yaşa-
ma tecrübesinin yeniden 
ele alınmasına ve çok yönlü 
değerlendirilmesine yöne-
lik Rektörlüğümüz katkısıy-
la düzenlenen uluslararası 
sempozyuma İslami İlim-
ler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mevlüt Erten, Dekan 

Yardımcısı Doç. Dr. Âdem 
Yıldırım, İslam Tarihi ve 
Sanatları Bölüm Başkanı ve 
İslam Ülkeleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Zekeriya Akman, 
Kırıkkale İmam Hatip Me-
zunları ve Mensupları 
derneği Başkanı Ahmet 
Seçilmişoğlu,akademik ve 
idari personelimiz,öğren-
cilerimiz katıldı .
Açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Azerbaycan 
İlahiyat Enstitü rektörü Doç. 
Dr. Agil Şirinov, modern 
dünyada bir arada yaşama 
çerçevesinde ortaya çıkan 
sorunların ana etkenler-
inden birinin ulusal, ırksal 
ve dini düzeylerde artan 
ayrımcılık olduğuna dikkat 
çekti. Sempozyumun İslam 

kültüründe bir arada yaşa-
ma tecrübesinin araştırıl-
m a s ı n a 
çok önem-
li katkılar 
s a ğ l a y a -
cağını if-
ade etti.
M a n e v i 
Değer ler -
in Tebliği 
F o n d u 
m ü d ü r ü 
M e h m a n 
İsmayılov, 
İ s l a m ’ ı n 
ana kay-
n a k -
l a r ı n d a n 
ö r n e k l e r 
getirerek bir arada yaşama 
konusuna değindi. Özellikle 
son birkaç yüzyılda dinimiz-

in ve kültürümüzün adının 
terörizm, aşırılık, radikalizm 

gibi kavramlarla birlikte 
anılmaya başlandığını i-
fade eden İsmayılov, aksine 

Müslüman dünyanın farklı 
din ve kültürlerle bir arada 

yaşama tecrübesi konu-
sunda zengin bir hafızaya 
sahip olduğunu dile getirdi.

Kırıkkale Üniversitesi İsla-
mi İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mevlüt Erten, İslam 
medeniyetinin, tarihte bir-
likte yaşamanın usulünü, 
hukukunu ve modelini en 
güzel şekilde ortaya koy-
muş bir medeniyet olduğu-
na dikkat çekti. Genelde 
bütün insanların özelde 
de Müslümanların kendi 
aralarında birlikte yaşama 
tecrübesinin ilk örnekler-
ini Kur’an’da, uygulamasını      
ise     Hz. Peygamber ve 
Raşid Halifeler döneminde 
görüldüğünü, bu örnekleri 
esas alan Müslümanların 
ise, birlikte yaşamayla ilgili 
tarihte eşi benzeri görül-

memiş, güzel uygulamalar, 
örnekler ortaya koyduğunu 
ifade eden Erten, “İslam 
Medeniyetinde Birlikte 
Yaşama Tecrübesi” konulu 
uluslararası sempozyumun 
organizatörü olmaktan 
özellikle gurur duyduğunu 
belirterek, önümüzdeki yıl 
sempozyumun Türkiye’de 
düzenlenmesini önerdi. 
Sempozyumda 14 farklı 
ülkeden 83 bildiri sunuldu 
ve 10 farklı oturumda ve 
2 gün süren sempozyum-
da farklı konular tartışıldı.  
Sempozyum Azerbaycan ve 
Bakü’nün tarihi ve kültürel 
alanlarının gezilmesinin ar-
dından sona erdi.

  Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Rektörümüzü Ziyaret Etti

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Rektörümüz 
Prof. Dr.Ersan Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yeniden atanması sebebiyle Rektörümüzü tebrik 
eden Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Rektörümüze 
çalışmalarında başarılar diledi.

Üniversitemizde yapılan çalışmalar, plan ve hedeflerimiz 
hakkında Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu’na bilgi veren 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, ziyaretleri dolayısıyla 
Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu’na teşekkür 
etti.
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Genel Sekreterlik göre-
vini Dr. Öğr. Üyesi Şevket 
Evci’ye devreden Prof. Dr. 
Metin Arslan için Üniversi-
temiz   Senato Toplantısın-

da veda töreni yapıldı. 
Törene Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Mehmet Başalan ve Prof. Dr. 

Erol Yılmaz, Genel Sekret-
erimiz Dr. Öğr. Üyesi Şevket 
Evci, Prof. Dr. Metin Arslan 
ve senato üyeleri katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan,  Prof. Dr. Metin Ars-
lan’a 3 yıllık görev süresi 
boyunca yaptığı çalışma-
ları ve Üniversitemize kat-
kıları dolayısıyla teşekkür 
ederek ‘Fuat Sezgin ile 
Bilimler Tarihine Yolcu-

luk’ adlı eseri hediye etti.
Rektör Yardımcılarımız, 
Genel Sekreterimiz ve 
senato üyelerimiz de 
emek ve katkıları için 
Prof. Dr. Metin Arslan’a 
teşekkür etti ve çalışma-
larında başarılar diledi.

Prof. Dr. Metin Aslan, neza-
ketleri ve samimi temen-
nileri için Rektörümüze, 
Rektör Yardımcılarımıza, 
Genel Sekreterimize ve 
senato üyelerine şükran-
larını sunarak çalışma-
larında başarılar diledi.
Toplantıda ayrı-
ca Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan, 
12. Kalkınma Planı Özel İh-

tisas Komisyonu ile Çalış-
ma Grubu katılımcı adayı 
olan öğretim elemanlarımız  
Prof. Dr. Hasan Yaylı, Dr. 
Öğr. Üyesi Bora Özars-
lan, Arş. Gör. Meryem Yıl-
maztok, Arş. Gör. Fatma 
Duygu Arslan, Öğr. Gör. 
Hasan Kaya ve Öğr. Gör. 
Yasin Can Gönültaş’a kat-
kılarından dolayı teşek-
kür ederek hediye verdi. 
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Prof. Dr. Metin Arslan için Veda Töreni Yapıldı

“Mesleki Tecrübeler Sempozyumu”
Üniversitemiz Türk Hukuk 
Topluluğu tarafından 
“Mesleki Tecrübeler Sem-
pozyumu” konulu program 
düzenlendi. Avukat Kemal 
Koranel ve Avukat İsmet 
Özgün Baykal’ın konuk 
olarak katıldığı programa 
Üniversitemiz akademik ve 
idari personeli ile öğrencil-
erimiz katıldı. Programın 
açılış konuşmasını Doç. Dr. 
Aziz Serkan Aslan yaptı. Doç. 
Dr. Aslan, “Bu toplantının 
en önemli amaçlarından 
birisi çoğunuz birkaç yıl 
sonra buradan mezun ol-
acaksınız. Kiminiz avukat-
lık mesleğini; kiminiz de 
hukukla alakalı meslekleri 
seçeceksiniz ama genel 

olarak çoğunuz avukatlık 
mesleğini yapacaksınız. 
İşte tam da bu noktada 
bu meslekle ilgili mezun 
olan arkadaşlarınızdan şu 
yakarışları biz duyuyoruz: 
‘Anlatılan teorik dersler-
le uygulamaya başladık-
tan sonra biz bazı şeylerin 
biz birebir örtüşmediğini 
gördük’ gibi.Bu serzenişler-
inizde haklısınız çünkü teori 
olmadan uygulama olmuy-
or; uygulamayı bilmeden 
de teorinin bir anlamı 
kalmıyor. Dolayısıyla sizleri 
bu konuda tamamlamak 
için özellikle uygulamayı 
en iyi bilen duayen avukat-
larımızı buraya davet ettik” 
şeklinde konuştu.

S e m p o z y u m d a 
Avukat Kemal Ko-
ranel ve Avukat İs-
met Özgün Baykal 
ise hem mesleki 
tecrübeler inden 
hem de avukatlık 

mesleğinin dünü 
bugünü ve yarınları 
hakkında konuştu.
S e m p o z y u m 
sonunda konuklara 
plaketleri takdim 
edildi.



Üniversitemiz Mavi Sa-
lon’da “Teknofest Yarışma-
larına Başvuru Konulu 
Atölye Çalışması” konulu 
etkinlik düzenlendi. Öğren-
cilerimizin Teknofest hak-
kında detaylı olarak bilgi 
edindiği, başvuru aşama-
larını uygulamalı olarak 
gördüğü etkinliğe Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Erol 
Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı 
Esra Dilek Keskin, Tıp Fakül-
tesi Başhekimi Prof. Dr. Tur-
gut Deniz, Meslek Yükse-
kokulları  Koordinatörü ve 
Kırıkkale MYO Müdürü Doç. 
Dr. Özgür Selvi, Hacılar Hü-
seyin Aytemiz MYO Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Er, 
Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Arş. Gör. Emrah 
Kantaroğlu, akademik ve 
idari personelimiz ile öğren-
cilerimiz katıldı.
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Erol Yılmaz ve Hacılar 
Hüseyin Aytemiz MYO 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali 
Osman Er’in açılış konuşma-
ları ile başlayan etkinlik, 

Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Arş. Gör. Emrah 
Kantaroğlu’nun 
“Teknofest Yarışmaları-
na Başvuru Konulu Atölye 
Çalışması” ile devam etti. 
Teknofest’in,  gelişmenin 
adeta sembol kavram-
larından birisi olduğunu 
belirten Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Erol Yılmaz, “Genç 
bir oluşum olmasının yanı 
sıra bizzat bu ülkenin yarın-
larını kuracak gençler ile 
birlikte yürüyen bir oluşum 
olması da anlamında da 
çok heyecan verici. Dün-
ya büyük bir teknolojik 
dönüşüm içerisinde. Savun-
ma şehri olarak savunma 
sanayi alanında öndeyiz 
ama savunma sanayi de 
çok hızlı bir şekilde değişi-
yor. Dünya savaş tarihine 
giren büyük değişiklikler 
yaşıyoruz. Sadece savunma 
sanayinde değil örneğin tıp 
alanında da robotlarla, akıllı 
sistemlerle çalışan uygu-
lamalar görmeye başladık. 
Sizlerde de coşkuya neden 

olacak, bu coşkunun içine 
dahil edecek yakın ge-
leceğin Büyük Türkiye’sini 
kurma noktasında aktör-
ler olmanızı sağlayacak 
heyecanlı bir oluşumdan 
bahsediyoruz. Bu anlamda 
Teknofest yarışmasını hem 
ülke olarak hem de üniver-
site olarak çok önemsi-
yoruz. Bugün yapacağımız 
çalışma sizler için gelecek 
adına çok önemli. Bu-
radan mutlaka Teknofest’e 
katılacak gruplar olacağı-
na inanıyorum. Üniversite 
yönetimi olarak bütün Te-
knofest takımlarının proje 
ekiplerine sonuna kadar her 
türlü desteği vereceğimize 
dair huzurunuzda söz ver-
iyorum. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” dedi.
Teknofest’in ülkemiz adına 
önemli bir etkinlik olduğunu 
ifade eden Hacılar Hüseyin 
Aytemiz MYO Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Ali Osman Er, 
“Bu sene Teknofest’e ailem-
le birlikte gittim ve orada-
ki coşkuyu görünce işin 
boyutunun farklı ve büyük 
olduğunu anladım. Yer-
li ve milli ifadelerini sık sık 
duyuyoruz, kullanıyoruz 
ancak kullandığımız tele-
fonlar, otomobiller, tıbbi ci-
hazlar, asansörler, yürüyen 
merdivenler vs. çoğunun 
yabancı firmalar tarafından 
üretildiğini görüyoruz. Bilim 
için bilimden ziyade ülkem-
iz için neler yapabileceğimi-
zi düşünmeliyiz. Bizim 
Teknofest yarışmasına katıl-
mamız, havasını solumamız, 
o muhteşem atmosfer içer-
isinde sunum yapma he-
defimizin olması gerekiyor. 
Bunun için hocalarımıza 
çok iş düşüyor. Teknofest’i 
öncelikli olarak bizim 
vizyonumuza almamız 
lazım. Sonra da öğrencil-
erimize rehberlik etmem-
iz gerekiyor.  Zor bir şey 
değil sadece hedefi koyup 
yürümek gerekiyor. Belli 
teknolojik ürünleri ürete-
bilmek de farklı disiplinlerin 
bir arada çalışması ile müm-
kün oluyor. Bu nedenle 
yarışma ekiplerini hızlı bir 

şekilde oluşturmamız gere-
kiyor. Emrah Hocam bizlere 
bu süreci uygulamalı olarak 
anlatacak. Geldiğiniz için 
teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.
Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Arş. Gör. Em-
rah Kantaroğlu, Te-
knofest’te yarışmaların nasıl 
gerçekleştiği ve yarışma 
kategorileri hakkında bilgi 
vererek proje başvurusunu 
uygulamalı olarak göster-
di. Teknofest’e katılmanın 
kariyere etkisini yaşanmış 
örneklerle anlatan Arş. Gör. 
Emrah Kantaroğlu, başvu-
ru aşaması ve sonrasında 
dikkat edilmesi gereken 
hususları da öğrencileri-
mizle paylaştı.

Arş. Gör. Emrah Kantaroğlu, 
konuşmasında “Dünyanın 
en büyük teknoloji festiva-
li olan Teknofest, eşi ben-
zeri olmayan bir yarışma. 
2018’den bu yana yapılan 
Teknofest’te birçok yarışa 
başvurdum ve birçok yarışa 
gittim. Bu yıl 41 ana yarış-
ma 102 alt kategoriden 
oluşacak. İlkokul öğrencil-
erinin dahi yarışmaya katıl-
ması ülkemiz adına büyük 
bir potansiyel anlamına 
geliyor. Bu sene 30 milyon 
TL malzeme desteği veri-
lecek. Finalist takımlara ul-
aşım ve konaklama desteği 
de sağlanıyor. Yarışlarda 
derece elde etmeniz maddi 
imkandan ziyade tanınırlık 
sağlar. Bu sene 30 Nisan ile 
6 Mayıs tarihleri arasında 
Teknofest gerçekleştirilecek 
ancak yarışlar Mart ayın-
da olacak. Başvurular 20 
Kasım’da bitiyor” dedi.

Etkinlik sonunda  Meslek 
Yüksekokulları  Koordi-
natörü ve Kırıkkale MYO 
Müdürü Doç. Dr. Özgür 
Selvi ve Hacılar Hüseyin 
Aytemiz MYO Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Ali Osman Er, 
konuşmacılara ve katılım-
cılara teşekkür ettiler.

Teknofest Yarışmalarına Başvuru Öğrencilerimize Uygulamalı 
Olarak Anlatıldı
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TÜBİTAK BİDEB Burs ve Proje Destek Programları 
Öğrencilerimize Anlatıldı

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Nurettin Topçu Konferans Salonu’nda 
çevrimiçi olarak TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkan-
lığı (BİDEB)  Burs ve Proje Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı 
yapıldı. TÜBİTAK Uzmanı Melih Güneş’in konuşmacı olarak yer aldığı et-
kinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erman Yükseltürk, akademik ve 
idari personel ile öğrencilerimiz katıldı. 

BİDEB’in tarihçesi, amacı ve destek verdiği alanlar hakkında bilgi veren 
TÜBİTAK Uzmanı Melih Güneş, “Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkan-
lığı,  TÜBİTAK’ın kuruluşuyla beraber kurulan bir birimdir. 1963 yılından bu 
yana bireysel düzeyde burs, eğitim ve araştırma destekleri sağlıyor. BİDEB, 
Türkiye’nin ihtiyacı duyduğu alanlarda bilim insanı yetiştirmesinin önünü 
açmak, çeşitli desteklerle bir yol haritası çizmeyi amaçlamaktadır. Or-
taöğretimden itibaren proje desteklerimiz başlıyor. Bilim olimpiyatları, pro-
je yarışmaları desteklerinin yanı sıra lisans, yüksek lisans, doktora sonrası 
için eğitim ve araştırma bursu desteği de sağlıyoruz. Ulusal ve uluslararası 
düzeyde araştırma hareketliliğini destekleyen programlara da desteğimiz 
var. Ayrıca bilimsel etkinliklere katılım ve düzenleme için çeşitli destekler-
imiz oluyor. Şu anda 49 farklı program ile hizmet veriyoruz. Tabi ki zaman 
içinde program sayısı ihtiyaca göre şekillenip artıp azalabiliyor. Şu anda si-
zlere mevcut bilgileri vereceğim. Zaman içinde ihtiyaca binaen aldığımız 
geri bildirimlerle programın başvuru koşullarını, destek koşullarını, destek 
miktarlarını, destek sürelerini değiştirebiliyoruz” dedi

Melih Güneş, konuşmasının devamında katılımcılara lisans, önlisans, 
lisansüstü, doktora sonrası burs programları ile  bilimsel etkinlik düzen-
leme ve bilimsel etkinliklere katılma destekleri hakkında detaylı olarak 
bilgi verdi. Programlara başvuru koşullarını, başvuru sürecini ve son-
rasını da anlatan Melih Güneş, konuşmasının ardından katılımcıların 
sorularını cevapladı.
Etkinlik sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erman Yükseltürk, 
TÜBİTAK Uzmanı Melih Güneş’e BİDEB ve destekleri hakkında 
öğrencilerimize ve akademik personelimize verdiği önemli bilgiler 
dolayısıyla teşekkürlerini iletti. 
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Kırıkkale’nin Aksakallıları 
Rektörümüzü Ziyaret Etti

Kırıkkale’de yaptıkları hayır işleri ve yardımseverli-
likleriyle tanınan Hasan Bekdemir, Yusuf Uyar, Me-
hmet Avşar, Kemal Gözüyukarı ve Dursun Kunter,  
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan’a hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu.

Kırıkkale’nin Aksakallıları, Rektörümüzü yeniden atan-
ması dolayısıyla tebrik ederek çalışmalarında başarılar 
diledi. 
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“Hukukta Hafıza Teknikleri” Etkinliği

Üniversitemiz Düşün-
sel Hukuk Topluluğu 
tarafından “Hukuk-
ta Hafıza Teknikleri” 
konulu etkinlik düzen-
lendi.  Konuşmacı olar-
ak yazar Özal Duran’ın 
katıldığı etkinliğe akade-
mik ve idari personel 
ile öğrenciler katıldı.
 Hafıza teknikleri, bilgiyi 
hafızaya yerleştirme ve 
gerekli olduğunda bilgiyi 
çağırma, öğrenme stilleri, 
program yapma metot-
ları, motivasyon, hukuk 
mesleklerine ilişkin bilg-
ilendirme konularına 
değinen Özal Duran, “Tür-

kiye’nin yirmi farklı ilinde 
seminerler yaptık. Bu sem-
inerlerin konusu özellikle 
hakimlik sınavlarına nasıl 
hazırlanılırdı. Bu yıl farklı 
seminerle üniversiteye 
gitmeyi planladım çünkü 
öğrencilerden gelen talep 
şuydu: ‘Hakimlik sınavı-
na nasıl hazırlanacağım 
konusunda birçok bilgi 
edindim ve bunları nasıl 
kullanacağım konusunda 
zorlanıyorum ayrıca bilgi-
yi hafızamda tutma nok-
tasında zorlanıyorum’ Bu 
nedenle semineri hafıza 
teknikleri ile hukuk an-
lamında bir seminere 

dönüştürmek istedim. Bu 
yıl düzenlediğim sem-
inerin dördüncüsünü 
sizin üniversitenizde 
düzenliyorum” dedi.
Özal Duran, “Öğrenmeye 
veya ezberlemeye şu 
soruları sorarak başlayın:
 Çalışacağımız konunun 
uzunluğu ne kadar?
 Ne kadar zam-
anımız var? Test sınavı 
mı klasik sınav mı? 
Gibi soruları ce-
vaplamamız gerek-
mektedir” dedi.
Etkinlik sonunda Özal Du-
ran’a plaket takdim edildi.



Üniversitemizden, Siber Suçlara Yönelik Farkındalık Paneli

Üniversitemizden, Siber 
Suçlara Yönelik Farkındalık 
Paneli Üniversitemiz 
Bağımlılıkla Mücadele 
Öğrenci Topluluğu 
tarafından, Siber Suçlara 
Yönelik Farkındalık 
Paneli düzenlendi.  
Moderatörlüğünü Sağlık 
Bilimleri Fakültesinden Prof. 
Dr. Hande Şahin’in yaptığı 
panelin konuşmacıları, 
Üniversitemiz Meslek 
Y ü k s e k o k u l l a r ı 
Koordinatörü ve Radyo ve 
Televizyon Programcılığı 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Özgür Selvi, Üniversitemiz 
Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümünden 
Dr. Öğretim Üyesi Serkan 
Savaş, Üniversitemiz 
Hukuk Fakültesinden Dr. 
Sibel Can, Kırıkkale Siber 
Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü’nden Seher 
Keren ve Akın Yalavuz’du. 
Üniversitemiz Merkezi 
Dersliklerde gerçekleşen 
panele akademik ve 
idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.
Panelin ilk konuşmacısı Dr. 
Öğretim Üyesi Serkan Savaş, 
“Siber Güvenlik” konulu 
sunumunu dinleyenlerle 
paylaştı. Dr. Öğretim Üyesi 
Savaş, sunumunda siber 
ortam nedir? Siber güvenlik 
nedir? Siber saldırılar, 
kişisel verilerin korunması, 
siber ortamda emniyet, 
siber zorbalık gibi konulara 
değindi.
Üniversitemiz Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümünden Dr. Öğretim 
Üyesi Serkan Savaş, “Siber 
ortam, tüm dünyaya ve uzaya 
yayılmış durumda bulunan 
bilişim sistemlerinden ve 
bunları birbirine bağlayan 
ağlardan oluşan ortamdır. 
Dijital verilerin üretildiği 
teknolojiler iş dünyasında, 
kamusal alanlarda, evde 
ve cepte, kısacası insan 
hayatının her aşamasında 
kullanılır hale gelmiştir. 
Siber ortam, uluslararası 
platformlarda da gündeme 
alınmış ve NATO tarafından 
2016 yılında yeni bir boyut 
olarak tanımlanmıştır. 
Kara, hava, deniz ve uzay 
boyutlarına ek olarak 
tanımlanan siber ortam, 
operasyonel bir alan olarak 
resmiyet kazanmıştır. 
Günümüzde bireyler 
dahi kişisel verilerini siber 
ortamlarda sakladıkları için 
kullanılan teknolojilerin 
emniyetli, güvenilir, 
sürdürülebilir ve aynı 
zamanda da esnek yapıda 
olması gerekmektedir. 
Çünkü artık gerçek 
hayatta karşılaşın pek çok 
suç, siber ortamlarda da 
işlenir hale geldi ve siber 
korsanlar amaçlarına 
ulaşmak için bilgisayar 
ağlarını kullanıyorlar. Siber 
ortamı oluşturan bilişim 
sistemlerinin saldırılardan 
korunması, bu ortamda 
işlenen bilginin gizlilik, 
bütünlük ve erişilebilirliğinin 
güvence altına alınması, 
saldırıların ve siber güvenlik 
olaylarının tespit edilmesi, 

bu tespitlere karşı tepki 
mekanizmalarının devreye 
alınması ve sonrasında 
ise sistemlerin yaşanan 
siber güvenlik olayı 
öncesi durumlarına geri 
döndürülmesidir. Siber 
ortamlar artık gerçek 
hayatın kendisi haline 
gelmiştir ve insanlar 
günün büyük bölümünde 
dijital ortamlarda vakit 
geçirmektedirler. Siber 
korsanlar tarafından özel 
verilerin ele geçirilmesi ve 
kötü amaçla kullanılması, 
önemli çalışmalara zarar 
verilmesi veya çalışmaların 
yok edilmesi, ekonomiye 
büyük maliyetler 
getirecek saldırıların 
gerçekleştirilmesi ve milli 
sırların ele geçirilmesi ya 
da teşhir edilmesi gibi 
birçok siber saldırı her 
geçen gün artarak devam 
etmektedir. Bu siber 
saldırıların önüne geçilmesi 
siber ortam bileşenlerinin 
korunmasını sağlayacaktır. 
Siber saldırılardan 
korunmak için, gizlilik ve 
güvenlik ayarlarınızı kontrol 
edin, güçlü parolalar 
oluşturun ve kimseyle 
paylaşmayın, kaynağı 
bilinmeyen yazılımları 
indirip kurmayın, gerçek 
hayatta yapmadığınızı 
sanalda da yapmayın, tüm 
sosyal ağlarda geçmiş 
paylaşımlarınızı kontrol edin 
ve paylaşılmasının yanlış 
olduğunu düşündüğünüz 
içeriği sosyal medya 
hesabından silin, profilinize 
başkasının gözünden 

bakarak yeniden gözden 
geçirin, doğruluğundan 
emin olmadığınız içeriği 
paylaşmayın. Siber zorbalık 
ise bir kişiye karşı, internet ya 
da cep telefonu kullanılarak 
sürekli bir şekilde 
gerçekleştirilen saldırgan 
davranıştır. Siber zorbalık, 
kırıcı ve alaycı mesajlar 
yoluyla, özel fotoğrafların 
veya videoların yayılması 
yoluyla, fotoğraflar üzerinde 
oynama yapılarak farklı 
algılar yaratılması yoluyla, 
imalı sözler ve dedikodu ile, 
bir olayın seyrini etkilemek 
için yapılan gizli çalışmalar 
yoluyla, ayrımcılık yaparak 
kişileri ötekileştirmek 
yoluyla, tehditler yoluyla 
olmaktadır.” dedi.
“Sosyal Medya ve Suç” 
sunumunu dinleyenlerle 
paylaşan Üniversitemiz 
Meslek Yüksekokulları 
Koordinatörü ve Radyo ve 
Televizyon Programcılığı 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Özgür Selvi, “ sosyal 
medya, kullanıcı tarafından 
içeriklerin oluşturulmasına 
ve alışverişine izin veren, 
web 2.0’nin ideolojik 
ve teknolojik temelleri 
üzerine kurulmuş olan 
internet temelli bir grup 
şeklinde tanımlamaktadır. 
Dünya; internet, sosyal 
medya ve mobil kullanım 
istatistiklerine göre 
Dünya’da 4,57 milyar 
internet kullanıcısı 
bulunmakta, bu 
kullanıcıların 3,96 
milyarı sosyal medyayı 
kullanmaktadır. İnternet 

kullanıcıları Dünya 
nüfusunun %59’unu, sosyal 
medya kullanıcıları ise 
%51’ni oluşturmaktadır” 
şeklinde konuştu.
Bilişim suçlarının ikiye 
ayrıldığını ve sosyal 
medyada işlenen suçlara 
değinen Doç. Dr. Özgür 
Selvi, “Bilişim suçları “bilişim 
sistemleri aracılığıyla 
işlenen suçlar” ve “bilişim 
alanındaki suçlar” olarak 
ikiye ayrılabilir. Birinci 
gruptaki suçlar “klasik” 
ya da “geleneksel” suçlar 
olarak bilinen ancak bir 
bilişim sistemi aracılığı ile 
işlenen suçlardır. İkinci 
gruptaki suçlar ise bilişim 
sistemine hukuka aykırı 
olarak girme, sistemi 
engelleme, bozma, verileri 
yok etme veya değiştirme, 
banka veya kredi kartlarının 
kötüye kullanılması ile 
yasak cihaz veya programlar 
kullanmaktır. Sosyal 
medyada işlenen suçlar 
ise, yetkisiz erişim, sisteme 
müdahale, veriye müdahale 
(değiştirme, bozma, yok 
etme, erişilmez kılma), 
bilişim sistemleri aracılığıyla 
yarar sağlama ve banka 
ve kredi kartlarının kötüye 
kullanımı, şifre kırma, 
hakaret ve tehdit, kişisel 
verilerin hukuka aykırı 
kaydedilmesi ve yayılması, 
özel hayatın gizliliğini ihlali, 
cinsel taciz, müstehcenlik 
ya da çocuk pornografisi 
gibi suçlardır.
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Üniversitemizde 13. Çeviri Çalıştayı Düzenlendi
Üniversitemiz Fen Edebi-
yat Fakültesi, Batı Dilleri 
ve Edebiyatları Bölümü 
tarafından, “Çevirmenler 
Günü 13. Çeviri Çalıştayı” 
düzenlendi.  Her yıl Çevir-
menler Günü münasebetiyle 
düzenlenen Çalıştayın bu yıl 
on üçüncüsü düzenlendi.
   
Çalıştayın çevrimiçi 
konuşmacıları Batı Dilleri 
ve Edebiyatları Bölümü’nün 
eski bölüm başkanı ve şu 
an Ankara Sosyal Bilimler           
Üniversitesi Yabancı Diller 
Fakültesi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. İlhami Sığırcı ve 
Boğaziçi Üniversitesi Çevir-
ibilimi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ebru Diriker’di.
Çalıştayın açılış konuşmasını 
Üniversitemiz Batı Dilleri ve 
Edebiyatları Bölüm   Başkanı 
Doç. Dr. Ziya Tok yaptı. Doç. 
Dr. Tok, “Çeviri Çalıştayının 
ilkini 2014 yılında başlattık. 
Amacımız siz değerli öğren-
cilerimizin alanında uzman 
hocalarımızla bir araya gel-
erek çeviri konusunda bilgil-
erinizi artırmak ve bilgi pay-
laşım sağlamaktır. Bu yıl da 

yine on üçüncüsünü sizlerle 
buluşturmayı amaçladık. 
Çeviri denince en başta ak-
lımıza klasik anlamda bir 
tanım gelir biliyorsunuz ki 
kaynak dilden hedef dile 
herhangi bir sözlü ya da 
yazılı bir içeriği aktarmak 
olarak ifade ediyoruz.
Genel anlamda toplumlar 
arasında iletişimi sağlamak-
tır yani farklı dilleri konuşan 

insanlar arasında iletişimi 
sağlamaktır. Ayrıca çevirin-
in başka bir işlevi daha da 
vardır.  Dillerin gelişmesi ve 
korunmasına katkıda bu-
lunmaktır. Çeviri yapark-
en bir yandan da dilleri 

koruma noktasında katkı 
sağlamak amacıyla daha 
hassas olmamız gerektiğini 
düşünüyorum” şeklinde 
konuştu.

Doç. Dr. Ziya Tok’un ardından 
Prof. Dr. İlhami Sığırcı’nın 
konuşmalarına geçildi. Prof. 
Dr. Sığırcı, “Çeviri Felsefesi: 
Çeviride Anlam ve Yorum-
lama” konulu sunumunu 

dinleyenlerle paylaşırken 
Prof. Dr. Ebru Diriker ise “Tar-
ih Boyunca Çevirmenlik ve 
Çevirmenler” konulu sunu-
munu dinleyenlerle paylaştı. 

Üniversitemiz Hukuk 
Fakültesinden Dr. Sibel 
Can ise siber suçlar ve siber 
suçlarla mücadelede hukuki 
dayanaklara değinerek, 
“Siber suçlar; sanal dünyada 
bilişim sistemleri ve bilişim 
sistem ağları kullanılarak 
işlenen suçları ifade 
etmektedir. Siber suçları 
diğer suçlardan ayıran 
en önemli özellik bilişim 
sistemleri kullanılmadan 
işlenmelerinin mümkün 
olmamasıdır. Bu suçlar 
bilişim sistemleri ve internet 
vasıtasıyla işlenebilen 
suçlardır. Bilişim sistemi 
kullanılarak işlenen bir 
suç, bilişim sistem ağları 
kullanılarak işlenmemişse 
siber suç değildir. Siber 

suçlar mutlaka dijital 
dünyada işlenir ancak dijital 
dünyada işlenen her suç 
siber suç değildir. Avrupa 
Konseyi bünyesinde kabul 
edilen 2001 tarihli Siber 
Suç Budapeşte Sözleşmesi 
1 Temmuz 2004’te 
yürürlüğe girmiş olup bu 
alandaki ilk uluslararası 
antlaşmadır. 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nda 
“bilişim alanında suçlar” 
ve “özel hayata ve hayatın 
gizli alanına karşı suçlar” 
kısmında ve sair mevzuat 
hükümlerinin çeşitli 
bölümlerinde bilişim 
sistemleriyle işlenmesi 
olanaklı olan suç tiplerine 
de belirtilmiştir. 5237 sayılı 
TCK’nın ikinci kitabının 

üçüncü kısmının onuncu 
bölümünde «Bilişim 
Alanında Suçlar» başlığı 
altında düzenlenen 
suçların bilişim sistem 
ağları kullanılarak işlenmesi 
halinde dar anlamda siber 
suç söz konusu olacaktır. 
Bilişim suçları, truva atı, 
bukalemun, yerine geçme, 
mantık bombaları, artık 
depolama, gizli dinleme, 
bilgi aldatmacası, salam 
tekniği, süper darbe, ağ 
solucanları, virüsler, spam 
iletiler, phishing (kimlik avı), 
isimleri verilen yöntemlerle 
işlenmektedir” şeklinde 
konuştu.Kırıkkale Siber 
Suçlarla MücadeleŞube 
M ü d ü r l ü ğ ü ’ n d e n 
Seher Keren ve Akın 

Yalavuz ise “Siber Suç” 
konulu sunumlarını 
dinleyenlerle paylaştılar. 
Yalavuz, “Mağduriyetle 
karşılaşılması durumunda 
yapılabilecekler ve başvuru 
yolları olarak, misilleme 
yapmayın, siber zorbayı 
engelleyin, siber zorbayı 
platforma şikâyet edin, 
mağduriyetinize ait delilleri 
saklayın, mağduriyet 
yaşadığınız konuya ilişkin 
delilleri saklayın, 18 
yaşından büyükseniz şahsen 
Cumhuriyet savcılığına, 
polise ve jandarmaya 
başvurabilirsiniz; 18 
yaşından küçükseniz anne 
veya babanızla birlikte; 
Cumhuriyet savcılığına, 
polise ve jandarmaya 

b a ş v u r a b i l i r s i n i z . 
Dijitalleşen dünya ile 
hayatımıza giren dijital 
okuryazarlık kavramı, 
dijital mecradaki içerik 
ve eylemleri doğru 
anlamak ve yorumlamak 
açısından önemlidir. Bilişim 
teknolojileri kullanıcılarının 
ve bu kullanıma aracılık 
yapan kuruluşların uyması 
gereken kuralları ifade 
eder. Bilişim etiği amacı; 
kullanıcıların dijital ortamı 
daha güvenli kullanmasını 
sağlamak ve ortaya 
çıkabilecek riskleri en aza 
indirmektir” diye konuştu. 
Program sonunda 
panelistlere plaket takdim 
edildi.
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Üniversitemizde Aliya İzzetbegoviç Anma Programı Yapıldı
Üniversitemiz İlahiyat Top-
luluğu,  İslam Ülkeleri Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi 
ve  Kırıkkale İmam Hatip 
Mezunları ve Mensupları 
Derneği işbirliği ile Üniver-
sitemiz Yahya Kemal Kon-
ferans Salonu’nda Aliya 
İzzetbegoviç Anma Prog-
ramı yapıldı.
İslami İlimler Fakülte-
si Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şa-
hin Ahmetoğlu mode-
ratörlüğünde yapılan, 
Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Öğretim Üye-
leri Prof. Dr. Rahman Ademi 
ve Prof. Dr. Mustafa Orçan’ın 
konuşmacı olarak yer al-
dığı programa İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mevlüt Erten, İslam Ülke-
leri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Prof. Dr. Zekeriya Akman,
 Kırıkkale İmam Hatip Mezu-
nları ve Mensupları Derneği 
Başkanı Ahmet Seçilmişoğ-
lu, akademik ve idari per-
sonelimiz, öğrencilerimiz 
katıldı.
Program, İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mevlüt Erten, Prof. Dr. Ze-
keriya Akman ve Ahmet 
Seçilmişoğlu’nun açılış 
konuşmaları ile başladı. 
Sözlerine Aliya İzzetbego-
viç’e Allah’tan rahmet diley-
erek başlayan İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mevlüt Erten, “Bir tefsir soh-
betinde Aliya İzzetbego-
viç’in “Hayat, inanan ve salih 
ameller işleyenler dışında 
hiç kimsenin kazanama-
dığı bir oyundur” sözünü 
alıntıladım. Birçok ayette 
gördüğümüz ve Kur’an’ın 
özü de olan bu söz üzerine 
konuşunca Aliya İzzetbe-
goviç üzerine bir program 
yapmayı düşündük. Bu 
düşüncelerimiz bu alanın 
uzmanı Prof. Dr. Rahman 
Ademi ve Prof. Dr. Mustafa 
Orçan hocalarımıza iletildi. 
Onlar da davetimize icabet 
ettiler. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. Öğrencilerimiz 
içinde Aliya İzzetbegoviç’i 
okumuş olanlar var ama bu 
programla bilgileriniz pe-

kişecek. Hocalarımız lider, 
bilge insan Aliya İzzetbego-
viç hakkında bize ufuk açıcı 
bilgiler verecek. Programın 
hazırlanmasında emeği 
geçenlere, vesile olanlara 
teşekkür ediyorum” dedi.

İslam Ülkeleri Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Prof. Dr. 
Zekeriya Akman, “Üniversi-
temiz bünyesinde kurulan 
İslam Ülkeleri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi olar-
ak İslam ülkelerindeki ilmi 
ve akademik çalışmaları 
takip etmeyi, onlarla ilmi ve 
akademik işbirliği yapmayı, 
İslam ülkelerini tanımayı ve 
tanıtmayı amaçladıklarını 
belirterek, “Müslümanların 
yaşadığı bütün bölgel-
er bizim için İslam ülkesi 
kategorisine giriyor. Bal-
kanlar da bu bağlamda bir 
İslam ülkesidir. Maalesef 
son 200 yılda Balkanlarda-
ki Müslüman kardeşlerimiz 
çeşitli dönemlerde zulüm-
lere, sürgünlere, baskılara 
ve savaşlara maruz kaldılar.  
Bunun son örneği de Bosna 
Savaşıdır. Bosna’da yaşanan 
acı olaylar bizleri derin-
den üzmüştü. Geçmişte 
Balkanları, orada yaşayan 
Müslümanları ziyaret etme 
fırsatı buldum. Orada “in-
ancın nedir?”  diye sor-
ulduğunda “Elhamdülillah 
Türküm” diyorlar. Bu ırki 
bir tabir değil “Elhamdülil-
lah Müslümanım” anlamın-
da bir tabirdir. Dolayısıyla 
bizim buralarla hem inanç 
birliğimiz, hem de duygu 
birliğimiz var. Bu manada 
Bosna’yı anlatacağız ve Bos-
na’daki mücadelenin sem-
bol ismi, örnek şahsiyet Al-
iya İzzetbegoviç’i anacağız. 
Hepiniz programımıza 
hoşgeldiniz” şeklinde 
konuştu.
Programın hazırlanmasında 
emeği geçenlere teşekkürl-
erini ileten Kırıkkale İmam 
Hatip Mezunları ve Men-
supları Derneği Başkanı 
Ahmet Seçilmişoğlu, “Son 
zamanların en önemli bilge 
kişiliği, lideri, dava adamı, 
Aliya İzzetbegoviç’i onu 

tanıyanlardan dinleme ve 
özelliklerini öğrenme fır-
satı bulduğum için kendimi 
şanslı hissediyorum. Aliya 
İzzetbegoviç, bir davaya 
nasıl sahip çıkılması gerek-
tiğini, o dava uğruna nasıl 
dik durulması gerektiğini 
bizlere öğreten bir kişiydi. 
Ben özellikle gençlerden 
ve diğer katılımcılardan  
Aliya İzzetbegoviç’in bu 
özelliğini iyice anlamalarını 
ve özümsemelerini rica edi-
yorum” dedi.
Prof. Dr. Şahin Ahmetoğlu 
moderatörlüğünde  Prof. 
Dr. Rahman Ademi’nin ve 
Prof. Dr. Mustafa Orçan’ın 
konuşmaları ile devam etti.
Bosna Hersek’i ve tarih-
sel süreç içerisinde Bos-
na Hersek’te yaşananları, 
Aliya’yın fikir dünyasının 
oluşmasında etkili olan 
olayları  “Aliya ve Genç-
lik” konulu konuşmasında 
anlatan Prof. Dr. Rahman 
Ademi,  “1878 yılı Boşnaklar 
için olağanüstü zor bir yıldır. 
Bosna, Avrupalı güçler 
tarafından Osmanlı’dan 
zorla alınıyor ve Müslüman-
ların sahip olduğu bütün 
değerler hedef haline get-
iriliyor. Boşnaklar bu trav-
mayı çok zor atlatıyorlar. 
1878’den 1992 yılına kadar 
Bosna Hersek’te ve San-
cak bölgesinde soykırıma 
eşdeğer 10 katliam yaşandı. 
Bu travmaların Aliya İzzet-
begoviç’in üzerinde büyük 
etkisi vardır. Yazdığı  bütün 
kitaplar Müslümanların 
orada sağlıklı bir şekil-
de yaşamaları için gayret 
sarfetmeyi,  dünyaya “biz 
de varız” mesajı vermeyi, 
Müslüman olarak Avrupa’ya 
örnek olabilecek bir sistem 
önermeyi amaçlamaktadır. 
İslam Deklarasyonu ve diğer 
eserlerinde her ne kadar İs-
lam dünyasına hitap ediyor 
görünse de aslında bu bir 
beyanname ve çağrıdır.
 Bu çağrı belki en çok da 
Avrupa’ya yöneliktir. Çünkü 
Avrupa, Müslümanların 
varlığı ile bir türlü barışam-
adı. Son acı tecrübeyi de 
1992-1995 yıllarında Bos-
na’da yaşadık” dedi.
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Aliya İzzetbegoviç’in 15-
17 yaşlarında iken Avru-
pa felsefesini, önemli 
felsefecilerin eserlerinin 
tamamını ve Boşnakçaya 
tercüme edilmiş doğuya 
ait eserleri okuduğunu  
belirten Prof. Dr. Rahman 
Ademi,  “Gençlere iyi bir 
örnek olan Aliya İzzetbego-
viç, partisinin gençlik kol-
ları toplantısında gençler 
abartılı sloganlarla ve sıfat-
larla kendisini tanıttığında 
rahatsız olur ve şöyle der: 
“Gençler, olağanüstü şey-
leri değil lütfen ayağınızın 
yere sağlam bastığı şeyleri 
konuşalım ve düşünelim. 
Zira biz sizin yaşınızda iken 
dünya hakkında fikir sahibi-
ydik. Bu konuda üç önemli 
kanaat geliştirdik. Faşiz-
min biteceği, 20. yüzyılın 
ikinci yarısını önemli dere-
cede etkileyen komüniz-
min biteceği, İslam’ın ya da 
dindarlaşmanın önemli bir 
şekilde insanlığın gündem-
ine geleceği kanaatlerine 
1940’lı yıllarda vardık.”    A-
liya’nın gençlikte gördüğü 
en önemli sorun eleştirel 
düşünememektir. Batının 
bunu yaptığını görünce 
bundan yoksun kaldığımızı 

düşünür. Gençlerimizin 
eleştirel düşünce yeteneği 
kazanması gerektiğini 
ve bunun bir ders olar-
ak Müslüman ülkelerinde 
okutulması gerektiğini 
belirterek, gençliğin heye-
canını doğru şekilde besle-
mek, hayatı algılamaya 
başladıklarından itibaren 
Allah’ın rehberliğinde 
gençliği yönlendirmemiz 
gerektiğini  söyler” şek-
linde konuştu.
Prof. Dr. Mustafa Orçan, 
“Materyalist Çağın Erdemli 
Bilgesi Aliya İzzetbegoviç” 
konulu konuşmasında Ali-
ya İzzetbegoviç’in ailesinin 
geçmişini, düşünür, devlet 
adamı ve komutan olarak 
Aliya İzzetbegoviç’i anlat-
tı.  Prof. Dr. Mustafa Orçan,  
“Doğuyu, batıyı ve İslam’ı 
bilen bir insan olan Aliya 
İzzetbegoviç, olaylara tek 
bir boyuttan bakmaz. Bir 
akademisyen olmaması-
na rağmen kavram ürete-
bilen, akademisyen titizliği 
gösteren bir insandır. Dün-
yada paradigmalara, haya-
ta dair tercihleri olan ide-
olojileri ve dinleri ayırırken 
kendi içerisinde dram, üto-
pya ve gerçek olmak üzere 

üçe ayırır. Dram dediği, bu 
dünyanın boş olduğunu 
önemli olanın öbür dün-
ya olduğunu dikkate alan 
Hristiyanlık anlayışı, bunu 
bazı İslami akımlarda da 
görebiliyoruz. Bir de cen-
neti bu dünyada yaşamak 
isteyen ideolojiler vardır. 
Kapitalizm, marksisizm ve 
Yahudiliği de  buraya ekler. 
Bunun ötesinde ruh ve 
bedenden oluşan insanın, 
maddi ve manevi olarak 
bir bütün olduğunu kabul 

eder. Dolayısıyla diğer iki 
bakış açısı eksiktir ve bizi 
temsil etmez. Bu yaklaşım-
lardan hareketle İslam’ı, 
hayata bütüncül olarak 
bakan bir din olarak kabul 
eder. Aliya’ya göre ideal in-
san, kendi yaratılmışlığının 
farkında olan, ona göre 
hayatını dizayn eden in-
sandır. Bosna Hersek’te Sır-
pların ve Hırvatların da tak-
dirini kazanmış ve verdiği 
güvenle Cumhurbaşkanı 
seçilmiş birisidir” dedi.

Konuşmaların ardından İs-
lami İlimler Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Mevlüt Erten ve 
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Adem Yıldırım’ın Prof. 
Dr. Rahman Ademi’ye ve 
Prof. Dr. Mustafa Orçan’a 
konuşmaları dolayısıyla 
teşekkür ederek plaket ver-
di.
Etkinlik, günün anısına 
fotoğraf çektirilmesi ile 
sona erdi.
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Üniversitemizde “Kırım İşgalinin Kırım Türkleri’ne ve Türkiye’ye Etkileri” 
Konulu Panel Düzenlendi

Üniversitemiz Endüstri 
ve Verimlilik Topluluğu 
ile Kırım Türkleri Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği 
Kırıkkale Şubesi işbirliğiyle 
Şehit Aydın Çopur 
Konferans Salonu’nda “Kırım 
İşgalinin Kırım Türkleri’ne ve 
Türkiye’ye Etkileri” konulu 
panel düzenlendi.

Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Kürşad Türker’in 
m o d e r a t ö r l ü ğ ü n d e 
gerçekleşen, Prof. Dr. Hakan 
Kırımlı, Gazeteci Yazar 
Gönül Şamilkızı ve Dilara 
İbragimova’nın konuşmacı 
olarak yer aldığı panele, 
Ukrayna Büyükelçiliği 
Müsteşarı Denis Zolotaryov, 
Kırım Tatar Milli Meclisi 
(KTMM) Başkan Yardımcısı 
İlmi Ümer, KTMM üyesi Doç. 
Dr. Gayana Yüksel, Yahşihan 
Belediye Başkanı Osman 
Türkyılmaz, Kırım Teşkilatları 
Platformu ve Kırım Gelişim 
Vakfı Başkanı Ümit Şilit, 
Kırım Vakfı Başkanı Tuncer 
Kalkay, Kırım Derneği 
Kırıkkale Şube Başkanı Uğur 
Yaşar Uygun, akademik 
ve idari personelimiz ile 
öğrencilerimiz katıldı.  

Saygı duruşu, İstiklal Marşı 
ve Kırım Tatar Milli Marşı 
Ant Etkenmen ile başlayan 
program, Kırıkkale Kırım 
Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Yaşar Uygun, 
KTMM Üyesi Doç. Dr. 
Gayana Yüksel, KTMM 
BaşkanYardımcısı İlmi 
Ümer, Ukrayna Büyükelçiliği 
Temsilcisi Denis 
Zolotaryov ve Yahşihan 
Belediye Başkanı Osman 
Türkyılmaz’ın konuşmaları 
ile devam etti.

Konuşmaların ardından 
panel moderatörü Prof. Dr. 
Ahmet Kürşad Türker, bir 
Kırım Türkü olarak ailesinin 
soy ağacını ve Kırım’dan 
Türkiye’ye geliş hikayesini 
anlattı.

Panelist gazeteci-yazar 
Gönül Şamilkızı, 2014’te 
Kırım’ın işgaliyle başlayan 

ve Şubat 2022’de savaşla 
devam eden süreci, 
uluslararası hukukun ihlali 
olarak nitelendirdi. 

Şamilkızı, “2014 senesinde 
bizim tanıklık ettiğimiz 
Kırım’ın işgali sürecinde 
Kırım’da hiçbir zaman Rus 
yanlısı bir gösteriye şahitlik 
etmedim. Kırım’ın işgalinin 
sonlanmasına doğru 
orada bulundum ve hiçbir 
zaman sayısı bir kişinin 
üzerine çıkan Rus topluluğu 
görmedim.” dedi.

Yaşanan olaylar sebebiyle 
torunuyla birlikte Kırım’dan 
Türkiye’ye göç etmek 
zorunda kalan Kırım Tatarı 
Dilara İbragimova, ülkemize 
geliş sürecini anlattı “Kırım 
serbest olur da döneriz 
inşallah” dedi.

Kırım ve Ukrayna’nın 
tarihi hakkında bilgi veren 
Prof. Dr. Hakan Kırımlı, 
“Kırım’ın ve Ukrayna’nın 
acıklı hikayesi bundan 240 
yıl önce 1783 senesinde 
başladı. 1783 senesi Kırım 
Tatarlarının istiklalinin, 
Kırım Hanlığının yani 
Osmanlı’daki Türkiye’deki 
Türklerin en yakın akrabası 
olan Kırım Tatarlarının 
istiklalinin kaldırıldığı 
senedir. Rusya tarafından 
işgal edilen Kırım’ın 1783 
yılından bu yana tarihi, 
Kırım Tatarlarını kovma 
tarihidir. Kırım Tatarları, 
Sovyet Rusya döneminde 
18 Mayıs 1944’de bir kişi 
bırakılmaksızın sürüldüler 
ve Sovyet Rusya’nın 
dağılma sürecinde 
vatanlarına dönme sürecini 
başlatabildiler” dedi.

“Ukrayna-Rusya Savaşı” 
ifadesinin doğru olmadığını 
ifade eden Prof. Dr. Hakan 
Kırımlı, “Tamamen tek taraflı 
olarak, zerre kadar haklı 
sebebi olmadan saldırgan 
bir devlet, bağımsız bir 
devlete saldırmaktadır. 
Bunun dışındaki her türlü 
tarif yalandır. Eğer bunu 
bilmezsek Ukrayna-Rusya 
Savaşı olarak adlandırılan, 
aslında hiç de öyle 

olmayan bir olayı iki ülke 
durup dururken savaşıyor 
gibi düşünebilirsiniz. 
Ukrayna’nın zaferi Kırım’ın 
kurtuluşu için yegane 
imkandır. Ukrayna ordusu 
bugün Kırım’a 65 km 
yakınlaştı. İnşaallah bu zafer 
gerçekleşecek” şeklinde 
konuştu. 

Panel,  KTMM Üyesi Doç. Dr. 
Gayana Yüksel ve Kırım Vakfı 
Başkanı Tuncer Kalkay’ın 
Prof. Dr. Hakan Kırımlı’ya ve  
Gönül Şamilkızı’na plaket 
vermesi ve günün anısına 
hatıra fotoğrafı çekilmesi ile 
sona erdi.
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24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 
Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde “Öğretmenler 
Günü” etkinliği düzenlendi. Nurettin Topçu 
Konferans Salonu’nda yapılan etkinliğe Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Erol Yılmaz, Eğitim 
Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Erman Yükseltürk, 
öğrencilerimiz, öğretmenler, akademik ve idari 
personelimiz katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
programın açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Erman Yükseltürk yaptı.

Prof. Dr. Erman Yükseltürk, konuşmasında 
“24 Kasım bizim için öğretmenlik mesleğinin 
değerini anlatmak, anlamak belki de hatırlamak 
için özel bir gündür. Bu özel günde sizler 
için güzel bir program hazırladık. Bizler 
öğretmenlik mesleğinin gereği olarak bir 
mühendisin, bir mimarın yaptığı gibi bir 
işi, bir icadı sergileyemiyoruz. Ama bizim 
öyle özel öyle değerli bir mesleğimiz var ki 
Mevlanaların, Yunus Emrelerin , Hacı Bektaş-ı 
Velilerin,  Mimar Sinanların da bir öğretmen 
olduğunu unutmuyoruz. Alparslanları, Yavuzları, 
Selimleri, Mustafa Kemal Atatürk’ü de bir 
öğretmenin yetiştirdiğini unutmuyoruz. Ben 
de 25 yılımı doldurduğum meslekte çok onurlu 
ve gururluyum. Şöyle geriye dönüp baktığımız 
zaman tekrar bu mesleği seçme şansım olsa 
hiç tereddüt etmem. Yine öğretmenliği, 
eğitmenliği, akademisyenliği seçerim. Çünkü 
biz eğitim öğretimi, geleceği şekillendirmek 
olarak görüyoruz. Sadece bilgi aktarma olarak 
görmüyoruz. İnsanların birbirini sevmesini, farklı 
dalları, farklı olanların güzelliğini görmesini 
öğretiyoruz. Çözüm odaklı bakarak zevkle 
geleceği planlayarak, çok önemli değerli bir 
görevi yerine getiriyoruz. Aslında milletçe 
ulaşmak istediğimiz hedeflerin en önemli yanı, 
en önemli tarafı bence eğitim öğretim tarafı. 
Birkaç sözüm de sevgili gençlere olsun. Her 
öğrencinin içinde öğretmeninin yaktığı bir 
kandil vardır. Bu kandiller çoğu zaman ölünceye 
kadar çocukların yolunu aydınlatır. İnşallah yakın 
zamanda da sizin de böyle öğrencileriniz olur. 
Şunu sakın unutmayın. Bu ülkenin geleceği, 
yarınları sizlersiniz. Özellikle bu ülkenin sevgi, 
saygı ve merhamet elçisi sizsiniz. 24 Kasım 

Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Tekrardan 
hoş geldiniz” dedi.
Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu 
belirten Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erol Yılmaz, 
“Kıymetli mesai arkadaşlarım, geleceğin büyük 
Türkiye’sini inşa edecek, profesörleri yetiştirecek 
olan müstakbel öğretmenler hepiniz hoş 
geldiniz. Bu özel günümüzü içtenlikle tebrik 
ediyorum. Sözlerime başlamadan önce Rektör 
hocamız Prof. Dr. Sayın Ersan Aslan’ın selamlarını 
iletmek istiyorum. Bugün gerçekten çok özel bir 
gün. 365 gün 24 saat hizmet veren, bir toplumu 
inşa eden dolayısıyla toplumların geleceğini, 
ülkelerin geleceğini inşa eden öğretmenleri 
bir günde anmak tam anlamıyla imkansız. 
Bana kalırsa öğretmenlik dünyanın en özel, 
en güzel, en değerli ve en mümtaz mesleğidir. 
Annelik gibi hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir 
meslek. Anneliği kenarda tutarak söyleyecek 
olursam öğretmenlik gerçekten en kıymetli, 
saygı duyulmayı en çok hak eden meslektir. 
Cumhurbaşkanlığından başlayarak bütün 
meslekleri yetiştiren bir meslek olduğu için 
çok kıymetlidir. Sözlerime son verirken, başta 
Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve birkaç gün 
önce teröre kurban verdiğimiz Ayşegül Alkan‘a 
Allahtan rahmet diliyorum, yaşayanları minnetle 
anıyorum. Günümüzü tekrar kutluyorum” dedi.

Program, Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğrencilerimizin müzik dinletisi, Türkçe 
Öğretmenliği öğrencilerimizin şiir dinletisi, Halk 
Dansları Topluluğumuzun halk oyunları gösterisi 
ve mezun öğrencilerimizle yapılan söyleşiyle 
devam etti.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin 
Kuşdemir’in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide 
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Mezunları Yasin 
Poyrazer ve Cengiz Tekcan, öğrencilerimizle 
mesleki tecrübelerini paylaştı ve tavsiyelerde 
bulundu.
2007 yılında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nden 
mezun olan Yahşihan Bayraktepe İlkokulu 
Müdürü Yasin Poyrazer, “ İlk olarak Ağrı’nın 
Eleşkirt ilçesinde Dalkılıç İlkokulu’na atandım 
ve birleştirilmiş sınıflardan oluşan köy okulunda 
4.5 sene görev yaptım.  Öğretmen olmak benim 
hayalimdi. Burada çok güzel eğitimler aldık. İlk 
görev yerim Ağrı’ya gidince Türkçe konuşamayan 
çocuklara okuma ve yazmayı öğretmenin 
mutluluğunu yaşadık. Öğretmenlik para işi 
değildir. Biz gönül işi yapıyoruz. Önemli olan o 
çocuğun ruhuna dokunmaktır. Biz sabah “işe 
gidiyoruz” demiyoruz “okula gidiyoruz” diyoruz. 
Bizden sonraki nesilleri iyi bir şekilde bırakmak 
için işi gönlümüzle yapıyoruz. Sizlerden de 
istirhamım sadece bilgi aktarmanız değil, 
ahlaklı, milli ve manevi değerlerimize saygılı, 
vatanını, milletini, bayrağını seven öğrenciler 
yetiştirmenizdir. Bu şekilde yetiştirin ki bizden 
sonraki nesiller de bu şekilde devam etsin” dedi.

Öğrencilerimizle tecrübelerini paylaşan Gürler 
Şehit Mustafa Sağlam İlkokulu Müdür Yardımcısı 

Cengiz Tekcan, “2007’de buradan mezun oldum. 
Bu mesleğin akademik bir tarafı var ama bir de 
ustalık ve çıraklık tarafı var. Sahada, okullarda, sınıf 
içerisinde, gördüklerinizle, yaşadıklarınızla yeni 
şeyler öğreniyorsunuz.  İşin bu kısmını seviyor ve 
görüyor olmanız hocalarımız gibi öğrencileriyle 
tek tek ilgilenen öğretmenlerle karşılaşıyor 
olmanız da sizler için ayrı bir şans. Hayatımın 
gerçekten en güzel işini yaptığımı düşünüyorum. 
İnşallah buradan mezun olduktan sonra sizler de 
bu mesleği öğrencilerinizle birlikte yapma fırsatı 
bulursunuz ve bu mesleği yaparsınız. Burada 
öğretmenler günü münasebetiyle çok güzel 
bir program hazırlanmış ama bence en güzel 
öğretmenler günü kutlaması tüm öğretmenlerin 
öğrencileriyle birlikte geçirdiği sınıfının içidir. 
İnşallah 4. sınıflar seneye kendi sınıfındaki 

öğrencileriyle birlikte bu kutlamayı yaparlar. 
Diğerleri de zamanı geldiğinde bu fırsatı elde 
ederler diyerek tüm öğretmen ve öğretmen 
adaylarının öğretmenler gününü kutluyorum” 
dedi.
 Program, Eğitim Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Erman 
Yükseltürk’ün Yasin Poyrazer ve Cengiz Tekcan’a 
teşekkür belgesi vermesi ile sona erdi.
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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 öğrencilerimizle 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, 
sanayicilerimizin 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.

  ASO Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya, Öğrencilerimizle Tecrübelerini Paylaştı

İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, 
Rektörümüze Hayırlı Olsun 

Ziyaretinde Bulundu
İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeniden atanması sebebiyle Rek-
törümüzü tebrik eden İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Rektörümüze 
çalışmalarında başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay 
Barış Cücen, Rektörümüze Hayırlı Olsun 

Ziyaretinde Bulundu
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeniden atanması sebebiyle Rektörümüzü tebrik eden İl Jandarma Komu-
tanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Rektörümüze çalışmalarında başarılar diledi.
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  Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Rektörümüzü Ziyaret Etti

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk 
Rektörümüzü Ziyaret Etti

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Rektörümüz 
Prof. Dr.Ersan Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Yeniden atanması sebebiyleRektörümüzü 
tebrik eden Duhan Kalkan,  Rektörümüze 
çalışmalarında başarılar diledi.
  
Üniversitemiz ve Üniversitemizde yapılan çalışmalar 
hakkında Duhan Kalkan’a bilgi veren Rektörümüz 
Prof. Dr. Ersan Aslan, ziyaretleri dolayısıyla  Kalecik 
Belediye Başkanı Duhan Kalkan’a teşekkür etti.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu 
Başkanı Hasan Öztürk, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
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.

Üniversitemiz Spor ve Rekreasyon 
Merkezi Yeniden Hizmete Girdi

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan ve işletmesi AY’S Kampüs 
tarafından yapılacak olan Üniversitemiz Spor ve Rekreasyon Merkezi 
yeniden hizmete girdi. Yarı Olimpik yüzme havuzu, kondisyon 
merkezi, hamamı ve saunası bulunan Spor ve Rekreasyon Merkezinin 
yeni dönem açılışına Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Yahşihan 
Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Sulakyurt Belediye Başkanı  
İsmail Bildik, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz katıldı. 
Açılış sonrasında Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk Spor ve Rekreasyon 
Merkezini gezerek yetkililerden merkez hakkında bilgi aldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
  
Rektörümüzü yeniden atanması dolayısıyla tebrik eden Osman Türkyılmaz, 
Rektörümüze yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Yahşihan Belediye Başkanı
 Osman Türkyılmaz Rektörümüzü 

Ziyaret Etti
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