




Prof. Dr. Reha Metin ALKAN
R e k t ö r

Her şeyin hızla değiştiği ve dönüştüğü 
günümüz dünyasında en önemli gücün bilgi 
olduğu artık herkesçe kabul edilmektedir. 
Dolayısıyla güçlü bir ülke olabilmenin temel 
şartı da bilgiyi üretip yönetmekten ve en 
iyi şekilde işleyebilmekten geçmektedir. Bu 
anlamda, bilgi toplumu olarak adlandırılan 
dünyamızda hiç şüphesiz en önemli unsur, 
yetişmiş insan gücüdür. Gerek bilginin 
üretilip tüm insanlığın refah seviyesinin 
arttırılması için kullanılmasında, gerekse 
nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde 
üzerine en çok görev düşen kurumların 
başında yükseköğretim kurumları 
gelmektedir. Bundan dolayıdır ki 
üniversitelerin gelişmişlikleri ile ülkelerinin 
gelişmişlikleri arasında doğrudan bir ilişki 
vardır. Bu bağlamda, üniversitelere gerçekten 
büyük görevler düşmektedir. Adını 
evrenden alan ve evrendeki tüm canlılar gibi 
dinamik bir yapıya sahip üniversitelerde hiç 
şüphesiz ki ihtiyaçlar, yapılması gerekenler 
hiçbir zaman bitmez. Bununla birlikte, 
üniversiteler, toplumların ilerlemesindeki 
önderlik işlevlerini her zaman sürdürecektir, 
sürdürmelidir.

Henüz 11 yaşında olan genç Hitit 
Üniversitemiz, değerli öğretim 
elemanlarımızın olağanüstü gayretleriyle 
sürekli büyüyerek ve her alanda olduğu 
gibi yükseköğretimde de kendini gösteren 
kıyasıya rekabet ortamının getirdiği pek 
çok zorluğu başarıyla aşarak “üniversite 
kurmak değil, üniversite olmak” anlayışıyla 
çalışmalarına azimle devam etmektedir.

Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası 
ölçekli araştırmalarda; bir gün dünya 
üniversite sıralamasında, bir gün üniversite 
memnuniyet anketinde, bir gün akademik 
ağlarda, bir başka günde ise çevre duyarlığını 
ölçen sıralamalarda, hasılı her geçen 

gün farklı bir alanda adından 
başarılarıyla sıkça söz ettirir 
hale gelmiştir. Alınan sonuçlar 
gösteriyor ki Üniversitemizin 
hemen her alanda başarı grafiği 
hızla yükselmektedir. Sadece 
birkaçını saydığımız, gelişimimize 
ait bu değerlendirmeler soyut, 
kişiye bağlı veya hamasi söylemlere 
göre değil; somut, ölçülebilir, 
tüm bilim dünyasında geçerli, 
bilimsel/evrensel kriterlere göre 
yapılmaktadır. Tüm bunların 
sonucunda Hitit Üniversitesi, 
nicel olarak muazzam bir hızla ve 
sürekli büyümesine devam ederken 
aynı zamanda kalite konusunu 
dikkate alarak nitel bir biçimde 
de gelişimini sürdürmeye gayret 
etmektedir. 

Üniversitemizin her geçen gün 
daha da artan başarısı hiç şüphesiz 
ki bireysel değildir, “birlikte” 
üretmenin sonucudur. Elde edilen 
başarı, Üniversitemizle beraber 
ilimizin ve ülkemizin de gurur ve 
başarı hanesine yazılmaktadır. 

Sözde dost görünüp içimizde hâlâ 
hareket etmekte olan hainlerin tüm alçak 
hamlelerine rağmen, 5000 yıllık geçmişi 
olan köklü ve büyük Türk devletimiz, 
bu alçaklara mutlaka gereken cevabı 
vermiştir, verecektir. Hitit Üniversitesi ailesi 
olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonrasında da temel hedefimiz ülkesini ve 
devletini her şeyin üstünde gören, sadece 
yerli değil, millî reflekslere de sahip, tek 
derdi ülkesini ve devletini yüceltmek 
ve tüm insanlığa fayda sağlamak olan, 
sorumluluk sahibi, dünyadaki gelişmeleri 
anlayıp, yorumlayabilen, tüm insanlığa karşı 

vazifesi olduğu bilincinde olan öğrenciler 
yetiştirmektir. Bu hedefi yerine getirmek 
için, bu zamana kadar çalıştığımız gibi, 
bundan sonrasında da akademik, idari 
personelimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte 
çalışmaya kararlıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2018 yılının 
Üniversitemiz, Çorum ve ülkemiz için başarı 
ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, 
Üniversitemizin değerli öğretim elemanları, 
idari personeli ile öğrencilerimize yeni yılda 
başarı dolu nice güzellikler diliyorum. 

Gelecek sayıda güzel haberlerle tekrar 
karşınızda olmak dileğiyle…

Değerli Okurlar,
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Türk yükseköğretim tarihinde geçen yıl ilk kez düzenlenmiş 
olan üniversitelerin Akademik Yılı Açılış Töreni, bu yıl da 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle YÖK 
himayesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirildi. 

Beştepe Kültür ve Kongre Merkezinde,  Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleri, Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemiz senato üyeleri, 180 
üniversitenin rektör ve senato üyeleriyle öğretim üyesi ve öğrenci 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen törene, binlerce kişi 
katıldı. 

2017-2018 YÜKSEKÖĞRETİM 
AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ 
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE 
YAPILDI[H

iT
iT

 H
A

BE
R 

 | 
 T

em
m

uz
 - 

A
ra

lık
 2

01
7 

]
4    



2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde 
düzenlenen “2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, geçen 
yıl başlatılan bu etkinliğin artık her yıl devam edeceğine olan inancını dile getirerek 
yeni akademik yılın tüm akademisyenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. 
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ÜNİVERSİTEMİZDE 
“ULUSLARARASI KADEŞ BARIŞ, 
EŞİTLİK VE KARDEŞLİK SEMPOZYUMU” 
BAŞBAKANIMIZIN TEŞRİFLERİYLE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Üniversitemiz ev sahipliğinde 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 
katılımlarıyla Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunda (MYO) gerçekleştirildi.
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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlanan etkinliğin 
açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye 
gelen Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan “Sayın Başbakanım ve değerli 
misafirlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, 
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
“Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik 
Sempozyumu”na, dostluk ve barış kenti, 
dünyanın merkezi Çorum’a hoş geldiniz. 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum” 
dedi.

Barışın tüm insanlık için asırlardır önemine 
değinen Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, “Barış, her bireyin kendisi için, daha 
sonra ailesi, ülkesi ve nihayet tüm dünya 
için beklenen bir ihtiyaçtır. Ancak binlerce 
yıllık insanlık tarihinde sürekli çatışma, 
savaş, gözyaşı ve mazlumların ezildiği bir 
dünya görülmektedir. Bunun nedeni olarak 
karşımıza Batının insan odaklılığı değil, 
bencilliği merkezine alan yaşam ve varlık 
felsefesi başta olmak üzere, bitmek tükenmek 
bilmeyen kazanma hırsı ve buna bağlı olarak 
başkasına ait kaynakların ele geçirilmesi için 
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uyguladığı politikalar çıkmaktadır. Ve buna 
bağlı olarak da lokal veya küresel düzeyde 
savaşları, krizleri ve çatışmaları normal 
karşılamakta, hatta varlık sebebi olarak 
görmektedir. Batının bu yaklaşımı ne yazık ki 
günümüzde türlü huzursuzlukların oluşmasına 
neden olmaktadır” diye konuştu.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan konuşmalarını 
şöyle sürdürdü: “Osmanlı Devleti sahip olduğu 
çok geniş coğrafyada insanı yaşat ki devlet 
yaşasın anlayışıyla, farklılıkları ve kültürleri 
koruyarak adalet içerisinde birlik ve beraberliği 
sağlarken Batılılar, her gittikleri coğrafyada, 
farklılıkları ayrıştırarak, kargaşa ve çatışma 
ortamını oluşturarak, tabiri caizse kaostan 
beslenmişlerdir. Günümüzde 2 milyara yakın 
insan günde 1 dolardan az parayla geçinmek 
zorunda. Dünyada yaklaşık 800 milyon insan 
açlık sınırı ile karşı karşıya bulunmakta. Buna 
karşılık bir İngiliz araştırma raporuna göre 
dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin 
serveti, geri kalan yüzde 99’luk kesimin 
servetinin toplamına eşit. Dünyadaki en 
zengin 8 milyarder, dünya nüfusunun yarısının 
varlığına eşit bir serveti kontrol ediyor. 
Necip Fazıl’ın dediği gibi ‘Allah’ın on pulunu 
bekleye dursun on kul; Bir kişiye tam dokuz, 
dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz 
kuzulara şah olsa’ Bu zulüm ortamı elbette 
böyle sürmeyecektir. Dünya, yeni bir düzene, 
barışa ve adalete susamış durumdadır. Mutlaka 
yakın bir gelecekte adalet ve barışa dayalı yeni 

bir düzen kurulmalıdır. Bu anlamda Türkiye; 
sahip olduğu şanlı geçmişi, dünyadaki nüfusu, 
potansiyeli, jeopolitik ve stratejik konumu 
ile dünya barışında ve yeni dünya düzeninde 
son derecede önemli ve belirleyici bir aktör 
durumundadır”

Prof. Dr. Alkan “Türkiye; tarihinde hep barışı 
ve adaleti kurduğu ve savunduğu gibi bu gün ve 
gelecekte de yine dünya barışının ve adaletinin 
kurulmasında en etkin, önemli ve samimi bir 
ülke konumunda olacaktır” ifadelerine yer 
verdi.

Bilimin günümüz dünyasında çok önemli 
bir güç haline geldiğine değinerek “Sayın 
Başbakanım, bu yüzden bilimin günümüz 
dünyasında önemli küresel bir güç olduğunun 
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da farkındayız. Bizler de üniversite olarak bilim 
ve teknoloji alanında gerçekleştireceğimiz 
gelişmelerle bu oluşuma en büyük katkılardan 
birini sağlamak durumundayız. Toplumun 
çıkarlarına adanmış bilim ve teknolojinin, 
bütün insanlar için yaşanabilir bir dünya inşa 
edeceğine inanmaktayız” diyen Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Üniversitemizin bakış açısının 
da bu bağlamda olduğundan bahsederek  
“Marka Şehir Çorum, Bir Dünya Üniversitesi'' 
sloganıyla yola çıkan Üniversitemiz de bu 
bakış açısıyla üzerine ne denli büyük bir 
sorumluluk düştüğünün farkındadır ve 
bu bilinçle hareket etmektedir. Zira bilim 
ve teknoloji alanında gelişme sağlamamız, 
sadece yakın coğrafyamızın değil, tüm 

dünyadaki mazlumların, çaresizlerin ümidi 
olan ülkemizin daha da güçlü olabilmesi için 
olmazsa olmazımızdır”  dedi.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan konuşmalarını 
şöyle sürdürdü: “Bu sempozyumun, hemen her 
alanda olduğu gibi güçlünün güçsüzü ezdiği 
dünya düzenine karşı verdiği mücadelede de 
mazlumların yükselen sesi olan, ülkemizin 
dünyadaki en önemli küresel güçlerden birisine 
dönüşümünün mimarı Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 
Üniversitemizde gerçekleştirilmesi bizim 
için tarifi imkânsız büyük bir onur kaynağı 
olmuştur. Bu sempozyumun yapılması için 
verdiği direktif ve himayelerinden dolayı başta 
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Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, etkinliğimize katılarak 
bizleri onurlandıran Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım’a saygı ve şükranlarımı arz 
ediyorum. Etkinliğin alınması ve sonrasındaki 

süreçte büyük emek veren Sayın Lütfiye İlksen 
Ceritoğlu Kurt vekilimiz başta olmak üzere 
ilimizin değerli AK Parti milletvekillerine, 
Üniversitemizde görev yapan isimlerini vakit 
darlığı nedeniyle sayamayacağım akademik 
ve idari personelimize, tüm emeği geçenlere 
ve değerli sponsorlarımıza teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum”

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan 
“Büyük Türkiyemizin öncülüğünde yakın 
gelecekle kurulacağına inandığımız, barış, 
huzur ve adalet içinde bir dünya dileklerimle, 
hepinize en içten saygılarımı sunuyorum” 
diyerek sözlerini bitirdi. 

Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt konuşmasına 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayelerinde ve Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle bugün 
burada Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik 
ve Kardeşlik Sempozyumu’nun Çorum’da 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm 
milletvekillerim, hemşehrilerim adına 
teşekkür etmek istiyorum. Hoş Geldiniz Sayın 
Başbakanım”  diyerek başladı.

Kadeş Barış Anlaşmasının dünya tarihindeki 
önemine değinen Lütfiye İlksen Ceritoğlu 
Kurt “Kıymetli konuklar, bundan 100 
yıllar evvel MÖ.1200’lerde Mısır ve Hatti 
Memleketleri büyük krallıkların devamı için 
kardeşlik antlaşması yapmışlar. Kardeşlik, 
insanları birbirine bağlayan en güçlü 
duygudur.  Kardeşlik; barışın perçinidir, 
ebedi olduğu için barış devletidir.  O yüzden 
bu topraklarda binlerce yıldır farklı etkin 
kültür ve inanca sahip insanlar, bir millet 
olarak yaşamaktadır. Aslolan kardeşi kardeş 
bilmektir. Aslolan kardeşlik hukukunu 
gözetmektir.  Kardeşliğin olduğu yerde, 
eşitlik olur, kader birliği olur, yardımlaşma 
olur. İnanca, insana Yaradandan dolayı saygı 
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olur. Türkiye Cumhuriyeti Meclisinde temsil 
etmekten gurur duyduğum memleketim 
Çorum, binlerce yıldır bu kültürün ev 
sahipliğini yapmaktadır. Bu günde eşitlik 
ve kardeşlik ilkesiyle hazırlanmış kralın 
mührünün yanında kraliçenin mührünü 
de taşıyan ilk yazılı anlaşma olan Kadeş 
Antlaşmasının ülkemize, milletimize 
ve tüm dünyaya eşitlik ve barış çağrısı 
olması dileklerimle. Emeği geçen herkese 
teşekkürlerimiz iletiyorum. Barışın ve 
eşitliğin şehri Çorum’a hoş geldiniz. Şeref 

verdiniz. Saygılarımı arz ediyorum”  diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Saygı ve selamlama konuşmasıyla başlayan 
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 
“Bu güzel etkinlikte sizlerle buluşmanın 
vermiş olduğu gurur ve huzuru sizlerle 

beraber yaşamak benim için çok büyük bir 
onurdur. Sayın Başbakanım, insanlık tarihi 
boyunca Anadolu coğrafyası çok büyük 
medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Adeta 
bir hazinedir Anadolu coğrafyası. İşte o 
coğrafyanın çok müstesna yerlerinden bir 
tanesi olan  Çorum’da ulvi değerler için 
barış için kardeşlik için böyle bir etkinliğin 
düzenlenmesi hakikaten buradan yükselen 
dünyaya verilecek çok önemli bir mesaj 
mahiyetindedir” diyerek konuşmasına 
başladı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 
ise konuşmasında “Gerçekten Anadolu 
coğrafyası bizim medeniyetimiz olan son 
600 yıllık medeniyet çerçevesinde dünyaya 
barışı, huzuru ve hoşgörüyü götürmüş 
bütün bir insanlığa önemli bir düstur imkânı 
sağlamıştır. Anadolu’daki yaşanan birlik 
dünya için önemli mesaj teşkil etmektedir”  
dedi.

Düzenlenen etkinlikle dünyaya barış mesajı 
verileceğini söyleyen Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu “Bu coğrafya üzerinde 
farklı operasyonlar gerçekleştirmek isteyenler 
olabilir. Ancak bizim hamurumuzun 
sağlamlığı, hoşgörü ve barışı tüm bu 
badirelerin üstünden gelecek mahiyettedir. 
Ve biz bunu mutlaka başaracağız. Bugün 
burada Çorum’da vereceğimiz mesaj, bu 
barış, birlik ve kardeşlik mesajı olacaktır. Bu 
duygu ve düşüncelerle vereceğiniz bu mesaj 
ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. 
Hepinize hayırlı günler diliyorum” diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Bakir 
İzetbegoviç’in teşekkür mesajının video 
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gösterimiyle verilmesinin ardından Bilge Kral 
Aliya İzzetbegoviç adına Kadeş Barış Ödülü 
Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından Bosna-
Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç’e takdim 
edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın 
Binali Yıldırım “Çok değerli katılımcılar, 
değerli akademisyenler, öğrenci kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi bu önemli 
toplantıda en kalbi duygularımla sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasına 
başladı.

Başbakan Binali Yıldırım etkinlik hakkındaki 
konuşmasında “Bugün dünyanın bölgemizin 
en fazla ihtiyaç duyduğu barış, kardeşlik temalı 
bu uluslararası toplantının, burada barışın ve 
kardeşliğin asırlar önce tesis edildiği Çorum’da 
gerçekleştiriliyor olması farklı bir anlam 
ifade ediyor. Dünyanın bilinen en eski yazılı 
anlaşmasının yapıldığı, kültürün, medeniyetin, 

sanayinin, tarımın her şeyden önce kardeşliğin 
ve insanlığın örnek bir şekilde dünyaya 
gösterildiği Çorum’dayız. Bu vesile ile bu önemli 
etkinliği gerçekleştirmekte ön ayak olan, gayret 
gösteren başta Çorum milletvekillerine ve Hitit 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan 
olmak üzere tüm emeği geçenlere huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun dünya 
barışına, bölge barışına, kardeşliğine katkı 
sağlamasını Mevlamdan niyaz ediyorum” dedi.

 “Küresel insani yardım 2017 raporlarına göre 
Türkiye dünyada en fazla insani yardım yapan 
ikinci ülke. Ayrıca 2015 yılında millî gelirin 
%0,75’ini insani yardıma ayırarak bu alanda 
Türkiye dünyanın en cömert ülkesi konumuna 
gelmiştir. Dünyadaki yardımların 1/5’i 
ülkemizden gitmektedir. Son 6 yılda 52 ülkedeki 
mağdur ve mazlumların çağrısına ilk kulak 
veren ülke Türkiye olmuştur. 509 bin sığınmacı 
evladımıza eğitim hizmeti veriyoruz. Okullarda 
Türk kardeşleri ile beraber eğitim görüyorlar. 
200 bin yetişkin kardeşimiz mesleki eğitim 
alıyor, kurslar alıyor hayata hazırlanıyor. 19.332 
genç üniversitelerde okuyor” diyerek Hitit 
Üniversitesine ilişkin açıklamalarda da bulunan 
Binali Yıldırım “Hitit Üniversitesinin öğrenci 
sayısı kadar Suriyeli mülteci konumundaki 
öğrenciler bizim üniversitelerimizde geleceğe 
hazırlanıyor. Hitit Üniversitesinde 200’e yakın 
yabancı öğrencisi ile yine vatanseverliğimizi, 
misafirperverliğimizi gösteriyoruz. Hitit 
Üniversitesi 2006 yılında kuruldu. Bugün 
19.000’i aşan öğrenci sayısı var. Tıp Fakültesi 
var. Teknopark’ı var. Merkez Laboratuvarlarıyla 
iş dünyası ile iç içe uyum halinde faaliyetini 
sürdürüyor. Ülkemizin gelecek nesilleri kardeşlik 
mirasıyla yüklü bu kadim şehirde Çorum’da 
hayata hazırlanıyor” dedi.
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Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Türkiye olarak bölgesel ve küresel 
çapta barışa, kardeşlik hukukuna hizmet 
etmeye devam edeceğiz.  2023 hedeflerimize 
ilerlediğimiz bu günlerde, siyasetimizin 
merkezine adaleti ve insanı alan bir anlayışı 
hakim kılarak bu yolcuğu sürdüreceğiz. Bu 
duygu ve düşüncelerle, bugün gerçekleştirilen 
bu etkinliğin bölge ve dünya barışına katkı 
sağlamasını dilerken bu etkinlikte Bilge Lider 
Aliya İzzetbegoviç’in hatırlanmış olması ve ona 
bu etkinlik dolayısıyla bir ödül verilmesini de 
çok anlamlı buluyorum. Aliya İzzetbegoviç zor 

şartlarda, Balkanlarda, Bosna Hersek’te barışı 
her türlü zorluğa rağmen temin etmiş, kendi 
bedel ödemiştir, halkına bedel ödetmemiştir.  
Bir bilgehandır, bilge yöneticidir. Allah 
rahmet eylesin. Onun bıraktığı bölgedeki iz 
bugün değil, asırlar boyunca devam edecektir.  
Sempozyumda emeği bulunan Hitit Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a, Çorum 
milletvekillerine, akademisyenlere ve herkese 
teşekkür ediyor hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum”.

Dostluk ve eşitlik prensiplerini benimsemiş, 
Hitit ve Mısır Devletleri arasında imzalanan 
Kadeş Barış Antlaşmasından yola çıkarak hem 
küresel hem de bölgesel düzeyde barışın tesis 
edilmesinde Türkiye’nin sahip olduğu tarihsel 
misyonunun, stratejik ve jeopolitik konumunun 
önemine dikkat çekerek barış kavramının altını 
çizmeyi amaçlayan Uluslararası Kadeş Barış, 
Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumunda 6 farklı 
oturumda 22 bildiri sunuldu.

Sempozyum programı kapsamında “Barış 
İçin Pedal Çeviriyoruz” bisiklet turu, örenyeri 
gezileri, “Barış Daim Olsun” adlı takı 
tasarımı sergisi, Kadınların El Emeği Sergisi 
ve Çorum Müzesinde Suriye ve Türkiye’den 
katılan çocuklar tarafından atölye çalışmaları 
gerçekleştirildi.
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Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik 
Sempozyumu Teşekkür Mesajı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

Başta Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi 
için bu görevi bize tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere;
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’na,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref FAKIBABA’ya,
Sağlık Bakanı Ahmet DEMİRCAN’a,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili 
Harun KARACAN’a,
AK Parti Grup Başkanvekili, Aksaray Mileltvekili 
İlknur İNCEÖZ’e,
Gana Büyükelçisi Salma FRANCES MANCELL-EGALA’ya,
Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ’a,
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri 
Salim USLU’ya,
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami CEYLAN’a,
AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen CERİTOĞLU 
KURT’a,
AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serap YAŞAR’a,
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ’ye,
Çorum Garnizon Komutan V. Per.Alb. Çetin ÖCAL’a,
Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Bülent ARI’ya,
AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat YILDIRIM’a
AK Parti Çorum Eski Milletvekili Agah KAFKAS’a
AK Parti Çorum Eski Milletvekili Ali Yüksel KAVUŞTU’ya,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’e,
Iğdır Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA’ya,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sait BİLGİÇ’e,
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Levent TORUSDAĞ’a
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet KARADAĞ’a,
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı 
Hasan SUVACI’ya

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı 
Mehmet Akif ARAS’a,
Halkbank Çorum Merkez Şube Müdürü 
İsmail KARABAY’a,
Çorum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri 
Dr. Ömer SOBACI’ya,
Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Metin ÖZTÜRK’e,

Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu 
açılış törenine mesaj göndererek kutlayan;
Yükseköğretim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’a,
Ankara Valisi Ercan TOPACA’ya,
İzmir Valisi Erol AYYILDIZ’a,
Bilecik Valisi Tahir BÜYÜKAKIN’a,
Sinop Valisi Hasan İPEK’e
Sakarya Vali V. Erdoğan ÜLKER’e,
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih METİN’e,
CHP Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri 
Tufan KÖSE’ye,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan V. 
Ahmet SELAMET’e,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim KARAOSMANOĞLU’na,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL’e,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK'e,
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN'e,
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit YANILMAZ’a,
Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem AKDEMİR’e,
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanı 
Veysal BEKTAŞ’a,
TOBB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem ŞAHİN’e,
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami ÖZCAN’a,
Bezmialem Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU’na,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hasan GÖNEN’e,

İl ve ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerine, sanayicilerimize, sanayi ve ticaret odamız ile diğer oda ve 
meslek kuruluşu temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarına, kıymetli basınımıza, değerli hemşehrilerimize, Çorum 
dostlarına ve isimlerini sayamayacağımız gönüldaşlarımıza, yazılı ve görsel basın aracılığıyla ilettikleri nazik mesajlarla 
bu anlamlı günümüzü kutlayan tüm dostlarımıza içtenlikle minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
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Üniversitemizin 2017-2018 Eğitim 
Öğretim Yılı “Akademik Ödül ve Fahri 
Doktora Tevdi Töreni” 15 Temmuz Spor 

Kompleksinde gerçekleştirildi.

Tören; Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum 
Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 
Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri 
Tufan Köse, Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen 
Ceritoğlu Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer 
Faruk Yurdakul, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer 
Külcü, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
ilimizin bürokratları ve yöneticileri, siyasi parti 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve 
temsilcileri, sanayici ve iş adamları, basın temsilcileri, 

Üniversitemiz akademisyenleri, idari personeli ve 
öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 

Üniversitemizin 2017-2018 Akademik Yılı açılış 
konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan “Hepiniz törenimize hoş geldiniz. 
Bizim için bugün çok özel ve önemli bir gün. Bugün 
burada içimizden çıkan birinin, Sayın Avni Çelik’e 
Alaca Meslek Yüksekokuluna yapmış olduğu değerli 
katkılardan ötürü fahri doktora vereceğiz. Böyle 
bir günde hep birlikte olmak çok gurur verici” diye 
konuştu.

Üniversite olmanın amacına değinen Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan “Bizler ülkemizin he türlü gelişmesine 
katkı sağlamak için çalışıyoruz. 11 yıllık genç bir 

ÜNİVERSİTEMİZDE

2017-2018 AKADEMİK 
YILI “AKADEMİK ÖDÜL VE 
FAHRİ DOKTORA TEVDİ 
TÖRENİ” YAPILDI
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üniversite olmamıza rağmen çok ciddi bir bilgi 
birikimine sahip olan bir eğitim kurumuyuz” 
ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Alkan “Bu noktada 
kısa süre içerisinde hem genç olmanın vermiş 
olduğu heyecan hem de eski olmanın vermiş olduğu 
tecrübeyi bir araya getirerek çok hızlı yol kat ettik ve 
bugün itibarıyla 9 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 
7 meslek yüksekokulu bünyesinde 19.000 öğrenciye 
ulaşmış bulunuyoruz” dedi. 

“Sahip olduğu bilgiyi üretime, içinde yer aldığı 
toplumla paylaşıp katma değeri yüksek ürünlere 
dönüştüren bir üniversite modelimiz var” diyen 
Rektör Prof. Dr. Alkan, bu anlayıştan hareketle 
de başta araştırma merkezlerimizle olmak üzere 

çok ciddi şekilde bu çalışmalara devam edildiğini 
ifade ederek tüm bu başarılı eğitim faaliyetlerinin 
Üniversitemiz bünyesinde çalışan yaklaşık 700 
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öğretim elemanı ve 400 idari personelimiz ile Hitit 
Üniversitesinin 30 bin nüfuslu büyük bir aileye borçlu 
olduğunu vurguladı. 

Bu yıl ülke genelinde lisansta doluluk oranının %84 
iken Üniversitemizde 2011 yılından sonra açılan 
lisans programlarımıza kayıt olan öğrenci sayısına 
göre doluluk oranının %92 olduğunu belirten Prof. 
Dr. Alkan, yakalanan bu oranın Üniversitemizde 
2011 yılından bu yana yeni açılan bölümlerin ne 

denli doğru seçildiğini, özellikle bölüm açmada 
benimsenen istihdam odaklılık yaklaşımımızdaki 
isabetin en somut çıktılarından da birisi olduğunu 
vurguladı. 

GreenMetrics 2016 Dünya Üniversiteleri Sıralaması 
sonuçlarına göre Üniversitemizin Türkiye’den 
katılan devlet üniversiteleri arasında 3. olduğunu 
da belirten Prof. Dr. Alkan, yerlilik ve millilik 
olgusuyla oluşturulan tamamen kendi yazılımımız 
olan HUBİS otomasyon sistemini de bünyesinde 
barındırdığını, çok sayıda öğrencimize kısmi zamanlı 
çalışma ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yemek bursu 
verildiğini, 89 öğrenci kulübüyle öğrencilerimizin 
sosyalleşmesi konusunda etkinliklerin düzenlendiğini 
belirtti. 

Altyapı çalışmalarının hızla tamamlandığını da 
dile getiren Prof. Dr. Alkan,  dünya üniversitesi 
olabilmek misyonuyla dünya standartlarında 

çalışmalar yapıldığını, uluslararasılaşmaya çok 
önem verdiklerini, bu anlayışla üniversitemizin 
100 ülkeyle anlaşması olduğunu da ifade ederek 
bunlara ek olarak, Teknokent ve Sürekli Eğitim 
Merkezi (HİTİTSEM) olan, kendi ekmeğini kendi 
üreten, trijenerasyon sistemine sahip bir üniversite 
olduğumuzu da sözlerine ekledi.

2011 yılında başlayan yoğun çalışmalar sonucunda 
kampüs konusunda çok büyük mesafeler kat 

edildiğini ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Alkan, çağın 
gerektirdiği eğitim öğretim 
yaklaşımları göz önünde 
tutularak daha kaliteli 
ve konforlu koşullarda 
eğitim faaliyetlerine devam 
edebilmek adına merkez ve 
ilçelerimizde başlatılan inşaat 
çalışmalarımızda, inşaatların 
birçoğunun tamamlandığını ve 
çalışmalarımıza hızla devam 
edildiğini söyledi.

2000 yılından sonra kurulan 
üniversitelerin de kendi 
içinde ayrı sıralandığı 
URAP sıralamalarında 
Üniversitemizin 2011 
yılında 41. sıradayken 
27 basamaklık artışla 77 
üniversite arasında 14. sıraya 

yükseldiğini açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
aynı zamanda Üniversitemizin geleceğe dönük bir 
bakışla Antarktika’ya araştırmalar yapmak üzere bir 
ekiple katıldığını da sözlerine ekleyerek bunların bir 
rastlantı değil, yapılan çalışma ve projelerin değerli 
çıktıları olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Alkan, birçok etkinliğe de ev 
sahipliği yapan bir üniversite olarak 2016 yılında 30’a 
yakın ülkeden 400’e yakın sporcunun yer aldığı “12. 
Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası”, 2017’de “11. 
Avrupa Üniversiteler Futsal Şampiyonası” ve çok kısa 
bir süre önce Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın 
katılımlarıyla “Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve 
Kardeşlik Sempozyumu”nun yapıldığını belirtti.

“Üniversitemizin bugün ulaştığı seviyeye gelmesi, 
hiç şüphesiz siz değerli akademisyenlerimiz ve 
idari personelimizle oluşturduğumuz büyük önem 
taşıyan sinerji ve ortak çalışmaların ürünüdür. 
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Fedakârca gayretleriniz sonucunda pek çok sorunun 
üstesinden gelerek gerçekleştirdiğiniz faaliyetler ve 
Üniversitemizin gelişmesinde gösterdiğiniz, hiçbir 
şekilde karşılığı ödenmeyecek değerli emeklerinizden 
dolayı sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 
Zoru hep birlikte başardık. Başarmaya da devam 
edeceğiz” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
Üniversitemizde son zamanlarda yaşanan değişim ve 
dönüşümler sonucu ortaya çıkan başarı tablosunun 
oluşmasında emeği geçen ve katkıda bulunan başta 
akademik personelimiz ve idari personelimiz olmak 
üzere, öğrencilerimize, ilimizde ve her coğrafyada 
Üniversitemizi sahiplenerek bizlere maddi manevi 
destek veren tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederek 
konuşmasını sonlandırdı. 

Tören, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın 
konuşmalarının ardından Çorum Milletvekilimiz 
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, CHP Çorum Millet 

Vekili Tufan Köse, Milletvekili ve TBMM İdare Amiri 
Salim Uslu ve Çorum Valisi Necmeddin Kılıç’ın 
konuşmalarıyla devam etti. 

Son konuşmacı olarak kürsüye gelen Sinpaş GYO 
Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik öğrencilik 
yıllarında büyük sıkıntılar çektiğini söyleyerek 
bugün gelmiş oldukları noktada öğrencilere burs 
sağlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek 
“Cenab-ı Hakk’ın bizlere lütfettiklerinin belki de 
küçük bir parçası olmak üzere burs faaliyetlerimize 
başladık. Allah rızası dışında bir beklentimiz yok” 
ifadelerini kullandı. Sinpaş GYO tarafından sağlanan 
burslarla eğitimini tamamlayan öğrencilere ilişkin 
anılarını paylaşarak sözlerine devam eden Avni 
Çelik “Eğer bu memleketin geleceğini düşünüyorsak 
cehaletten daha ucuz olan eğitimi desteklemeyi 
hepimiz bir görev kabul etmeli ve o görevi 
sürdürmeliyiz” diye konuştu.
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Fahri Doktora Unvanı verilmesi dolayısıyla başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan olmak üzere 
tüm Senato Üyelerimize teşekkür eden Çelik “Bu 
ödülün benim için farklı bir anlamı daha var. Allah 
nasip ederse bu yılın sonunda aktif çalışma hayatıma 
son vereceğim. Vakıf, hayır, eğitim gibi faaliyetlerle 
uğraşmak suretiyle ömrümün baki tarafına bir miktar 
daha hazırlık yapma gayretinde olacağım. O sırada 
da bana lütfettiğiniz bu cübbeyi bir eğitim gönüllüsü 
olarak omuzlarımda şerefle taşıyacağım. İnsanı bir 
tek şey güzelleştiriyor. O da hizmet etmek. İnsan 
hizmet ettikçe güzelleşiyor. Cenab-ı Hakk beni önce 
doğduğum, yeşerdiğim, büyüdüğüm bu memleketin 
insanlarına hizmete sonra da tüm insanlığa hizmete 
mamur eylesin” diyerek herkese teşekkür etti. 

Protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından 
Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’in 
özgeçmişinin okunmasıyla Fahri Doktora Tevdi 
Törenine geçildi.

Fahri Doktora Tevdi Töreninin ardından 
unvanı değişen ve yeni göreve başlayan öğretim 
elemanlarımıza başarı belgelerinin takdimi ile tören 
sona erdi. 
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Üniversitemizin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı “Akademik 
Ödül ve Fahri Doktora Tevdi Töreni” Teşekkür Mesajı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı “Akademik Ödül ve Fahri 
Doktora Tevdi Töreni” mesaj göndererek kutlayan,
Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’a,
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU’na,
Bilim, Sanayi, ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ’ye,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKÇİ’ye,
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami CEYLAN’a,
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha 
GÖNÜLLÜ’ye,
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU’na,
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan UZUN’a,
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN’a,
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin ARAT’a,
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik 
KARABULUT’a,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
BAYKAL’a,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adem ŞAHİN’e,
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit AYDIN’a,
Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ’a,
Karşıyaka Kaymakamı Sadettin YÜCEL’e,

Törenimize katılarak bizleri onurlandıran başta;
Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ’a,
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Başkanı 
Salim USLU’ya, 
CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Başkanı 
Tufan KÖSE’ye,
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma 
Komisyonu Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu KURT’a,
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ’ye,
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk YURDAKUL’a
Çorum Defterdarı Durak SERCAN’a,
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Atila ARIKAN’a,
Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin ÖCAL’a,
Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahman BAŞBUĞ’a, 

SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni ÇELİK’e,

SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ÇELİK’e,

SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni ÇELİK’in değerli 
eş ve ailesine,

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet KARADAĞ’a, 

CHP Çorum İl Başkanı Hasan SUVACI’ya,

Alaca Belediye Başkanı Muhammed Esat EYVAZ’a,

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir ŞAHİNER’e,

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin BAŞARANHINCAL’a,

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri 
Dr. Ömer SOBACI’ya,

İl Müftüsü Dr. Ahmet AKIN’a,

İl Sağlık Müdürü Dr. Metin ÖZTÜRK’e,

Kredi ve Yurtlar İl Müdürü Erol KAVUNCU’ya,

Gençlik ve Spor İl Müdür V.  Haşim EĞER’e,

İl Kültür ve Turizm Müdür V.  İbrahim YILDIZ’a,

İl Göç İdaresi Müdürü Yusuf ÇAPAR’a,

Afet ve Acil Durum İl Müdürü Elvan KAYA’ya,

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Ali KILIÇARSLAN’a,

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V.  Yahya ÇOBAN’a,

Çorum Tapu Müdürü Mehmet OYMAK’a,

Çorum Kadastro Müdürü Tonguç GENÇ’e,

Halkbank Merkez Şube Müdürü İsmail KARABAY’a,

Bahattin IŞIK’a,

Ethem SANCAK’a,

Canpolat KIMÇAK’a,

Fehmi ÇETİNKAYA’ya,

Hasan Hüseyin YAVUZ’a,

Selim KARAHAN’a,

Turan TUNA’ya,

İl ve ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerine, sanayicilerimize, sanayi ve ticaret odamız ile diğer oda ve 
meslek kuruluşu temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarına, kıymetli basınımıza, değerli hemşehrilerimize, Çorum 
dostlarına ve isimlerini sayamayacağımız gönüldaşlarımıza, yazılı ve görsel basın aracılığıyla ilettikleri nazik mesajlarla 
bu anlamlı günümüzü kutlayan tüm dostlarımıza içtenlikle minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bulunan 
Beştepe Millet Kültür ve Kongre 
Merkezinde düzenlenen “3. Turizm Şurası” 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş’un 
teşrifleriyle gerçekleştirildi. 

Çok sayıda siyasi ve bürokrat ile birçok konuğun 
katıldığı “3. Turizm Şurası”na Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Turizm Fakültesi 
öğretim elemanlarımız katıldı.

ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRÜ 
PROF. DR. REHA METİN ALKAN VE TURİZM 
FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZ
3. TURİZM ŞURASINA KATILDI
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİMİZE 
İLK BEYAZ ÖNLÜKLERİ GİYDİRİLDİ

Üniversitemizde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Tıp Fakültesi eğitimine 
başlayacak 62 öğrenciye “Beyaz Önlük Giyme ve Öğrenci Yemin Töreni” 
Tıp Fakültesi Dekanlığı Spor Salonunda gerçekleştirildi.
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Tören öncesinde YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Zeliha Koçak, 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan’ı makamında ziyaret etti.

Törene; Çorum Valisi Necmeddin 
Kılıç, Çorum Milletvekili ve TBMM 
İdare Amiri Salim Uslu, Çorum 
Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 
Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen 
Ceritoğlu Kurt, Belediye Başkanı 
Muzaffer Külcü, YÖK Yürütme 
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha 
Koçak, Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, İl Garnizon Komutanı 
Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı 
Abdurrahman Başbuğ, AK Parti İl 
Başkanı Av. Mehmet Karadağ, çeşitli 
kurum ve kuruluşların müdür ve 
temsilcileri, Tıp Fakültesi öğretim 
üyelerimiz, öğretim elemanlarımız, 
öğrenciler, veliler ve basın 
mensupları katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklâl Marşımızın okunmasıyla 
başlayan tören, açılış ve protokol 
konuşmalarıyla devam etti. 

Törenin açılış konuşmasını Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete 
Dolapçı yaptı. Prof. Dr. Mete 
Dolapçı, Tıp Fakültesinin üç ana 
bölümü olduğunu belirterek, 
“Birisi sağlık hizmeti vermek, 
bir diğeri vatandaşlarımızı sağlık 
konusunda bilinçlendirmek ve en 
önemlisi de hekim yetiştirmektir. 
İlk iki görevi layıkıyla yapabildik. 
Bugün 62 öğrencisiyle saç ayağını 
tamamlamıştır” dedi.

Akreditasyona uygun 6 yıllık 
müfredat oluşturduklarını dile 
getiren Prof. Dr. Dolapçı, derslikleri, 
kütüphanesi en son donanıma 
sahip anatomi ve multi disipliner 
laboratuvarı olan bir fakülteye 
sahip olduklarını dile getirdi. Prof. 
Dr. Dolapçı, kendilerine emanet 
edilen öğrencilerin 6 yılın sonunda 
uluslararası standartlarda iyi eğitim 
almış, ülkesine ve vatandaşlarına 
hizmet verecek kaliteli hekimler 
olarak yetiştireceklerini sözlerine 
ekleyerek bu süreçte en büyük 
destekçileri olan Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan’a şükranlarını 
iletti.
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9-17 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 
şampiyonanın açılış törenine 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu As Başkanı Doç. 
Dr. Atilla Pulur, EUSA Onursal 
Başkanı Alberto Gualtieri, Çorum 
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Yabacıoğlu, AK Parti Çorum 
İl Başkanı Mehmet Karadağ, 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Başaranhıncal, ilimizin kamu 
kurum ve kuruluş temsilcileri, 
sporcu, hakem, antrenör ve teknik 
delegeden oluşan yaklaşık 400 
uluslararası spor adamı ile Çorum 
halkı katıldı.

ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE 
11. AVRUPA ÜNİVERSİTELER FUTSAL 
ŞAMPİYONASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen 11. Avrupa Üniversiteler Futsal 
Şampiyonası gerçekleştirilen teknik toplantı sonrasında yapılan açılış 
seremonisiyle başladı.
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Törenin açılış konuşmasını yapan 
Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu As Başkanı Doç. 
Dr. Atilla Pulur, federasyon 
olarak öğrencilerin birbirleri 
arasında yaptıkları müsabakaları 
eğitimin bir parçası olarak 
kabul ettiklerini belirterek “Yurt 
dışındaki organizasyonları da 
hem ülkemizin tanıtımı hem 
de öğrencilerin birbirlerini, 
kültürlerini tanıma ve de kendi 
kültürümüzün tanıtılmasına vesile 
oluyor.  Çorum'da düzenlenen bu 
organizasyonda emeği geçen başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan olmak üzere emeği herkese 
teşekkür ederken organizasyona 
katılan tüm sporculara da iyi şanslar 
diliyorum” dedi. 

“İlimizde böylesine güzel bir 
etkinliğin 11.sini düzenlemiş 
olmanın haklı gururunu 
yaşadığımızı ifade etmek 

istiyorum” diyerek sözlerine 
başlayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan da Hitit 
Üniversitesi olarak sadece eğitim 
faaliyetleriyle değil bunun dışında 
spor, kültürel ve farklı pek çok 
alanda etkinlik yapmayı da görev 

edinmiş bir üniversite olarak 
hareket ettiklerini belirterek bu tür 
organizasyonların Üniversitemizin 
uluslararasılaşmasına katkı 
sağladığını vurguladı. Rektör Prof. 
Dr. Alkan, bu etkinliklerin eğitimin 
uluslararasılaşmasına ek olarak 
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turizm anlanında da önemli bir yere sahip olduğunu 
söyleyerek bu anlamda da ilimize büyük bir katma değer 
sağlama gayreti içerisinde olduklarının altını çizdi.

Uzun süren zorlu bir süreç sonucunda bu 
organizasyonun ilimize kazandırıldığını ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Alkan, bundan sonrasında da ilimizin 
bu ve benzeri etkinliklere güzel ev sahipliği yapacağına 
inandığını belirterek “Bu büyük organizasyonun 
ilimize kazandırılmasında büyük katkıları olan Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal 
Tamer’e ve desteklerini gördüğümüz Çorum Valiliğine, 
Çorum Belediyesine, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına 
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

EUSA Onursal Başkanı Alberto Gualtieri ise 

konuşmasında şampiyonaya katılan tüm sporculara 
müsabakalarda başarılar diledi. 

Yapılan protokol konuşmalarının ardından 11. Avrupa 
Üniversiteler Futsal Şampiyonası Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan’ın açılış vuruşu ile başladı. Seremoni, sporcuların 
EUSA marşını okuması, sporcu ve hakem yemini ile 
halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Şampiyonada kadın takım müsabakaları lig 
usulünde, erkek takım müsabakaları ise 2 ayrı grupta 
gerçekleştirildi.

Şampiyonanın kapanış törenine ise Çorum Valisi 
Necmeddin Kılıç, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Çorum Belediye Başkan Yarımcısı Zeki Gül, 
EUSA Onursal Başkanı Alberto Gualtieri, Gençlik 
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Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, sporcu, 
hakem, antrenör ve teknik delegeden oluşan yaklaşık 
400 uluslararası spor adamı, öğretim elemanlarımız, 
öğrencilerimiz ve sporseverler katıldı. 

Törende konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan “Artık Hitit Üniversitesi kabuğunu 
kırmış, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek 
kapasiteye sahip bir üniversite olarak yerini aldı” 
diyerek spor organizasyonlarının herkesi ortak paydada 
buluşturan çok az unsurdan bir tanesi olduğunu ifade 
etti. Bu etkinliklerin mutfağında çok uzun süren 
çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Rektör Prof. Dr. 
Alkan, geçtiğimiz sene 12. Dünya Üniversiteler Güreş 
Şampiyonası, bu sene 11. Avrupa Üniversiteler Futsal 

Şampiyonası ve gelecek yıl için de Hitit Üniversitesinin 
başka bir etkinlikle benzer organizasyonlara ev 
sahipliği yapmaya devam edeceğine yürekten 
inandığını vurgulayarak salonların hazırlanmasındaki 
katkılarından dolayı Çorum Valisine, Çorum Belediye 
Başkanına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürüne ve 
etkinliğin düzenlenmesindeki çalışmalarından dolayı 
BESYO öğretim elemanları ile emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

Şampiyonanın kapanış konuşması da EUSA Onursal 
Başkanı Alberto Gualtieri tarafından gerçekleştirildi.

Tören kapsamında dereceye giren takımlara madalya 
ve kupa takdimi Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, 
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Belediye 
Başkan Yarımcısı Zeki Gül, EUSA Onursal Başkanı 
Alberto Gualtieri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Haşim Eğer tarafından yapıldı.

11. Avrupa Üniversiteler Futsal Şampiyonası Çorum Valisi 
Necmeddin Kılıç’ın yaptığı kapanış anonsunun ardından 
sona erdi.

Şampiyonada derece giren takımlar:

Kadınlar Kategorisinde:

1)Moscow Polytechnical University (Rusya Federasyonu)

2)University of Zagreb (Hırvatistan)

3)University of Munster (Almanya)

Erkekler Kategorisinde:

1)University of Beira Interior (Portekiz)

2)Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gürcistan)

3)University of Porto (Portekiz)
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Üniversitemiz ev sahipliğinde ülke ve toplum 
tarihimiz açısından bir milat noktası olan, Anayasa 
ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak 
ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik menfur 
15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünde canlarını 
feda eden aziz şehitlerimizin anılması ve konunun 
akademik olarak ele alınarak gelecek nesillere 
aktarılmasına vesile olmak amacıyla 15 Temmuz 
hain darbe girişimi gecesinde İhlas Haber Ajansı 
(İHA) tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan 
sergi açılışı ile “15 Temmuz” Paneli gerçekleştirildi.

“15 Temmuz” Paneli, Rektörlük Erol Olçok 
Konferans Salonunda Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü ve Hitit Akademi 
Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Işık 
moderatörlüğünde, SETA Hukuk ve İnsan Hakları 
Direktörü Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt, Medipol 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mevlüt 
Tatlıyer ve Araştırmacı Yazar İdris Kardaş’ın 
katılımlarıyla düzenlendi. 

Düzenlenen programa 15 Temmuz hain 
darbe girişimi gecesinde şehadet şerbetini içen 
şehitlerimizin yakınları, Çorum Valisi Necmeddin 
Kılıç, Garnizon Komutanı V. Per. Alb. Çetin Öcal, 
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İl 
Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı 
J. Alb. Fatih Üstündağ, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başarınhcal, AK Parti 
Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Hasan 
Suvacı, ilimizin kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, 
öğretim elemanlarımız ile çok sayıda konuk katıldı.

Ayrıca yoğun programları nedeniyle panele katılamayan 
Başbakanımız Binali Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Ömer 
Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti 

ÜNİVERSİTEMİZDE
“15 TEMMUZ”
PANELİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
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Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt telgrafları 
ile desteklerini ilettiler.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan programın başında Akşemseddin 
Camii İmam Hatibi Hafız Sefa Kırçı tarafından Kuran-ı 
Kerim okundu. 

15 Temmuz gecesi ve sabahında yaşanan gelişmelerin 
anlatıldığı kısa film gösterimiyle devam eden programın 
açılış konuşmasını Vali Necmeddin Kılıç yaptı.

“Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz gecesi, devletimizin Çorum’da 
dimdik ayakta duracağının işareti olarak, erken saatlerde 
valilik binasının tüm ışıklarını yakıp devletin bekası 
için nöbete başladığımızda ilk yanımda gördüğüm 
Başsavcımızdı ve hemen peşinde Rektör hocamızdı. 
Rektörümüz, tüm faaliyetlere destek verdi ve bu yıl da 15 
Temmuz için yaptığı gayretlerden dolayı kendisine teşekkür 
ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Vali Necmeddin 
Kılıç, 15 Temmuz’un tarihimizin en şanlı gecelerinden birisi 

olduğunu ifade ederek “Üzerinde çok düşünülecek, çok 
yazılacak bir gece, anlayamadığımız, idrak edemediğimiz 
yüceliklerin, kavrayamadığımız yüksekliklerin, eli öpülesi 
şehitlerin ve yine anlamakta zorlandığımız ihanetlerin 
olduğu gece. Tarihte ender rastlanan bir gece” dedi.

15 Temmuz’da yapılanın bir darbe teşebbüsü değil, 
topyekûn bu milleti yok etme, bu milletin her 8’de 
5’ini, 6’sını imha etme hareketi ve başında bir papazın 
olduğu haçlı hareketi olduğunu belirten Vali Kılıç “16. 
Haçlı savaşı Çanakkale ise 17.si 15 Temmuz’du” dedi. 
“2016 yılının bir ekonomi dergisinin Ocak sayısında, 
o yılın dünya liderlerinin resmi vardır. Bu dergide o 
yıldaki dünya liderleri gösterilmiştir. Başkomutanımız, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi 
yoktur. Onun yerine Papa ile yan yana duran, kardinal 
kıyafetindeki FETÖ’nün resmi vardır diyen Vali Kılıç 
“Bu kardinale emir veren irade, bu ülkenin vatansever 
insanlarını, yeryüzünün en seçkin insanlarını, yeryüzü 
zulümle dolu olmuşken, kan dökülürken, insanlık ayaklar 
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altına alınırken, insanlık, merhamet adına haykıran, mazlumların 
yanında durma yiğitliğini gösteren bu milleti tamamen yok 
etmeyi düşünmüşlerdi, planlamışlardı. Güçleri vardı. Dünyanın 
en gelişmiş silahlarını çalmışlardı. Karşılarında bir güç olmadığını 
düşünüyorlardı, ama yanılıyorlardı. Biz 100 sene önce de yok 
edilmek istendik. O zaman 1915 doğumlu olan 16 yaşındaki 
çocukları savaşa sürmek zorunda kaldık ama 15 Temmuz günü 
kadınlarımız ve kundaktaki bebeklerimiz savaş meydanındaydı. 5 
yaşındaki çocuklarımız savaş meydanındaydı. 16 yaşında onlarca 
şehit verdik. Abdullah Tayyip Olçok’a, 15 Temmuz şehitlerine 
selam olsun. Çorum olarak da 12 tane şehit verdik. F-16’lara, 
tanklara karşı çıplak ellerimizden başa hiçbir şeyimiz yoktu. Ama 
onların hiçbir zaman anlamayacakları imanımız vardı. İstiklal 
Marşı Şairi’nin ‘Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar’ 
dediği imanımız vardı” dedi. O gün polisin ve halkın sokakta 
olduğunu, ferasetli askerlerin durumu fark edip derhal içerden 
karşı koyduklarını belirten Vali Kılıç, 15 Temmuz’un birçok 
yönüyle bir gurur gecesi olduğunu vurgulayarak 15 Temmuz 
gecesini Çanakkale ruhunu kaybettiğimizi sandığımız bir anda, 
Çanakkale ruhunu pekiştirdiğimizi anladığımız bir onur gecesi 
olarak ifade etti.

Panelin moderatörlüğünü yapan Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü ve Hitit Akademi Derneği Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Zekeriya Işık ise yaptığı konuşmada “Tabiri caizse son 
bir buçuk asırdır ilk kez ayaklarının üzerine dikilmiş, ilk kez 
dünyada ve bölgesinde söz sahibi olmak noktasına gelmiş Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk Milleti’ne karşı haince bir suikast 
girişimi yapıldı” diyerek Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi 
bu darbe kalkışmasının diğer darbelerden en önemli farkının 
darbeye milletin darbe yapmış olduğunu vurguladı. 

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, 
bu olaylara en geniş perspektiften bakarak bunların neden 
yaşandığını anlayabilmemiz için Türkiye’de son 200 yılda neler 
olduğunu anlamamız gerektiğini ifade ederek gerçek anlamda 
bu darbe girişiminin neden yaşandığını anlayabilmemiz için de 
ekonomik politik değerlendirmesiyle bu olayların arkasındaki güç, 
ekonomi, iktisat, para olaylarının neler olduğunun anlaşılmasının 
büyük önem arz ettiğini vurguladı.   

SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Yrd. Doç. Dr. Selman 
Öğüt de “Olayın duygusal boyutu, dini boyutu, kahramanlık 
boyutunu her zaman her platformda dillendireceğiz. Diri tutacağız 
ve hiçbir zaman unutturmayacağız” diyerek olayın bilimsel açıdan 
bu olayın çözümlenmesi noktasında, gerek ekonomik, gerek 
siyasi, gerek hukuki açıdan nasıl halledileceğinin doğru bir şekilde 
tefekkür edilmesi gerektiğinin altını çizdi.  

Araştırmacı Yazar İdris Kardaş ise “Bu meselede Türkiye’nin neden 
hedefte olduğunu anlamaya çalışmamız gerekiyor. Güçlü, büyük 
ve değerli bir ülkeyiz. Nüfusumuz genç, ekonomimiz yükseliyor” 
diyerek Türkiye’nin İslam’ın demokrasi ile yaşayabileceğini 
kanıtlayan bir ülke olduğunu ifade ederek temelde bunun hedef 
alındığını söyledi. İdris Kardaş, 15 Temmuz’la ilgili tahlillerde 
bulunarak yaşanan sürecin Türkiye ve bölgesindeki etkisinden 
bahsederek konuşmasını sürdürdü.

Programda Çorumlu 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına şükran 
plaketi verildi.  
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Ülke ve toplum tarihimiz açısından önemli bir milat olan 15 
Temmuz gecesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın önderliğinde Hükümetimizin dik duruşu ile vatan, 
millet, bayrak, ezan uğruna canlarını feda eden 250 şehidimiz 
ve 2.196 gazimiz başta olmak üzere tüm Türk milletinin kararlı 
mücadelesiyle FETÖ Terör Örgütü üyesi kişilerin gerçekleştirdiği 
darbe teşebbüsü yerle bir edilmiştir.

Aziz vatanımızın hemen her şehrinden yüzlerce insanımızın 
şehit ve gazi olduğu o hain gecede Çorum ilimizden ve 
Üniversitemizden de şehit ve gazilerimiz olmuştur. 

Hitit Üniversitesi olarak yaşanan bu alçak olaylar sonrasında 15 
Temmuz’u hafızalarda canlı tutmak, öğrencilerimize bu süreci 
unutturmamak ve bu bilince sahip nesiller yetiştirmek adına 
15 Temmuz Gazi ve Şehitlerimizin isimleri Üniversitemizin 
çeşitli tesis, derslik ve laboratuvarlarına verilerek onların aziz 
hatıralarının yaşatılması sağlanmıştır. Bu çerçevede;

 • Şehit Erol Olçok’un ismi, Üniversitemiz Rektörlük Konferans 
Salonuna,

• Şehit Ömer Halisdemir’in ismi, Osmancık Ömer Derindere 
Meslek Yüksekokulumuzda bulunan spor tesisine,

• Şehit Abdullah Tayyip Olçok’un ismi, Üniversitemiz 
“15 Temmuz Spor Kompleksi” içerisinde bir araştırma 
laboratuvarına,

• Şehit Ali Alıtkan’ın ismi,  Sungurlu Meslek 
Yüksekokulumuzda bir dersliğe,

• Şehit Osman Arslan’ın ismi, Üniversitemiz Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulumuzda bir araştırma ve uygulama 
atölyesine,

• Şehit Mustafa Avcu’nun ismi, Üniversitemiz Mühendislik 
Fakültesi içerisinde bir dersliğe,

• Şehit Ümit Çoban’ın ismi, Osmancık Ömer Derindere 
Meslek Yüksekokulumuzda bir araştırma laboratuvarına, 

• Şehit Emin Güner’in ismi, Üniversitemiz İktisadi ve İdari 
Bilimler Kütüphanesine,

• Şehit Mustafa Kabasakal’ın ismi, Alaca Avni Çelik Meslek 
Yüksekokulumuzda bir araştırma laboratuvarına,

• Şehit Akif Kapaklı’nın ismi,  Sungurlu Meslek 
Yüksekokulumuzda bir dersliğe,

• Şehit Ali Karslı’nın ismi, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)’nde bir 
araştırma laboratuvarına,

• Şehit Mehmet Kocakaya’nın ismi,  Alaca Avni Çelik Meslek 
Yüksekokulumuzda bir araştırma laboratuvarına,

• Şehit Ferhat Koç’un ismi, Üniversitemiz Mühendislik 
Fakültesi içerisinde bir dersliğe,

• Şehit Yakup Kozan’ın ismi, Üniversitemiz Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulumuzda bir araştırma laboratuvarına,

• Şehit Mustafa Solak’ın ismi, Alaca Avni Çelik Meslek 
Yüksekokulumuzda bir araştırma laboratuvarına,

• Gazi Abdurrahman Kafkas’ın ismi, Sungurlu Meslek 
Yüksekokulumuzda bir dersliğe verilmiştir.

• Şehit Abdullah Olçok'un ismi, Fen Edebiyat Fakültesi 
içerisinde bir dersliğe verilmiştir.

15 TEMMUZ 
ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN İSİMLERİ 
ÜNİVERSİTEMİZDE YAŞATILIYOR
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Üniversitemiz Senatosu, önlisans ve lisans düzeyinde tüm eğitim 
programlarımızda “Milli İrade ve Demokrasi” adlı dersin okutulmasını 
kararlaştırdı. Bu ders demokrasi teorilerinin, darbeler tarihinin 
ve 15 Temmuz olaylarının bilimsel açıdan değerlendirilmesini 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin darbeleri sebepleri ile iyi 
anlayıp tahlil etmeleri, demokrasi bilinci geliştirmeleri ve demokrasiye 
sahip çıkmaları için gerekli donanıma sahip olmaları istenmektedir. 

HİTİT ÜNİVERSİTESİNDE
MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ
DERSİ
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Sayın Cumhurbaşkanımızın 
himayelerinde 2017 yılının 
“Türk Dili Yılı” ilan edilmesi 

dolayısıyla, Türkçemizin önemine 
dikkat çekip büyük bir özenle korunup 
geliştirilmesi amacıyla ülkemizin pek 
çok şehrinde ve üniversitesinde bir dizi 
program gerçekleştirilmektedir. Bu 
bağlamda, Üniversitemiz bünyesinde 
de Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü tarafından “Dilimiz 
Kimliğimiz” konulu, geniş katılımlı bir 
etkinlik düzenlendi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan’ın yanı sıra Çorum’un tanınmış 
kültür değerleri Abdulkadir Ozulu, 
Ethem Erkoç, Rıfat Patır, Bahri 
Güven, Kazım Alkan ile çok sayıda 
dinleyicinin katıldığı programda Fen 
Edebiyat Fakültesi Konferans Salonuna 
Abdulkadir Ozulu’nun adı verildi.  

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile 
başlayan etkinliğin açılış konuşmasında 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Meral Demiryürek, 

Bölüm olarak Çorum’un hafızası 
Abdulkadir Ozulu’nun adının Fen 
Edebiyat Fakültesi Konferans Salonuna 
verilmesinden duydukları mutluluğu 
ifade ederek mekânların kişilerle anlam 
ve değer kazandığının altını çizdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Emre Güler konuşmasında, 
millî ve yerli unsurlara sahip 
çıkmanın önemini vurgulayarak bu 
bağlamda Türkçemizin önemine 
değindi. Abdulkadir Ozulu’nın adını 

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonuna 
Abdulkadir Ozulu’nun Adı Verildi
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alan konferans salonunda daha nice güzel etkinlikler 
gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise selamlama 
konuşmasında, Üniversite-şehir bütünleşmesinde 
Çorum’un kültür değerlerinden her zaman çok büyük 
destekler gördüklerini vurgulayarak kendilerinin de 
bu sıcak ilgiyi hiç eksilmeyecek bir vefa duygusuyla 
karşıladıklarını dile getirdi. Bu sebeple, imkânlar ölçüsünde 
Üniversitemiz içinde bazı mekânlara özel isimler 
verdiklerini, bunun son örneğinin de bugün Fen Edebiyat 
Fakültesi Konferans Salonuna Abdulkadir Ozulu’nun 
adının verilmesi olduğunu ifade etti.  

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından eğitimci-
yazar Abdulkadir Ozulu’nun fotoğraflarından oluşan bir 
sunum gerçekleştirildi. Sunumun bitiminde, Türk dilinin 
tarihi üzerine kurgulanmış on dakikalık kapsamlı bir 
video gösterildi ve videoyu takiben Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü son sınıf öğrencisi Murat Gazi Erdoğan tarafından 
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Türkçem, Benim Ses Bayrağım” 
şiiri okundu.

Etkinlik, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden 
Ayşe Akkaya, Gülsüm Sağlam, Tuğçe Esen ve Yavuz 
Çağır’ın konuşmalarıyla devam etti. Türkçenin yanlış 
kullanımıyla ilgili çarpıcı fotoğraflardan oluşan sunumlar 
eşliğinde gerçekleştirilen konuşmalarda, Türkçenin yazım 
ve imlâsı, sosyal medyada ve basın-yayın organlarında 
Türkçenin kullanımı, kitap okumama alışkanlığının 
sebepleri ve bu konuda alınacak önlemler ile işyeri 
tabelalarında kullanılan Türkçe dışı ifadeler başta olmak 
üzere çeşitli konulara temas edilerek ilgili hususlarda 
çözüm önerileri getirildi. Oturumun ardından Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü birinci sınıf öğrencisi Melike Güleşen, 
“Çığlık” başlıklı çalışmasını okudu. 

“Dilimiz Kimliğimiz” etkinliğinin sonunda eğitimci-yazar 

Abdulkadir Ozulu duygu ve düşüncelerini aktararak 
Türkçemizin önemi çerçevesinde hazırlanan ve kendisine 
ithaf edilen programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a Fen Edebiyat 
Fakültesi Konferans Salonuna adını vermelerinden dolayı 
teşekkürlerini sundu. 
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Sonuçlara göre “Tüm 
Üniversiteler Genel 
Sıralaması”nda geçtiğimiz 

seneye göre 6 basamaklık artışla 
71. sıraya yükselen Üniversitemiz, 
tıp eğitim-öğretimine Çorum’da 
henüz bu yıl başlamasına rağmen 
74 üniversitenin bulunduğu “Tıp 
Fakültesi Olan Üniversiteler Genel 

Sıralaması”nda 55. sırada yer 
almaktadır.

 2000 Yılında sonra kurulan 
üniversitelerin de kendi içinde ayrı 
sıralandığı URAP sıralamalarında 
Üniversitemiz, 2011 yılında 41. 
sıradayken 27 basamaklık artışla 
77 üniversite arasında 14. sıraya 
yükselmiştir. Yalnızca devlet 

üniversiteleri arasında yapılan 
sıralamada ise 2011 yılında 88. 
sırada yer alan Üniversitemiz, 102 
devlet üniversitesi arasında 59. 
sırada bulunmaktadır. 

2009 yılında ODTÜ Enformatik 
Enstitüsü bünyesinde Türk ve 
dünya üniversitelerini akademik 
performanslarına göre sıralamak 

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirmek 
amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde 
kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı 
tarafından Türkiye’deki Üniversitelerin 2017 yılı sıralama sonuçları açıklanmıştır. 

YÜKSEKÖĞRETİM SIRALAMALARINDA 
ÜNİVERSİTEMİZİN BAŞARI SIRASI 
YÜKSELİYOR
ÜNİVERSİTEMİZ İLK 2.500’DE
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amacıyla kurulmuş olan ve kar amacı 
gütmeyen URAP (University Ranking 
by Academic Performance) Araştırma 
Laboratuvarı, 2017–2018 yılı Dünya 
Sıralamasında ise yaklaşık 25.000 
yükseköğretim kurumu arasında 
Üniversitemiz 2342. sırada yer alarak 
büyük bir başarı göstermiştir.

URAP Sıralamalarında 
Akademik Üretkenlik 
Göstergeleri
• Yayın sayısı (%21)

• Atıf sayısı (%21)

• Toplam bilimsel doküman sayısı 
(%10)

• Toplam yayın etkisi (%18)

• Toplam atıf etkisi (%15) 

• Uluslararası iş birliği (%15) 

URAP Araştırma Laboratuvarı’nın 
geliştirdiği bu sıralama sistemi, 
üniversitelerimizin kendi konumları 
hakkında bilgi sahibi olmalarına, varsa 
eksiklerini görmelerine ve kendilerini 
geliştirmelerine olanak tanımaktadır. 
Bu sistemde amaç, üniversitelerimizin 
belirlenen kriterlere göre gelişmeye 
açık yanlarını fark etmelerine yardımcı 
olmaktır. 

Üniversitemizin, Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 
2017 sonuçlarına göre 164 üniversite 
arasında 64., GreenMetric 2016 
Dünya Üniversiteleri Sıralaması 
sonuçlarına göre Türkiye’den katılan 
devlet üniversiteleri arasında 3. sırada 
bulunması, Üniversitemiz tarafından 
eğitime, bilime, araştırmaya 
verilen değerin en somut 
göstergelerindendir.

“Daha İyisini 
Yapabileceğimize 
İnancımız Tam” 
Sıralama sonuçlarıyla 
ilgili memnuniyetini 
ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin 

Alkan, tüm dünyadaki yükseköğretim 
kurumlarının yaklaşık %10’una denk 
gelen bir dilimde henüz 10 yaşında olan 
üniversitemizin yer almasının önemli 
bir başarı olduğunu ve bu başarıya 
doğru yöntemle, motivasyon ve güvene 
dayalı çalışma prensibiyle yılmadan, 
bıkmadan, usanmadan yapılan 
yoğun çalışmalarımızın sonucunda 
ulaştığımızı görmenin mutluluğunu 
ve haklı gururunu yaşadıklarını ifade 
etti. “Kamuda hesap verilebilirlik 
sadece yapılan işlemlerin mevzuata 
uygunluğu olarak algılanmamalıdır, aynı 
zamanda kamu kaynaklarını kullanan 
kurumların görev tarifleri çerçevesinde 
yaptığı çalışmaların başarısıyla da 
ölçülmelidir. Daha iyisini 

başarabileceğimize olan inancımızı 
korumamız ve ekip çalışmamızı devam 
ettirmemiz, tüm paydaşlarımızın üzerine 
düşeni şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da yapması halinde dünyadaki 
yaklaşık 25.000 üniversite içerisinde ilk 
1.000 üniversite arasına girmememiz 
için hiçbir sebep bulunmamaktadır. 
Üniversitemizin sahip olduğu büyük bilgi 
birikimi, güçlü akademik kadromuz, 
hemen hergün bir yenisi eklenen fiziki 
altyapımız ile birlikte Hükümetimizin 
üniversitelerimize vermiş olduğu büyük 
destekler sonucunda 2023 hedeflerimize 
çok daha önce ulaşacağımıza 
inanıyorum” şeklinde devam etti. 
Rektör Prof. Dr. Alkan, elde edilen bu 
sonucun, kararlılıkla sürdürülen başarı 
odaklı çalışmalarıyla Üniversitemizin 
ve dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına 

katkı sağlayan akademisyenlerimiz, 
idari kadromuz, öğrencilerimiz ile 

ortaya çıktığını belirterek tüm 
gönüldaşlarımız teşekkür 
etti.
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2017-ÖSYS sonuçlarına 
göre yüksek doluluk 
oranına sahip bölüm 

başkanları ve ilgili birim 

üst yöneticileri ile ilerleyen 

dönemlerde gerçekleştirilmesi 

planlanan çalışmalara ilişkin 
fikir alışverişinde bulunmak 
maksadıyla Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan başkanlığında 
bir istişare toplantısı düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Nurcan Baykam, lisans ve ön 
lisans düzeyindeki ilgili bölüm 
başkanları ile bağlı oldukları 
dekan, dekan yardımcısı ve 
müdürlerin katıldığı toplantıda; 
ülkemiz genelinde doluluk 

REKTÖRÜMÜZDEN DOLULUK 
ORANLARINA İLİŞKİN TEŞEKKÜR 
TOPLANTISI
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oranında yaşanan düşüş nedeniyle 
farklı yaklaşım ve çözüm önerileri 
ele alınarak neler yapılabileceği 
konularında görüşmeler 
gerçekleştirildi.

Üniversitemizin başta akademik 
kadro olmak üzere hemen her 
alanda, nitel ve nicel anlamda 
büyüme ivmesi yakaladığını ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, ülke genelinde 
doluluk oranının lisansta %84 
iken; Üniversitemizde 2011 

yılından sonra açılan lisans 
programlarımıza kayıt olan 
öğrenci sayısına göre doluluk 
oranının % 92 olduğunu 
belirterek yakalanan bu 
oranın Üniversitemizde 2011 
yılından bu yana yeni açılan 
bölümlerin ne denli doğru 
seçildiğini, özellikle bölüm 
açmada benimsenen istihdam 
odaklılık yaklaşımımızdaki 
isabetin en somut çıktılarından 
birisi olduğunu vurguladı. 
Üniversitemizin bu doğrultudaki 

çalışmalarına hızla devam 
edeceğini sözlerine ekleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
yapılan çalışmaların bu seviyeye 
gelmesinde ve elde edilen başarıda 
emeği geçen tüm öğretim 
elemanlarımıza teşekkür etti.
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Günümüzde bilimin ve 
teknolojinin ortak dili 
olarak kabul edilen 

İngilizce, ülkemizin sahip olduğu 
ekonomik, toplumsal ve kültürel 
değerler ile bilimsel bilginin 
evrensel ölçeğe taşınması ve 
aynı zamanda dünyada üretilen 
bilginin yerel ölçeğe aktarılması 
açısından oldukça büyük bir 
öneme sahiptir. Bu nedenle dünya 
üniversitesi olma hedefiyle sürekli 
gelişen Üniversitemiz, İngilizce 
program açma kriterlerini 
sağlayan bölümlerimizde %100 
İngilizce eğitim vermek üzere 
çalışmalarına başlamıştır. 
Uluslararasılaşmaya büyük önem veren 
Üniversitemizde, İngilizce programların açılması, 
uluslararası iş birliklerimizin artması için de önemli 
bir fırsatı ortaya çıkaracaktır. Bu sayede daha fazla 
öğrencimizin Erasmus+ ve Mevlana Değişim 
Programlarından faydalanması, Üniversitemizi tercih 
eden uluslararası öğrenci sayısı ile uluslararası ortak 
bilimsel projelerin artması beklenmektedir. Ayrıca 
İngilizce eğitim veren bölüm/programların günümüzde 
daha fazla tercih edildiği gerçeğinden hareketle, bunun 
Üniversitemize de yansıyarak doluluk oranının daha da 

yukarılara çıkacağı öngörülmektedir. 
Bu çerçevede Üniversitemizde ilk etapta İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde öğretim dili %100 
İngilizce olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programı 
ile Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde öğretim dili 
%100 İngilizce olan Matematik programının açılması 
çalışmaları başlatılmış olup ilerleyen dönemlere bunlara 
yenilerinin eklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu 
programlarda okuyacak öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık 
sınıfı eğitimi okuduktan sonra, eğitimlerini tamamen 
yabancı dilde almaya başlayacaklardır.

Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu 
kurulmasına ilişkin teklifinin Bakanlar Kurulu 
tarafından kabul edilerek 3 Ağustos 2016 

Tarih ve 29790 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla 
Üniversitemiz bünyesindeki yüksekokul sayımız 3’e 
yükseldi. 
Üniversitelerin bulundukları şehir ve bölgenin 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı 
sağlamaları inancıyla hareket eden Üniversitemizde 
yabancı dil bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere 

yabancı dil bilgi ve becerisinin kazandırılması 
ile öğrencilerin akademik ve bilimsel alanlardaki 
gelişmeleri takip etme yeteneğini arttırılması amacıyla 
kurulan, Müdürlüğünü Doç. Dr. Gökçe Merey’in yaptığı 
Yabancı Diller Yüksekokulu alt yapı çalışmaları tüm 
hızıyla sürdürülmektedir.
Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından en kısa 
sürede faaliyete geçecek olan Yüksekokulumuz, HİTÜ 
öğrencilerini, globalleşen dünyada önemi her geçen gün 
artan etkin yabancı dil becerileriyle donatacaktır.

ÜNİVERSİTEMİZ İNGİLİZCE EĞİTİM 
İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yabancı Diller Yüksekokulumuzun 
Yapılandırılması Devam Ediyor
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Bu çerçevede, sayısı her geçen 
gün  artan pek çok akademik 
sosyal ağ oluşturulmakta ve 

tüm dünyada akademisyenlerin/
araştırmacıların hizmetine 
sunulmaktadır. Bunlardan en 
yaygın olanları şunlardır:

• Google Akademik (Scholar)

• ResearchGate  

• Academia.edu

• Epernicus Network

• Methodspace

• Sciencestage

Yaklaşık 7.5 milyar olan dünya 
nüfusunun 3.5 milyarının internet 

kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, 
akademik sosyal ağların etkin 
kullanımı, bilimin evrenselliği 
çerçevesinde akademisyenlere 
önemli katkılar sağlamaktadır. 
Akademisyenler ve araştırmacılar 
bu ağlar sayesinde kendi bilimsel 
faaliyetlerini geniş bir platformda 
sergileyebilme fırsatı bulmanın yanı 
sıra, dünyanın öbür ucundaki bir 
araştırmacı ile ortak bir çalışma 
yapabilme veya kendisinin ve 
kurumunun hangi seviyede 
olduğunu çeşitli ölçütlere göre 
oluşturulan sıralamalar aracılığı 
ile takip edebilme imkânına sahip 
olabilmektedirler.

Akademik sosyal ağlar içerisinde 

en yaygın kullanılan Google 
Akademik veri tabanında yer 
alan bilgilere göre Webometrics 
tarafından yapılan ve dünyanın 
en seçkin üniversitelerinin de yer 
aldığı “Transparent Ranking: Top 
Universities by Google Scholar 
Citations” sıralamalarında 2016 
yılında 4.844 olan atıf sayımız % 40 
artışla 6.822’ye ulaşmıştır. 

Dünya genelinde sayısı 26.000’i 
bulan üniversitelerden 4.982 
üniversitenin yer aldığı sıralamada 
Üniversitemiz 2.677. sırada 
bulunmakta olup Türkiye’den ise 
sıralamaya giren 140 üniversite 
içerisinde 79. sıradadır. 

Günümüzde bilgiye erişim ve paylaşımın en güçlü aracı olan internet, pek çok alanda 
olduğu gibi akademik alanda da yoğun olarak kullanılmakta olup bilimsel çalışmaların 
takibi ve paylaşımı için yeni yöntem ve imkânlar sunmaktadır. 

AKADEMİK AĞLARDA
TANINIRLIĞIMIZ ARTIYOR 
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Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şafak Bulut 

Koordinatörlüğünde yürütülen “Obruk Barajı ve 

Çevresinin Biyoçeşitliliği ve Baraj Suyunun Fiziko-

Kimyasal Özellikleri ile  Su Kalitesinin Değerlendirilmesi” 

konulu projenin fizibilite ve ilk değerlendirme çalışmaları 

bölüm öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı 

ile  yapıldı.

Obruk Barajı ülkemiz sınırları içerisindeki en uzun 

nehir olan Kızılırmak üzerine kurulmuş olup Kızılırmak 

Nehri’nin biyolojik zenginliklerine de ev sahipliği 

yapmaktadır. Obruk Barajı’nda ilk kez yapılacak olan bu 

çalışmalarda, biyolojik çeşitliliği ve su kalitesini belirlemek 

için konusunda uzman öğretim elemanlarından oluşan 

ekip ilk arazi çalışmalarını gerçekleştirdi.

Eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma projelerine de katkı 

sağlayan proje ekibi, Obruk Baraj Gölü’nde Üniversitemize 

tesis edilen alanlar ve rezerv alan içerisinde incelemelerde 

bulundu. Üniversitemize ait “Hitit Güneşi” isimli araştırma 

teknesi ile 8 farklı noktadan su numuneleri alınarak barajı 

beslenme ve kışlama için kullanan kuş türleri gözlenmiş ve 

balık türlerine ait biyo-ekolojik analizler yapılmıştır. 

OBRUK BARAJ GÖLÜ'NDE BİYOLOJİK 
ÇEŞİTLİLİK VE SU KALİTESİ İZLEME 
ÇALIŞMALARI YAPILDI
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUMUZ 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

ÜNİVERSİTEMİZDE 
“ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ TEKNOLOJİSİ” 
EĞİTİMİ VERİLECEK

Üniversitemiz bünyesinde lisans eğitimi veren 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun 
Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmesine 

ilişkin teklifimiz incelenmiş ve yapılan değerlendirme 
sonucunda 12.06.2017 tarih ve 2017/10456 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi 
kurulmuştur. Bakanlar Kurulu Kararının 30 
Temmuz 2017 Tarih ve 30139 Sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmasıyla fakülte sayımız 9’a yükselmiş oldu.

Dünyada en hızlı değişim ve gelişim gösteren, 
sağlıkla ilintili çeşitli tartışmaları da 
beraberinde getiren sektörlerden birisi de 

otomotiv sektörüdür. Saldığı zararlı partiküller 
ve NOx (azot oksitleri) nedeniyle Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından çevreye ve insan sağlığına zarar 
verdiği raporlarla ortaya konan dizel otomobiller, 
artık dünyada sigaradan daha zararlı olarak 
gösterilmektedir. Birçok ülke dizel motorlu araçlar 
konusunda radikal önlemler almaya başlarken, 
firmalar da dizel motor geliştirmekten hızla 
vazgeçmektedir. Örneğin Fransa’da Paris Belediye 
Başkanı, 2020 yılından itibaren dizel araçların 
şehre girişini yasaklamayı planladığını açıklarken, 
daha radikal bir tavır sergileyen Hindistan, Yeni 
Delhi’ye dizel araç girişini yasaklamıştır. Çin’de ise 
hibrit ve elektrikli araçlar tüm vergililerden muaf 
tutulmaktadır. Petrol üreticisi bir ülke olan İran, 
% 90 olan ithalat vergisini hibrit araçlar için sıfıra 
düşürürken, Hollanda da 2025 yılından itibaren 
ülkede konvansiyonel motorlu (dizel veya benzinli) 
araçların satılmasını şimdiden yasaklamıştır.

Karbondioksite karşı savaş açan devletler içerisinde 
Almanya, 2030 yılına kadar tüm otomobillerin sıfır 
emisyon değerine sahip olmasını hedeflemiştir. Bu 
da, benzinli veya dizel otomobillerin yasaklanması 
veya bir diğer deyişle elektrikli otomobillerin zorunlu 
hale gelmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle 
Almanya’nın büyük otomotiv şirketleri son dönemde 
yoğun olarak elektrikli otomobil üretme konusunda 
söz sahibi olmaya, yeni elektrikli şasi mimarisini 
tanıtmaya ve yeni konseptler sergilemeye başladılar. 

Şüphesiz alternatif olarak ortaya çıkan elektrikli ve 
hibrit elektrikli araçların konvansiyonel araçlara 
kıyasla daha çevre dostu olması, enerji verimliliği 
ve esnekliği sunması, düşük şarj maliyetleri ve daha 
az hareketli mekanik parçalarının olması, onları ön 
plana çıkarmaktadır. 

Günümüzün ve geleceğin araç sistemleri için 
en önemli teknoloji olarak görülen elektrikli ve 
hibrit elektrikli araç sistemleri alanında yürütülen 
çalışmalarda geride kalmamamız ve ülkemizin bu 
alanda dünya çapında söz sahibi olabilmesi için,  bu 
alanda gerçekleştirilecek AR-GE faaliyetlerinin yanı 
sıra, bu sektörde çalışacak nitelikli ara elemanın 
yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 
vizyon ve anlayış içerisinde Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulumuzun Otomotiv programına eklenen 
“Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi” adlı ders, yerel 
ve milliliği her fırsatta vurgulayan Üniversitemizin 
vizyonunu göstermesi açısından son derece 
önemlidir. 
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Helal ürün ve helal hizmet sektörü dünyada 
her geçen gün iş hacmini arttırmaya devam 
ederken bu sektöre talep de aynı oranda 

büyümeye devam etmektedir. Dünya genelinde 
yaklaşık 1.8 milyar Müslümanın olduğu dikkate 
alındığında, helal sektörde (helal gıda, helal 
turizm, helal finans, helal sağlık, helal üretim gibi) 
Müslümanların ön planda olması gerektiği beklenen 
bir durum iken; yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir hacme 
sahip bu sektörde Müslümanların üretim payı sadece 
% 20’de seyretmektedir. 

Helal sektörün ülkemizdeki durumu, dünya 
genelinden çok farklı durmamaktadır. Ülkemizde hızla 
büyüyen bu sektörün sadece helal gıda boyutunun 
yaklaşık 20 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştığı ve 
sürekli büyüyen bir pazar olduğu dikkate alındığında, 
ülkemizde ilgili paydaşların konuyu daha yoğun bir 
şekilde gündemlerine almalarının gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır.  

Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde 
helal sektöre daha fazla yoğunlaşılması gerektiğinin 
bilinciyle hareket eden Üniversitemiz önlisans, lisans 
ve lisansüstü olmak üzere eğitim birimlerimizin her 
düzeyinde ders müfredatlarına konu ile ilgili dersler 
koymuştur. Bu kapsamda son olarak çeşitli birim 

müfredatımıza;
• Helal Gıda ve Helal Turizm,
• Helal Gıda Standardı,
• İslami Üretim,
• Temel İslam Ekonomisi,
• İslami Sigortacılık Uygulamaları,
• İslami Finansal Kurumlar,
• İslami Finansal Kıymetler 

başlıklı çeşitli dersler eklenmiş olup öğrencilerimizi 
bu alanlarda donanımlı birer birey olarak yetiştirmek 
üzere, ihtiyaca binaen önümüzdeki dönemlerde 
müfredata aynı çerçevede yeni derslerin eklenmesine 
devam edilecektir. 

DERS MÜFREDATLARIMIZA
“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ” DERSİ EKLENDİ

HELAL ÜRETİMLE İLGİLİ
DERSLER MÜFREDATIMIZA GİRDİ

Hitit Üniversitesi olarak nitelikli bir eğitim 
verme ve akademik anlamda dünya bilim 
arenasında her geçen gün üst sıralara tırmanma 

gayretlerimizin yanında, toplumsal anlamda da sağlıklı 
sosyal analizler yapmak ve toplumumuzu iyi tanımak 
durumunda olduğumuz bilinciyle, dünyanın olduğu 
gibi ülkemizin de halen önemli bir sorunu olarak devam 
eden cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek adına tüm 
gayretlerimizle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Endeksine ve BM Toplumsal Cinsiyet Endeksine göre 
Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği eğitim, ekonomi, 
sağlık ve istihdam gibi pek çok alanda kısmi iyileşmelere 
rağmen halen devam etmektedir.  

Eğitim birimlerimizin müfredat programlarını sürekli 
güncel tutmaya ve özellikle seçmeli dersler havuzunu 
çeşitlendirmeye çalışan Üniversitemiz, konunun 
önemine binaen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersinin 
birimlerimizin ders müfredatlarına eklenmesine karar 

vermiştir. Bu dersin birimlerimizin ders müfredatlarına 
eklenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir 
iklim ve farkındalık oluşturmak adına büyük önem 
taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neden ve 
sonuçlarından yola çıkarak, toplumsal cinsiyet eşitliği 
politikalarını irdeleyecek dersin, sayısı 19.000’e yaklaşan 
öğrencilerimiz aracılığıyla önemli bir işlev göreceği 
açıktır.  
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Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, 
2017-2018 Eğitim-Öğretim 

Yılında tıp eğitiminin Çorum’da 
başlatılması ve gerçekleştirilen 
pek çok başarılı çalışmalardan 
dolayı teşekkür etmek amacıyla Tıp 
Fakültesi öğretim elemanlarıyla 
düzenlenen toplantıda bir araya 
geldi. 

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. Mete Dolapçı 
ve Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. 
Dr. Sinan Zehir ile fakülte öğretim 
elemanları katıldı.

Tıp Fakültesinin bu yıl 62 
öğrencisiyle eğitime başlamasının 

büyük bir gurur ve mutluluk tablosu 
olduğunu ifade ederek sözlerine 
başlayan Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, başta bulunduğu 
il, sonra bölge, sonrasında ülkemiz 
ve nihayetinde tüm insanlığa katkı 
sağlamak misyonuyla hareket eden 
Üniversitemizin Tıp Fakültesindeki 
113 öğretim elemanıyla sağlık 
alanında önemli gelişmeler 
kaydettiğini vurguladı. 

İlimizde Çorum Valisi Necmeddin 
Kılıç’ın koordinasyonunda 
gerçekleştirilen ve Türkiye’ye örnek 
olan afiliasyon sonucunda sadece 
şehrimizdeki değil çevre illerden 
gelen hastalara da hizmet veren TC. 
Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi 
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinin çok önemli başarılara 
imza attığını belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, öğretim 
elemanlarımız, alanında uzman 
hekimlerimiz ve sağlık ekibinin 
olağanüstü gayretleriyle hemen her 
türlü branşta çok sayıda operasyon 
ve tedavi yapıldığının altını çizdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
her geçen gün hızla büyüyen Tıp 
Fakültemiz bünyesinde başarılı 
çalışmaların her alanda artarak 
devam edeceğine inandığını 
belirterek öğrencilerimizin Çorum’a 
kazandırılmasındaki gayretlerinden 
ve yapılan başarılı çalışmalardan 
dolayı emeği geçen herkese teşekkür 
etti.  

REKTÖRÜMÜZ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM 
ELEMANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
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Türkiye Endokrinoloji ve 
Metabolizma Derneği 
Diabetes Mellitus  Çalışma 

ve Eğitim Grubu  tarafından 
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ve 
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin 
katkılarıyla ‘Diyabette Güncelleme 
ve Olgu Tartışma Toplantısı’ 
düzenlendi. Toplantının 
Koordinatörlüğü İç Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ferit Kerim Küçükler, bilimsel 
sekretaryasını İstinye Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Serpil Salman yaptı.

Toplantımıya Vali Yardımcısı Azmi 
Yeşil, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. 
Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Müdürü 
Dr. Ahmet Barış, Hitit Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları 
Prof. Dr. Ömer Bostancı ve Doç. 
Dr. Akın Yılmaz, Hastane Yöneticisi 
Vekili Doç. Dr. Çağatay Evrim 
Afşarlar, ilimiz ve diğer illerden  
(Amasya, Tokat, Yozgat)  çok sayıda 
dinleyici katıldı. 

Toplantıda, diyabetin tanı ve 
tedavisi hakkında vakalar eşliğinde 
bilgi güncellenmesi yapıldı. Toplantı 
sonunda düzenleme kurulu ve 
konuşmacı olarak katılan Prof. 
Dr. İlhan Satman, Prof. Dr. Sema 
Akalın, Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, 
Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, Prof. 
Dr. Serpil Salman, Prof. Dr. 
Serdar Güler, Doç. Dr. Ayşe 
Kubat Üzüm, Doç. Dr. Faruk 
Kutlutürk, Doç. Dr. Ferit 
Kerim Küçükler 
ve Uzm. Dr. 
Derya 

Köseoğlu’na teşekkür belgeleri, Vali 
Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü, Tıp 
Fakültesi Dekan Yardımcıları ve 
Hastane Yöneticisi Vekili tarafından 
takdim edildi.

DİYABETTE GÜNCELLEME VE OLGU 
TARTIŞMA TOPLANTISI YAPILDI
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Başta bulunduğu il ve bölge, 
sonrasında ülkemiz ve tüm 
insanlığa katkı sağlamak 

maksadıyla çalışmalarına hız 
kesmeden devam eden Üniversitemiz 
her alanda olduğu gibi sağlık alanında 
da Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizin 
yapmış olduğu başarılı tedavi 
yöntemleriyle ilkleri gerçekleştirmeye 
devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 
hastanemize başvurarak Beyin ve 
Sinir Cerrahisi kliniğinde tedavisine 
başlanan hastamız ilimizde ilk kez 
yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Üniversitemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Kağan Kamaşak başta olmak 
üzere hastanemizin deneyimli hekim 
ve yardımcı personelinden oluşan 
tecrübeli bir ekiple ülkemizde üst 
grup üniversite ve eğitim araştırma 
hastanelerinde dahi çok nadiren 
yapılan ve omurganın üst düzey 
bir ameliyatı olan omurga cerrahisi 
hastanemizde başarıyla gerçekleştirildi.

Yapılan operasyona ilişkin 
açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. 
Dr. Kağan Kamaşak, yapılan son 
operasyon ile birlikte daha önce de 
ilimizde ilk olarak yapılan yetişkin 
ve çocuk beyin tümörü, çocuk 
kafatası şekil bozukluğu, erişkin sinir 

sıkışması ameliyatlarına (trigeminal 
nevralji) bir ilkin daha eklendiğini 
ifade etti. 16 yaşında omurga eğriliği 
olan hastaya omurga düzeltme 
ameliyatı yaparak omurganın belirgin 
şekilde düzeltildiğini söyleyen Yrd. 
Doç. Dr. Kamaşak, hastanın hayat 
kalitesinde önemli derecede iyileştirme 
sağlandığını da sözlerine ekledi.

Hastamıza geçmiş olsun ziyaretinde 
bulunan Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, Üniversitemizin günden 
güne her alanda kaydettiği büyüme 
ve gelişmeyle her geçen gün farklı 
başarılara imza attığını belirterek 
tecrübeli öğretim üyelerimiz ve 
deneyimli hekimlerimizle birlikte 
gerçekleştirilen başarılı operasyonların 
Tıp Fakültemiz ile hastanemizin ne 
denli büyüdüğünü gösteren en önemli 
somut çıktılar olduğunu vurguladı. 

Bu ve benzeri operasyonların ilimizde 
yapılıyor olmasından dolayı büyük bir 
gurur ve mutluluk duyduğunu da dile 
getiren Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
Üniversite olarak sağlık konusunda 
oldukça hassas olduklarını ve sağlık 
alanına büyük önem verdiklerini 
yineleyerek bu yıl eğitim-öğretime 
ilimizde 62 öğrenciyle başlayan Tıp 
Fakültemizin bünyesinde imza atacağı 
başarılı çalışmaların artarak devam 
edeceğine yürekten inandığını belirtti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, yapılan 
başarılı operasyondan dolayı Tıp 
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mete 
Dolapçı, Hastane Yöneticisi Yrd. 
Doç. Dr. Sinan Zehir, Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Kağan Kamaşak, ameliyatı 
gerçekleştiren uzman doktorlarımız ile 
tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

TIP FAKÜLTEMİZ İLİMİZDE İLKLERİ 
GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR
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Sağlık alanına büyük önem veren 
Tıp Fakültemiz, her alanda 
olduğu gibi sağlık alanında da 

bünyesinde barındırdığı Tıp Fakültesi 
öğretim üyelerimizin yapmış olduğu 
başarılı tedavi yöntemleriyle ilkleri 
gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda sadece şehrimizde 
değil, çevre illerden gelen hastalara 
da hizmet veren TC. Sağlık Bakanlığı 
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve 
Araştırma Hastanemizde, akciğer ve 
meme kanseri ameliyatları başarıyla 
yapılarak hastalarımız sağlığına tekrar 
kavuştu. İlk kez hastanemizde bazı 
seçilmiş hastalarda, kemoterapi yerine 
tanı sonrasında direkt “Akıllı İlaç” 
adı verilen yeni ilaçlar ile tedaviler 
uygulanmaya başlanmıştır.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ve Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Nurcan Baykam’ın yaptığı 
hasta ziyaretinde Tıp Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. Mete Dolapçı, 
Hastane Yöneticisi Doç. Dr. 
Çağatay Evrim Afşarlar ve Kamu 
Hastaneleri Birliği Çorum Genel 
Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacı 
hazır bulundu.

Hastalarımıza geçmiş olsun 
ziyaretinde bulunan Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizin 
günden güne her alanda kaydettiği 
büyüme ve gelişmeyle her geçen 
gün farklı başarılara imza attığını 
belirterek tecrübeli öğretim üyelerimiz 
ve deneyimli hekimlerimizle birlikte 
gerçekleştirilen başarılı operasyonların 
Tıp Fakültemiz ile hastanemizin ne 
denli büyüdüğünü gösteren en önemli 
somut çıktılar olduğunu vurguladı. 

Bu ve benzeri operasyonların ilimizde 
yapılıyor olmasından dolayı büyük bir 
gurur ve mutluluk duyduğunu da dile 
getiren Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
Üniversite olarak sağlık konusunda 
hassas olduklarını ve sağlık alanına 
büyük önem verdiklerini yineleyerek 
Tıp Fakültemizin bünyesinde imza 
atacağı başarılı çalışmaların artarak 
devam edeceğine yürekten inandığını 
belirtti. 

Yapılan tedaviye ilişkin açıklamalarda 
bulunan Üniversitemiz Erol Olçok 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahili 
Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Meral Gülhan, akciğer kanserinin tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de en 
sık görülen ve en çok kanser ölümüne 
yol açan kanser türü olduğunu ve 
Hastanemizde bu hastalığa en gelişmiş 
tekniklerle tanı konulduğunu ve 
tedavi planlanmasının yapıldığını 
ifade ederek akciğer kanserinde çoğu 
zaman ilaç tedavisi yani kemoterapi 
uygulanması gerektiğini belirtti. 

Prof. Dr. Gülhan açıklamasında 
şunlara da yer verdi: “Son yıllarda 
akciğer kanserinin ilaç tedavisinde 

ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Bazı 
seçilmiş hastalarda, kemoterapi yerine 
tanı sonrasında direkt akıllı ilaç adı 
verilen yeni ilaçlar ile tedavi mümkün 
hale gelmiştir. Akıllı ilaçlar tümör 
dokusunda kanser gelişimine yol açan 
özel bir gen saptandığında etkilidir 
ve direkt bu hedef üzerinden tümörü 
yok etmektedir. Kemoterapiye göre 
çok daha az yan etkiye yol açmaktadır. 
Uygulaması çok kolay olup ağızdan 
kullanılan ilaçlardır. Hastanemizde 
akciğer kanseri tanısı konulan olgular, 
bu yönden değerlendirilmekte 
ve en güncel tedavi yaklaşımı 
uygulanmaktadır. Kliniğimizde 
yatmakta olan bu hastamızda da 

yapılan incelemeler sonucunda özel 
bir gen mutasyonu saptanmış ve 
kemoterapi başlanmadan direkt “Akıllı 
İlaç” tedavisine başlanmıştır.”

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Betül Bozkurt ise 
açıklamasında şunlara yer verdi: 
“Meme başını ve arkasını içeren alanda 
(burası meme başına gelen ana süt 
kanallarının birleşim yeridir) ortaya 
çıkan meme kanserleri için standart 
cerrahi yaklaşım memenin tümünün 
alınmasıdır (Mastektomi). Bizim bu 
hastada yaptığımız teknikte, kanser 
cerrahisi için geliştirilen kozmetik 
cerrahi yaklaşımla (onkoplastik 
cerrahi); tümör özellikleri ve meme 
yapısı uygun olan hastalarda; hastanın 
memesini almadan, uygun cerrahi 
yaklaşımla hastanın memesini 
korumak mümkün olabilmektedir. Bu 
hastada kanserin boşaldığı ilk lenf 

bezini de (sentinel lef nodu)  özel 
bir boya yardımıyla saptayarak 
koltuk altına kanser yayılımı 
olmadığını gösterdik ve hastanın 
hem memesini, hem de koltuk 
altı lenf bezlerini koruduk. 
Uygulanan cerrahi yöntem 

hastanın uygun ve tam tedavisini 
sağlarken, cerrahi tedavinin 

getireceği organ kaybı (memenin 
alınması), koltuk altı lenf bezlerinin 
alınması sonucu oluşabilecek 
kolda şişme (lenf ödem) o kolun 
kullanılamaması gibi istenmeyen ve 
önlenemeyen sonuçlardan da hastayı 
korumaktadır. Ayrıca kadının vücut 
bütünlüğünün önemli bir parçası 
olan memenin korunması hastanın 
psikolojik yönden de tedavisine katkı 
sağlamaktadır”

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
gerçekleştirilen bu başarılı ve yeni 
tedaviler için Tıp Fakültesi Dekan 
V. Prof. Dr. Mete Dolapçı, Hastane 
Yöneticisi Doç. Dr. Çağatay Evrim 
Afşarlar, Dahili Bilimler Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Meral Gülhan, 
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Betül Bozkurt,  ameliyatı 
gerçekleştiren uzman doktorlarımız ile 
tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Kanser Tedavisinde Kemoterapi Yerine 
“Akıllı İlaç” Uygulaması
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Sadece şehrimizde değil, çevre 
illerden gelen hastalara da hizmet 
veren TC. Sağlık Bakanlığı Hitit 

Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve 
Araştırma Hastanemizde 30. pankreas 
(whipple)  ameliyatı başarıyla yapılarak 
hastamız sağlığına tekrar kavuştu.

Bu kapsamda gerçekleştirilen 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Nurcan Baykam’ın hasta ziyaretinde, 
Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mete 
Dolapçı, Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. 
Dr. Sinan Zehir ve Kamu Hastaneleri 
Birliği Çorum Genel Sekreteri Uzm. 
Dr. Ömer Sobacı hazır bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ziyarette, Üniversitemiz 
Hastanesinin gelmiş olduğu bu 
noktanın takdire şayan olduğunu, bu 
gelişme ve çalışmaların haklı gururunu 
yaşadıklarını söyledi. 

Kısa bir süre içerisinde 30. pankreas 
ameliyatının başarıyla yapılması, 

hastanemizin özellikle onkolojik 
cerrahi alanında önemli merkezlerden 
biri olduğunu göstermesinin yanı sıra 
Çorum ve bölge halkına kaliteli sağlık 

hizmetinin sunulması açısından da 
önem taşımaktadır.

30. PANKREAS AMELİYATI 
BAŞARIYLA YAPILDI
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İİlimize kurulması planlanan Onkoloji 
Merkezine ilişkin istişare toplantısı 
Üniversitemiz Senato Salonunda 

gerçekleştirildi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan 
Baykam, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. 
Dr. Mete Dolapçı, İl Sağlık Müdürü Op. 
Dr. Ömer Sobacı, Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Betül Bozkurt, 
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Meral Gülhan, TC. Sağlık Bakanlığı 
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. 
Çağatay Evrim Afşarlar ve Tıbbi Onkoloji 
Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan 
Helvacı’nın katıldığı toplantıda Çorum’da 
Onkoloji Merkezi kurulması konusu tüm 
yönleriyle ele alındı.

Toplantıda ilk olarak Türkiye’deki 
kanser istatistikleri hakkında bilgi veren 
Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mete 
Dolapçı, özellikle Hitit Üniversitesi ve 
TC. Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 
birlikte kullanım (afiliasyon) protokolü 
sonrasında onkolojik tanı ve tedaviler 
konusunda yetkin öğretim üyelerinin Tıp 
Fakültesine kazandırılmasıyla Çorum’da 
bu türlü hastalıkların tedavisinin 
mümkün hale geldiğini söyleyerek 
yapılan tedaviler ve sayılar ile ilgili sunum 
yaptı. 2012 yılından önce günümüzde 
Çorum’da gerçekleştirilen ameliyatlar 
için hastaların Ankara, İstanbul gibi 
illere sevk edildiklerini ifade eden Prof. 
Dr. Dolapçı, kanser ameliyatlarının 
hastanemizde yüksek başarı oranlarıyla 
yapıldığını, özellikle meme ve pankreas 
kanseri ameliyatları için diğer illerden 
Çorum’a hasta geldiğini belirtti. Yapılan 
ameliyatlar sonrası kemoterapi aşamasının 
da Çorum’da gerçekleştirildiğini belirten 
Prof. Dr. Dolapçı, radyoterapi ile PET-CT 
görüntüleme ünitelerinin de Çorum’a 
kazandırılması ile TC. Sağlık Bakanlığı 
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinin Onkoloji Merkezi 
olma hüviyetini kazanacağını söyledi.

Onkoloji alanında deneyimli öğretim 
üyelerinin sadece tedavi edici rollerinin 
olmadığının altını çizen Prof. Dr. 
Dolapçı, bu öğretim üyelerinin daha 

genç meslektaşlarına eğitim verdiklerini 
böylece de hizmetin devamlılığı için gerekli 
bilgi paylaşımını sağladıklarını belirterek 
özellikle yeni hastanenin hizmete girmesi 
ile yoğun bakım, radyoloji ve ameliyathane 
gibi olanakların çok daha iyi hale geldiğini, 
Onkoloji Merkezinin kurulmasıyla sadece 
Çorum’a değil bölgeye de çok önemli 
hizmet verileceğini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Karadağ: 
“Üniversitemizin Çalışmaları Bizleri 
Gururlandırıyor”

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’ın 
göreve geldiği günden itibaren Hitit 
Üniversitesinin önemli çalışmalar 
gerçekleştirdiğini ifade eden AK Parti 
İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, 
Üniversitemizin her alanda olduğu gibi 
sağlık alanında da yaptığı çalışmalarla 
ilimize ve bölgemize önemli katkılar 
sağladığının altını çizerek “Üniversitemizin 
çalışmaları bizleri gururlandırıyor” 
dedi. Büyük bir tecrübeye sahip olan 
Hastanemizin, Tıp Fakültemizin de 
katkılarıyla her geçen gün yeni bir başarıya 
imza attığını belirten Karadağ “Hastanemiz 
gerek Üniversitemizin öğretim üyeleriyle 
gerekse de uzman doktorlarımızla hızla 
büyüyor. Artık hastaların sevk edildiği 
değil çevre illerden sevk kabul eden 
ve başarılı tedavi yöntemleriyle ilkleri 
gerçekleştiren bir hastaneye sahibiz” dedi. 

Hastanemizde pek çok onkolojik 
ameliyatın başarıyla yapıldığını ve 
sadece Çorum’a değil çevre illere de 
hizmet verildiğinin altını çizen Karadağ 
“Hastanemizde şuan mevcut olan 
kemoterapi ünitesine ek olarak radyoterapi 
ile PET-CT görüntüleme ünitelerinin de 

sağlanması bu konudaki çalışmalarda 
büyük bir ivme kazandıracaktır” 
dedi. Çorum’da sağlık alanındaki 
olumlu gelişmelerin memnuniyet 
verici olduğunu söyleyen Karadağ, bu 
konudaki hassasiyetlerinden ve elde 
edilen başarılardaki gayretlerinden dolayı 
başta Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ve Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. 
Mete Dolapçı olmak üzere Tıp Fakültesi 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Meral Gülhan, 
Prof. Dr. Betül Bozkurt, Prof. Dr. Mehmet 
Ömer Bostancı, Tıbbi Onkoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan 
Helvacı'ya diğer öğretim üyelerimize ve 
uzman doktorlarımıza ve tüm hastane 
çalışanlarına teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan: “Sağlık 
Alanına Büyük Önem Veriyoruz” 

Üniversite olarak sağlık konusunda hassas 
olduklarını ve sağlık alanına büyük önem 
verdiklerini ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan da öğretim 
üyelerimiz, alanında uzman hekimlerimiz 
ve sağlık ekibinin olağanüstü gayretleri 
sonucunda hastanemizin çok önemli 
başarılara imza attığını belirtti. Yakalanan 
ivmeyle birlikte ülkemize ve daha da 
önemlisi insanlığa katkı sağlayacak pek çok 
çalışmanın gerçekleştirileceğine yürekten 
inandığını vurgulayan Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, hastanemizin kanser 
ameliyatlarında yüksek başarı oranına 
sahip olduğunun altını çizerek hastanemize 
Onkoloji Merkezi kazandırılmasının 
ilimizdeki ve bölgemizdeki kanser 
hastalarına büyük kolaylıklar sağlayacağını 
vurguladı.

Onkoloji Merkezi Kurulmasına İlişkin İstişare 
Toplantısı Gerçekleştirildi
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Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu, insanlar üzerinde 
yapılacak klinik çalışmaları 

etik yönden (ahlaki ve bilimsel 
açıdan) değerlendirip uygulanıp 
uygulanamayacağı, uygulandığında 
kişi üzerinde olumsuz bir etkisi olup 
olmayacağı, tedavisini veya hastalığın 
seyrini etkileyip etkilemeyeceğini 
değerlendirerek bu çalışmanın insanlar 
üzerinde yapılıp yapılamayacağı 
hakkında son kararı veren ve çalışma 
esasları yönetmeliklerle belirlenen 
tamamen bağımsız bir kuruldur. 
İnsan üzerinde yapılan her türlü klinik 
araştırma, yöntem, anket, geriye dönük 
verilerden yapılacak çalışmalar, ilaç ve 
tıbbi cihazlarla ilgili çalışmaları kontrol 
ederek çalışmaya katılmayı kabul eden 
gönüllülerin korunmasını amaçlar. 
Bilimsel çalışmanın yapılabilirliğini ve 
kalitesini denetler. Etik Kurul, Helsinki 
Bildirgesine uygun şekilde hareket 
ederek ve İyi Klinik Uygulamalarına 
ilişkin ulusal ve uluslararası standartları 
takip ederek sunulan çalışmaları 
etik ve bilimsel yönden zamanında, 
kapsamlı ve bağımsız olarak inceler. Etik 
Kurul; gönüllü haklarını, güvenliğini, 
onurunu ve mahremiyetini korumak 
amacıyla ilgili düzenleyici kurum/
kurumlara, mevzuata ve toplum 
gerekliliklerine uygun olarak hareket 
etme sorumluluğunu da taşır.

Tüm bu amaçlarla kurulan Hitit 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu, T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından 13 Ağustos 2011 
tarihli ve 28030 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan “Klinik Araştırmalar 
Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda 

kurularak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’nun 12 Aralık 2015 tarih ve 
2022842 sayılı yazısı ile T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu; Başkan Prof. 
Dr. Betül Bozkurt, Başkan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. İ. Çağatay Çağlar, Etik 
Kurul Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. M. 
Kürşat Derici, Üyeler: Doç. Dr. Yusuf 
Karavelioğlu, Yrd. Doç. Dr. İ. Tayfun 
Şahiner, Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla Asafov, 
Yrd. Doç. Dr. H. Nur Peltek Kendirci, 
Yrd. Doç. Dr. F. Kerim Küçükler, Yrd. 
Doç. Dr. Güven Güney, Yrd. Doç. 
Dr. Özlem Terzi, Yrd. Doç. Dr. Sertaç 
Arslan, Yrd. Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya, 
Av. Gülhan Durmuşbaş, Biyomedikal 
Müh. Onur Okur ve Arif Tekçam’dan 
oluşmaktadır.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu Çorum 

ilindeki tüm doktorların başvurularına 
açıktır. Aynı zamanda Çorum’ a komşu 
etik kurulu olmayan diğer illerden de 
başvurular kabul edilmektedir.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu ilk toplantısını 
Mart 2016’da yapmıştır. Etik Kurula 2016 
yılında başvuran çalışma sayısı 53, Etik 
Kurul onayı verilen çalışma sayısı 51’dir. 
2017 yılının ilk 6 ayında 57 Etik Kurul 
başvurusu olmuş, bunlardan 44’ü Etik 
Kurul onayı almıştır. Etik Kurula çevre 
illerden de (Amasya, Tokat, Kırıkkale, 
Ankara) bilimsel çalışma başvurusu 
yapılmaktadır.

Etik kurul çalışmaya başladığından beri 
toplam 110 çalışma başvurusundan 
2’si tıbbi cihaz çalışması, 1’i firma (ilaç/ 
tıbbi cihaz firmaları) destekli araştırma 
başvurusudur.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK 
ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÇORUM VE 
ÇEVRE İLLERDEKİ AKADEMİK ÇALIŞMALARA 
DESTEK OLUYOR
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ÜÜniversitemizdeki bilgi birikiminin 
toplumsal yarara dönüştürülmesi 
için Çorum Belediyesinin görev 

ve sorumluluk alanlarına giren konularda 
proje yapmak üzere Çorum Belediyesi ile 
Üniversitemiz iş birliğinde düzenlenen 
“Çorum İçin Bir Projem Var” kapsamında 
yürütülen “Eğitsel Oyunla Hareket Eğitiminin 
Otizmli Çocukların Ruhsal ve Fiziksel 
Gelişimine Etkisinin Araştırılması” proje 
ekibi, otizmli çocuklar ve aileleri Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti. 

Böyle bir çalışmanın Çorum’da yapılıyor 
olmasından büyük mutluluk duyduklarını 
ifade eden Çorum Otizm Gönüllüleri 
Derneği Başkanı Emine Çelen, proje 
kapsamında yapılan etkinliklerin çocukların 
davranış problemlerini en aza indirme 
noktasında büyük katkılar sağladığını 
belirterek desteklerinden dolayı Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan’a ve proje ekibine teşekkür etti. 

Ziyarette, projenin yürütücülüğünü 
üstlenen Spor Bilimleri Fakültesi Dekan 
V. Prof. Dr. Faruk Yamaner, yapılan 
faaliyetler hakkında bilgiler vererek 
projenin Üniversitemiz, Çorum Belediyesi 
ve Çorum Otizm Gönüllüleri Derneğinin 
iş birliğinde gerçekleştirildiğini söyledi. 
Proje kapsamında otizmli çocuklara 
spor becerileri kazandırmayı, motor 
becerilerinde, sosyal ve duygusal yönlerinde 
gelişim sağlamayı ve otizmli çocuklar ile 
ailelerin toplumsallaşmasında yardımcı 
olmayı hedeflediklerini ifade eden Prof. 
Dr. Yamaner, proje ile otizmli çocukların 
iletişim, öz bakım, sosyalleşme becerilerinin 
geliştirilmesinin yanı sıra toplumda 
farkındalık oluşturulmasını amaçladıklarını 
belirterek projenin gerçekleştirilmesindeki 
desteklerinden dolayı başta Çorum Belediye 
Başkanı Muzaffer Külcü ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Alkan olmak üzere tüm emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Hitit Üniversitesinin kapılarının toplumun 
her kesimine açık olduğunu söyleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan da en 
başından bu yana bu ve benzeri projelere 
çok büyük önem verdiklerinin altını 
çizerek Üniversitemizin eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği tüm 
çalışmalarla bulunduğu şehre, bölgesine, 
ülkesine ve nihayetinde tüm insanlığa katkı 
sağlamayı birincil misyonu olarak kabul 
ettiğini vurguladı. 

Otizmli Çocuklar Rektörümüzü Ziyaret Etti
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ÜNİVERSİTEMİZİN İLK ARKEOLOJİK KAZISI:

Örükaya

 Arkeolojik Araştırma Projesi

Alaca ilçesine bağlı 
Örükaya köyünde 
bulunan ve geçmişi 

günümüzden yaklaşık 2 bin 
yıl öncesine uzanan antik su 
bendinin turizme kazandırılması 
için hazırlanan Örükaya 
Arkeolojik Araştırma Projesi ile 
Üniversitemizin ilk arkeolojik 
kazısı başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 
izni, Çorum Valiliği, Hitit 
Üniversitesi ve Çorum Müzesi 
Müdürlüğünün iş birliğinde 
gerçekleştirilen Örükaya 
Kazıları, Çorum ili sınırlarında 

Üniversitemiz himayesinde 
gerçekleştirilen ilk arkeolojik 
kazı ve araştırma projesi olması, 
ayrıca Çorum’un kültür mirası 
zenginliğine bir yenisini ekleme 
hususunda rol üstlenmesi 
açısından büyük önem arz 
etmektedir. 

Örükaya yerleşimi ve bendinin 
tespiti, bölgenin Demir Çağı, 
Helenistik ve Roma dönemi 
tarih ve arkeolojisine önemli 
katkılar sağlayacağı ön 
görülmektedir.  Bend, iki ana 
kaya bloğunun arasının bosajlı 
kesme taşlarla örülmesi ile inşa 

edilmiş, görkemli bir görünüme 
sahiptir. Bu yapı, bilinen baraj 
sistemlerinden farklı olarak 
bendin ortasında yer alan 
kemerli su tahliye bölümü 
ile bir çeşme binası olarak da 
kullanılmış gibi görünmektedir. 
Gerçekleştirilmekte olan kazılar 
neticesinde, baraj yapısının inşa 
sürecine ışık tutacak bilgiler 
elde edilmeye başlanmış, 
yerleşim bölgesinde yürütülen 
çalışmalarda ise kültürel 
tabakalanmaya ışık tutacak 
bilgiler elde edilmektedir.
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Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ömer 
Arslan ve Müze Müdürü Dr. Önder İpek ile birlikte kazı 
alanını ziyaret ederek Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi 
Bilimsel Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Emine Sökmen’den 
kazı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.   

Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
ve Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi Bilimsel 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Emine Sökmen, 14 gündür 
bölgede çalışmalar yaptıklarını dile getirerek “Barajdaki 
çalışmalarda barajın tarihi ile ilgili ve inşaat süreci 
ile ilgili önemli bilgilere sahip olduk. Öncelikle dört 
basamaklı payanda ile bütün yapının desteklendiğini 
anladık. Ayrıca kemerde bulunan sürgü sistemiyle 
arkada toplanan suyun kontrollü bir şekilde salındığını 
anladık. Bunlar 14 günde elde ettiğimiz bilgiler. 
Gördüğümüz su bendi, iki kaya arasına örülmüş bir 
bend. Yaklaşık 16 metre yüksekliğinde. 40 metre de 
genişliği var. Arkada üzerinde duran derenin suyunu 
toplamak için yapılmış bir bend. Bu suyun toplanması 
buradan kontrollü şekilde salınması çok büyük bir 
mühendislik bilgisinin olduğunu bize gösteriyor. Bu tür 
yapıya Anadolu’da herhangi bir örneğine rastlamadık. 
Literatür çalışması yaptığımızda dünyada da böyle bir 
örneğin olmadığını gördük. Suyu tutmak ve depolamak 
amacıyla kullanılmış gördüğünüz kemer yapısı ve suyun 
kontrollü salınımı gibi bilgileri elde ettikçe acaba burası 
bir çeşme binası gibi mi kullanılmış olabilir diye aklımıza 
geldi. Ancak bunlar şu anda farazi bilgiler. Önümüzdeki 
yıl içerisinde daha çok bilgiye sahip olacağız. Bu bendin 
ve yerleşimin tarihi ile ilgili daha çok bilgi elde edeceğiz. 
Bendin çekirdek kısmında bulunan harçtan dolayı ilk 
başta bize Roma olarak görüldü. Ancak yerleşimde 
herhangi bir Roma bulgusuna rastlamadık. Taşların 
işlenme tekniğiyle Helenistik gibi gözüküyor” diye 
konuştu.

Kısa süre önce Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve 
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri 
Salim Uslu ile birlikte yapılan ziyaret sonrasında kazı 
alanında çalışmaların başlatıldığını ve böylesi güzel 
bir hale gelmesinin memnuniyet verici olduğunu 
ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
Üniversitemizin akademik alt yapısı ile Müze 
Müdürlüğünün sahip olduğu gerekli altyapının harekete 
geçirilmesinde maddi kaynakların önemli olduğunu 
belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan “Valimiz büyük bir 
destekle bu çalışmalara hız verdi ve birkaç ay sonrasında 

Çorum Valisi Kılıç ve 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan’dan Kazı Alanına 
Ziyaret
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bu desteklerin somut karşılıklarını görmek çok keyif 
verici. Üniversitemizin adı ‘Hitit’. Hitit Uygarlığının 
olduğu bir yerdeyiz ve Üniversitemizin ortak olarak 
da olsa ilk kazısı. Burasının turizme kazandırılacak 
akademik pek çok bulguya ulaşılacak güzel bir alan 
olduğunu düşünüyorum. Arkeoloji bölümümüz için 
gerçek bir hazineye ulaştığımızı düşünüyorum. Bize 
olan güvenize ve bu güveni boşa çıkartmadığı için 
arkadaşlarımıza ve destek veren herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ise Örükaya’da bir tarih 
hazinesinin çıkacağını belirterek “Bu tarih hazinesi 
Roma ve Roma’daki tarihi eserlerle yarışacak ve hatta 
onların çok üstünde, ötesinde bir hazine olduğu 
görülecek” diye konuştu. Antik Örükaya barajındaki kazı 
çalışmaları için 2 ay önce bölgede çalışma başlatıldığını 
hatırlatan Vali Necmeddin Kılıç “2 ay sonra gelinen 
nokta heyecan verici. Anadolu’nun medeniyetler 
beşiği ilkesinden hareketle Anadolu’nun da medeniyet 
merkezi olan Çorum’un tarihi kıymetlerinin gün 
ışığına çıkarılması açısından burayı önemsiyoruz. 
Burada gördüğümüz tablo bize heyecan verdi. Eğer 
düşündüklerimizi burada bulabilir ve tahmin edilen 
tarihi hazineyi açığa çıkarabilirsek tarihi hazine 
Çorum’un güncel tarihi hazinesi haline gelebilir. Burası 
bir darphane haline gelebilir. Burası yüz binlerce turisti 
ağırlayan, gelen yüz binlerce turistin bıraktığı katma 
değeri ilin ekonomisinin hayrına döndürebilen bir 
çalışma haline gelebilir” dedi.

“Akademisyenlerimizin ve müzemizin talepleri 
doğrultusunda buraya kuvvetli bir ekip ile gireceğiz. 
Burada bir tarih hazinesi çıkacak. Bu tarih hazinesi 
Roma ve Roma’daki tarihi eserlerle yarışacak ve hatta 
onların çok üstünde, ötesinde bir hazine olduğu 
görülecek. Bölgede arkeopark yapılmasına yönelik 
çalışmalar da yapılacak. Çorum’un zenginliğine bir 
zenginlik daha katacak. Bu da Çorum’u uluslararası 
arenada daha fazla tanınır hale getirir. Çok önemli bir 
keşifle karşı karşıyayız. Elimizin altında bir hazine var. Bu 
hazine Çorum’un yarınlarını hayırla, iyilikle, güzellikle 
etkileyebilir” diyen Vali Kılıç, Örükaya’daki çalışmaları 
Çorum’un turist hedefine imkân sağlayacak bir çalışma 
olarak niteleyerek “Burada verilen emek insanlığın, 
insanoğlunun kadim medeniyetlerini ortaya çıkararak 
bugüne taşıyacak bir çalışma. Geçmiş medeniyetlerin 
geldiği seviyeyi bize anlatan, Çorum’un zenginliklerini, 
potansiyelini açığa çıkaracak ve Çorum’un yarınlarına 
koyduğumuz daha çok turist hedefine imkân sağlayacak 
bir çalışma” şeklinde konuştu. 
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Üniversitemiz, 1 Ocak 2015 tarihinde tüm 
birimleriyle birlikte hayata geçirdiği 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

ile birlikte bürokrasi yükünden kurtularak 
hizmet kalitesini artırırken zaman, kâğıt ve toner 
kullanımından da büyük tasarruf sağlamıştır.

2017 Haziran ayı itibarıyla kamu kurum ve 
kuruluşları arası resmî yazışmaların elektronik 
ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda 
ve teknik olarak güvenli bir şekilde gönderilip 
alınmasını sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 
sistemine geçiş yapmıştır. Daha hızlı, nitelikli 
ve verimli hizmet verme amacıyla 1 Ocak 2015 
tarihinden itibaren faaliyette bulunan Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi ile yaklaşık 1 milyon A4 
kâğıt kullanımının önüne geçilmiştir. Bununla 
birlikte yüzlerce toner ve evrak ulaşımında harcanan 
zamandan tasarruf sağlanmış olmakla birlikte hava, 
su ve çevre kirliliği gibi olumsuzlukların da önüne 
geçilmiş bulunmaktadır.

Haziran 2017’de faaliyete geçen KEP sistemi 
sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik 
olarak resmî evrak gönderimi ve alımı yapan Hitit 
Üniversitesi, evrakların ilgili kurumlara ulaşımını 
anlık gönderim sayesinde yüzde 100’e yakın bir 

zaman tasarrufunu sağlamıştır. Ayrıca posta 
ücretlerinde de yaklaşık 1/20 oranında büyük bir 
tasarruf sağlamıştır. Üniversitemiz Ocak 2015 
tarihinden itibaren tüm birimleriyle birlikte kurum 
içi ve kurum dışı yapılan yazışmalar neticesinde;

• Kâğıt tüketiminde % 90

• Toner tüketiminde % 85

• Evrakların kurum içi ulaşım sürelerinde % 95

• Evrak ulaşımı için kullanılan taşıt sayısı ve yakıt 
tüketiminden % 80

• Evrak dağıtımı yapan personel sayısında % 80

• KEP sistemi sayesinde posta 
ücretlerinde % 95

• KEP sistemi ile evrakların 
ulaşım süresinde % 95 oranında 
tasarruf sağlamıştır.

Üniversitemiz, çevrenin 
korunması kapsamında gereken 
koşul ve kaynakların eksiksiz 
olarak temin edilip sağlanması 
konusunda çalışmalar 
yapılmasını hedef ve ilke olarak 
benimsemiştir. Çevre bilincine 
verdiği önemi uygulamalarıyla 
da göstermekte olan 

üniversitemiz, Yeşil 
Kampüs olma hedefiyle bu 

çalışmalarla örnek model 
olmayı amaçlamaktadır.

ÜNİVERSİTEMİZ KEP SİSTEMİNE GEÇTİ
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UZAKTAN EĞİTİMİN BAŞARISI 
ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Zaman ve mekândan bağımsız, öğrenci merkezli 
olarak öğretim faaliyetlerinin bilgisayar, internet vb. 
teknolojik imkânlardan yararlanılarak yürütüldüğü 

uzaktan eğitime dünyada ve Türkiye’de verilen önem 
giderek artmaktadır. Uzaktan eğitim öğrencilere, internet 
erişiminin olduğu her yerden istedikleri zaman metin, 
video ve ses formatındaki ders materyallerine erişip 
çıktılarını alıp videoları defalarca izleyerek ders 
çalışma imkânı sunmaktadır.

Ülkemizdeki uzaktan eğitim 
faaliyetlerine katkıda bulunmak ve 
daha çok kişinin eğitim fırsatından 
yararlanması amacıyla 20 Nisan 
2013 tarihli YÖK Genel Kurulu 
toplantısında Hitit Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Merkezinin 
(HUZEM) kurulması onaylanmış, 
18 Haziran 2013 tarihli ve 28681 
sayılı Resmî Gazete'de, HUZEM 
Yönetmeliği yayınlanmıştır. 2013-2014 
Akademik Yılı ile birlikte Üniversitemiz 
ön lisans ve lisans programlarına ait Türk 
Dili I - II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
I - II zorunlu ortak derslerinin HUZEM bünyesinde 
uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesi uygulamasına 
gidilmiştir. Ayrıca HUZEM bünyesinde kamu kuruluşları 
ile yapılan protokoller kapsamında Aday Memur Temel 
ve Hazırlayıcı Eğitimi gibi çeşitli sertifika programları da 
yapılmaktadır.

HUZEM’in 2013 yılında kurulmasıyla birlikte 
günümüze kadar toplam 17 bin 530 öğrenci 49 bin 620 
uzaktan eğitim dersi almıştır. 2016-2017 Güz ve Bahar 
dönemlerinde yaklaşık 5 bin 600 civarında öğrencinin 
örgün ve uzaktan eğitim olarak aldığı 15 bin ders kaydı 
ve başarı durumları dikkate alındığında, uzaktan eğitim 

derslerinde başarının yaklaşık %10 daha fazla 
olduğu ve öğrencinin performansına olumlu 

yönde yansıdığı görülmüştür.

Uzaktan Eğitim Merkezini ziyaret eden 
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, uzaktan eğitime verdiği 
önemin altını çizerek “İletişim 
imkânlarının oldukça hızlı geliştiği 
çağımızda insanlık bu imkânları, 
sadece haberleşmede değil, aynı 

zamanda bilginin elde edilmesi ve 
paylaşımında da kullanmaktadır. 

Dünyada uzaktan eğitim yoluyla 
milyonlarca insan; ön lisanstan lisansa, 

yüksek lisanstan doktoraya eğitim almakta 
ve her gün yeni programlar açılarak hızla 

büyümektedir. Üniversitemizde de uzaktan eğitim 
çalışmaları hızla devam etmekte olup ileriki yıllarda 
sadece ortak derslerde değil, özellikle yüksek lisans, 
lisans ve ön lisans düzeyinde yeni programlarla sertifika 
programlarının açılması konusunda önemli çalışmalar 
yapılmaktadır” diye konuştu.                                                                  

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 T
em

m
uz

 - 
A

ra
lık

 2
01

7 
]

73    



ÖNCELİĞİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ!

Hitit Üniversitesindeki 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
uygulamaları hız 

kesmeden devam ediyor. Bu 
kapsamda 2015 yılı Mart ayından 
itibaren tüm birimlere (21 
birim) İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı görevlendirmeleri 
yapılmış olup uzmanlarımız 
tüm birimlerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği personel eğitimleri, risk 
analiz cetvelleri vb. çalışmaların 
yapılmasını sağlamışlardır. 
Koordinatörlüğümüz bünyesinde 
birimlerimizde görevlendirilen İş 
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları 
ile düzenli olarak 3 ayda bir 
bilgilendirme, fikir alışverişi 
ve değerlendirme toplantıları 
yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel 
Eğitim Kurslarımız kapsamında 
uzaktan eğitim derslerini 
tamamlayan kursiyerlerimiz, 
örgün eğitim derslerine sabah ve 
akşam grupları halinde devam 
etmişlerdir.

Çocuk Üniversitesi çalışmalarına 
da dâhil ettiğimiz İş Sağlığı 
ve Güvenliği Dersinde 
uzmanlarımız, çocuklara  
program boyunca İş Sağlığı ve 
Güvenliği konuları hakkında 
bilgilendirme ve yönlendirmede 
bulunmuşlardır.

Güvenli Çalış,

Sağlıklı Yaşa!
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan başkanlığında, 
Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Mustafa Bıyık, Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Kılıçarslan, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Sinan Çalışkan, Mühendislik 
Fakültesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü öğretim 
elemanları ile Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Elektronik ve 
Otomasyon Bölümü/Elektronik 
Teknolojisi Programı öğretim 
elemanlarının katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda bu 
konuyu ele alan Rektörümüz, 
iş dünyasının ihtiyaç duyduğu 
nitelikteki ara elemanı günün 
teknolojileri ve bilgilerine sahip 
olarak iş dünyası ile birlikte 
yetiştirmek amacıyla yürütülen 
bu uygulama kapsamında, meslek 

yüksekokullarında 4 dönem 
üzerinden verilen eğitimlerin 3 
döneminin okulda teorik ve pratik 
eğitim, 1 dönemin ise işletmelerde 
uygulamalı eğitim olarak 
düzenlendiğine dikkat çekti.

Öğrencilerin uygulama eğitimi 
süresince işletmelerin çalışma 
koşullarına tabi olacağını ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, her grup öğrenciye bir 
danışmanın atanarak belirli 
dönemlerde kontrol edileceğini 
ve öğrencilerin iş disiplinine 
uymalarının sağlanacağını söyledi. 
Bu uygulamayla işletmeler ve 
üniversite arasında yoğun iş 
birliği olacağından dolayı ihtiyaç 
duyulan nitelik ve sayıdaki 
mühendis ve teknikerlerin 
Mühendislik Fakültemizde ve 
yüksekokullarımızda işletmelerin 

taleplerine göre yetiştirilmesinin 
sağlanacağını belirten Rektörümüz, 
eğitim programlarının iş dünyasının 
gereksinimleri doğrultusunda 
devamlı güncelleneceğini, iş 
hayatında karşılaşılan uygulamaya 
dönük sorunların bilimsel düzeyde 
çözümü için iş dünyası ile akademik 
personelin kaynaşmasının da 
sağlanacağını vurguladı.

Kısa bir süre önce Çorum YEDAŞ 
Koordinatörlüğü ile görüşmeler 
yapıldığını ve çalışmaların 
başladığını belirten Prof. Dr. 
Alkan, bu ve benzeri iş birlikleri 
sayesinde günün koşullarına göre 
ve günün teknolojisini görerek 
yetişen öğrencilerimizin iş bulma 
imkânının kolaylaşacağını ve 
daha kolay kariyer planlaması 
yapacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye’nin büyüme ivmesi sürekli artan üniversiteler arasında önde gelen Üniversitemiz, uyguladığı 
eğitim stratejileriyle akılcı, sistemli, bilgiyi hem üreten hem de kullanan öğrenciler yetiştirme çabası 
içinde çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemize bağlı 
meslek yüksekokulları, programlarını günümüz şartlarına uyarlayarak öncelikli olarak sanayi, hizmet, 
gıda ve turizm sektörlerine nitelikli ara eleman kazandırmak amacıyla 3+1 eğitim modelini uygulama 
çalışmalarına başlamıştır. Benzer şekilde, Mühendislik Fakültesinde de öğrencilerin uygulama 
kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla 7+1 modelinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu kapsamda Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin son dönemlerini işletmelerde, AR-GE ve Teknoloji 
merkezlerinde geçirerek “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi” almaları sağlanacaktır.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ 
ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
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Üniversitemizde 
oluşturulması zor bir süreç 
olan üniversite-sektör iş 

birliği kapsamında çeşitli sektörlerle 
toplantılar yapılmaya devam 
ediliyor.

Bu kapsamda Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan başkanlığında 
Sakarya Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Sarıbıyık’ın konuşmacı 
olarak katıldığı toplantıda Rektör 

Yardımcılarımız, Mühendislik 
Fakültesi Dekanımız, Meslek 
Yüksekokulu Müdürlerimiz 
ile birlikte ilgili tüm birim 
sorumluları hazır bulundu. Prof. 
Dr. Mehmet Sarıbıyık toplantıda 
“İş Yerinde Eğitim” ile ilgili bir 
sunum gerçekleştirerek uygulanan 
mevcut sistemler hakkında bilgi 
paylaşımında bulundu. 

Bu toplantının devamında ise 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, 

Çorum Ticaret Borsası, Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
Çorum Şubesi, Tüm Sanayici 
ve İşadamları Derneği Çorum 
Şubesi, Çorum Organize Sanayi 
İş Adamları Derneği, Sungurlu 
Ticaret ve Sanayi Odası, Sungurlu 
Ticaret Borsası, Alaca Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanları ile bir 
araya gelinerek “İş Yerinde Eğitim” 
konusu iç ve dış paydaşlarıyla 
birlikte tüm yönleriyle ele alındı.

Üniversite-Sektör İş Birliği Toplantılarımız 
Devam Ediyor
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Üniversitemizde; TÜBİTAK Bilim ve Toplum 
Daire Başkanlığı bünyesindeki Bilim ve Toplum 
Programları Müdürlüğü tarafından yürütülen 4004 
Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme, 4005 
Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 
Destekleme ve 4007 Bilim Şenliği Destekleme 
Programlarına ilişkin tüm öğretim elemanlarımıza 
ve öğrencilerimize yönelik tanıtım toplantısı 
gerçekleştirildi.

Tanıtım etkinliği öncesi Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan’ı makamında ziyaret eden Dr. 
İhsan Erdem Kayral, toplantı ile ilgili genel bilgi 
paylaşımında bulunarak gösterilen ilgiden dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a teşekkür etti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da bu ve 
benzeri toplantıları önemsediklerini ifade ederek Dr. 
Kayral’a çalışmalarında başarılar diledi.

TÜBİTAK Başuzmanı Dr. İhsan Erdem Kayral 
tarafından yapılan tanıtımda, söz konusu 
programlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunularak 
katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 
Destekleme Programı

Bilim ve Toplum Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 
Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde 
aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin 
mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli 

ÜNİVERSİTEMİZDE 
TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM 
PROGRAMLARI TANITIM 
TOPLANTISI YAPILDI
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uygulamalarla desteklenmesini amaçlamaktadır. 
Her yıl açılan çağrıya yapılan proje başvuruları 
değerlendirilerek destek verilmektedir. 

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim 
Uygulamaları Destekleme Programı

2012 yılı içerisinde geliştirilen ve içerik çalışmaları 
tamamlanan 4005 kodlu Bilim ve Toplum Yenilikçi 
Eğitim Uygulamaları çağrısında “öğrencilerde 
ve toplumda bilimsel konulara ilişkin olumlu 
tutum geliştirilmesi amacıyla öğretmen adayları 
ve öğretmenlere yenilikçi yöntem ve tekniklerin 
etkileşimli olarak aktarılması” hedeflenmektedir. 
Her yıl açılan çağrıya yapılan proje başvuruları 
değerlendirilerek destek verilmektedir. 

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme 
Programı

Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha 
geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun 
bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri 
tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, 
bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak 
ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda 
aktarabilmek amacıyla hazırlanan sergi, atölye, 
laboratuvar çalışmaları ile tematik oyunlar, 
yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi 
tercihen etkileşimli uygulamaları içermektedir.
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Toplantıda Teknokent’in mali, 
fiziki durumu, Endüstri 
4.0’ın önemi ve üniversite-

sanayi iş birliği konuları ana 
gündem maddeleri oldu. 

Prof. Dr. Reha Metin Alkan 
“Boşa geçirilmiş her bir saniyenin 
millet adına kayıp olduğuna 
inanarak rehavete kapılmadan, 
duraksamadan çalışmaya devam 
ediyoruz. Ülkemize silinmez 
izler nakşetmek, Türkiye'nin 
ilerlemesine, kalkınmasına, daha 
fazla huzur ve refaha erişmesine 

azamî katkıyı sağlamak istiyoruz” 
diye konuştu.

Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce 
2023 vizyonu doğrultusunda, 
ülkemizin kalkınma hedeflerini 
daha da ileriye taşımak amacıyla 
yakın zamanda 11. Kalkınma Planı 
ile ilgili bir genelge yayımlandı. 
Genelgenin ana unsuru artık bir 
bilgi toplumu olunması, sadece 
teknolojiyi kullanan değil, aynı 
zamanda üreten olunması gerektiği 
ve AR-GE’nin öncelikli alan olduğu 
bilgisini paylaşan Rektör Prof. Dr. 

Alkan, Teknokentlerin öneminin 
artarak devam edeceğini sözlerine 
ekledi.

Teknokent’in yeni kurulan bir 
şirket olmasına rağmen oldukça iyi 
bir girişim olduğunu dile getiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
kısa bir süre içerisinde de büyük 
potansiyeliyle AR-GE faaliyetlerini 
yapmak isteyen firmalar tarafından 
kullanılacağını ifade ederek ildeki ve 
bölgedeki firmaları Teknokent’te yer 
almaya davet etti. 

Üniversitemizde Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknokent AŞ Olağan Yönetim 
Kurulu Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği Başkanı Hayri Şamlı, Yağmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı, İl 
Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş 
ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Yaşar Şahin katıldı.

ÜNİVERSİTEMİZDE TEKNOKENT OLAĞAN 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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Üniversitemiz tarafından Kamu-Üniversite-
Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Üniversite Değerlendirme 
Toplantısının ilki Teknokent’te gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Bilim, Sanayi, Teknoloji İl Müdürü Murat 
Ocak, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Başaranhıncal, Teknokent Müdürü Prof. Dr. İrfan 
Kurtbaş ve birçok makina imalat ve malzeme ve 
döküm grubu temsilcisi ve sanayici katıldı. 

KÜSİ durum değerlendirmesi ve çözüm önerilerinin 
ele alındığı toplantıda, kamu-üniversite-sanayi 
iş birliğini geliştirmek için yapılması gerekenler, 
kurumlar arasındaki iş birliğine ilişkin sıkıntılar ve 
çözümler ele alındı.

Toplantıda üniversitemizin bu ikili iş birliklerindeki 
amaçlara, faaliyetlere, çalışmalara, Çorum AR-GE 
Çalışma Grubunun (ÇARGEG) yaptığı çalışma ve 
geleceğe dönük projelere değinildi.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin (KÜSİ) 
karşılıklı olarak öncelikle sabır ve güven içinde 
gönüllülük esaslı gerçekleşmesi ve aynı kararlılık ve 
isteklilikle devam edilirse gelinen noktanın daha iyi 
olacağına ilişkin değerlendirmeler de bulunuldu.

Üniversitemizin üniversite-sektör iş birliği 
kapsamında bugüne kadar pek çok çalışma 
başlatmış olduğu çalışmalarda önemli aşamalar 
kat edildiği ifade edilip Çorum sanayisini daha 
ileri taşıyabilmek için üniversite-sanayi iş birliği 

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ 
İŞ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISININ İLKİ TEKNOKENT’TEYDİ
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konusunda birlikte üretme zamanının geldiği 
belirtildi. Bu amaçla sürdürülebilir bir çerçevede 
konuyu ele alan Üniversitemiz, bu konudaki en 
önemli paydaşımız olan Çorum Ticaret ve Sanayi 
Odası (ÇTSO) ile birlikte yeni bir çalışma daha 
başlatmış olup bu kapsamda belirlenen çalışma 
alanlarına göre TSO bünyesinde yer alan firmaların 
katılımlarıyla art arda ilgili firma temsilcileriyle 

değerlendirme toplantıları yapılacağı açıklandı. 

Açıklamaların ardından Prof. Dr. İrfan Kurtbaş 
moderatörlüğündeki toplantıda, Mühendislik 
Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İbrahim Sönmez 
ve Prof. Dr. Ali Kılıçarslan tarafından sanayicilerden 
gelen sorular cevaplandırılarak katılımcılara bilgi 
verildi.
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu tarafından tıbbi 
cihazların testlerinin yapılması 

üzerine yürütülen iş birliği sonucunda 
Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
(HÜBTUAM) Yetkilendirme Belgesi 
başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 
Üniversitemiz HÜBTUAM’da Diş 
İmplant Analizi Yetki Belgesi Töreni 
gerçekleştirildi.

Törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, 
Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami 
Ceylan ve Lüftiye İlksen Ceritoğlu 
Kurt, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ve 
kurum yetkilileri, TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti 

İl Başkanı Mehmet Karadağ ile çok 
sayıda konuk katıldı.

Prof. Dr. İrfan Kurtbaş “HÜBTUAM 
olarak hem şehre hem de bölgeye 
hizmet etmek için çalıştıklarını 
belirterek şöyle devam etti: “Özel sektör 
ve kamuya hizmet vermenin gayreti 
içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığı Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 
tıbbi cihazların testlerinin yapılması 
üzerine yürütülen iş birliği sonucunda 
Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
(HÜBTUAM) yetkilendirme süreci 
tamamlandı. 30 aylık uzun bir 
çalışmanın sonunda bu aşamaya 
geldik. Diş implantı testlerinin büyük 
bölümü yurt dışında yapılıyor ve 
kaynaklar yurtdışına aktarılıyordu. 

ÜNİVERSİTEMİZDE HÜBTUAM YETKİLENDİRME 
BELGESİ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Artık HÜBTUAM’da da diş implantı 
mekanik testleri yapılabilecek. Ayrıca 
Atom Enerjisi Kurumu ve özel 
firma ile iş birliğinde sterilizasyon 
çalışması da yapacağız. Bu 
yaptıklarımız orta vadeli hedeflerimiz 
arasında bulunuyor. Uzun vadede 
ise HÜBTUAM’ı uluslararası bir 

laboratuvar yapmayı hedefliyoruz. 
Yetki Belgesi’nin verilmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
diyerek konuşmasını tamamladı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Diş 
İmplant Analizi Yetki Belgesinin 
uzun bir çalışmanın ardından 

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik 
Uygulama ve Araştırma Merkezine 
(HÜBTUAM) verildiğini söyledi. 
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 
HÜBTUAM’a verilen Diş İmplant 
Analizi Yetki Belgesinin teslim 
töreninde konuşan Dr. Hakkı 

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 T
em

m
uz

 - 
A

ra
lık

 2
01

7 
]

85    



Gürsöz, yetki belgesinin verilmesinin 
bir başlangıç olduğunu belirterek 
“Laboratuvar hizmetleri bizim olmazsa 
olmazlarımızdandır. Halkımızın 
kullandığı ilaç ve tıbbi cihazların 
kontrolleri çok önemli. Geçen yıl 2 
milyar 160 milyon kutu ilaç tükettik. 
Milyonlarca adet tıbbi cihaz kullanıldı 
ve bunların güvenlikleri çok önemli. 
Kontrolleri de laboratuvarlar yapıyor. 
Burada ise üniversiteler devreye giriyor. 
Hitit Üniversitesi de diş implantlarını 
mekanik testlerini yapmaya talip oldu. 
Şimdi ise uzun bir çalışmanın ardından 
yetki belgesini verme aşamasına geldik. 
Bu bir başlangıç ve çalışmalarımız 
genişleyerek devam edecek” diye 
konuştu. Dr. Hakkı Gürsöz, Türkiye'nin 
her alanda yerlileşme ve millileşme 
yönünde adımlar attığını kaydederek 
“Önümüzdeki günlerde tıbbi cihazlarda 
yerlileşmeyi arttıracağız. Şu an tıbbi 
cihazların yüzde 85’i yurtdışından 
geliyor. Bu tabloyu tersine çevirmek 
için çalışmalar başlattık. Sanayicilerle 
görüşmeler yapıyoruz. Bu laboratuvarın 
tam kapasiteyle çalıştırmak hedefimiz 
olmalı. Diş implantı mekanik 
testlerinin yanında şimdi de şeker 
ölçüm cihazları testlerinin burada 
yapılması için çalışmalar yürütüyoruz. 
Şu an bir üniversite ile bu çalışmayı 
yürütüyoruz. HÜBTUAM Türkiye'de 
bu testleri yapacak ‘ikinci üniversitesi’ 
olacak ve alternatif merkez haline 
gelecek. Yeni ürün grupları ile sayının 
artmasını istiyoruz” dedi. Dr. Gürsöz,  

konuşmasını yetki belgesinin alınması 
sürecinde emeği geçen herkese teşekkür 
ederek tamamladı

Saygı ve selamlama konuşmasının 
ardından Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan  “Türkiye’de kampüsü 
olmayan nadir üniversitelerden biri iken 
en önemli projelerimden biri de Merkez 
Laboratuvar idi.  İlk önceliğimiz bu 
laboratuvar oldu. Bu Merkez için 2012 
yılında  koyduğum hedef, kalite odaklı 
ve standartların dışında işlerin yapılması 
üzerineydi. 5 yıllık süre içinde böyle bir 
projenin ortaya çıkması çok sevindirici. 
Böylesi bir yatırımı, böyle bir iş birliğiyle 
bir araya getirmek benim için çok gurur 
verici” diye konuşarak “Diş İmplant 
Analizi Yetki Belgesi süreci yaklaşık 3 
yıllık bir süreç ve yoğun bir iş gücüyle 
bu noktaya getirdik. Türkiye’de ilk ve 
tek olarak bu laboratuvarı almaya hak 
kazandık” dedi.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan “Bildiğiniz 
üzere kısa bir süre önce 11. Kalkınma 
Planı ile ilgili bir genelge yayımlandı. 
Genelgenin ana unsuru artık bir bilgi 
toplumu olunmasının gerektiği, sadece 
teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda 
üreten olunması gerektiği de dikkat 
çeken unsurlardandı” açıklamasında 
bulundu.  Prof. Dr. Alkan, Kamu-
Sanayi-Üniversite (KUSİ) iş birliğinin 
önemine istinaden rektörlerin ve 
idarecilerin inisiyatifinden çıkıp yasal bir 
sorumluluk ya da yükümlülük haline 
geleceğini ifade ederek kalite olgusunda 
nicelik kadar niteliğin de çok önemli 
olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan “Kamu 
üniversitelerinin standartlarını 
yükseltmesi lazım, öğrenciye büyük 
imkânlar sunması gerekiyor. Artık her 
ilde bir üniversite var. Kalite unsurunu 
ele alarak bir yarış başladı.  Biz de bu 
yönde çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini 
kullanarak artık Üniversitelerin klasik 
eğitim verme anlayışına ek olarak, 
katma değeri, AR-GE değeri yüksek 
olan ve teknolojiyi çok yakından takip 
edebilen yaklaşımlarla bizlerin bu 
işlere girmesi gerekiyor. Bizler ikinci 
laboratuvar için hazırlıklarımızı yaptık, 
altyapımız da hazır”  açıklamasında 
bulunarak “Bizler yeni bir Üniversiteyiz. 
Fakat bizler farklı bir üniversite olmaya 
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çalışıyor, farklı anlayışlarla çalışmalar 
yapıyoruz ve yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.  Son olarak Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan “Üniversitelerin 
üzerinde bir kurum yok. O nedenle 
Üniversitelerin kurulmasındaki amaç 
buydu. Çok çalışmalı ve teknoloji 
üretmeliyiz” diye konuşarak bu 
çalışmada emeği geçen herkese 
teşekkürlerini iletti.

Çorum için attıkları her adımda 
hedefe ulaştıklarını dile getirerek 
sözlerine başlayan Milletvekili Lütfıye 
İlksen Ceritoğlu Kurt “Bu iş birliğinin 
artarak devam etmesini istiyorum. Tıp 
Fakültemiz için de buradayız. Burası 
benim evladım gibi. Durmak yok yola 
devam. Hitit Üniversitesi yeni ama 
büyük bir üniversite. Çölyak ile ilgili 
yapacağımız ürün, dünya markası 
olacak. 2023 ve 2071’e hazırlanıyoruz. 
Hepinize teşekkür ediyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı. 

Çorum Milletvekili Ahmet Sami 
Ceylan, üniversitelerin bulundukları 
illerde lokomotif görevi üstlendiğini 

belirterek Hitit Üniversitesinin de bu 
anlamda Çorum’a çok önemli katkılar 
sağladığını söyledi. Üniversitemizin 
gelişiminde Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan’ın büyük rolü 
olduğunun altını çizen Milletvekili 
Ceylan “Rektörümüz, öğrenci sayısı 
8 bin olan Hitit Üniversitesini 20 
binlere taşıdı. Önümüzdeki süreçte 
bu rakamın 22 bine ulaşacağını 
öngörüyoruz. Üniversitenin içerisini 
doldurmakla beraber tercih edilebilir 
bir üniversite haline getirdi. Kendisine 
çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Vali Necmeddin Kılıç, Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu ile HÜBTUAM 
arasında tıbbi cihazların testlerinin 
yapılması üzerine hayata geçirilen 
iş birliğinin ve alınan yetkilendirme 
belgesinin çok önemli olduğunu 
belirterek “Bu alınan sertifika, 
Çorum’un önüne hayırlı ufuklar 
açabilecek bir adımdır” diye konuştu. 
Vali Kılıç, Çorum’un tıpkı Türkiye gibi 
orta gelişmişlik tuzağında olduğuna 
dikkat çekerek “Eğer dayandığımız 

çizgiyi aşarsak önümüzde yeni ufuklar 
açılacak. Ülkemiz 2023 hedefleri 
doğrultusunda yüksek teknoloji 
ürünlerini üretecek. Çorum da orta 
gelişmişlik tuzağından kurtulabilmek 
için buna paralel adımlar atmalıdır. 
Kaldı ki Çorum bunun için sanayi 
altyapısı oldukça güçlü bir ildir. İleri 
teknoloji ürünlerinin üretilmesi 
konusunda entegrasyon sağlanması 
ve güzel bir sinerji oluşturulması 
halinde ilimizin özellikle makina 
sanayi sıçrama yapacaktır”  ifadelerini 
kullandı.

Yapılan protokol konuşmalarının 
ardından Kurum Başkanı Dr. Hakkı 
Gürsöz, Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan’a Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu Analiz Yetki Belgesini 
takdim etti. Ayrıca Dr. Hakkı Gürsöz, 
HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. İrfan 
Kurtbaş’a ilk diş implantı numunesini 
de analiz edilmek üzere teslim etti. 
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a        Gerçekleştirilen Ziyaretler 

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve AK Parti İl Başkanı 
Av. Mehmet Karadağ’ın Ziyareti

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in Ziyareti

İskilip Kaymakamı Bahadır Güneş ve İskilip Belediye Başkanı 
Recep Çatma’nın Ziyareti

Albaraka Türk Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü 
Mehmet Köse’nin Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı 
Mehmet Akif Aras’ın Ziyareti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ın Ziyareti

Çorum Vali Yardımcısı Fikret Zaman’ın Ziyareti

Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak ve Bayat Belediye Başkanı 
Ekrem Ünlü’nün Ziyareti

Halkbank Samsun Bölge Koordinatörü Dursun Ali Kılıçlı’nın Ziyareti 

Ankara Hukukçular Derneği Başkanı 
Av. Fatih Maden’in Ziyareti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı Prof. Dr. 
Kemal Tamer ve Yönetim Kurulu Üyelerini Ziyareti
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a        Gerçekleştirilen Ziyaretler 

İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Mustafa Tuzcu ve İlim Yayma Cemiyeti 
Çorum Yurt Müdürü Faruk Özyılmaz’ın Ziyaretiİmam Hatip Okulları İl Koordinatörü Hüseyin Kılıç’ın Ziyareti

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin Ziyareti

HAK-İŞ Çorum İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu’nun Ziyareti

Üniversitemiz Öğrencilerinin Ziyareti

Albaraka Türk Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü Ümit Başaran’ın ZiyaretiCumhuriyet Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah’ın Ziyareti

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nın Ziyareti

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı’nın Ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ve Çorum İl 
Temsilcisi Mustafa Köroğlu’nun Ziyareti

Ahlatcı Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı 
İlker Allahmanlı’nın Ziyareti
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Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili’yi Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın      Gerçekleştirmiş Olduğu Ziyaretler 

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’i ZiyaretiT.C. Sağlık Bakanlığı HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar’ı Ziyareti

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Sinan Aksu’yu Ziyareti

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk Şen’i Ziyareti 

Anayasa Mahkemesi Üyesi Hasan Tahsin Gökcan’ı Ziyareti Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu Ziyareti

Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürü Osman Arslan’ı Ziyareti
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Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdür Yardımcısı Hasan Davulcu’yu Ziyareti

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim (AÖF) Büro Yöneticisi Murat Erol’u Ziyareti

Çorum YEDAŞ İl Koordinatörü İlyas Akyol’u Ziyareti

Ankara Hukukçular Derneği Başkanı Av. Fatih Maden’i Ziyareti  

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ CEO’su 
Dr. Mehmet Akif Yaşın’ı Ziyareti

Ahlatçı Otomotiv Genel Müdürü Yağmur Ahlatçı ve İlker Allahmanlı’yı Ziyareti

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın      Gerçekleştirmiş Olduğu Ziyaretler 
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Toplantıda Araştırma ve 
Uygulama Merkezlerimiz 
bünyesinde yapılan 

çalışmaların ele alınarak ilerleyen 
dönemlerde ne gibi faaliyetlerin 
yürütülebileceğine ilişkin konular 
görüşüldü. 

Üniversitelerin toplumun 
problemlerine çözüm bulan veya 
onların hayatını daha kolaylaştıran 
bir konumda ilerlemesi gerektiğini 
ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, başta bulunduğu 
il ve bölge olmak üzere ülkemize 

ve nihayetinde tüm insanlığa katkı 
sağlamak amacıyla çalışmalarına 
devam eden Üniversitemizde bugün 
sayıları 14’e ulaşan Araştırma ve 
Uygulama Merkezleri ile konusunda 
uzman öğretim elemanlarımızca 
pek çok konuda daha detaylı 
araştırmaların yapıldığını belirtti.  

Artık üniversitelerden beklenenin 
sadece eğitim faaliyetlerini 
yerine getirmek değil, topluma 
her anlamda yol göstermek 
olduğunu söyleyen Rektör Prof. 
Dr. Alkan, Üniversitemizdeki 

mevcut potansiyelimizi kullanmak, 
Üniversitemizdeki potansiyeli 
ilimizin her anlamda gelişimine 
katkı sağlayacak bir süreci 
yönetmek üzere merkezlerin 
konuşlandırıldığının altını çizerek 
“Üniversitemizin bünyesinde 
barındırdığı merkezlerle başta 
ilimiz olmak üzere ülkemizdeki 
farklı pek çok sektör ile ortak 
çalışmalar yapılabileceğine yürekten 
inanıyorum. Gayretli ve başarılı 
çalışmalarından dolayı merkez 
yöneticilerine teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan 
Baykam ile birlikte Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Araştırma ve 
Uygulama Merkezlerinin müdürleri ile bir araya geldi. 

REKTÖRÜMÜZ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 
MERKEZLERİMİZİN MÜDÜRLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
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Hitit Üniversitesinin 23 
Kasım 2017 tarihli Senato 
kararıyla kurulan ve 

doğrudan hekim müdahalesini 
gerektirmeyen ilaç dışı gözlem 
çalışmaları ile anket, antropometrik 
ölçümler, laboratuvar ve radyolojik 
bulgular gibi dosya ve görüntü 
kayıtları üzerinden yapılacak 
retrospektif çalışmaların etik 
onaylarının alınabileceği bir 
kurul olan “Girişimsel Olmayan 
Araştırmalar Etik Kurulu” üyeleriyle 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan bir araya geldi. 

Toplantıda kurul üyelerinden 
çalışma süreçleri hakkında bilgi alan 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu”nun geçen 
yıl faaliyetine başladığını ve bununla 
birlikte, öncesinde etik kurul onayı 
almak için diğer üniversiteler veya 
eğitim araştırma hastanelerine 
müracaat edilirken artık kurul 
onaylarının Üniversitemizce 
verildiğini vurguladı. Rektör Prof. 
Dr. Alkan, Klinik Araştırmalar Etik 
Kuruluna yapılan müracaatların 
yoğunluğu nedeniyle girişimsel 
olmayan araştırmaların etik 

yönden değerlendirileceği ikinci bir 
kurulun oluşturulması ihtiyacının 
doğduğunu ifade ederek yeni kurula 
çalışmalarında başarılar diledi. 

Başkanlığını Prof. Dr. M. Ömer 
Bostancı’nın yürüteceği kurulun 
en kısa sürede sekretarya ve alt 
yapı eksikliklerini tamamlayarak 
başvuru kabulüne başlayacağı bilgisi 
verildi.

Üniversitemizde 
Girişimsel Olmayan Araştırmalar 
Etik Kurulu Toplandı
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Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) ile 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve 
Üniversitemiz Borsa Finans Kulübü iş birliğinde 
düzenlenen “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz 
Finans” eğitiminin ikincisi tamamlanarak belge 
almaya hak kazanan öğrencilerin sertifika 
ve katılım belgeleri gerçekleştirilen tören ile 
dağıtıldı. 

İçeriği İİBF Bankacılık ve Finans öğretim üyesi 
Doç. Dr. İsmail Yıldırım tarafından hazırlanan 
ve Ziraat Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü 
Gökhan Esenyel tarafından da uygulama boyutu 
aktarılan 30 saatlik eğitime İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesinden ve Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulundan toplam 63 öğrenci katıldı. 

Eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda başarılı 
olan 45 öğrencimize sertifika, 18 öğrencimize de 
katılım belgesi Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ve Katılım Bankaları Müdürleri tarafından 
verildi.

Rektörlük Erol Olçok Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen sertifika dağıtım törenine 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ziraat 
Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü Gökhan 
Esenyel, Vakıf Katılım Bankası Çorum Şube 
Müdürü Sinan Aktaş, Kuveyt Türk Katılım 
Bankası Çorum Şube Müdürü Ercan Andıç, 

“2. KATILIM BANKACILIĞI VE 
FAİZSİZ FİNANS EĞİTİMİ” SERTİFİKALARI 
TÖRENLE DAĞITILDI
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Türkiye Finans Katılım Bankası Çorum Şube 
Müdürü Çetin Özkan, Albaraka Türk Katılım 
Bankası Çorum Şube Müdürü Mehmet Köse, 
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı ve eğitimi 
tamamlayan öğrencilerimiz katıldı. 

Belge alan tüm öğrencileri katılım bankacılığında 
potansiyel birer çalışma arkadaşı olarak 
gördüklerini ifade eden Katılım Bankaları 
Müdürleri, bu alanda bundan sonra yapılabilecek 
tüm organizasyonlarda imkânlar doğrultusunda 
katkı sağlayacaklarını belirterek öğrencilerimizin 
aldıkları sertifika ve belgelerin işe girerken son 
derece önem arz ettiğini ve yabancı dil bilgisinin 

aranan şartlar arasında olduğunu vurguladılar. 
Programda ayrıca kurum içinde terfi ve yükselme 
işlemlerinde Sermaye Piyasası Lisanslarının 
önem arz ettiği ve en az Düzey 1 belgesine sahip 
olunması gerektiğinin de altı çizildi.

Etkinlik, eğitimlere sağladıkları katkılar 
dolayısıyla İİBF Bankacılık ve Finans öğretim 
üyesi Doç. Dr. İsmail Yıldırım’a ve Ziraat 
Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü Gökhan 
Esenyel’e Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’ın teşekkür 
belgelerini takdim etmesi ve anı fotoğrafının 
çekilmesinin ardından sona erdi.
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Üniversitemiz ve Çorum Arı 
Yetiştiriciliği Birliği ortaklığında 
“Arı Ürünlerinin Üretim ve 

Pazarlamasında Yaşanılan Sorunlar” konulu 
panel Ethem Erkoç Konferans Salonunda 
düzenlendi.

Etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğünden Dr. Ali Korkmaz, Çorum 
Arı Yetiştiricileri Başkanı Yücel Saygı, Arıcılık 
ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Salur ve birçok konuk 
katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından başlayan etkinlikte, açış 

konuşmasını Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Salur 
yaptı. Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, merkezin kuruluş 
amaç, faaliyet, vizyon ve misyonunu anlattı. Merkezin 
arı ve arı ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmayı, 
bilimsel toplantılar düzenlemeyi, paydaşlarla 

“ARI ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM VE 
PAZARLAMASINDA YAŞANILAN SORUNLAR” 
KONULU PANEL İLGİYLE TAKİP EDİLDİ
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iş birliğinde bulunmayı ve 
apiterapi araştırmaları yapmayı 
amaçladığını ifade ederek Merkez 
olarak yapılan çalışmalara ilişkin 
bilgiler de verdi.

Son olarak Yrd. Doç. Dr. Ali 
Salur, bu panelle sektörde 
konusunda uzman olan 
kişilerin bilgi ve tecrübelerini 

üreticilerin hizmetine sunmayı, 
paylaşmayı ve farkındalığı 
arttırmayı amaçladıklarını da 
sözlerine ekleyerek panelinin 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
ve desteği olan başta Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a, 
Çorum Arı Yetiştiricileri Birliğine, 
panelistlere ve katılım sağlayan 
herkese teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan ise Arıcılık ve 
Arı Ürünleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezimizin pek 
çok çalışmaya imza attığını ve 
amaçlarının her alanda şehrimize 
katkı sağlamak olduğu bilinciyle 
hareket ettiklerini ifade etti. 
Aynı zamanda bugün büyük 
güç sahibi ülkelerin birçoğunun 
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tarım ülkesi olduğunu, tarımda olsun 
hayvancılıkta olsun azami şekilde 
teknolojiden yararlanarak iyi işler 
yapmak zorunluluğunda olduğumuzu 
da söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan,  buna gönül veren insanlara 
katkı sağlayabilirlerse üniversite 
olarak çok mutlu olacaklarını da 
sözlerine ekledi.

Düzenlenen bu panelle bu alanda 
yaşanılan sorunlara dikkat çekerek 
üretimi arttırma yollarını tartışma 
amacında olduklarını belirterek 
“Sizlerden arzum, birlikte istişare 
ederek bir yol haritası çıkartmak.  
Bizimle çalıştığınız durumda sizlere 
yardımcı olabiliriz.  Sizlerle birlikte 
olursak yapamayacağımız hiçbir şey 

yok. Panelin geri dönüşü olan güzel iş 
birliklerine vesile olmasını diliyorum” 
diye konuşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan “Bu üniversite 
sizin üniversiteniz. Üniversite olarak 
her türlü faaliyeti yapmaya hazırız. 
Bizler sizler içi buradayız” diyerek 
panelde emeği geçen herkese teşekkür 
etti. 

Konuşmaların tamamlanmasının 
ardından panel, Yrd. Doç. Dr. Ali 
Salur’un moderatörlüğünde Samsun 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Dr. Ali Korkmaz’ın “Üretim 
Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri” ve Çorum Arı 
Yetiştiricileri Başkanı Yücel Saygı’nın 
“Çorum’da Arı Ürünleri Üreticilerinin 

Üretim ve Pazarlama Sorunları” 
konulu sunumlarıyla devam etti.  

Panelin diğer konuşmacıları 
ARMASAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeynel Kürşat Utlu'nun "Arıcılık 
Malzemeleri Üretim ve Pazarlama 
Sorunları", BALDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yrd. İsfendiyar Üzümcü'nün 
"Üretimde, Tedarikte ve Kalitede 
Sürdürülebilirlik ve Gıda Güvenliği" 
ve Apilab Sistem Müdürü Ufuk 
Alpat'ın "Ulusal ve Uluslararası Bal 
Pazarında Uygulanan Regülasyonlar 
Kapsamında Sürdürebilir Kalite 
ve Eğitimin Önemi" konulu 
sunumlarının tamamlanmasının 
ardından katılımcılara plaket 
takdiminde bulunuldu.
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Üniversitemiz ile Çorum 
Belediyesi iş birliğinde 
“Çorum’un Değerleri: 

Doğumunun 85. Yılında Şekip 
Şahadoğru” başlıklı panel ve 
dinletiden oluşan bir etkinlik 
düzenlendi.

Yürütücülüğünü Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünün yaptığı programın Prof. 
Dr. Ali Yakıcı, Bayram Bilge Tokel, 
Mehmet Çetin, Seyit Ali Aykaç, 
Nazlı Öksüz ve Erkan Şölen’den 
oluşan katılımcıları, etkinlik 
öncesinde Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan’ı makamında 
ziyaret ederek Üniversitemize davet 

edilmekten duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. Rektörümüz Prof. 
Dr. Alkan da Şekip Şahadoğru 
gibi Çorum’un çok önemli kültür 
değerlerinden birini Üniversitemiz 
bünyesinde Çorum Belediyesi ile 
birlikte gündeme getiriyor olmaktan 
duydukları mutluluğu ifade etti. Bu 
çabanın ileriki zamanlarda yapılacak 
nice verimli çalışmaya vesile olması 
temennisinde bulundu. 

HİTÜ MYO Ethem Erkoç 
Konferans Salonunda, Çorum 
Valisi Necmeddin Kılıç, Çorum 
Milletvekili ve TBMM İdare Amiri 
Salim Uslu, Çorum Milletvekili ve 
TBMM İdare Amiri Tufan Köse, 

ÜNİVERSİTEMİZDE “ÇORUM’UN DEĞERLERİ: DOĞUMUNUN 
85. YILINDA ŞEKİP ŞAHADOĞRU” ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan ve Çorum 
Belediye Başkan Yardımcısı Zeki 
Gül ile çok sayıda dinleyicinin 
katılımıyla gerçekleşen etkinlik, 
saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın 
okunmasının ardından Şekip 
Şahadoğru’nun hayat hikâyesini 
anlatan slayt gösterisi ile başladı.

Şahadoğru’nun hayatıyla ilgili 
olarak arşivlerden derlenmiş video 
ve fotoğraflardan oluşan, ayrıca 
araştırmacı-yazar Abdulkadir 
Ozulu’nun Şahadoğru ile ilgili bir 
dilekçeyi okuduğu videonun da 
yer aldığı gösterimin ardından 
açış konuşmalarını yapan 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, öncelikle böylesi 
bir etkinlikte yer almaktan 
duyduğu mutluluğu ifade etti. 
Üniversitelerin, sadece eğitim-
öğretim, araştırma-geliştirme veya 
yatırım alanlarında değil, kültürel 
açılardan da bulundukları şehre 
ve evrensel anlamda insanlığa 
katkı sağlamaları gerektiğini, 
Hitit Üniversitesi olarak da bunu 
başarmak istediklerini ifade etti ve 
bu etkinliği de şehrimizin kültürel 
değerlerinin tüm insanlığa 
sunulması için önemli bir fırsat 
olarak gördüğünü belirtti. 

Prof. Dr. Alkan’ın ardından 

sözlerine başlayan Çorum 
Milletvekili ve TBMM İdare 
Amiri Tufan Köse, bugünün özel 
bir gün olduğunu, Çorum’un 
önemli değerlerinden, toplumun 
yaralarına merhem olmuş, onun 
acılarını ve sevinçlerini paylaşmış 
Şahadoğru ile ilgili böylesine 
bir etkinliğin düzenleniyor 
olmasından duyduğu mutluluğu 
sözlerine yansıttı. Şahadoğru’nun 
kendisinin komşusu olduğunu 
da vurgulayan Köse, anılarından 
bahsederek Çorum’un ve 
değerlerinin bu gibi etkinliklerle 
hem Türkiye’ye hem de dünyaya 
tanıtılabileceğini vurguladı. 
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Çorum Milletvekili ve TBMM İdare 
Amiri Salim Uslu, “Şahbaba, enbiya 
ve evliyalarla dolu Çorum’u önce 
Türkiye’ye sonra dünyaya tanıtmak 
için yola çıkmıştı. Biz de bugün 
vefa borcumuzu yerine getiriyoruz.” 
diyerek sözlerine başladı. Bundan 
sonraki yıllarda da Çorum’un 
değerlerinin ortaya çıkarılması ve 
tanıtılması noktasında gerekenlerin 
yapılacağını hatırlatan Uslu, bu 
hususta Üniversitemizin var gücüyle 
çalıştığını belirtti. Üniversitenin, 
unutulmaya yüz tutan değerlerimizi 
gün yüzüne çıkardığını, bu yönüyle 
önemli bir görevi yerine getirdiğinin 
altını çizerek Şahadoğru’nun 
dizeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Etkinlik, Mehmet Çetin’in 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
“Şekip Şahadoğru” konulu panelle 
devam etti. Panelde, Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı, 
Bayram Bilge Tokel ve Şahadoğru’nun 
oğlu Seyit Ali Aykaç panelist olarak 
yer aldı. Panelin ilk konuşmacısı 
Prof. Dr. Ali Yakıcı “Anadolu Âşıklık 
Geleneğinde Farklılaşan Yönleriyle 
Çorum ve Şekip Şahadoğru” başlıklı 
konuşmasında kendisinin Çorum’la 
ilgili çeşitli anılarına yer verdi ve 
Şahadoğru’nun şiirlerinden örneklerle 
konusunu anlattı. Öncelikli 
olarak, Anadolu coğrafyasında 
ve öncesinde âşıklık geleneğinin 
nasıl başladığıyla ilgili hususlara 
değinen Yakıcı, âşıklık geleneğini 
anlamak için Ahmet Yesevi’nin 
sırlarına vakıf olmak gerektiğini ifade 
etti. Çorum’da Anadolu’da âşıklık 
geleneğine zemin hazırlayan bir 
ortam olduğunu da belirten Yakıcı, 
özellikle 19. yüzyılda Çorum’un bu 
hususta çok güçlü bir geleneğe sahip 
olduğunu dile getirerek sözlerini 
sürdürdü. Çorum’daki gelenekle 
ilgili başka hususlara da değinen 
Yakıcı, Şahadoğru ile ilgili yeteri 
kadar çalışma yapılmadığını, belki 
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kendisiyle ilgili bir lisansüstü 
tez çalışması yapılması gerektiği 
üzerinde durdu. Musa Eroğlu, Nazlı 
Öksüz, Nilüfer Sarıtaş gibi isimlerin 
Şahadoğru repertuvarından 
etkilendiğini de sözlerine ekledi.

Panelin ikinci konuşmacısı, Türk 
halk müziği icracısı Bayram Bilge 
Tokel “Bozlak Kültürü İçinde Şekip 
Şahadoğru” başlıklı konuşmasında, 
şehirlerin yerel, kültürel 
kimlikleriyle ulusal damarlarda yer 
aldığına, kültürel kimliklerin temel 
yapıtaşlarından birinin ise türküler 
olduğuna değinerek türküsü olan 
şehirlerin sayısının çok olmadığını, 
bu açıdan Çorum’un türküsü 
olan şehirlerden biri olma niteliği 
taşıdığının önemine değindi. 
Ancak Çorumluların bu durumdan 
çok da haberdar olmadığını 

belirten Tokel, söz konusu açıdan 
Çorum’un çok önemli, Şekip 
Şahadoğru’nun ise bu hususta çok 
değerli ve kıymetli bulunduğunun 
altını çizdi. Bozlaklarıyla öne çıkan 
Şahadoğru’nun bu alanda çok 
yüksek performans gösterdiğini 
ve orijinaliteyi yakaladığını 
belirten Tokel, bozlağın Türk 
müzik kültürünün en önemli 
unsurlarından biri olduğunu, 
kutsal bir emanet gibi Anadolu’ya 
taşınan en temel birimlerden 
sayılacağını, farklı yörelerde 
farklı isimler altında bilinse de, 
müziğimizin özünü oluşturduğunu 
belirtti. Bozlakların başlangıçtan 
beri var olduğunu ve uzun 
havaların en köklü biçiminin de 
bozlaklardan oluştuğunu ifade 
eden Tokel, “Şahadoğru’nun bozlak 
alanındaki birikimi, ayrıca bu 

alanda koyduğu eserlerin gücü 
ve anlam derinliği itibarıyla ‘asıl 
perde’yi, diğer bir ifadeyle ‘şah 
perde’yi bulduğunu gösteriyor.” 
diyerek sözlerine devam etti. Tokel’e 
göre bozlaklara tasavvufu sokan 
yegâne isim de yine Şahadoğru’dur 
ve kendisi, bu sayede çok önemli 
bir vizyonu yerine getirmiştir. 
Bozlakların, onun eliyle farklı bir 
hüviyet kazanmış, farklı bir şekle 
bürünmüş olduğunu belirten Tokel, 
Şahadoğru’nun akademik anlamda 
üzerinde durulması gereken bir 
birikim olduğunu vurgulayarak 
sözlerini sonlandırdı.

Panelin son konuşmacısı, Şekip 
Şahadoğru’nun büyük oğlu olan 
Seyit Ali Aykaç ise, babasının 
çalışmalarına yönelik olarak birinci 
ağızdan bilgiler aktardı. Kendisine 
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“Şekip Şahadoğru nasıl biridir?” 
diye sorulacak olursa, sadece iki 
kelimeyle “gönül insanıydı” şeklinde 
onu tanımlayacağını söyleyen 
Aykaç, babasının hayatıyla ilgili 
bilinmeyenleri, fotoğraflar eşliğinde 
izleyicilere aktardı. Ülkemizin 
sıkıntılı dönemlerinde dahi kendisi 
için “birleştirici, bütünleştirici” bir 
insandır tanımlanmasının yapıldığını, 
bu yönüyle kendisinin çeşitli şehirlere 
davet edildiğini aktaran Aykaç, 
babasının şiirlerinden de örnekler 
verdi. Bunların yanı sıra babasının 
son derece neşeli, renkli ve eğlenceli 
bir insan; alışılagelmiş kuralcı, ağır 
baba rolünden farklı olduğunu 
söyleyen Aykaç, çocuklarının 
babasından aşk, sevgi gibi hususlarda 
çok şey aldığını ifade etti. Sevgiyi ve 
saygıyı her zaman herkese tavsiye 
eden Şahadoğru’nun askerleri de çok 
sevdiğini, İstiklâl Marşı okunurken 
duygulandığını belirtti. 1994 yılında 
hastalandığını, Çorum’da başlayan 
tedavisinin Ankara’da devam ettiğini, 
buna rağmen hayata son derece 
bağlı olduğunu ve neşesinden bir şey 
kaybetmediğini aktararak, hastalığı 
esnasında bile dörtlükler dizdiğini, 
hastalığının son evresinde olsa da 
el yazısıyla şiirler kaleme aldığını 
hatırlattı. Babasının vefatından 
sonra yaşanan ilginç anıları da 
paylaşan Aykaç, babasının duygu 
ve düşüncelerinin vefatından sonra 
yaşatıldığını vurgulayarak sözlerini 
sonlandırdı.

Panelin bitiminde Şekip 
Şahadoğru’nun eşi, çocukları ve 
hayatında önemli yere sahip olan 
dostları duygu ve düşüncelerini ifade 
ettiler. Ardından kızı ve torunu, 
Şahadoğru’nun bir eserini canlı 
olarak seslendirdi. 

Programın ikinci yarısında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından 
Nazlı Öksüz ile Erkan Şölen 
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tarafından “Aradım dünyayı huzur 
bulmadım”, “Malum olsun da sana 
bak ne haldeyim”, “Daha ne söyleyim 
sana vefasız”, “Kucak kucak selam 
olsun o yâre”, “Aşkına yandığım gül 
yüzlü canan”, “Kader seninle bir 
mahkemem var”, “Halimi arz ettim 
dağlara taşa”, “Kadir Mevlam seni 
sevmiş yaratmış”, “Beni benden evvel 
gören cananım”, “Yare söyleyin”, 
“Öğrendim”, “İğdenin dalları” ve 
“Kara kaş boyanır mı” adlı bozlak 
ve türkülerden oluşan bir dinleti 
gerçekleştirildi.

Etkinlik, Şekip Şahadoğru’nun eşi 
İsmihan Şahadoğru’na, katkı ve 
katılımda bulunan misafirlere plaket 
ve hediye takdimi ile sona erdi.
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Üniversitemiz Öğrenci Konseyinin öncülük 
ettiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayıp açış konuşmalarıyla devam 
etti. 

İlk olarak kürsüye gelen Öğrenci Konseyi Başkanı 
Arslan Canyurt, göreve geldikleri ilk günden beri 
Üniversitemizin ve öğrencilerimizin menfaatleri 
doğrultusunda hizmet etmeye azim ve kararlılıkla 
devam ettiklerini belirterek “Atatürk'ün ‘Bütün 
umudum gençliktedir’ sözleri ışığında, kendimizi 
alanlarımızda yetiştirmek, donanımlı hale getirmek 
ve mensubu olduğumuz büyük Türk Milletine 
borcunu ödemek mecburiyetindeyiz. İçte ve dışta 
ülkemizi zor duruma düşürmek, aciz ve çaresiz 

bırakmak isteyenlere karşı her daim teyakkuzda 
olma bilinci ile hareket ediyoruz. Üniversitemiz 
öğrencileriyle Üniversitemiz yönetimi arasındaki 
iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütmek, sorunları 
birinci elden tespit ederek çözüm yollarına en kısa 
zamanda ulaşmanın çabasındayız.  Bu vesileyle 
bizlere desteğini her zaman gösteren, sorunlarımıza 
ve taleplerimize duyarlı olan ve çözüm iradesi 
gösteren Rektörümüze çok teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise 
Üniversitemizin daha iyi hale gelebilmesi ve 
büyümesi için yoğun gayret sarf ettiklerini dile 
getirerek “Sizlerle beraber olmak çok keyifli. 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte “Rektörümüz 
Öğrencilerle Buluşuyor” adlı söyleşi, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu 
Ethem Erkoç Konferans Salonunda düzenlendi.

REKTÖRÜMÜZ
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
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Yaptığımız her işin odağında siz varsınız ve her 
şeyi sizin için yapıyoruz. Bizim yaptığımız işlerin 
sizin tarafınızdan nasıl algılandığı daha önemli. 
Üniversitemizin daha iyi hale gelebilmesi ve 
büyümesi için çok yoğun gayret sarf ediyoruz. Esas 
olarak, sizlere bunların yansıması bizim açımızdan 
çok önemli” ifadelerini kullandı. 

Sağlam adımlarla ilerlediklerini vurgulayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan “Üniversite olmak 
mı, üniversite kurmak mı? Bu soru çok önemli. 
Üniversite kurmak için sadece paraya ihtiyacınız 
var. Üniversite olmak mantalite değişikliğini 
gerektiriyor. Üniversite olmak çok ciddi bir 
entelektüel birikim işi. Bu uzun bir sürece ihtiyaç 

gösterir. Biz gücümüz yettiği kadar üniversite 
kurmaktan ziyade üniversite olmaya gayret ederek 
çalışıyoruz. Üniversite olmak kolay bir iş değil. Bu 
yüzden yavaş da olsa sağlam adımlarla ilerliyoruz. 
Bu organizasyonu düzenleyen başta Öğrenci 
Konseyi Başkanı Aslan Canyurt’a ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin en güzel 
şekilde verimli geçmesini diliyorum” diye konuştu. 

Soru-cevap şeklinde devam eden söyleşide 
öğrencilerin sorularını cevaplandıran 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 2017-
2018 Eğitim-Öğretim Yılında tüm öğrencilere 
başarılar diledi. 
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Engelli 
Öğrenci Birimi Temsilcileri ve öğrencilerimiz kahvaltı 
programında bir araya geldi.

Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam, Engelli 
Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Selen 
Özakar Akça, Engelli Öğrenci Birimi Temsilcileri ile 
öğrencilerimiz katıldı.

Programda, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü 
olarak öğrencilerimize bilgilendirme yapılarak 
sorunlarına imkânlar ölçüsünde en kısa sürede çözüm 
üretmek amaçlanarak gerçekleştirilebilecek ortak 
projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan toplantıda 
yaptığı konuşmada, gelişen ülkemizin başta yakın 

coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada söz sahibi 
olması ve her anlamda liderliğini sürdürebilmesi için 
geleceğimizin en önemli unsurunun yetişmiş insan 
gücü olduğunu ve bu noktada üniversitelere düşen 
görevin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda 20.000’e 
yakın öğrencisi ve 1.500’e yakın akademik ve idari 
personeliyle Üniversitemizin önemli gelişmelere 
imza attığını ve bu yolda büyük bir mesafe kat 
ettiğini ifade eden Prof. Dr. Alkan, bu gelişmelerin 
bağımsız kurumlarca yapılan değerlendirmelerle de 
belgelendirildiğini hatırlattı.

Rektör Prof. Dr. Alkan,  Üniversitemiz bünyesinde 
oluşturulan Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü 
ile konulara daha profesyonel yaklaşıldığını ve engelli 
öğrencilerimize teknik ve sosyal destekler verme 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ 
TEMSİLCİLERİ VE ÖĞRENCİLERİMİZ KAHVALTI 
PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ
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amacıyla yoğun çalışmalar yapıldığını vurgulayarak 
“Üniversitemiz, eğitim hayatında ihtiyaç duydukları 
tüm gereksinimler için her zaman öğrencilerimizin 
yanındadır. İnşaatı tamamlanan ve devam eden tüm 
binalarımızda engelli öğrencilerimiz ve personelimizin 
ihtiyaçlarına uygun projelendirmeler yapılmakta 
ve öğrencilerimizin çok daha kaliteli ortamlarda 
öğrenimlerini sürdürebilmeleri hedeflenmektedir. Hitit 
Üniversitesi olarak engelli personel ve öğrencilerimizle 
iş birliği içerisinde hareket ederek engelli bireylerin 
toplumsal hayatın içerisinde mutlu ve huzurlu bir 
şekilde yer almalarına destek olma gayretindeyiz” diye 
konuştu.

Rektör Prof. Dr. Alkan, Engelsiz Öğrenci Birimi ile 
ilgili çalışmalarından dolayı Rektör Yardımcımız 

Prof. Dr. Nurcan Baykam’a, Engelli Öğrenci Birimi 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Selen Özakar Akça’ya ve 
Engelsiz Öğrenci Birimi Temsilcilerine teşekkür etti.

Üniversitemizin Engelli Öğrenci Birim 
Koordinatörlüğü, öğrencilerin akademik yaşamlarını 
eşit ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki 
engelleri belirlemekte ve bu engelleri ortadan 
kaldırarak öğrencilerin akademik, soysal ve kişisel 
gelişimlerini destekleyici bir ortam oluşturmaktadır. 
Bunun için Engelli Öğrenci Birimimiz öğrencilerimize 
akademik programlara erişimde eşitlik, barınma 
ihtiyaçları konusunda öncelik, üniversite yaşamına 
dâhil olabilmede eşitlik sağlamakta, üniversite 
dâhilinde engellilik konusunda farkındalık 
oluşturmaktadır.
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Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği 
kapsamında Üniversitemiz ev 
sahipliğinde  “21. Ulusal Isı 

Bilimi ve Tekniği Kongresi” Meslek 
Yüksekokulumuzda düzenlendi. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından kongrenin 
açılış konuşmasını 21. Ulusal Isı Bilimi ve 
Tekniği Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Kılıçarslan yaptı. 

Açılış konuşmasında  Prof. Dr. Ali 
Kılıçarslan, “21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği 
Kongresinin açılış törenini kutlamanın 
heyecanını ve gururunu yaşadığımız bu 
anlamlı günde, sizleri aramızda görmekten 

“21. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ” 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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büyük bir onur ve mutluluk 
duyuyor, hepinizi en içten 
duygularımla selamlıyorum” dedi.

“21. Ulusal Isı Bilimi ve 
Tekniği Kongresi kapsamında, 
ülkemizdeki üniversitelerimizde 
bilimsel araştırma yapan 
akademisyenler, sanayide çalışan 
mühendisler ve sanayicilerimizin 
bir araya getirildiğini ifade eden 
Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, bu 
kapsamda Termodinamik, Isı 
ve Kütle Transferi, Akışkanlar 
Mekaniği, Isı Tekniği, Enerji 
Sistemleri, Enerji Ekonomisi ve 
Yönetimi, Yakıtlar ve Yanma, 
Yenilenebilir Enerji Sistemleri, 

Çevre, Kirlilik ve Kontrol, Yeni 
ve Temiz Enerji Teknolojileri 
gibi konularda bilgi paylaşımı 
ve bilimsel tartışmaların 
sağlanmasının amaçlandığını 
sözlerine ekledi.

Kongrenin tamamlanmasının 
ardından etkinliğin çıktılarının 
önem arz ettiğini ve bu 
sonuçlar doğrultusunda 
değerlendirilmelerin yapılacağını 
belirten Prof. Dr. Kılıçarslan, 
etkinlikte emeği geçen 
herkese teşekkürlerini ileterek 
konuşmasını tamamladı.

Türk Isı Bilimi ve Tekniği 

Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet 
Türkoğlu ise konuşmasında 
Dernek hakkında kısaca 1976 
yılında kurulan, ısı bilimi ve 
tekniğinin gelişmesine katkı 
sağlamayı amaçlayan bir kuruluş 
olduğunu ifade etti.

“Her biri farklı üniversitelerde 
düzenlenen kongrelerden 21.sini 
bugün Hitit Üniversitesinde 
gerçekleştiriyoruz. İki yılda 
bir düzenlenen bu kongreler 
derneğimizin geleneksel bir 
faaliyeti haline gelmiştir. 
Birincisini 1977 yılında 
gerçekleştirdiğimiz kongrelerimiz, 
Türkiye’nin farklı üniversitelerden 
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ve kuruluşlarından araştırmacıları 
ve uygulamacıları bir araya 
getiren önemli bir organizasyon 
olmuştur” diye konuşan Prof. Dr. 
Haşmet Türkoğlu, her yapılan 
kongreye yüksek sayıda bildiriyle 
katılımın olduğunu ve bu kapsamda 
etkinliğin belirlenmiş olan hedeflere 
ulaşmadaki hizmetini kanıtladığını 
belirtti.

Aynı zamanda Isı Bilimi ve 
Tekniği Dergisi ile ısı bilimi ve 
tekniği alanında faaliyet gösteren 
araştırmacılar ve uygulamacılar 
arasındaki bilgi paylaşımına katkıda 
bulunduklarını da ifade eden Prof. 
Dr. Türkoğlu,  kongrede emeği 

geçen, maddi ve manevi desteklerini 
esirgemeyen herkese teşekkür ederek 
konuşmasını bitirdi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, böylesi anlamlı ve güzel bir 
etkinliğin bu yıl 21.sinin ilimizde 
düzenlenmesinden ve Üniversitemiz 
ev sahipliğinde yapılmasından dolayı 
hem gururu hem de mutluluğu bir 
arada yaşadıklarını ifade ederek 
konuşmasına başladı. 

Şu anda ülkelerin en önemli 
problemlerinden birinin enerji 
yönetimi olduğunu, enerji 
yönetiminin bulunduğumuz çağ 
itibarıyla çok önemli bir konu 
olduğuna vurgu yaparak “Bundan 
sonra değişecek sınırların ve ortaya 
çıkan/çıkacak savaşların özünde 
enerjiye sahip olan yerlerde en 
yoğun şekilde yaşandığını görmek, 
bunun en somut ifadelerinden 
biri” değerlendirmesinde bulunan 
Prof. Dr. Alkan, geleceği belirleyen 
unsurların enerji, enerjinin yönetimi 
ve bu anlamda belirlenecek 
politikaların ülke politikası haline 
gelmesi olduğunu ifade ederek enerji 
yönetiminin Ülkemizin bakanlıklar 
düzeyinde politikası haline geldiğini 
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de sözlerine ekledi.

Üniversitemizde alternatif enerji 
konusunda yaptığımız çalışmalara 
ilişkin bilgi paylaşımında bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan şunları 
söyledi: “1976 yılında kullanılan 
Meslek Yüksekokulumuzda, bizler 
trijenerasyon sistemini kurduk. 
Bizler için çok güç bir sistemdi. 
Bu sistemi anlatmakta başlarda 
çok zorlanmıştım. Kararlı ve 
ısrarlı bir tutumla 400 kwa’lık bir 
sistemimiz MYO’da faaliyette. 
Kendi ihtiyacımızı karşılayarak 
aynı zamanda aylık yaklaşık 25-30 
bin elektrik satarak kâra geçmiş 
durumdayız. Ayrıca inşaatı devam 
eden Kuzey Kampüsümüzde 
1200 kwa’lık güneş enerjimiz de 
bittiğinde muazzam bir ısı ya da 
enerji tasarrufu yapacağımızı 

ümit ediyorum. Bunlara ek olarak, 
çok kısa bir süre içinde faaliyete 
geçecek olan 1400 kwa’lık bir 
sistem olan güneş enerjimizle 
beraber Üniversitemiz enerji 
konusunda, ihtiyacının büyük 
bir kısmını alternatif enerjiden 
karşılayacak bir üniversite haline 
gelecek. Bizler kamu üniversitesi 
olmamıza rağmen ürettiği enerjinin 
fazlasını da satarak ciddi bir gelir 
elde etmeye başlayacağız” 

Aynı zamanda Üniversitemizin 
diğer çalışmalarından da 
bahseden Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan “Yeşil kampüs adı verilen 
TSE’nin bize verdiği bir belge var. 
Başta enerji verimliliği olmak 
üzere kullandığımız her şeyin 
ölçüldüğü bir sistem. Bu yıl, Green 
Metrics Sıralamasında Türkiye’de 

3. üniversite olduk. Ayrıca 
Mühendislik Fakültesi MÜDEK 
Akreditasyonuna sahibiz ve yeni 
kurulan üniversiteler için böylesi 
süreçler çok zor. Bizler sadece bir 
eğitim kurumu değil, aynı zamanda 
dünyanın gelişmiş ülkelerinin 
üniversitelerinde uygulanan 
sistemleri, kurumumuzda 
Üniversitemizde taşıma görevini 
de misyon edindik.  Bu anlamda 
epeyce yol kat ettiğimizi 
düşünüyorum” diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, konuklara çağrıda 
bulunarak Üniversitemizin 
akademisyenlerimize BAP 
Projeleri ve uluslararası etkinlikler 
kapsamında çok ciddi destekler 
veriyoruz. Arkadaşlarımızla 
yapacağınız ortak projelere de 
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desteğimiz devam edecek.  Akademik 
iş birliklerinin ortaya konulması çok 
önemli ve bu tür iş birliklerine her 
zaman açığız. Geri dönüşleri ve somut 
çıktıları olan bir etkinlik olmasını 
diliyor emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

Protokol konuşmalarının 
tamamlanması, plaket töreninin 
gerçekleştirilmesinin ardından 
kongrenin ilk açılış bildirgesini Prof. 
Dr. Sadık Kakaç sundu.

“21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği 
Kongresi”nde 26 oturumda 184 
adet sözlü bildiri,  13 adet poster 
bildiri sunuldu; “Endüstride Isı-
Akışkan Uygulamaları” ve “Enerji 
Verimliliğinde Isı Yalıtımının Rolü” 
adlı konularda 2 panel gerçekleştirildi. 
Aynı zamanda Prof. Dr. Sadık Kakaç, 
Prof. Dr. Leonard L. Vasiliev, Prof. Dr. 
Bakhtier Farouk, Prof. Dr. Ali Koşar, 
Doç. Dr. Selin Aladağ ve Dr. Boris. 
V. Kosoy davetli konuşmacı olarak 
sunum yaptılar.

Ayrıca Kongrenin sosyal programı 
kapsamında Amasya şehir gezintisi 
yapıldı, Çorum Müzesi ve Hattuşa’da 
(Boğazköy) bulunan müzeler ziyaret 
edildi.
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Üniversitemiz ev sahipliğinde 
düzenlenen XVII. Kromatografi 
Kongresi (Kromatografi-17) Meslek 

Yüksekokulumuzda düzenlendi.

Kongrenin açılış törenine Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. Emre Güler, Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Kimya Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Faruk Gökmeşe, Kongre 
Başkanları Prof. Dr. Adil Denizli ve Doç. Dr. 
Dursun Ali Köse ile Üniversitemizin öğretim 
elemanları ve çok sayıda konuk akademisyen 
katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Emre 

ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE 
XVII. KROMATOGRAFİ KONGRESİ YAPILDI
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Güler, Fen Bilimleri alanında 
bir etkinliğin ev sahipliğimizde 
yapılıyor olmasından dolayı 
duydukları memnuniyeti dile 
getirerek 17. Kromatografi 
Kongresini düzenlemenin 
gurur verici olduğunu belirtti. 
Etkinliğin düzenlenmesinde 
başta Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür 
eden Prof. Dr. Güler “İnşallah 
bilim tadında keyifli oturumlar 
olur, katılımlarınız için teşekkür 
ediyorum” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Kimya Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Faruk Gökmeşe yaptığı 
konuşmada; Üniversitemiz 
Kimya bölümü hakkında ve 
yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler 
vererek bölümün yüksek lisans ve 
doktora programları kapsamında 
yoğun bir şekilde çalışmalarını 
sürdürdüğünü ifade etti. Bölüm 
olarak bu ve benzeri etkinlikleri 
düzenlemeye devam edeceklerini 
söyleyen Prof. Dr. Gökmeşe, 
etkinliğin düzenlenmesinde 
katkısı bulunanlara teşekkür 
ederek “Kongrenin hatasız, 
güzel bir şekilde sonuçlanmasını 
temenni ediyorum” dedi.   

Kongre Başkanı Doç. Dr. Dursun 

Ali Köse ise bundan sonra daha 

aktif bir şekilde yeni kongreler 

düzenlemeye çalışacaklarını ifade 
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ederek etkinliğin düzenlenmesinde 
başta Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan olmak üzere emeği geçen 
herkese ve sponsorlara teşekkür etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan da “2023, 2053 ve 2071 
vizyonları kapsamında bizlere konulan 
bazı hedefler var. Bunların en başında 
geleni 30.000 dolarlık Gayrisafi Milli 
Hasıla’ya (GSMH) ulaşmak, dünyanın 
ilk 10 ekonomisi içine girmek ve buna 
bağlı olarak da refah seviyemizin 
artması. Teknolojiyi sadece kullanan 
değil teknolojiyi üreten de olmak 
zorundayız. Yakın zamanda 
gördüğümüz FETÖ hainlerinin darbe 
girişimi bizlere gösterdi ki bizim 
uçağımız yokmuş. F-16’larımız varmış 
ama yazılım başta olmak üzere pek 
çok şeyi bize ait değil, içerisindeki 
pilot yerli ve milli olmayan hain birisi 
olduğu için F-16’larımızın olmadığını 
gördük” diyerek sözlerine başladı.

Teknolojideki gelişmelere ve 
günümüzdeki önemine ilişkin 
örnekler veren Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan “Bugün hemen hemen herkesin 
cep telefonunda bulunan Whatsapp 
uygulamasının marka değeri 30 
milyar dolar civarında. Google, 
yaptığı çalışmalarla şuan dünyanın 
ilk 3 firmasından bir tanesi. 2006’lı 
yıllarda cep telefonlarının en önemli 
özelliği hafif, küçük ve şarjının uzun 
gitmesiydi. Şuan ise daha büyük, 
fiyatı yaklaşık 10 katı olan ve tonu 10 
milyon dolar civarındaki bir cihazı 
hepimizin hayatına girdi” diyerek 
teknolojinin ülkelerin gelişmesinde ve 
büyümesinde büyük bir rol oynadığını 
vurguladı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan 
konuşmasına şu şekilde devam 
etti: “Bizim ihracattaki kilo başına 
gelirimiz yaklaşık ortalama fiyatı 1.6 
ile 1.8 dolarlar civarında. Eğer 500 

milyar dolarlık bir hedefe ulaşmak 
istiyorsak kilo başına gelirimizin 2.5-
3.0 dolara çıkması gerekiyor. Bu da 
sadece ve sadece yüksek teknolojiye, 
AR-GE’ye dayalı ürünlerin 
üretilmesiyle olacak. Endüstri 4.0’ın 
en önemli bileşenleri teknoloji, AR-GE 
ve internet. Tüm bu çalışmaların 
temelinde de temel bilimler var. 
Temel bilimler hayatımızın her 
anında var. Temel bilimler olmadan 
bilim olmaz, bilim olmadan da 
hayatın gelişmesi mümkün değildir”

Bu ve benzeri etkinliklerin 
düzenlenmesine büyük önem 

verdiklerini ve Üniversitemizin 
kapılarının herkese açık olduğunu 
ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür 
ederek kongrenin başarılı bir şekilde 
tamamlanmasını temenni etti.

Yapılan konuşmaların ardından 
Kromatografi Kongrelerinin 
başlatıcısı, Hacettepe Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Adil Denizli 
tarafından “Kromatografinin Dünü, 
Bugünü ve Yarını” başlıklı sunum 
gerçekleştirildi. 
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Üniversitemiz Senatosuna 2011 yılından sonra 
emek vermiş öğretim elemanlarına Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafından teşekkür 
plaketleri gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Spor Bilimleri Fakültesinde yapılan törende 
konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Üniversitemizin 2011 yılından itibaren 
gerçekleştirdiği çalışmalarla sürekli yükselen bir 
ivmeyle geliştiğinin altını çizerek elde edilen bu 
başarı grafiğinin yükselmesinde Üniversitemizin 
tüm akademik ve idari personelinin katkısının 
olduğunu vurguladı. Karar alma noktasında 
Üniversitemiz Senatosunun en üst merci 
olduğunu ve bu noktada 2011 yılından bu yana 
Senatomuza emek veren öğretim elemanlarına 

yapmış oldukları değerli çalışmalar ve sağladıkları 
katkılardan dolayı teşekkür etmek istediklerini 
söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan “Fedakârca 
gayretleriniz sonucunda pek çok sorunun 
üstesinden gelerek gerçekleştirdiğiniz faaliyetler 
ile Üniversitemizin gelişmesinde gösterdiğiniz 
ve hiçbir şekilde karşılığı ödenmeyecek değerli 
emeklerinizden dolayı sizlere şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.

Tören, Rektörümüz Prof. Dr. Alkan tarafından 
2011 yılından sonra emek vermiş öğretim 
elemanlarına teşekkür plaketlerini takdim 
etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle 
sona erdi.

SENATOMUZA 
EMEK VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARINA 
TEŞEKKÜR PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ
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Fakültelerimizi Birincilikle Kazanan Öğrencilerimize 
Belgeleri Verildi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversite 
Giriş Sınavlarından aldıkları puanla 
Üniversitemiz fakültelerine en yüksek puanı 
alarak kayıt yaptıran öğrencilerimiz, YÖK Başkanı 
Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç tarafından gönderilen 
teşekkür belgelerini Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan’ın elinden aldılar.

Konuyla ilgili Spor Bilimleri Fakültesinde 
gerçekleştirilen Senato Toplantısında konuşan 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  Hitit 
Üniversitesinin nitelikli, mesleki donanıma 
sahip, inovatif düşünebilen ve en önemlisi de 
yerli ve milli şuura sahip mezunlar yetiştirmeyi 
hedeflediğini belirtti. Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, bu anlamda Üniversitemizin ülkemizin 
gelişmesine ve büyümesine, yaptığı çalışmalar 
ve mezunlarıyla önemli katkılar sağladığına 
yürekten inandığını ifade ederek öğrencilerimizle 
gurur duyduklarını vurguladı. 
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HİTÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ 2017

BU YIL DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Yaz Dönemi Etkinlikleri

Geçtiğimiz yıl ilkini 
düzenlediğimiz, büyük 
ilgi gören “HİTÜ 

Çocuk Üniversitesi”nin 
ikincisi ortaokul 5, 6 ve 7. sınıfı 
yeni bitirmiş 54 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Hitit 
Çocuk Üniversitesi bünyesinde 
öğrenciler için Üniversitemizin 
çeşitli birimlerinde ve Çorum 

Müzesinde Üniversitemiz 
öğretim elemanları eşliğinde pek 
çok etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında “Arkeoloji 
Atölyesi”, “Mikropların 
Dünyasına Yolculuk”, “Nano 
Dünyaya Yolculuk”, “Robotlar 
Artık Hayatımızda”, “DNA 
Okulu”, “Ebru Atölyesi” ve 
“Yaşam Boyu Spor”, “Kim 

Korkar Matematikten”, 
“Uçaklar Hakkında Merak 
Ettiklerimiz”, “Anatomiye 
Giriş”, “Deneylerin Renkli 
Dünyası”, “Drama Atölyesi” 
ve “Pratik İngilizce” başlıkları 
altındaki pek çok etkinlik 
Üniversitemiz birimlerinde ve 
laboratuvarlarında yapıldı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemiz 
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen HİTÜ Çocuk 
Üniversitesinin etkinliklerini ziyaret ederek öğrencilerle 
bir araya geldi.

Yapılan program kapsamında Üniversitemizin en genç 
öğrencileriyle sohbet eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan,  
öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri faaliyetlerden keyif 
aldıklarını görebilmenin mutluluk verici olduğunu ifade 
ederek “Amacımız sizlerin içindeki bilimsel merakı 
ortaya çıkarmak, sizlere daha erken yaşlarda üniversite 
ile tanıştırmak ve yaz aylarına daha farklı bir aktivite 
ile renk katabilmekti. Sizlerden aldığımız geri dönüşler 
bizler için çok önemli” dedi.

Üniversitelerin çok önemli kurumlar olduğunu belirten 
Rektör Prof. Dr. Alkan “Üniversitesi gelişmeyen 
hiçbir ülke yok ki gelişmiş olsun. Üniversiteleri ile 
ülkelerin gelişmişlikleri birbirine oldukça benzer. 
Üniversitelerdeki gelişmeler her ülke için çok önemli ve 
artık üniversiteler sadece ülkeleriyle değil dünyada da 
gelişmenin ana lokomotifleri olmuş durumda” diyerek 
genç öğrencilerimizin iyi bir üniversitede iyi bir eğitim 
almaları gerektiğini ve dünya çapında insanlar olunması 
gerektiğinin altını çizdi. Bu noktada çok çalışmanın 
önemine değinen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, sosyal 
hayatın, çocukluğun da en güzel şekilde yaşanması 
gerektiğini söyleyerek her şeyin dengeli olması 
gerekliliğine vurgu yaptı.

Yabancı dil öğrenimine de dikkat çeken Rektör Prof. Dr. 
Alkan, teknolojinin en iyi şekilde değerlendirilmesinin 
altını çizerek tüm öğrencilere verimli, keyifli ve güzel 
zaman geçirmeleri temennisinde bulundu.

Rektörümüz HİTÜ Çocuk 
Üniversitesi 2017-Yaz 
Dönemi Etkinliklerini 
Ziyaret Etti
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Rektörümüz HİTÜ Çocuk Üniversitesi 2017-Yaz Dönemi Etkinliklerinden Kareler
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HİTÜ Çocuk Üniversitesi-2017’nin mezuniyet 
töreni gerçekleştirildi. Törene Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nurcan Baykam, Üniversitemiz öğretim elemanları, 
öğrencilerimizin velileri ve HİTÜ Çocuk Üniversitesi 
öğrencileri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan “Bu sene ikincisi gerçekleştirdiğimiz 
Çocuk Üniversitesinin mezuniyet töreninde sizlerle 
olmak gerçekten çok gurur verici” diyerek sözlerine 
başlayarak dünyada bilgi ve yetişmiş insan olmak üzere 2 
önemli unsur olduğunu belirtti. Bunların dışında geriye 
kalanların bunların gölgesinde kaldığını ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Alkan “Bilginin üretildiği, insanların 
yetiştirildiği ve yetişen insanların bilgiyi ürettiği, bu 
döngünün sağlandığı dünyadaki en önemli kurum 
üniversitelerdir” dedi. 

“Oldukça genç bir üniversite olmakla beraber, biz 
bizden önceden kurulmuş olan üniversitelerin yaptığı 
çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Çocuk Üniversitesi 
de bunlardan bir tanesi. Hiç şüphesiz 2 haftalık 
süre içerisinde çocuklarımıza çok şey verdiğimize 
inanıyorum. Çocuklarımızın eğlenerek bir yandan 
bilimsel faaliyetler yapması, bilimin muazzam gücünü, 
dünyasını keşfetmeleri, o dünyaya seyahat yapmaları, 
rutinin dışına çıkarak eğlenceli bir şekilde hayatlarını 
sürdürmeleri ana amaçlarımızdandı” diyen Rektör Prof. 
Dr. Alkan, Çocuk Üniversitesi projesinden geçtiğimiz 
yıl çok güzel geri dönüşlerin alındığını ve bu sene 
ikincisinin düzenlendiğini vurguladı.

15 Temmuz tarihinin bizim açımızdan çok özel ve 
anlamlı olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, geleceğe yatırım yapmak zorunda olduğumuzu 
ve bu noktada yapılacak en önemli yatırımın 
çocuklarımıza yapılması gerektiğini belirterek “Zaman 
çok çabuk geçiyor. Şuanda çocuk dediklerimiz 10-20 yıl 

HİTÜ Çocuk Üniversitesi
2017 Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi
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sonrasının yöneticileri, rektörü, bakanı, 
cumhurbaşkanı olacaklar. O yüzden 
bizim çocuklara yatırım yapmamız 
gerekiyor Hitit Üniversitesini 
sadece klasik eğitim veren bir 
üniversite formatına sokmadım. 
Sadece eğitim-öğretim veren bir 
üniversite olmayacağız. Her anlamda 
çocuğundan iş adamına kadar aklınıza 
hangi bileşenler geliyorsa, bu ilde kim 
yaşıyorsa herkese gücümüz yettiği 
kadar dokunan bir üniversite modeli 
içerisindeyiz” dedi. 

Bilimi, sanatı eğlenceli bir şekilde keyif 
içerisinde sıkmadan, bıktırmadan 
çocuklara vermeye çalıştıklarını 
ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan 
“Üniversite sevgisini, bilimin sevgisini 
onlara aşılamaya gayret ettik. 
Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. 
Çünkü gelecek sadece ve sadece bilimi 
üretenlerin dünyası olacak. Eğer biz 
bilimi, teknolojiyi üreten olmazsak 
güçlü ülkeler ligine geçme sansımız 
yok. Bizim sadece eğitimle değil, 
AR-GE ile bilimsel faaliyetleriyle, 
çocuğundan işadamına kadar aklınıza 
gelen tüm paydaşlarla herkesle entegre 
olup çalışmaktan başka çaremiz yok” 
diyerek çocuklarımızın doğru motive 
edildiği zaman yapamayacakları hiçbir 
şey olmadığının altını çizdi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan 
konuşmasının sonunda HİTÜ Çocuk 
Üniversitesinin düzenlenmesinde 
emeği geçen tüm öğretim elemanlarına 
ve personele teşekkür ederek mezun 
öğrencilerimizi tebrik etti. 

Açılış konuşması sonrasında 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ve Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nurcan Baykam tarafından 
HİTÜ Çocuk Üniversitesinin 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayan 
öğretim elemanlarımıza teşekkür 
belgelerinin verilmesinin ardından 
HİTÜ Çocuk Üniversiteli 
öğrencilerimiz diplomalarını alarak 
kep attılar.
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HİTÜ Çocuk Üniversitesi Mezuniyet Töreninden Kareler
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Yapılan uygulamalı eğitim 
biyolojik çeşitliliği ile ön 
plana çıkan Kargı ilçesi ve 

çevresindeki dağlık alanlarda teorik 
bilgilerini pratiğe dökme şansı 
bulan Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü 3. sınıf öğrencileri için 
önemli bir deneyim oldu.

Yapılan arazi gezisi öncesinde Kargı 
ilçesi biyoçeşitliliği hakkında Yrd. 
Doç. Dr. Şafak Bulut tarafından 
kapsamlı bir sunum yapılmış olup 
arazi çalışmaları esnasında alana 

foto kapanlar kurulmuş, yaban 
hayvanlarının arazide bıraktığı 
izler ve yuva delikleri gibi alanda 
bulunduklarına dair kalıntıları 
incelenmiş, kuş gözlem çalışmaları 
yapılmıştır. Bozayı, kurt, kaya 
sansarı ve tilki izleri alanda tespit 
edilmiş olup, izlerin bulunduğu 
bölgelere öğrenciler tarafından foto 
kapanlar kurulmuştur.

Çalışmalarda ayrıca akarsu ve 
göller gibi sulardan mikrobiyolojik 
canlıların tespit edilmesi için su 

numunelerinin alınma teknikleri 
de öğretilmiş olup öğrenciler 
tarafından su numunelerinin 
alımları gerçekleştirilmiştir. 
Yapılmış olan 2 günlük arazi 
çalışmaları sonucunda Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü 3.sınıf 
öğrencileri doğal ekosistemi yerinde 
inceleme ve değerlendirme fırsatı 
bulmakla beraber Kargı ilçesinin 
doğal güzelliklerini de görme fırsatı 
yakalamışlardır.

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. Sınıf 
öğrencileri, Yrd. Doç.Dr. Emre Avcı ve Yrd. Doç. Dr. Şafak Bulut 
koordinatörlüğünde Çorum Kargı yaylaları ve çevre lokasyonlarında 
biyoçeşitlilik arazi çalışmaları yaptı.

"DOĞA BİLİMLERİNDE ARAZİ VE KAMP 
TEKNİKLERİ” EĞİTİMİ YAPILDI
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Üniversitemiz, çevrenin korunması 
konusunda gereken koşul ve kaynakların 
eksiksiz olarak temin edilip sağlanması 

için çalışmalar yapılmasını hedef ve ilke olarak 
benimsemektedir.

Bu bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji 
ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi, geri 
dönüşüm, aydınlatma ve ısıtma gibi alanlarda 
gerçekleştirdiği uygulamalarla rol model olmaya 
gayret eden Üniversitemiz, yapmış olduğu çalışma ve 
yatırımlarla hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

Bu konuda devam eden uygulamalar arasında 
trijenerasyon sistemi ile enerjimizi kendimizin 
üretiyor olması, kampüs ve binaların 
temizlenmesinde günümüz teknolojisine uygun 

yol süpürme ve zemin temizleme makinelerinin 
kullanılması, atık yönetimi kapsamında geri 
dönüşümü sağlanacak kağıt ve ambalaj çöpler 
için kağıt toplama kutularının kullanılması, çatı 
ve yağmur sularının ayrı bir hatla toplanması ve 
tehlikeli atıklar için gerekli prosedürlerin sağlanması 
sayılabilir.

Çevre Duyarlılığına ve Enerji 
Verimliliğine Verdiğimiz Önem Büyük

Enerji verimliliğinde kamu üniversitelerine örnek 
olacak bir projeye imza atan Üniversitemiz, kamu 
üniversiteleri arasında ilk kez Hitit Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu kampüsünde hayata geçirilen 
trijenerasyon sistemi sayesinde doğalgazdan elektrik 

HİTÜ YEŞİL KAMPÜS 
İÇİN ÇALIŞIYOR
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enerjisi üretimine başladı. Sistem 
sayesinde üniversite hem Meslek 
Yüksekokulu kampüsünün ihtiyacı 
olan elektrik enerjisini üretirken 
hem de atık gaz ile de ısıtma ve 
soğutma ihtiyacını da sistemden 
karşılıyor. Enerji kaynaklarının 
etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılmasına olanak sağlayan 
sistem kendi kendini 4 yılda 
amorti ederken bir yılda yüzde 
40 enerji tasarrufu sağlanmasına 
katkıda bulundu.

Ayrıca Yeşil Kampüs Projesi 
kapsamında çalışmalarına 

hız kesmeden devam eden 
Üniversitemiz, kampüs 
temizliğinde kullanılmak üzere 
bir adet Vakumlu Yol Süpürme 
Makinesi ve binalarımızın iç 
temizliğinde yararlanılmak 
üzere toplamda altı adet Zemin 
Temizleme Otomatını araç 
envanterine ekledi. Vakumlu 
Yol Süpürme Makinesi ise 
yaklaşık 2.000 mm süpürme 
genişliği ve 20.000 m²’lik temizlik 
kapasitesiyle 10 kişinin bir gün 
içerisinde yapacağı işi 4 saat gibi 
bir sürede tamamlamasıyla insan 
gücünün verimli kullanılması 

ve zaman tasarrufu noktasında 
önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu doğrultuda Üniversitemiz, 
başta ülke ekonomisi ve doğasına 
katkı sağlamak olmak üzere tüm 
personeline ve öğrencilerine, 
daha iyi hizmet vermek, çevresel 
farkındalık oluşturmak ve çevre 
duyarlılığı konusunda öncülük 
etmek adına bu ve benzeri 
yatırımlar yapmaya devam 
edecektir. 
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ÜNİVERSİTEMİZ

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ
DEVAM EDİYOR

10. YIL HATIRA ORMANI 

Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla Orman İşletme 
Müdürlüğünün katkılarıyla  Kuruçay Köyü mevkiinde 35 dönümlük 
bir alanda oluşturulan hatıra ormanımıza fidan dikimi çalışmalarımız 
devam ediyor. 

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 T
em

m
uz

 - 
A

ra
lık

 2
01

7 
]

136    



Üniversitemiz 10. Yıl Hatıra Ormanı fidan 
dikim töreninin düzenlendiği 13 Kasım 
2016 tarihinden bu yana ağaçlandırma 
çalışmalarımızın hızla devam ettiğini ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
oluşturulan hatıra ormanının ilk etabında tüm 
akademik ve idari personelimiz adına dikilen 
fidanların koordinatlarının belirlendiği özel 
bir belge verildiğini belirterek bu uygulamanın 
aramıza katılan her bir personel için devam 
edeceğini de söyledi.

Prof. Dr. Alkan “Başlatmış olduğumuz bu 
geleceğe dönük çalışmamızla inşallah güzel 
bir orman ortaya çıkmasına vesile oluruz. 
İnşallah daha güzel çalışmalara hep birlikte imza 
atacağız” diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Orman İşletme 
Müdürlüğüne 10. Yıl Hatıra Ormanının 
oluşturulmasındaki katkılarından dolayı 
teşekkür etti.
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ALTYAPI 

DEVAM EDİYOR
PROJELERİMİZ

Üniversitemizin yaklaşık 2000 dönümlük 
büyüklüğe sahip Kuzey Kampüsünün 1. Etabı 
kapsamında projelendirilen ve Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen 
stadyumumuzun inşaatına başlandı.

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 T
em

m
uz

 - 
A

ra
lık

 2
01

7 
]

138    



Yakın bir zaman öncesinde yer 
teslimi yapılarak inşaatına 
başlanan tesisin Haziran 2018’de 
tamamlanarak teslim edilmesi 
planlanmaktadır.
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İnşaat sahasında incelemelerde 
bulunan Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan “Birkaç ay 

öncesinde hizmete giren Spor Bilimleri 
Fakültemiz bünyesinde yer alan, ulusal 
ve uluslararası her türlü kapalı spor 
müsabakalarının gerçekleştirilebileceği 
fiziki altyapıya sahip bir salonu 
Üniversitemizin ve ilimizin hizmetine 
sunmanın mutluluğunu yaşamıştık. 
Buna ek olarak Spor Toto Teşkilat 
Başkanımız Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmeler 
neticesinde Üniversitemize verilen 
destekle ve Kalkınma Bakanlığından 
aldığımız bütçe ile bir stadyumun 
inşaatına da başladık” diyerek 
ulusal tüm futbol müsabakalarının 
yapılabileceği büyüklükte futbol 
sahasına ve yaklaşık 1500 kişilik 
tribün kapasitesine sahip olacak tesiste 
kısa, orta ve uzun mesafeli 4 adet 400 
metrelik atletizm pistinin yer alacağını 
belirtti.

Bunlara ek olarak tesiste bulunan 
kum havuzunun uzun atlama ve 3 
adım atlama gibi müsabakalarda 
kullanılabileceğinin altını çizen 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan 
“Stadın hizmete girmesiyle birlikte 
Üniversitemizin 20.000’e yakın 
akademik ve idari personeli ile 
öğrencilerimizin tümünün istifade 
edebileceği ve ilimizde pek çok 
müsabakaya ev sahipliği yapabilecek 
güzel bir tesise daha kavuşmuş olacağız. 
Günümüzde hemen herkesi yakından 
ilgilendiren gerek sosyolojik gerekse 
sağlık açısından büyük öneme sahip 
spor alanında takdire şayan bir işleve 
sahip olacağını düşündüğümüz 
stadyumun yapımında emeği geçen 
Kalkınma Bakanlığımıza ve Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığımıza Üniversitemiz 
ve ilimiz adına şükranlarımızı 
sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetimi, 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile 
birlikte Üniversitemizin Kuzey Kampüsü 

inşaatlarını gezdiler.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Özgür 
Kılıç ziyaret sırasında “Kurumlar içinde bulundukları 
toplumun sürdürülebilirliğini sağladığı müddetçe 
ayakta kalabilirler. Dünya üniversitesi olma hayaliyle 
yola çıkan Üniversitemiz şu anda geldiği noktayı, 
Çorum’un vefalı evlatlarından biri olan Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın çabalarına borçludur. 
Gelecek nesillere bırakacağımız önemli miraslardan 
biri olan Üniversitemiz, ülkemizde, dünya ölçeğinde 
gerek bina gerek teknoloji gerekse bölümleriyle 
hizmet vermektedir. Çorumlu olarak, memleketimize 

olan hizmetlerinden ötürü Rektörümüze başta 
kendim, meslektaşlarım ve Çorumlular adına 
teşekkür ediyorum. Hayalleri büyük insanlar, büyük 
işler başarırlar” açıklamasında bulundu.  

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise 
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetimine 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek yapılan 
çalışmaların, gelişmelerin ve sonuç olarak elde edilen 
başarının ortak iş birliğiyle yapıldığına dikkat çekerek 
“Üniversite olarak, birçok alanda yakaladığımız 
ve gittikçe artan başarımızın ortaya çıkması 
akademik, idari personelimizin çalışmaları ve birçok 
paydaşımızın topyekün sinerjisiyle ortaya çıkmıştır” 
diye konuştu.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
YÖNETİMİNDEN KUZEY KAMPÜSÜMÜZE 
ZİYARET

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 T
em

m
uz

 - 
A

ra
lık

 2
01

7 
]

142    



Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
inşaatı devam eden binalarımızın 
tamamlanmasıyla birlikte, 
Üniversitemizin daha geniş 
fiziki mekânlara ve dolayısıyla 

hem bölüm/program sayısı hem 
öğrenci sayısı hem de eğitim-
öğretim kalitesi bakımından 
daha hızlı ve büyük bir gelişim 
kaydedeceğinin altını çizdi.
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuzun 
(BESYO) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 

Yetenek Sınavlarının yapıldığı spor salonlarını ziyaret 
etti.

İlk olarak Tevfik Kış Spor Salonunda, ardından 
Üniversitemiz BESYO Spor Salonu ve son olarak 
TOKİ Spor Salonunda incelemelerde bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yetenek 
sınavlarını izleyerek öğretim elemanlarından bilgi 
aldı.

Yüksek oranda tercih edilen bir üniversite olduklarını 
belirterek Üniversitemize talebin her geçen yıl 
arttığını ve BESYO’nun da öğrencilerden yoğun ilgi 
gördüğünü aktaran Prof. Dr. Alkan,  bu yıl Beden 

Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokuluna (BESYO) 
478’i bayan 1.904’ü erkek olmak üzere toplamda 
2.382 adayın başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Öğrencilerden gördüğümüz ilgiden çok 
memnunuz. Gerek akademik kadromuz gerekse 
eğitim kalitemiz sayesinde gençlerimizden yoğun ilgi 
görüyoruz. Ayrıca BESYO’muz tarafından düzenlenen 
Üniversiteler Uluslararası Güreş Şampiyonası, 
Avrupa Futsal Şampiyonası gibi küresel çaplı 
organizasyonlarımız da gençlerin Üniversitemizi 
tercih etmesinde etkili oluyor.  Üniversitemiz artık 
kabuğunu kırdı ve Türkiye’nin en iyi üniversiteleri 
arasındaki yerini aldı”. 

Toplam 9 kategoride seçmelere katılan adayların 

REKTÖRÜMÜZ BESYO YETENEK SINAV 
SALONLARINA ZİYARETTE BULUNDU
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belirlenen kriterler çerçevesinde 
yeteneklerini sergilediklerini; 
sınavların sağlıklı, disiplinli 
ve şeffaflık ilkesiyle 
gerçekleştirildiğini ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, yetenek sınavlarına 
giren öğrencilere ve antrenörlere 
başarılar dileyerek sınavların 
sorunsuz bir şekilde devam 
etmesinden dolayı memnun 
olduğunu kaydetti. 

Bunlara ek olarak Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 9 
Temmuz’da başlayacak olan “11. 

Avrupa Futsal Şampiyonası”nın 
yapılacağı salonlarda da 
incelemelerde bulunarak öğretim 
elemanlarından konu hakkında 
bilgi aldı.
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BESYO YETENEK SINAVINDAN KARELER
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Damperli kamyon 
olması dolayısıyla 
Üniversitemiz peyzaj 

hizmetlerinde kullanılacak olan 
aracın Rektörlüğümüze bağışta 
bulunulmasındaki katkılarından 
dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, AK Parti İstanbul 

Milletvekili Feyzullah Kıyıklık’a, 
İstanbul Bağcılar Belediyesi 
Başkanı Lokman Çağırıcı’ya 
ve Belediye Meclis Üyelerine 
teşekkür etti.

2018 yılında 1. etap kampüs 
inşaatlarının tamamlanmasıyla 

beraber kampüs peyzaj çalışmaları 
başlayacak olup bu çalışmalarda 
yardımcı olarak traktör kepçe, 
damperli kamyon ve diğer 
araçlarımızla Üniversitemiz kendi 
olanaklarıyla hizmetlerini yerine 
getirecektir. 

İstanbul Bağcılar Belediyesi tarafından Üniversitemize BMC Marka 
Damperli Kamyon hibe edildi.  

ARAÇ FİLOMUZA 
BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
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Törende; Çorum 
Milletvekilimiz ve TBMM 
İdare Amiri Salim Uslu 

ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri hemşehrimiz Doç. 
Dr. Asım Balcı’nın katkılarıyla 
Üniversitemiz Mülkiyet 
Koruma ve Güvenlik Bölümü 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 
programına eğitim amaçlı itfaiye 
aracı hibe edildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, geçen yıl ilk 
mezunlarını verdiğimiz Sivil 
Savunma ve İtfaiyecilik programı 
öğrencilerimizin tümünün 

istihdam edilmiş olduğunu, bu 
yıl ise ilgili bölümün toplamda 
114 öğrenciyle %100 doluluk 
oranına ulaştığını ve dolayısıyla 
bunun haklı gururu ve mutluluğu 
içerisinde olduklarını söyledi. 
Üniversitemizde açılan bölüm 
ve programlarımızın geleceğe 

Üniversitemiz Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulunda (MYO) İtfaiye Araç Teslim 
Töreni gerçekleştirildi. Törene; Çorum Milletvekilimiz ve TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu, Alaca Belediye Başkanı Muhammed Esat Eyvaz, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan 
Çalışkan ve Okt. Mehmet Aydınkal katıldı.

ALACA AVNİ ÇELİK MYO’DA İTFAİYE ARAÇ 
TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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dönük ve istihdam edilme 
oranının yüksek olduğu alanlarda 
bölümler açmaya gayret 
ettiklerini ifade eden Prof. Dr. 
Alkan, çalışmalarına vizyonel 
bakış açısıyla hızla devam 
edeceklerini belirterek aracın 
hibe edilmesindeki katkılarından 
dolayı Çorum Milletvekilimiz ve 
TBMM İdare Amiri Salim Uslu'ya, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri hemşehrimiz 
Doç. Dr. Asım Balcı'ya ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Üyelerine teşekkür etti.

Öncelikle çağın her türlü 

teknolojik imkânlarını kullanarak 
söz konusu programı en iyi 
duruma getirerek bir taraftan en 
üst düzeyde istihdamı sağlamanın 
önemine değinerek, öğrencilere 
verilen teorik bilginin yanında 
pratik kazanmak amaçlı söz 
konusu bölüme ait aracın hibe 
edilmesinin çok yerinde bir 
girişim olduğunu ifade eden 
Çorum Milletvekilimiz ve TBMM 
İdare Amiri Salim Uslu, aracın 
hibe edilmesindeki katkılarından 
dolayı Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri 
hemşehrimiz Doç. Dr. Asım 

Balcı’ya teşekkür etti.

İtfaiye aracıyla; Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik programı, öğrencilerin 
pratik eğitim ihtiyacını üst 
seviyeye taşınmasına katkı 
sağlayacak olup aracın donanım 
olarak otomatik teleskopik 
merdivene sahip olması ve pompa 
tertibatının bulunmasının yanı 
sıra KKT ve köpük ünitesini 
birlikte barındırmaktadır. 
Program için 5 ayrı unsuru 
birlikte barındırması nedeniyle 
tek araçla öğrencilerimizin 
pratik eğitim bilgilerine katkı 
sağlayacaktır. 
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Üniversitemiz Kadın ve Aile Sorunları Uygulama 
Merkezi (HÜKAM),  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımlarıyla 
gerçekleşen “Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama 
Merkezleri (KASAUM) İstişare Toplantısı”na katıldı. 
Toplantıda, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve 
HÜKAM Müdürü Prof. Dr. Nurcan Baykam da yer 
aldı.

Bakan Kaya toplantı da kadının güçlendirilmesi ve 
hemen her alanda daha etkin olması adına son 15 yılda 
anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğini 
hatırlatarak Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara, 
üniversiteleri ve özellikle Kadın Sorunları Araştırma 
Merkezlerini (KASAUM)  dâhil etmeye önem 
verdiklerini aktardı.

Bakanlık olarak 2016 yılı sonunda yürürlüğe konulan 
ve 2016-2020 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı”nı ilgili 
kurum ve kuruluşlarla güçlü bir iş birliği içerisinde 
uyguladıklarını belirten Bakan Kaya, iki yeni eylem 
planının daha hazırlıklarını başlattıklarını dile 
getirerek “Bunlardan biri; kadınların hak, fırsat ve 
imkânlara tam erişimlerinin sağlanması olup bir diğeri 
ise ekonomik, sosyal, siyasal yaşama katılımlarının 
güçlendirilmesi kapsamında 2018-2023 yılları itibarıyla 
uygulanacak olan ‘Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı’dır” diye konuştu ve ekledi: “Yine aynı 
dönemi kapsayacak ‘Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle 
Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ hazırlıkları da 
devam ediyor” 

HÜKAM, KADIN SORUNLARI 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 
İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
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Toplantıda son olarak, üniversitelerin Kadın 
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin 
gerçekleştirdikleri çalışmalar ve faaliyetler hakkında 
bilgi alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın 

Fatma Betül Sayan Kaya, yapılan projeler ve 
çalışmalardan ötürü memnuniyet ve mutluluk 
duyduğunu ifade ederek bu çalışmalarda emeği 
geçen herkese teşekkür etti.
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Rektör Yardımcısı ve HÜKAM Müdürü Prof. 
Dr. Nurcan Baykam ve HÜKAM Yönetim 
Kurulu üyeleri, Sungurlu Kadın Girişimi 

Üretim ve İşletme Kooperatifine tebrik ziyaretinde 
bulundu. Ziyarete Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif 
katıldı.

Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Havva Özata 
kooperatifin kuruluş süreci, girişimci kadınların 
gayretleri, başarıları ve halen üretimi yapılıp satışa 
sunulan Sevgisun Unlu Mamülleri konusunda bilgi 
verdi. HÜKAM Müdürü Prof. Dr. Nurcan Baykam 
ise, Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifinin yerel kalkınmada kadınların rolünün 
görünür hale gelmesi konusunda önemli bir model 
oluşturduğunu söyleyerek bölgedeki kadınlarımızın 

girişim kapasitelerini gösterme adına yaptıkları örnek 
girişim ve  başarılı çalışmalar için  Havva Özata ve 
ekibini tebrik etti. 

Prof. Dr. Baykam, Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile 
Araştırma Merkezi olarak kadınların ihtiyaçlarına 
cevap verebilme, yerel kadın örgütlenmelerini 
destekleyerek kapasitelerini arttırma, sosyal ve 
ekonomik girişim kapasitelerini geliştirmelerini, 
ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlıklarını 
sağlamaya yönelik her türlü iş birliğine açık 
olduklarını vurguladı. 

Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi ziyaretinin  ardından Prof. Dr. Nurcan 
Baykam ve  Yönetim Kurulu üyeleri Sungurlu Meslek 
Yüksekokulunu ziyaret etti. 

HÜKAM’DAN SUNGURLU KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM 
VE İŞLETME KOOPERATİFİNE TEBRİK ZİYARETİ
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HÜKAM Müdürü Prof. 
Dr. Nurcan Baykam ve 
yönetim kurulu üyeleri 

Prof. Dr. Muammer Cengil, Doç. 
Dr. Elif Dalyan, Doç. Dr. Nuriye 
Büyükkayacı Duman, Yrd. Doç. 
Dr. Seçil Türksoy ile Öğr. Gör. 
Tuğba Gülen’in hazır bulunduğu 
toplantıda merkezin gerçekleştirmiş 
olduğu çalışmalar ve ileriye dönük 
projeler ve etkinlikler hakkında bilgi 
verildi.

Merkezin şimdiye kadar yapmış 
olduğu çalışmalar hakkında bilgi 
paylaşımında bulunan HÜKAM 
Müdürü Prof. Dr. Nurcan Baykam, 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da güzel ve başarılı projelere 
imza atacaklarına inandığını 

vurguladı.

Üniversitemizin şu an itibarıyla 
sayıları 16’ya ulaşan araştırma ve 
uygulama merkezlerine büyük 
önem verdiğinin altını çizen 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan da 
merkezlerimizin asıl amacının 
kuruluş yönetmeliklerindeki 
görevlerinin yanı sıra başta 
Üniversitemiz olmak üzere ilgili 
alanlarda çalışma yapan tüm kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel sektör 
ile bilgi paylaşımı yaparak söz 
konusu çalışmaların akademik ve 
bilimsel yaklaşımlarla yapılmasını 
sağlamak olduğunu vurguladı. 
Bu anlamda Üniversitemizin 
sahip olduğu pek çok merkezde 
çalışmaların olabildiğince bu 

yaklaşımla sürdürülmesini 
istediklerini ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, araştırma 
ve uygulama merkezlerinin 
üniversitelerin bilimsel bilgi 
birikimini topluma aktarma 
ve faaliyetler gerçekleştirme 
noktasında en aktif araçlardan biri 
olduğunu belirtti.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, başta 
Merkez Müdürü Prof. Dr. Nurcan 
Baykam olmak üzere yönetim 
kurulu üyelerine ve HÜKAM’ın 
kuruluşundan bu yana emeği geçen 
herkese teşekkür etti.  

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile 
Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM) yönetim kurulu ile düzenlenen bir 
toplantıda bir araya geldi.

REKTÖRÜMÜZ HÜKAM YÖNETİMİ 
İLE BİR ARAYA GELDİ
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Üniversitemiz ile Tıbbi 
cihaz üretimi alanında 
Türkiye’nin önde gelen 

üretici birliklerinden biri olan 
Samsun Medikal Kümelenmesi 
(MEDİKÜM), Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu ev sahipliğinde bir 
araya geldi. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
(TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı 
Gürsöz’ün koordinasyonunda 
gerçekleştirilen toplantıya AK 
Parti Çorum Milletvekili Ecz. 
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Üniversitemiz Tıp 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete 
Dolapçı, Hitit Üniversitesi Bilimsel 
Teknik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (HÜBTUAM) Müdürü 
Prof. Dr. İrfan Kurtbaş,  19 Mayıs 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 
Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Andaç 
ve MEDİKÜM Başkanı Dr. Ahmet 
Aydemir katıldı. 

Sağlık Bakanlığı ile yapılacak 
olan ortak iş birliğinin ele alındığı 
toplantıda, özellikle yurt dışına 
bağımlı olunan bazı tıbbi cihazların 
analizleri konusunda iş birliği 
yapılması konusunda fikir birliğine 
varıldı.

Yaptığı yatırımlar ve kurduğu 
nitelikli ekiple kapsamlı analizleri 
yapabilecek kapasitede bir bölge 
laboratuvarına sahip Üniversitemiz 
ile sadece Türkiye pazarına değil; 
uluslararası pazarlara da ürün 
veren yetkin üreticilerin bir araya 
gelmesinden oluşan MEDİKÜM 
arasındaki iş birliği hayata 
geçirildiğinde ürünlerin analizleri 
HÜBTUAM’da yapılabilecek. 
Böylelikle hem ekonomik kayıpların 
önüne geçilecek, hem de üreticiler 
zaman tasarrufu sağlayacaklar.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE SAMSUN 
MEDİKÜM ARASINDA ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ
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Toplantı kapsamında, 
HÜBTUAM tarafından 
merkezde yapılan testlerle 

ilgili bilgilerin sunulduğu stant 
açılmış olup standımız tıbbi 

cihaz üreticileri tarafından ilgiyle 
karşılandı.

Aynı zamanda Üniversitemiz 
heyeti medikal firma 

yöneticileriyle birebir görüşmeler 
gerçekleştirerek ortak proje 
çalışmaları, test çözümleri ve 
AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu. 

Türkiye’de tıbbi cihaz üretiminin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi amacıyla OKA 
tarafından Avrupa Birliği Projesi kapsamında düzenlenen  “Samsun Sağlık Endüstrisi 
Zirvesi”ne  Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekan 
Vekilimiz Prof. Dr. Mete Dolapçı, Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(HÜBTUAM) Müdür Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bilici ve Uzman Mehmet 
Şener katıldı. 

ÜNİVERSİTEMİZ 
“SAMSUN SAĞLIK ENDÜSTRİSİ ZİRVESİ”NE 
KATILDI
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Program, Samsun Medikal 
Kümelenme Derneğine bağlı 
Cerrahi Aletler ve Ortopedi 
Ürünler üreten sanayi firmalarına 
yapılan ziyaretlerle devam etti. 
Bu ziyaretler çerçevesinde, 
AYSAM Ortopedi&Tıbbi Aletler, 
BAHADIR Tıbbi Aletler A.Ş 
ve AYGÜN Cerrahi Aletler 
üretim sahalarında incelemeler 
yapıldı. Üniversitemizin bölge 

ve ülkemiz için çok önemli 
faaliyetler yürüttüğünü 
belirten firma yetkilileri 
memnuniyetlerini belirtti. 
Türkiye’nin farklı illerinden 
katılımların olduğu toplantıda, 
bölgesel faaliyet alanını ülke 
çapına yayma hedefinin somut 
göstergesi olarak Üniversitemiz, 
Ankara’da yapılacak olan Orta 
Anadolu Medikal Üreticileri Test 

toplantısına da davet edildi. 

Bilindiği üzere Hitit Üniversitesi 
Bilimsel Teknik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (HÜBTUAM), 
Diş Hekimliği-Implantlar-Kemik 
İçi Diş Implantları Dinamik 
Yükleme Deneyi ile Sağlık 
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumundan yetki alan ilk 
ve tek laboratuvardır. 
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Toplantıya Uluslararası 
İlişkiler Koordinatörü 
Doç. Dr. Gökçe Merey, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim 
Koordinatörü Doç. Dr. Dursun 
Ali Köse, Mezunlar Ofisi 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali 
Salur, Ortak Dersler Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan, 
Farabi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. 
Gökben Bayramoğlu, İş ve İnsan 
Kaynakları Merkezi Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Ömür Demirer 
ve Proje Koordinasyon Birimi 
Koordinatörü Okt. Mehmet 
Aydınkal katıldı.

Üniversitemiz bünyesinde 

bulunan birimlerde yapılan 
çalışmalar ve ilerleyen 
dönemlerde gerçekleştirilmesi 
planlanan projelere ilişkin 
genel değerlendirmelerin 
yapıldığı toplantıda Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
Üniversitemizin en başından bu 
yana üniversite-sanayi, üniversite-
STK, üniversite-şehir iş birliği 
çerçevesinde her anlamda 
iline, bölgesine, ülkesine ve 
tüm insanlığa fayda sağlayacak 
bir yaklaşımla çalışmalarını 
sürdürdüğünü belirterek yapılan 
işlerin daha fonksiyonel ve 
operasyonel hale getirilmesinin 
altını çizdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
Üniversitemize yeni katılan 
öğrencilerimize yönelik eğitim-
öğretim faaliyetleri, sosyal 
aktiviteler ve etkinliklere 
katılım, değişim programları 
gibi koordinatörlüklerimizce 
verilen hizmetlerin geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi bu sene de 
etkin bir şekilde tanıtılmasının 
ve oryantasyon eğitimlerinin 
verilmesinin önemine de dikkat 
çekerek gayretli ve başarılı 
çalışmalarından dolayı birim 
koordinatörlerine teşekkür etti.  

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, birim koordinatörleri ile 
toplantıda bir araya geldi.

REKTÖRÜMÜZ BİRİM KOORDİNATÖRLERİYLE 
GÖRÜŞTÜ
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Yapılan etkinlikte konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, Üniversitemizde gerçekleştirilen çalışmalar ve 
yürütülen faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunarak 
Üniversitemizin her alanda kısa süre içerisinde nitelik ve nicelik 
olarak gelişerek büyük mesafeler kat ettiğinin altını çizdi. 
Üniversitemizde bölüm açarken istihdam odaklı olmasına 
büyük önem verdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan,  
Hitit Üniversitesinin 18 bini aşkın öğrencisi, 1.100 akademik 
ve idari personeli, 8 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 7 meslek 
yüksekokulu ve 14 araştırma merkezi ile birlikte her geçen 
büyüdüğünü belirtti.

Antarktika kıtasındaki çalışmalarda söz sahibi olabilmek için 
orada bir merkeze sahip olunması gerektiğini ve Antarktika’da 
bilim üssü kurmak için yapılan projede Üniversitemizin de 
olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, gelişmiş 

REKTÖRÜMÜZ 
MESLEK YÜKSEKOKULU 
MEZUNLARIYLA BULUŞTU
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 1980’li yılların başından 
günümüze kadar Meslek Yüksekokulumuzdan (MYO) mezun olanlar tarafından 
geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 7.si gerçekleştirilen Meslek Yüksekokulu 
Mezunlar Günü programı kapsamında MYO mezunları ile bir araya geldi.
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ülkelere bakıldığında hemen hemen tümünün ortak 
özelliğinin gelişmiş üniversitelere sahip olmalarının 
altını çizerek Üniversitemizin de bu doğrultuda 
çalışmalarına hızla devam ettiğini vurguladı.

Meslek Yüksekokullarının büyük önem arz 
ettiğini ifade ederek ara elemanların sürdürülebilir 
kalkınmada önemli rol oynadığını belirten Rektör 
Prof. Dr. Alkan mezunlarımızla birlikte MYO 
kampüsümüzü gezdi.

Mezunlarımız ise yaşanan değişim ve gelişim 
karşısında büyük mutluluk duyduklarını ifade 
ederek yapılan başarılı çalışmalardan ve elde edilen 
ilerlemelerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a 
teşekkürlerini ilettiler.
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Kızılay 
Çorum Şubesini ziyaret 

etti.

Üniversitemiz Genel Sekreter 
Yardımcısı Süleyman Akyol, 
SKS Başkan Yardımcısı Mustafa 
Ceylan ile Kızılay Yönetim Kurulu 
Üyesi Birol Bekir Özkan, Kadın 
Komisyonu Başkanı Fatma 

Paşaoğlu ve HİTÜ Kızılay Kulübü 
öğrencilerinden bir grub da 
ziyarette hazır bulundu.

Kızılay Haftası’nı kutlayarak 149 
yıllık köklü bir tarihi geçmişe 
sahip olan Kızılay’ın, dünyanın 
her yerine yardım eli uzatan, 
profesyonel bir koordinasyona 
sahip yüz akı kuruluşlarımızdan 
biri olduğunu ifade eden 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan,  ülkemiz ve dünyada 
yaşanan her dramın ardından 
yaraları saranın hep Kızılay 
olduğunu vurguladı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan,  bunlara ek olarak şu 
açıklamalarda bulundu: “Kızılay 
ile kurumsal anlamda yakın bir 
hukukumuz var. Birlikte pek çok 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri 
arasının Kızılay Haftası olması münasebetiyle Türkiye Kızılay Derneği Çorum 
Şubesini ziyaret etti.

REKTÖRÜMÜZ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ 
ÇORUM ŞUBESİNE ZİYARETTE BULUNDU
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kurumsal çalışmaya imza attığımız 
Kızılay’ın varlığını her alanda 
hissediyoruz. Üniversite olarak, 
Kızılay ile her türlü profesyonel 
iş birliğine hazırız. Gücümüz 
yettiğince Kızılay’a destek vermeye 
devam edeceğiz. Çorum’da 
gerçekleştirilen çalışmalarda 
emeği geçen Kızılay yöneticilerini 
ve gönüllülerini tebrik ediyor 
başarılarının devamını diliyorum”

Kızılay Derneği Şube Başkanı 
Sedat Canbolat ise Üniversitemizle 
olan ilişkilerini daha ileri 
boyuta taşımayı amaçladıklarını 
söyleyerek  “Kızılay’ın 
üniversitemizin kardeş Sivil 
Toplum Kuruluşu (STK) olmasını 
arzu ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye Kızılay Derneği Çorum 
Şubesini ziyaretinin ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 

Kızılay Çorum Kan Bağışı 
Merkezi’ne de ziyarette bulunarak 
merkezdeki çalışmalarla ilgili 
bilgiler aldı.

Kızılay’ın Çorum’daki faaliyetleri 
ile ilgili bilgiler veren Canbolat 
“Bugüne kadar pek çok çalışmamızı 
sizden aldığımız destek ve güçle 
gerçekleştirdik” diyerek kan 
bağışında Çorum’un iyi bir seviyede 
olduğunu da belirtti. Canbolat, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Rektörümüze teşekkür 
etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Kızılay Kan Merkeziyle 
yapılan protokol kapsamında 
Üniversitemizin eğitim 
birimlerinde bilinçlendirme 
toplantılarının yapıldığını ve belli 
birimlerde kan bağışı yapıldığını 
da hatırlatarak “Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da Hitit 
Üniversitesi olarak bu duyarlılık 
çerçevesinde iş birliğimizin devam 
edeceğine inanıyorum” diye 
konuştu. 
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Türkiye’de ilaç sektörünün 
en önde gelen firması 
olan Abdi İbrahim 

firması yetkilileri ile Hitit 
Üniversitesi Sungurlu Meslek 
Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve 
Pazarlama Programı öğrencileri 
bir araya geldi. Sungurlu Meslek 
Yüksekokulunda düzenlenen 
etkinlikte, Yüksekokul 
öğrencilerinin derslerde 
aldığı teorik bilgileri gerçek 
hayatla birleştirerek pratiğe 
dönüştürmeleri, iletişim becerileri 
kazanmaları, öz güvenlerinin 

gelişmesi, mesleklerini 
her yönüyle tanıyıp kişisel 
gelişimlerini arttırmaları, iş 
dünyasını tanımaları, öğrencilerin 
farkındalıklarının arttırılması 
hedeflendi.

Düzenlenen etkinlikte, Abdi 
İbrahim Firması Karadeniz 
Bölge Müdürleri Erdoğan Başar, 
Ömer Seyhan, Tıbbi Tanıtım 
Temsilcileri Arif Hikmet Satır 
ve Bekir Çınar tecrübelerini 
öğrencilere aktardılar. Düzenlenen 
programda Abdi İbrahim firması 

hakkında bilgi verilerek çalışma 
koşulları anlatıldı. Mezuniyet 
sonrası iş başvurularını yaptıktan 
sonra firma olarak mülakatta 
dikkat edilen hususlar ve tıbbi 
tanıtım temsilcisi olarak göreve 
başladıktan sonra ilaç tanıtımı ve 
satışını gerçekleştirmek amacıyla 
doktor ziyareti, eczane ziyareti 
hakkında bilgiler ve iş deneyimleri 
ayrıntılı bir şekilde öğrencilere 
aktarıldı.

SUNGURLU MYO'DA "TIBBİ TANITIM VE 
PAZARLAMA" KONFERANSI DÜZENLENDİ
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Hitit Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
2017-2018 Akademik Yılı 

Güz Dönemi Seminerlerinin ilki 
Polimer Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerimizden Prof. Dr. 
Uğur Adnan Sevil tarafından 
"Bilim Tarihi ve Felsefesi" 
konusunda gerçekleştirildi.

-Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Mert 
Şafak Tunalıoğlu tarafından 
"3D Yazıcı Teknolojisi ile 
Üretilen Malzemelerin Aşınma 

Davranışları" başlıklı seminer 
gerçekleştirildi. 

-Alaca Avni Çelik Meslek 
Yüksekokulu Makine ve Metal 
Teknolojileri Bölümü öğretim 
görevlisi Dr. Aytekin Uzunoğlu 
tarafından “Nanopartikül Esaslı 
Elektrokimyasal Sensörler" başlıklı 
seminer verildi. 

-Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Kimya Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Metin Gürü “Hendeseden 
Mühendisliğe-Simyadan Kimyaya” 

konulu konferans verdi.

-Kimya Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerimizden Doç. Dr. 
Abdurrahman Asan tarafından 
"Korozyon ve Korozyondan 
Korunma" başlıklı seminer 
gerçekleştirildi. 

-Gazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve aynı zamanda Sungurlulu 
hemşehrimiz Prof. Dr. Enver 
Aydoğan tarafından “Küreselleşme 
ve Kariyer” konulu bir konferans 
düzenlendi. 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 
SEMİNERLERİ YAPILDI
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Samsun Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Proje Okulu, Üniversitemize ziyarette 
bulunarak Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 

Alkan’dan Üniversitemiz hakkında bilgi aldılar.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan 
başkanlığında yapılan toplantıya, Emine-Ahmet 
Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu 
Müdürü Ayşegül Şahin, müdür yardımcısı, 7 idareci ve 
öğretmen ile 10. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 
55 kişi katıldı.

Üniversitemizin hem nitel hem de nicel olarak bir artış 
içerisinde olan bir eğitim yuvası olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  bu yıl Türkiye genelinde 
lisansta doluluk oranının %84 olmasına karşılık, 
Üniversitemiz birçok üniversiteyi geride bırakarak 2011 
yılından sonra açılan lisans programlarımıza kayıt olan 
öğrenci sayısı doluluk oranının %92 olduğunu belirterek 
toplamda 19.000 öğrenciye ulaşmış olmayı yapılan 

EMİNE-AHMET YENİ KIZ ANADOLU İHL 
ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ
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başarılı çalışmaların bir dönütü 
olduğuna bağladı.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
Üniversitemizin eğitim-öğretim 
kalitesi yanında, öğrencilere 
sağlanan sosyal aktiviteler, kısmi 
zamanlı çalışma imkânı ile yemek 
bursları, kendini sürekli yenileyen 
akademik kadrosu, öğrencilerin 
eğitim kalitesini en iyi şekilde 
alabilecekleri ortamların son 
teknolojiyle donatıldığı konforlu 
alanlar, 7/24 hizmet veren Merkez 
Kütüphanemiz, Sürekli Eğitim 
Merkezimiz (HİTİTSEM) ile 
öğrencilerimize farklı alanlarda 
kurs imkânlarından bahsetti. 
Bunlara ek olarak Prof. Dr. Alkan, 
HÜBTUAM ve Teknokent’e sahip 
olan nitelikli bir üniversite olma 
yolunda ve dünya standartlarında 
her geçen gün kendisini 

güncelleyen bir o kadar köklü 
ve yeni olmanın heyecanıyla, 
öğrencilerini mezuniyetleri 
ardından istihdamlarını 
arttırmak çabasıyla hız kesmeden 
çalışmalarına devam ettiklerini 
açıkladı.

“Üniversite olmak” anlayışıyla 
hareket ettiklerini belirten 
Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin 
kendilerinden bağımsız kuruluşlar 
tarafından yapılan çalışmalarda 
sıralamaların önemine de 
değinerek GreenMetrics 2016 
Dünya Üniversiteleri Sıralaması 
sonuçlarına göre Üniversitemizin 
Türkiye’den katılan devlet 
üniversiteleri arasında 3. olduğunu 
bilgisini paylaşarak aynı zamanda 
2000 yılından sonra kurulan 
üniversitelerin de kendi içinde ayrı 
sıralandığı URAP sıralamalarında 

Üniversitemizin 2011 yılında 41. 
sıradayken 27 basamaklık artışla 
77 üniversite arasında 14. sıraya 
yükseldiğini açıkladı.

Öğrencilerin sorularının 
cevaplandırılmasının ardından 
toplantı sona erdi.
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ÜNİVERSİTEMİZ

TANITILDI
İSTANBUL’DA

Ulusal ve uluslararası çerçevede tanıtım etkinliklerine 
büyük önem veren Üniversitemiz, İstanbul’da Fatih 
Belediyesi tarafından organize edilen “Üniversite 
Tanıtım ve Kariyer Fuarı”nda öğrencilerle buluştu. 
Düzenlenen eğitim fuarına Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdür V. Doç. Dr. Gökçe Merey ve Basın ve Halkla 
İlişkiler personeli Ali Saçak katıldı.
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“En Özel Devlet Üniversitesi” sloganıyla 
çıktığı yolda hızla büyüyerek gelişen 
Üniversitemiz, gerçekleştirilen eğitim 
fuarında katılımcıların ilgi odağı haline 
geldi.
Çok sayıda üniversitenin yanı sıra çeşitli 
eğitim kurumlarının da katıldığı fuarda 
standımızı ziyaret eden öğrencilere, 
öğrenci velilerine ve rehber öğretmenlere 
Üniversitemizdeki eğitime, projelere ve 
sosyal hayata dair detaylı bilgiler verilerek 
“Hitit Üniversitesi”nde öğrenci olmak 
anlatıldı.
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Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, TV 
19’da yayınlanan ve 
sunuculuğunu Murat 
Erdoğan’ın yaptığı “Murat 
Erdoğan’la Bakış Açısı” 
programına konuk oldu. 

Rektör Prof. Dr. Alkan, 
Üniversitemizde 
gerçekleştirilen ve 
hedeflenen çalışmalar ile 
tercih dönemine ilişkin aday 
öğrencilere Üniversitemizi 
tanıtıcı bilgiler verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
TRT Avaz’da her hafta yayınlanan, 
yapımcılığını Fikret Karakaya'nın, 
yönetmenliğini Ferhat Öztürk'ün ve 
sunuculuğunu Mustafa Murat Bayram’ın 
üstlendiği “Panorama”  adlı programa 
konuk oldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
Üniversitemizde gerçekleştirilen 
çalışmalar, yaşanan gelişmeler, ileriye 
dönük projeksiyonlar ile tamamlanan 
tercih döneminin ardından öğrencilere 
Üniversitemiz hakkında tanıtıcı bilgiler 
verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, TV 19’un Konuğu Oldu

Rektörümüz TRT Avaz “Panorama” Programına Katıldı
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Barış ve kardeşliğin kadim medeniyetler şehri 
Çorumumuzun tarihiyle, kültürüyle, eğitim 
olanaklarıyla ve lezzetleriyle tanıtıldığı, IV. Çorum 
Tanıtım Günleri Ankara Atatürk Kültür Merkezinde 
yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail 
Kahraman’ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen 
IV. Çorum Tanıtım Günlerinde, 16-19 Kasım 
2017 tarihlerinde başta Çorum Valiliği, Çorum 
Belediyesi, Üniversitemiz olmak üzere ilçe 
kaymakamlıkları ve diğer kurum ve kuruluşlarımız 
ile sivil toplum kuruluşları yer aldı.

Üniversitemiz görkemli tanıtım standı ile yer 
aldığı etkinlikte başta Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan tarafından olmak üzere Okt. Mehmet 
Aydınkal, yabancı uyruklu öğrencilerimiz ve diğer 
görevli personelimizce Üniversitemizde yaşanan 
olumlu gelişmeler tüm gönüldaşlarımızla paylaşıldı. 

Protokol üyeleri ile birlikte standımızı ziyaret eden 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Üniversitemizin 
gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgiler alarak 
yabancı uyruklu öğrencilerimizle anı fotoğrafı 
çektirdi.

IV. ÇORUM 
TANITIM GÜNLERİNDE 
STANDIMIZ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
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IV. ÇORUM TANITIM GÜNLERİ STANDIMIZDAN KARELER
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Fen Edebiyat Fakültesi Abdulkadir Ozulu 
Konferans Salonunda “10 Kasım Atatürk’ü 
Anma” etkinlikleri çerçevesinde 22 Kasım 

2017 tarihinde “Atatürk ve Matematik” konulu panel 
düzenlendi.

Panel, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm 
şehitlerimiz adına saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunması ile başladı. Törene, Hitit Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Güler ve 
Üniversitemizin çeşitli birimlerinden akademik ve 
idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunuşunun 
ardından kürsüye gelen Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Emre Güler, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla 
andığını, Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri her türlü 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE 
“ATATÜRK'Ü ANMA” PANELİ DÜZENLENDİ
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maddi ve manevi bilgilerle dolu, 
güçlü, onurlu, milli duygularla 
dolu donanımlı bireyler olarak 
yetiştirilmelerinin görevleri 
olduğunu söyledi. Ayrıca bu 
tür panelleri her yıl 10 Kasım 
Atatürk’ü anma etkinlikleri 
çerçevesinde gelenek haline 
getirmek istediklerini, geçen yıl 
“Atatürk ve Arkeoloji”, bu yıl “ 
Atatürk ve Matematik” gelecek yıl 
da fakültemizin bir başka bölümü 
adına ve bölümlerimizin katkıları 
ile düzenlemek istediklerini belirtti.

Açılış konuşmasından sonra 
Türk Dili Edebiyatı Bölümü 
öğrencilerinden  Sinem Külahlı’nın 
“Atatürk’ten İki Anı” okumasının 
ardından paneli yönetmek üzere 

Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Bakan kürsüye 
davet edildi.

Tarih Bölümü öğretim üyesi 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
“Atatürk ve Matematik” konulu 
panelde Matematik Bölümünden 
öğretim görevlisi Şule Şahin ve Arş. 
Gör. Dr. Fatma Hıra konuşmacı 
olarak yer aldı.

Panelde, Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Bakan, Atatürk’ün üstün 
dehasından bahsederek onun 
çok yönlü bir kişilik olduğundan, 
bilime ne kadar önem verdiğinden 
söz etti. Atatürk’ün bir geometri 
kitabı da yazdığını ve bugün 
kullanılan birçok matematiksel 
terimin hâlâ Atatürk’ün kullandığı 

terimler olduğunu söyledi.

İlk konuşmacı olan öğretim 
görevlisi Şule Şahin, Atatürk’ün 
özellikle geometri alanındaki 
katkılarından ve matematiğe olan 
yakın ilgisinden söz etti. İkinci 
konuşmacı olan Arş. Gör. Dr. 
Fatma Hıra Atatürk’ün bilime 
bakış açısından Atatürk’ün 
üniversitelere verdiği önemden 
ve yine Atatürk’ün bilimle ilgili 
sözlerinden bahsetti.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği 
panel Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Bakan’ın Atatürk’e duyulan 
saygı, sevginin ve onun 
emaneti Cumhuriyetin ilelebet 
korunacağına dair anlam ve duygu 
dolu sözleriyle sona erdi.
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Üniversitemizin akademik 
ve idari personeli 
Rektörlük Binasında Türk 

Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Sosyal sorumluluk anlamında 
Üniversitemizde her yıl birkaç 
kez gerçekleştirilen kan bağışı 
işlemi, bu yıl da yapılarak ihtiyaç 
sahiplerine destek verildi.

Kızılay ekibi kan bağışı yapmanın 

ihtiyaç sahibi olan insanların 
sağlığına kavuşmalarını 
sağladığını, aynı zamanda kan 
veren kişiler için olumlu yanları 
olduğu bilgisini verdi.

Daha önce de Üniversitemiz 
ve Türk Kızılay’ı arasında iş 
birliği protokolü imzalanmış, 
Üniversitemizde öğrenim 
gören öğrencilerin kan bağışı 

hakkında daha da bilinçlenmesini 
sağlamak amacıyla sunumlar 
gerçekleştirilmişti.

Üniversitemiz, Türk Kızılayı 
ile yapılan ikili iş birliği 
protokolünün geleceğin daha da 
sağlıklı inşa edilmesine büyük 
yarar sağlayacağına inanmakta 
ve bu tür çalışmalara imkânları 
dâhilinde destek vermektedir.

ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRK KIZILAYI’NA 
KAN BAĞIŞINDA BULUNULDU
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KİTAPLAR

15 Temmuz Üzerine Düşünceler

Yazar:
Prof. Dr. Mehmet EVKURAN

Ottoman Documents On The English In The Ottoman Empire (1700-1800) -Consulates, 
Consuls and Travellers- (Osmanlı Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İngilizler 
(1700-1800) -Konsolosluklar, Konsoloslar ve Seyyahlar-)

Yazar:
Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demiryürek’in Osmanlı-İngiliz 
ilişkileri üzerine kaleme aldığı kitap, uluslararası bir 
yayınevi olan THE ISIS PRESS tarafından 2017 yılında 
Osmanlı Diplomasi Tarihi seçkisi içerisinde basılmıştır. 
İngilizce olan eser; 18. yüzyıl Osmanlı Diplomasi Tarihi 
ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İngiliz diplomatlar 
açısından zengin bir içerik sunmaktadır. 

Genel kapsamda devlet-toplum-din ilişkileri olmak 
üzere cemaat, bireysellik, sivil dinî hareketler, güven, 
İslam ve vatan kavramı, din eğitim ve öğretimi 
konularının tartışıldığı kitapta; toplumu aydınlatmak, 
çarpıklıkları dile getirmek, yanlışları düzeltmek 
ve çözüm üretmek amacıyla 15 Temmuz darbe 
girişiminin değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Eşref Ertekin’in Günlüklerinden Bir Zamanlar Çorum

Yazar:
Prof. Dr. Meral DEMİRYÜREK - Abdulkadir OZULU

Çorum’un kültür hayatına büyük hizmetlerde bulunarak 
hafızalarda derin izler bırakmış saygın bir şahsiyet olan Eşref 
Ertekin’in 1927-1968 yılları arasında tuttuğu günlükleri, Eğitimci-
Yazar Abdulkadir Ozulu ile Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Demiryürek tarafından ortak bir 
çalışma ile kitaplaştırılmıştır. Kent kültürüne katkıda bulunmayı 
hedefleyen eserde, Çorum’un çarşı pazarı, o yılların heyecan dolu 
bayram kutlamaları, Halkevi çalışmaları, deprem ve sel gibi doğal 
afetlerin yaşandığı günler, dinî yaşantı ve Çorum’un köylerine 
dair özellikler gibi birçok renkli ayrıntıya yer verilmektedir.
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Little Turkey in Great Britain

Yazar:
Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU

Kitap, Londra’da yayın yapan bir yayınevi tarafından 
İngilizce olarak yayımlanmıştır. Çalışma, İngiltere’de 
yaşayan Türk toplumuna yönelik araştırmaları 
içermektedir. Kitabın yayımlanmasına, bir grup 
akademisyenin yanısıra Hitit Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Yakup Çoştu da katkı sağlamıştır. 

5. Uluslararası Aktif Öğrenciler Kongresi Bildiri Kitabı

Bildiri Yayınıdır

Üniversitemiz ev sahipliğinde 21-23 
Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen 5. 
Uluslararası Aktif Öğrenciler Kongresinin 
bildiri kitabı yayımlanmıştır.

Vergi Oranlarının Etkilerine Yönelik Tutum Analizi: Çorum Örneği

Yazar:
Yrd. Doç. Dr. Ufuk GERGERLİOĞLU

Kitap, vergi oranlarındaki değişimin Çorum ilinin 
merkezinde yaşayan bireylerin tercihleri üzerinde 
nasıl bir etki oluşturabileceğini ortaya koymak 
maksadıyla yazılmıştır. Çorum halkının  demografik 
özellikleri dikkate alınarak hazırlanan kitap, 
istatistiksel manada anlamlılık içeren neticeler ortaya 
koymaktadır. 

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 T
em

m
uz

 - 
A

ra
lık

 2
01

7 
]

187    



Mühendislik  Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan'ın çocuğu olmuştur.

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şeyma Aydemir'in çocuğu olmuştur.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Öncü Akyıldız ve Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Eda Aktaş Akyıldız’ın çocuğu olmuştur.

İlahiyat Fakültesi Arş. Gör. Abdullah Sıtkı İlhan'ın çocuğu olmuştur.

Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Dr. Emel Tamahkar Irmak'ın çocuğu olmuştur.

Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Arif  Kumaş’ın çocuğu olmuştur.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mehmet Akif Bülbül'ün çocuğu olmuştur.

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dursun Arslaner'in çocuğu olmuştur.

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Hatice Elçin Özbek'in çocuğu olmuştur.

 Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu  Öğr. Gör. Büşra Cebeci'nin çocuğu olmuştur.

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi personeli Ali Saçak ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Fatma Ataklı Saçak'ın çocuğu olmuştur.

İlahiyat Fakültesi personeli  Selami Çoban'ın çocuğu olmuştur.

Sosyal Bilimler Enstitüsü personeli Erkan Pıçakcı'nın çocuğu olmuştur.

Personel Dairesi Başkanlığı personeli Emre Tekeci'nin çocuğu olmuştur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Muhsin Kaya'nın çocuğu olmuştur.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Ayşe Aydın'ın çocuğu olmuştur.

Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Çakmak’ın babası vefat etmiştir.

İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Harun Bekiroğlu'nun babası vefat etmiştir.

Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlisi Hacı Ahmet Bulut’un babası vefat etmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Cem Ağlamaz’ın babası vefat etmiştir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Neşe Özarslan’ın annesi vefat etmiştir.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Alper Kartal'ın babası vefat etmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli İbrahim Şahin'in annesi vefat etmiştir.
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Habib AKDOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör

Hasan Basri ÇAKMAK Tıp Fakültesi Profesör

Meral DEMİRYÜREK Fen Edebiyat Fakültesi Profesör

Hakan GÜNGÜNEŞ Fen Edebiyat Fakültesi Profesör

İrfan KURTBAŞ Mühendislik Fakültesi Profesör

Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN Sağlık Yüksekokulu Doçent

Gökçe MEREY Mühendislik Fakültesi Doçent

Engin ŞENEL Tıp Fakültesi Doçent

Recep AYDIN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçent

Şafak BULUT Fen Edebiyat Fakültesi Yardımcı Doçent

Berna GÜR Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent

Veli İLÇİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent

Derya Yüksel KOÇAK Sağlık Yüksekokulu Yardımcı Doçent

Hakan KÖR Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent

Fatih ÖZCALIK Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent

Abdulkadir TANIŞ İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent

Hakan TURAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçent

Tuba KÜMBÜL Rektörlük Okutman

Fatmagül BAŞARSLAN Tıp Fakültesi Doçent

Özer ŞENÖDEYİCİ Fen Edebiyat Fakültesi Doçent

Macid YILMAZ İlahiyat Fakültesi Doçent

İsmail BULUT İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent

Ayla ÇAĞLIYAN TÜRK Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent

Barış ESER Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent

Ömer Önder SAVAŞ Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent

Ayla ÇAĞLIYAN TÜRK Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent

Kamil Gökçe TULACI Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent

İhsan ÇETİN Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent

İrfan SEVİNÇ İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent

Engin YILDIRIM Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent

Cemil AYDIN Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent
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DUYURULAR

Hatice YILDIRIM Fen Edebiyat Fakültesi Yardımcı Doçent

Songül ÖZÜM Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent

Muteber BURUNSUZ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yardımcı Doçent

Seyit Kağan BAŞARSLAN Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent

Tolga DOĞAN Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent

Ertuğrul ERYÜCEL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yardımcı Doçent

Ali İzzet YILMAZ Turizm Fakültesi Yardımcı Doçent

İsmail Aytaç ACAR Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Emel ACAR Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Emine Janset DAMAR Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Abdulsamet EFDAL Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi

Fahrettin HALİLOĞLU İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Tuğba OKUMUŞ Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Emre KELEŞ Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlisi

Fulya ÖZBOLAT Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Özlem ÖZDEMİR Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Ayşe SÖNER Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Demet APAYDIN Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Muhammet Meriç ATAN Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Mustafa AYYILDIZ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

Ahmet BOYACI Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Murat ÇAKAN Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Mustafa ÇETİNKAYA Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi

Murat DİNÇER Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Murat ERKOYUNCU Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Emine GÜVEN Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

İbrahim KAPLAN İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

Hatice Elçin ÖZBEK Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Kurtuluş ÖZLÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi

Naide SEVİM İskilip Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Semra SÖNGÜT İskilip Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Enver TERZİ Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Muhammed Fatih ZORLU Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
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İlknur DEMİR Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri

Mustafa DENİZ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mühendis 

Sedanur KAVAKLI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Memur 

Seda ÖZLEN Sağlık Yüksekokulu Memur

Ömer Taylan AKKAYA Tıp Fakültesi Profesör

Refika Ferda ARTÜZ Tıp Fakültesi Profesör

Adem ÖZKARA Tıp Fakültesi Profesör

Ramazan KARAMAN İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent

Alper EKİNCİ Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Mehmet GÜMÜŞTAŞ Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Emel ALTUNAN ÖZKURT İskilip Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Aytekin UZUNOĞLU Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Cansu ALAÇAM KAMİLOĞLU Rektörlük Okutman

Burcu KARACA  (BÜR) Rektörlük Okutman

Olcay SÖNGÜT Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman

Cansu Ekin GÜMÜŞ Rektörlük Uzman

Çağla KAYİŞOĞLU Rektörlük Uzman

Yusuf ÖZER Personel Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni

Rukiye SARICI İlahiyat Fakültesi Bilgisayar İşletmeni

Kenan EMİROĞLU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Memur 
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DUYURULAR

İsmail EKER Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı

Muammer BÜZKAYA Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri

Ayhan ÇAM Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri

Faruk YÜKSEK İskilip Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri

Aydın BÜYÜKAY Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Cengizhan GÜNALTAY Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Diler GÖKBAYRAK AĞAÇDAN İlahiyat Fakültesi Bilgisayar İşletmeni

Merve BAŞERGÖN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni

Selami ÇOBAN İlahiyat Fakültesi Bilgisayar İşletmeni

Aykut YENER Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni
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