




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

Geçmişinin verdiği tecrübe ve 
yeni olmanın heyecanıyla, kısa 
süre içerisinde nitelik ve nicelik 
bakımından gelişimine hızla devam 
ederek her alanda büyük mesafeler 
kat eden Üniversitemiz, akademik 
ve idari personelimizin 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 
çalışmalarını azimle sürdürmektedir. 

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. 
Gerek fiziki ve teknolojik altyapısı 
gerekse sahip olduğu bilgi birikimi ve 
nitelikli insan kaynakları göz önüne 
alındığında toplumla bütünleşme, 
dünyaya açılma, üniversite-sanayi iş 
birliği ve yerel/bölgesel kalkınmaya 
katkı gibi evrensel kabul gören pek 
çok değeri dikkate alarak içinde 
bulunduğu akademik camiaya yön 
veren, yenilikçi ve lider konumda 
bir Hitit Üniversitesi için çalışmalara 
aralıksız devam edilmektedir. 

Eğitim çalışmalarının yanı 
sıra desteklediği ve öncülük 
ettiği Ar-Ge çalışmaları ile hem 
bulunduğu bölgeye hem de ülke 
kalkınmasına katkı sağlamayı 
hedefleyen Üniversitemizde 2011 
yılından 2017 yılı sonuna kadar BAP 

kapsamındaki 450 projenin 
de içinde olduğu projelere 
yapılan yaklaşık 15.500.000 
TL destek ile bu Ar-Ge 
çalışmaları için gereken 
alt yapı yatırımları olarak; 
akredite laboratuvarları ile 
bazı referans testler için 
yetkilendirilen HÜBTUAM; 
üniversite-sektör iş birliği 
ile Ar-Ge çalışmalarının 
gerçekleşmesine ve teknoloji 
transferine zemin hazırlayan 
Teknokent; Üniversitemizin 
farklı birimlerindeki mevcut 
laboratuvarlar için bina 
ve cihaz yatırımı; bilimsel 
çalışmaların alt yapısının 
oluşturulmasında gerekli 
olan kütüphane ve bilgi 
işlem ilişkili harcamalar ve 
bir Ar-Ge çalışması olan 
Ekmek Üretim Laboratuvarı 
için yapılan destek miktarı 
70.000.000 TL’yi aşmıştır. Bu 
miktar her yılın ortalama döviz kuru 
göz önünde bulundurulduğunda 
31.000.000 USD’ye ulaşmaktadır. 

Üniversitemizin bugün ulaştığı 
seviyeye gelmesi, hiç şüphesiz siz 
değerli akademisyenlerimiz ve idari 
personelimizle oluşturduğumuz 
sinerji ve ortak çalışmaların 
ürünüdür. Gerçekleştirdikleri bu 
bilimsel çalışma ve projelerle gerek 
nitel ve nicel olarak başarı grafiğimizi 
her geçen yıl daha da yükselten 
gerekse Üniversitemizin adının 
dünyada duyurulmasında katkı 
veren tüm akademisyenlerimize, 

idari personelimize, öğrencilerimize, 
mezunlarımıza ve Üniversitemizi 
sahiplenerek bizlere maddi/manevi 
destek veren tüm gönüldaşlarımıza 
içtenlikle teşekkür ediyorum. 
Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif 
alanlarda etkin, dinamik bir 
üniversite olan Hitit Üniversitesini 
sadece ülkemizin değil, dünyanın 
saygın bilim yuvalarından biri haline 
getireceğimize olan inancımla, en 
içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Nice başarılara hep birlikte erişmek 
dileğiyle... 

Değerli Okurlar,
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Üniversitemizin  “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet 
Töreni”  Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda coşkuyla kutlanarak 
5.000’e yakın öğrencimiz mezun verildi. 

Mezuniyet Törenimiz; Cumhuriyet Başsavcısı 
Ömer Faruk Yurdagül, Adli Yargı Adalet 
Komisyonu Başkanı  Atilla Arıkan, Bölge İdare 
Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir, 
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan 
Candan, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın,   İl Sağlık 

Müdürü Dr. Ömer Sobacı, ÇTSO Başkanı 
Çetin Başaranhıncal ve Halkbank Merkez Şube 
Müdürü İsmail Karabay ile il ve ilçelerimizdeki 
kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, 
Üniversitemizin akademisyenleri, öğrenci 
velileri ve öğrencilerimizin yoğun katılımıyla 
gerçekleştirildi.     

2017-2018
Eğitim-Öğretim Yılı

Büyük Bir Coşkuyla Kutladık
Mezuniyet Törenimizi
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Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı okunmasının ardından 2017-2018 
Eğitim Öğretim Yılı birincisi Ayten Eroğlu’nun 
konuşmasıyla devam etti. 

“Ortak bir sevinci paylaşmak üzere bir araya 
geldiğimiz bu güzel günde, öğrencisi olmaktan 
kıvanç duyduğum Hitit Üniversitesinden 
üniversite birincisi olarak mezun olmanın 
mutluluk ve gururu  ile  sizlere hitap etmekten 
büyük bir onur duymaktayım. Maddi manevi 
her zaman yanımızda olan ailelerimize sonsuz 
teşekkür ediyorum.  Bu köklü üniversitenin bir 
öğrencisi olarak Rektörümüz Prof. Dr. Reha 

Metin Alkan’a şükranlarımı arz ederim. Hitit 
Üniversitesi mezunları olarak edindiğimiz 
bilgilerle başka iklimlerde açmaya devam 
edeceğiz” diye konuşan Ayten Eroğlu’nun 
hayatlarının yeni bir başlangıcı olan bu 
mezuniyet gününde, mezuniyet sevincini 
paylaşan arkadaşlarına tüm hayatları boyunca 
başarılar dileyerek öğrenim hayatı sürecinde 
emeği geçen ailesine ve hocalarına teşekkür etti.

Mezuniyet Törenimizin açılış konuşmasını 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan 
sözlerine “Üniversitemizin 2017-2018 Eğitim 
Öğretim Yılı Mezuniyet Törenini kutlamanın 
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heyecanını ve gururunu yaşadığımız bu anlamlı 
günde, bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak 
olduğunuz için şahsım ve tüm Hitit Ailesi 
adına herkese teşekkür ediyor, hepinizi en 
içten duygularımla selamlıyorum. Mezuniyet 
Törenimize hoş geldiniz” diyerek başladı.

Konuşmasına günümüz dünyasında bilginin 
vazgeçilmez bir unsur olduğu konusuyla giriş 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  
“Hızla değişen ve dönüşen dünyada, bir yandan 
bilgiyi yöneten ve dönüştüren, diğer yandan 
geleceği oluşturan gençleri yetiştiren kurumlar 
olarak üniversiteler her geçen gün önemlerini 
artırmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen 
“Her ile Bir Üniversite” projesi büyük önem 
taşımaktadır. Bu proje kısa  bir süre içinde 
meyvelerini vermiş olup bunun somut ve en iyi 

örneklerinden birisi de Hitit Üniversitesidir” 
diye konuştu.

Üniversite olmak konusunun üniversitelerin 
en önemli görevi olması gerektiğini üzerinde 
duran Rektörümüz Prof. Dr. Alkan,  “Hitit 
Üniversitesi olarak sayıları her geçen gün artan 
1500’e yakın akademik ve idari personelimizle, 
yeni açılan birim ve bölümlerimizle, sürekli 
gelişen teknolojik altyapımızla hem eğitsel 
hem de araştırma faaliyetlerini en etkin şekilde 
sürdürerek kısa sürede başarı grafiğimizi 
hızla yükselttik. Üniversitemizin tanınır ve 
saygın bir üniversite imajı sağlaması yolunda 
ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Bunu yaparken 
“Üniversite Kurulmaz, Üniversite Olunur” 
anlayışıyla hareket ettik. Üniversiteler 
sadece fiziki alanlardan ve sayılardan ibaret 
olmamakla birlikte aynı zamanda akademik 
çalışmaları ile bulunduğu ülke, dünyadaki yeri 
ve yer aldığı şehre/bölgeye sağladığı katma 
değer de bir o kadar önemlidir. Bu vizyonla 
ülkemizdeki ve dünyadaki üniversiteler 
sıralamasındaki yerimizi her geçen yıl 
yukarılara taşımanın mutluluğunu yaşadık. ‘Bir 
Dünya Üniversitesi’ sloganıyla çalışmalarını 
sürdüren Üniversitemiz, dünyada tatlı 
suyun yarısının yer aldığı ve fosil kaynakları 
açısından muazzam bir zenginliğe sahip olan 
Antarktika’ya araştırma yapmak üzere giderek 
Antarktika Bilim Üssü Projesi’nde yer almıştır. 
2050’li yıllarda Antarktika’da söz sahibi 
olabilmek için orada bir bilim merkezine sahip 
olmamız gerekiyor ve bizler de bu bakış açısıyla 
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hareket ederek Hitit Üniversitesinin bu oluşum 
içerisinde yer almasını sağladık. Bu başarılar 
bizleri gururlandırırken, birçok çevrenin de 
takdirini almıştır. Elbette hiçbir başarı tesadüfi 
değildir. Bu başarı, tüm paydaşlarla birlikte 
sinerji içinde yürütülen ısrarlı bir çalışma 
ve çabanın ürünüdür. Hitit Üniversitesinin 
başarısı, sizlerin ve hepimizin ortak başarısıdır” 
dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 
ve 2071 hedeflerine ulaşmak için, başta 
üniversiteler olmak üzere hepimizin çok 
çalışması gerekiyor. Biz de bu anlayışla, 
protokol rektörü değil, yeni Türkiye vizyonuna 
ve değişen dünya konjonktürüne uygun bir 
yönetici olma gayretiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Sadece ülkemiz için değil, 

daha önceleri olduğu gibi tüm insanlığa 
hizmet etmek için yapmamız gereken bilimsel 
çalışmalarımızı arttırmak; bilimi satın alan 
değil, üreten olmak için gayret ediyoruz. Bunu, 
yerlilik ve millilik düşüncesine sahip olan 
insanlar olarak yapmamız gerekiyor” diye 
konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Kendinize 
güvenin. Evet dünyayı değiştirecek kişi neden 
siz olmayasınız? Olmamanız için neyiniz eksik? 
Her işin öncesinde, sonrasında ve merkezinde 
insan vardır. İnsana değer verin, insan odaklı 
olun, insanları çok sevin. Sahip olduğunuz 
değerleriniz gücünüzdür. Vatan ve bayrağımız 
namusumuz ve şerefimizdir. Bunlara her 
durumda ve her zaman sahip çıkın. Akıl ve 
gönül dengenizi iyi kurun. Unutmayın ki 
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yapılan işin kalitesi, kişinin kalitesini gösterir. 
O yüzden yaptığınız işin kalitesine çok özen 
gösterin. Maddeye, maddiyata esir olmayın. 
Taklitçi ve sıradan olmayın. Geleneksel 
değerlere bağlı, ama dünyadaki gelişmelere çok 
ama çok açık olun.  Mutlaka en az bir yabancı 
dil öğrenin. Unutmayın bundan sonraki 50 yıl, 
son bir kaç yüzyıla eşdeğer gelişmelere gebe. 
Buna hazır olmanız, bu süreci şekillendirici 
unsurlar olmanız gerek. Unutmayın kalkınma 
üretim ile, üretim de ancak bilgiyi üreten, 
yöneten ve dönüştüren; insanlık için kullanan 
nitelikli insan gücü ile mümkündür”  dedi.

Prof. Dr. Alkan,  “Şu anda 19 bini aşkın 
öğrencimiz, 1500 akademik ve idari 
personelimizle 9 fakülte, 2 yüksekokul, 7 
meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 17 araştırma 
merkezimizle birlikte her geçen büyüyen 
Üniversitemizin bu başarısında emeği geçen 
ve katkıda bulunan başta akademik ve idari 
personelimize, öğrencilerimize, ilimizde ve 
her coğrafyada Üniversitemizi sahiplenerek 
bizlere maddi/manevi destek veren tüm 
gönüldaşlarımıza, ilimizin çok değerli 
milletvekillerine, belediye başkanımıza, 

bürokratlarına, kamu kurum ve kuruluşu 
temsilcilerine, iş dünyasının temsilcilerine, 
sanayi ve ticaret odamız ile diğer oda ve 
meslek kuruluşu temsilcilerine, sivil toplum 
kuruluşlarına ve Çorum halkına içtenlikle 
teşekkür ediyorum. Bu başarı tablosu hiç 
şüphesiz siz değerli paydaşlarımızın karşılıksız, 
candan, samimi katkı ve destekleri ile 
oluşmuştur” diye devam etti. Öğrencilerimizin 
bugünlere gelmesinde büyük emek sahibi 
öğretim elemanlarına ve ailelere teşekkür 
eden Rektör Prof. Dr. Alkan,  “Bu anlamlı 
günde bizleri yalnız bırakmayarak sevincimize 
ortak oldunuz, şahsım ve tüm Hitit Ailesi 
adına şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Telgrafların okunmasının ardından tören, 
Hemşirelik bölümü öğrencilerinin Hemşirelik 
Andını okumasıyla devam etti. Son olarak, 
Üniversitemiz lisans ve önlisansta ilk 3 dereceye 
giren öğrencilere geçici mezuniyet belgesi ve 
ödül takdiminde bulunuldu. 

Ödül takdim töreninden sonra Üniversitemizin 
yeni mezunları, keplerini hep birlikte atarak 
mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı. 
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Üniversitemizin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 
Mezuniyet Töreni Teşekkür Mesajı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Yeni bir ufka yol alan mezun öğrencilerimize ömür boyu başarılar dileriz.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenimize 
mesaj göndererek kutlayan,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail 
KAHRAMAN’a,,

Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’a,

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ’ye,

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta 
SARAÇ’a,

Sakarya Valisi İrfan BALKANLIOĞLU’na,

Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ’a,

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim 
USLU’ya,

CHP  Parti Çorum Milletvekili Av. Tufan KÖSE’ye,

AK Parti Çorum Milletvekili Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Komisyonu Üyesi Sayın Ahmet Sami CEYLAN’a,

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile ve 
Çalışma Komisyonu Üyesi Sayın Lütfiye İlksen Ceritoğlu 
KURT’a,

Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak 
TUFAN’a,

Çorum Belediye Başkanı Zeki GÜL’e,

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ’e,

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha 
GÖNÜLLÜ’ye,

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci 
GÜNDOĞAN’a,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdulhalik KARABULUT’a,

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
ÇUFALI’ya,

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim YILDIZ’a,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan 
AYRANCI’ya,

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet KIZILAY’a,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Süleyman 
BAYKAL’a,

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin ARAT’a,

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral ERDOĞAN’a,

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ’a,

Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik TEZCANER’e

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ’a,

Karşıyaka Kaymakamı Sadettin YÜCEL’e,

Öğrencilerimize destekler sağlayan ve Mezuniyet 
Törenimizde dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler 
veren; 

Çorum Valiliğine,

Çorum Belediyesine,

İl Müftülüğüne,

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına,

ve törenimize katılarak bizleri onurlandıran başta;

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk YURDAGÜL’e,

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Atilla ARIKAN’a,

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin ÖZDEMİR’e

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan CANDAN’a,

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer SOBACI’ya

İl Müftüsü Dr. Ahmet AKIN’a,

ÇTSO Başkanı Çetin BAŞARANHINCAL’a,

Halkbank Merkez Şube Müdürü İsmail KARABAY’a,

ÇTSO Yönetim Kurulu Üyelerine,

il 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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Üniversitemiz tarafından Çorum İnsani 
Değerler Platformuna üye sivil toplum 
kuruluşları iş birliğiyle Hürriyet 

Meydanında “Zeytin Dalı Harekâtına Destek” 
konulu basın açıklaması yapıldı. Yoğun bir katılımın 
gözlendiği basın açıklaması açış konuşmalarıyla 
başladı.

İnsani Değerler Platformu Başkanı Zeki Kanbur 
konuşmasında şunları kaydetti: “Bugün Hitit 
Üniversitemizle birlikte Zeytin Dalı Harekâtı’na 
destek mitingini ve basın açıklaması programını 
organize ettik.  Ülke ve millet olarak zor bir süreçten 
geçtiğimiz bugünlerde, sınırlarımız içerisinde ve 
dışında kahraman Mehmetçiğimize, polisimize ve 
isimleri dahi duyulmayan gizli kahramanlarımıza 
moral vermek, manevi olarak yanlarında 
olduğumuzu göstermek için buradayız. Tek devlet-

tek millet-tek bayrak-tek vatan ülküsü etrafında tek 
vücut olduğumuzu, bir ve diri olduğumuzu, tüm 
renkleriyle kardeş olduğumuzu dünyaya göstermek 
için buradayız. Tarih boyunca, hep zulmün ve zalimin 
karşısında, mazlum ve mağdurun yanında olan 
bu necip millet öncesinde Fırat Kalkanı ve şimdi 
de ‘Afrin, Zeytin Dalı Harekatı’yla bugün de aynı 
misyonunu sürdürmektedir”

Bugün, Irak bunun için parçalandı,  milyonlarca 
Müslüman bunun için öldü.  Bugün Suriye bu yüzden 
bu halde. Türkiye bugün bunun için bir savaşa girmek 
mecburiyetinde bırakıldı ve Afrin’deyiz. Kısaca 
bugün sadece PKK, KCK, YPG, DEAŞ ve PYD ile 
değil, bunların arkasındaki katil ABD ve onunda 
arkasındaki siyonizmle savaşıyoruz.  Bunların 
önüne geçmemiz için siyonizm ve uşaklarını bu 
topraklardan defetmemiz lazım. Amerika başta 

“Zeytin Dalı Harekâtı”na
Destek İçin Bir Araya Geldik
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olmak üzere ne kadar hava üssü varsa tamamının 
bir önce kapatılması gerekiyor.  Bizim Afrin’deki en 
büyük zaferimiz bu olacaktır.  Başta Hitit Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a ve İnsani 
Değerler Platformuna teşekkür ediyorum. Allah, 
şehitlerimizin tamamının şehadet şerbetlerini kabul 
eylesin” 

CHP İl Başkanı Ali Rıza Suludere, “Sevgili 
kardeşlerim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak şanlı 
ordumuzun Zeytin Dalı Harekâtını destekliyoruz. 
Sınırlarımızın terör örgütlerinden temizlenmesi, sınır 
güvenliğimizin sağlanması, Türkiye’nin ve bölgedeki 
komşu ülkelerin huzur açısından bu harekâtın önem 
taşıyor olmasını buradan beyan ediyoruz. Ülkemizin 
milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir. 
Suriye halkının egemenliği ve toprak bütünlüğü ve 
ülkemizin sınır güvenliğimiz için yapılan Zeytin Dalı 
Harekâtı bölge barışı için kalıcı çözüm olacaktır” diye 
konuştu.

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ ise 
açıklamasında şunları kaydetti:  “Allah’ın izniyle 
bu devlet Münbiç’e de girecek, Fırat’ın doğusuna 
da girecek ve orada bir Yahudi uşağı, ABD uşağı 
bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecek. 
Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece ve 
arkasında bizler, sizler yani Türk Milleti olduğu 
müddetçe Orta Doğu’da artık ne Rusya’nın ne 
de ABD’nin oyunları geçerli olmayacak. Orta 
Doğu’da biz edilgen değil etken rol oynayan ve 
artık dur diyebilen hatta ve hatta oyun kuran bir 
Türkiye Cumhuriyeti var. Sizleri tebrik ediyorum. 
Her zaman dik durdunuz. 15 Temmuz’da dik 
durdunuz. Kuzey Irak harekâtında dik durdunuz. 
Fırat Kalkanı Harekâtında Cumhurbaşkanımızın, 
Devletimizin, Ordumuzun arkasında dik durdunuz. 
Şimdi Afrin Harekâtı’nda dik duruyorsunuz. Hep 
beraber Çorumlular olarak Cumhurbaşkanımızın, 
devletimizin, milletimizin, ordumuzun arkasındayız. 
Bundan sonrada Allah’ın izniyle o bölgede değil 
dünyada barışın sağlanması için güçlü Türkiye olarak 
yolumuza devam edeceğiz. Zira artık başkalarının 
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silahına muhtaç olan bir devlet değil, kendi 
ürettiğimiz tanklarla, tüfeklerle, füzelerle savaşan 
bir Türk ordusu var. Bunun başındaki Recep Tayyip 
Erdoğan var.  Yolunuz bahtınız açık olsun”  
  
Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül konuşmasına 
“Öyle bir iman öyle bir ihlas ki, secde eder 
cümle, canlı ve bitki, bir şubat akşamı Allah şahit 
ki,  şaha kalkmış vatan idi Mehmed’im…” diye 
başlayarak “Milli güvenliğimizi, birliğimizi, toprak 
bütünlüğümüzü tehdit eden terör örgütlerine 
karşı Zeytin Dalı Harekâtı’nın 21. günündeyiz.  
Böyle mübarek bir günde Zeytin Dalı Harekâtı’na 
destek için yapılan bu mitingde emeği geçen tüm 
kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Saygı ve selamlama konuşmasının ardından AK Parti 
TBMM İdare Amiri Salim Uslu açıklamasında şunlara 
yer verdi: “Hep birlikte çok şükür tek yürek olduk, 
her birlikte Türkiye olduk. Bizi lime lime parçalamak 
isteyenlere karşı Türkiye’yi mecalsizleştirmek ve 
diz çöktürmek isteyenlere karşı Çorum tek yürek 
oldu, tek yumruk oldu. Devletimizin, milletimizin 
ve ordumuzun arkasında ve yanındayız. Çorum 
bugün tek yürek olarak bütün dünyaya, ABD’ye ve 
onun zehirli taşeronlarına haykırıyor ve diyor ki: 
“Biz biriz, diriyiz ve hep birlikte Türkiye’yiz.  İşte 
böyle bir anlayışla Allah’ın izniyle bize kimse diz 
çöktüremeyecek. Biz Afrin’deki harekâtın 20. gününde 
devam ediyoruz ve bu harekât başarılı olmadan da 
dönmeyeceğiz. Bunu dost ve düşman böyle bilsin.  
Bugün burada olduğunuz için Çorum halkına, bizleri 
bir araya getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan’a ve İnsani Değerler Platformuna 

teşekkürlerimi sunuyorum.  Cenab-ı Hak, devletimizi 
ebed müddet baki kılsın, milletimizi korusun, 
ordumuza güç ve kuvvet versin. Hepinizi sevgiyle ve 
saygıyla selamlıyorum”

Saygı ve selamlama konuşmasının ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise 
Üniversitemiz hakkında kısa bir bilgilendirme 
yaptı. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan 
basın açıklamasında şunlara yer verdi:  “Son 
yıllarda Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler temel ve 
evrensel insani değerlerin yozlaştırıldığı, çarpıtıldığı 
ve içinin boşaltıldığı süreçlere kapı aralamıştır. 
Medeni dünyanın asla kabul edemeyeceği 
sivillerin, kadınların ve çocukların hedef alındığı 
kadim şehirlerin bütün bir müesses nizamıyla 
birlikte yakılıp yıkılarak çökertildiği vahşet dolu 
hadiselerin yaşanması maalesef sıradan bir hal 
almıştır. Milyonlarca insanın evinden, yurdundan ve 
vatanından koparılarak sağa sola savrulduğu ölüm 
ile yaşam arasındaki zamanın tesadüflere kaldığı bir 
coğrafyada, emperyalist güçlerin stratejik hesapları 
bütün insanlığın vicdanını susturmuştur. Stratejik 
çıkarlar doğrultusunda tanımı ve varlığı ülkeden 
ülkeye değişir hale gelen terörün; hukuku, adaleti, 
uluslararası insani ve vicdani değerleri yok saydığı 
bölgemizde, kadim İslam Medeniyeti terörle dizayn 
edilmeye, ülkemiz ise ateş çemberine alınmaya 
çalışılmaktadır. Sınırlarına konuşlandırılmış PKK, 
PYD/YPG, DAEŞ terör örgütlerine karşı sadece 
Türkiye’nin değil, NATO,  AB ve insanlığın dahi 
sınırlarını koruyan ülkemiz, bu yolda maddi ve 
manevi olarak çok ağır bedeller ödemiş ve ödemeye 
de devam etmektedir. Türkiye ile her fırsatta müttefik 
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olduklarını ve stratejik ortaklık içinde bulunduklarını 
ifade eden devletlerin  -ne yaman çelişkidir ki- terör 
örgütleriyle olan organik bağları bugün açıkça 
görülmektedir. Oysaki Türkiye, Körfez Savaşları’nda 
olduğu gibi Suriye’de yaşanan ve terör örgütlerine 
havale edilen stratejik vesayet çatışmaları sırasında da 
tarihi mirasına bağlı kalarak tavrını ilahi ve rahmani 
değerler yönünde belirlemiş, milyonlarca mülteciye 
kapılarını açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
asırlardır üstlenegeldiği tarihi misyonuna uygun 
olarak mazlum halklara umut olmuştur. Ancak bugün 
üzülerek görüyoruz ki ABD alenen sınırlarımızda 
silahlı bir terör koridoru oluşturmak niyetini ortaya 
koymuştur. Bugün gelinen noktada, terör örgütleriyle 
mücadele eden ve bu uğurda ağır bedeller ödemiş olan 
ülkemiz, sınırlarının güvenliği, istiklal ve istikbalinin 
temini için Fırat Kalkanı’ndan sonra şimdi de Zeytin 
Dalı Operasyonu’nu gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. 
Şehir meydanlarında patlatılan canlı bombalardan 
sınırlarında yaşanan aralıksız çatışmalara kadar 
terör illetini çok iyi bilen Türkiye, benzer hadiselerin 
yaşanmasına asla müsaade etmeyecektir”  

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Zeytin Dalı Harekâtı 
meşruiyetini haktan, haklılıktan ve uluslararası 

hukuktan alan bir operasyondur. Bu bağlamda, başka 
hiçbir yerden ve güçten icazet alınması söz konusu 
değildir. Zeytin Dalı Harekâtı; anlamak isteyenlere 
uzatılan bir barış eli, anlamayanlara gösterilen azametli 
bir ders ve kararlılık nişanesidir. Tüm dünyanın bilmesi 
gereken şudur ki Türkiye; Afrin, Azez, Aynel Arab, Tel 
Abyad, Münbic hattını tamamen terör unsurlarından 
temizlemek suretiyle sınırlarının güvenliğini sağlama 
hakkına ve hukukuna sahiptir. Bu operasyon, kullanılan 
İHA’lardan SİHA’lara, obüslere, top ve mermilere kadar 
yerli sanayimizin imkânlarıyla üretilen ekipmanlarca 
yürütülmesi bakımından övünç kaynağımızdır. 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gelmiş olduğu bu nokta, 
üniversite camiası olarak bizleri hem gururlandırmış 
hem de ülkemizin savunma sanayisine katkı sunmak 
hususunda yüreklendirmiştir. Bizler Hitit Üniversitesi 
olarak,  hakkın rahmetine kavuşmuş olan bütün 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize 
başsağlığı ve sabır, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 
Buradan kamuoyuna aklımızla, fikrimizle ve bütün bir 
benliğimizle milletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında 
olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz” diyerek 
konuşmasını bitirdi.
“Zeytin Dalı Harekâtına Destek” konulu basın 
açıklaması okunan dualarla sona erdi.
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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 
ülkeden 700'e yakın akademisyenin bir 
araya geldiği 2. Uluslararası Sosyal Bilimler 

Kongresi (INCSOS 2018), Gazi Üniversitesi, 
Turkish Studies Dergisi ve el-Kuds Üniversitesi iş 
birliği içinde 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında 
Kudüs Üniversitesinde yapıldı. Hitit Üniversitesi 
olarak organizasyonun düzenleme kurulunda yer 
aldığımız etkinliğe, Üniversitemizin "Yurt Dışı 
Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yönergesi" 
kapsamında sağlamış olduğu özel destekle 57 
akademik personelimiz bilimsel bildirileri ile katılım 
sağlamışlardır. 

İsrail işgalinin sembolik unsurlarından biri olan 
Ayrım Duvarı ile Doğu Kudüs'ten ayrılan Ebu Dis 
banliyösündeki Kudüs Üniversitesinde düzenlenen 

kongrenin açılışında Türk ve Filistin milli marşları 
okundu. Kongrenin açılış konuşmalarını Türkiye'nin 
Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, 
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel 

Üniversitemizden 

Kudüs Çıkarması
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Temsilcisi ve aynı zamanda Filistin yönetimine bağlı 
Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan Husseini, 
Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, 
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ve 
Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abu Kishek 
Kişik yaptı.

Konuşmasında Filistin davasının ve Kudüs'ün 
geleceğinin tehdit altında olduğu bir dönemde Filistin 
ve özellikle Kudüs halkı ile dayanışma göstermenin her 
zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurgulayan 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatlarıyla Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı 
(TİKA) tarafından yürütülmekte olan kız yurdu inşası 
projesine işaret eden Büyükelçi Türkoğlu, söz konusu 
yurdun Filistinli öğrencilerin yanı sıra Arapça öğrenmek 
için Filistin'e gelen Türk öğrenciler tarafından da 
kullanılacağını ifade etti.

Abbas'ın Özel Temsilcisi, Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs 
Valisi Husseini de yaptığı konuşmasında, böylesi bir 
kongrenin Kudüs'te düzenlenmesinin "işgalci İsrail'e bir 
mesaj" anlamı taşıdığını, Kudüs'ün köklü bir tarihi ve 
sahiplerinin olduğunu, Türklerin varlığıyla Kudüs’ün 
yetim kalmayacağını ve Kudüs'ü savunanlar var oldukça 
da Kudüs’ün Filistin'in ebedi başkenti olarak kalmaya 
devam edeceğini belirtti.

Filistin Yükseköğretim ve Eğitim Bakanı Saydam ise 
"Siz bugün buradaki varlığınızla 'Kudüs'ü ziyaret etmek 
işgali normalleştirecektir' yönündeki söylemi kırdınız. 
Çünkü siz kardeşlerinizi ziyaret ediyorsunuz ve işgali 
meşrulaştırmıyorsunuz” dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün banliyölerinden sayılan 
ve İsrail’in "güvenlik" gerekçesiyle 2002'de ördüğü Ayrım 
Duvarının diğer yakasında kalan Kudüs'ün Ebu Dis 
beldesindeki Kudüs Üniversitesinde gerçekleştirilen 
kongrede akademisyenler eşzamanlı 30 ayrı salonda 
500'e yakın tarih, sanat, din, toplum, felsefe, sağlık 
bilimleri, bilişim teknolojileri, uygulamalı bilimler, 
ekonomi, hukuk, siyaset, eğitim bilimleri ile dil ve 
edebiyat alanlarında tebliğ sundular. 

İnsan haklarının ayaklar altına alındığı ve uluslararası 
hukukun çarpıtıldığı bir ortamda, ilk kıblemiz Mescid-i 
Aksa’da ezan susturulmaya çalışılırken örülen utanç 
duvarı içerisine savunmasız bir şekilde hapsedilen erkek 
ve kadın kardeşlerimiz şehit edilirken Üniversitemizden 
57 gibi oldukça yüksek sayıda akademik personelimizin 
her birinin kendi alanları ile ilgili olarak hazırlayıp 
sunmuş oldukları bildiriler ile tüm dünyanın adeta üç 
maymunu oynadığı bir dönemde akademik bir tavırla 
Kudüs’ün Müslümanlar için kırmızı çizgisi olduğunu bir 
kez daha ifade etmişlerdir.

Milli bir bilinçle hareket eden ve değerlerimizi her 
zaman ön planda tutan Üniversitemiz, Kudüs’te kritik bir 
dönemde uluslararası üst düzey bir akademik kongreye 
vermiş olduğu destekle duruşunu bir kez daha ortaya 
koymuştur. 

Programa katılan öğretim elemanlarımız ayrıca kutsal 
topraklarda Mescid-i Aksa ve Kubbetü's Sahra başta 
olmak üzere pek çok dini ve tarihi mekânı ziyaret etme 
imkânı elde etmişlerdir.
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Toplantıda konuşan 
Spor Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Faruk 

Yamaner, güzel ve anlamlı bir 
etkinlikte Kudüs’te bulunduklarını 
ifade ederek ikinci bir Kudüs 
heyecanı yaşamak adına burada 
toplandıklarını dile getirdi. Sayısal 
ve ekonomik olarak en yoğun 
katılımın Üniversitemizden 
olduğunu belirten Prof. 
Dr. Yamaner, Kudüs’ün her 
Müslüman’ın ve Türk’ün gitmesi 
gereken önemli bir merkez 
olduğunu vurgulayarak “Bizlere 
bu ekonomik şartlarda bu imkanı 
tanıdığı için Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan’a teşekkür ediyorum” dedi. 
400’den fazla akademisyenin oraya 
gitmesi ve tecrübelerini öğrencilerle, 

STK’larla paylaşmasının çok önemli 
olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi 
Işık, verdiği desteklerden dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a 
ve kongre düzenleme kuruluna 
teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Bıyık da “Üç dinin doğduğu 
yer ve İslam açısından bakıldığı 
zaman ilk Kıble olması nedeniyle 
son derece önemli bir yer olan 
Kudüs’te düzenlenen kongreye 

Rektörümüz INCSOS 2018 – Kudüs 
Kongresine Katılan Öğretim Elemanlarıyla 
Bir Araya Geldi

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kudüs’te düzenlenen ve 
Üniversitemizin düzenleme kurulunda yer aldığı 2. Uluslararası Sosyal 
Bilimler Kongresine bilimsel bildiri sunmak üzere katılan öğretim 
elemanlarıyla bir araya geldi. 
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katılmak üzere destek veren 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a ve 
bu konuda destek olan Prof. Dr. 
Faruk Yamaner’e ve Dr. Öğr. Üyesi 
Zekeriya Işık’a teşekkür ediyorum” 
dedi. Dinler Tarihi hocası 
olarak bazı değerlendirmelerde 
bulunan Prof. Dr. Bıyık, Kudüs’ün 
Müslümanlar kadar Hristiyanlar 
için de kutsal olduğunu ifade ederek 
Müslümanlarla Hristiyanların 
iş birliği içerisinde bu ayıba dur 
demeleri gerektiğini vurguladı.

Üniversitemizden kongreye 
giden 60 öğretim elemanının 
Kudüs’e giderek hem akademik 
olarak hem de milli kimlik olarak 
orada yer almasını, biz de varız 
demesini çok önemli bir duruş 
olarak nitelendiren Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, bu konunun 
Türkiye’nin ve Müslümanların 
meselesi olduğunu söyleyerek 
“Akademisyen olmanın ağır bir 
sorumluluğu var. Biz durmamız 
gereken yerlerde durursak başkaları 

da ona göre hareket edecektir. 
Hepinize çok teşekkür ediyorum. 
Böyle bir etkinlikte bizleri yalnız 
bırakmadınız” dedi.   

Üniversitemizden yoğun 
katılımın olduğu kongrede bazı 
öğretim elemanlarımızın “Yılın 
Genç Araştırmacı”, “Yılın En İyi 
Araştırmacısı” gibi ödüllere de 
sahip olmaları Üniversitemizi ayrıca 
gururlandırmıştır.

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]

23    



Üniversitemiz Senatosu tarafından ABD’nin 
Kudüs ile ilgili almış olduğu kararı 
kabul etmediğimizi tüm dünyaya bir kez 

daha haykırmak; İsrail’in Filistinli kardeşlerimize 
uyguladığı soykırımı lanetlediğimizi ve Filistinli 
kardeşlerimizin her daim yanında olduğumuzu 
göstermek üzere Rektörlük Senato Salonunda basın 
açıklaması yapıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan 
açıklamasında ABD’nin yapmış olduğu tasarrufu 
eleştirerek “ABD uluslararası hukuk, BM kararları 
ve tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip 
Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak 
suretiyle Ortadoğu’da istikrarsızlık ve kaosa davetiye 
çıkarmış, terör devleti İsrail’i katliama sevk etmiştir. 
Bu meşum kararın Nekbe/Felaket gününün 70. yıl 
dönümüne getirilmesi, olayın ne kadar büyük tahrik 
ve provokasyon boyutu içerdiğini gözler önüne 
sermektedir”  ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan alınan karara ve yapılan 
zulme ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: 
“21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve Haçlı zihniyeti 
içinde yürütülen katliamın faillerini ve ortaklarını 
lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının 
Siyonist devlet tarafından on yıllardır sürekli olarak 
ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum 
bırakılması ve son olarak bu katliama cüret etmesi 
karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekûn 
biçimde, dur dememesi kabul edilebilir bir durum 
değildir. Tarih bu günleri kara bir leke olarak 
yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına 
sahiptir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi 
ABD Ortadoğu’da mazlum insanlara karşı şiddet 
kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir. 
Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza 
Mahkemesini göreve davet ediyor, eğer uluslararası 
hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, 
bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhine derhal 
soruşturma açarak gereğini yapmalarını bekliyoruz”

Üniversitemiz Senatosu 

ABD’nin Kudüs Kararının Reddine 
İlişkin Basın Açıklaması Yaptı
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Son olarak Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, hep beraber bu harekete karşı birleşmenin 
önemini bildirdiği açıklamasında, Filistin 
halkına taziye dileklerinde bulunarak şunları 
ifade etti: “Bizler masum ve mazlum Filistin 
halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını 
ve namuslarını savunurken şehit düşen 
kardeşlerimizin değil, hukukun da katledildiğini 
tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. 
Vicdan sahibi herkesi, ABD ve İsrail aleyhine 
tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve 
Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. 
Zira her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; 
dostlarımızın sessizliği olacaktır”.
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Helal sektörün dini ve 
ekonomik boyutu 
ile dünya ölçeğinde 

geldiği yeri görmezden gelmeyen 
Üniversitemiz, bu konuda yoğun bir 
çalışma içerisine girmiştir. Konu ile 
ilgili açıklama yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  “1.8 
milyar Müslüman ve 57 İslam 
İşbirliği Teşkilatını oluşturan ülke 
dikkate alındığında, dünyada 4 
trilyon USD olan helal sektörde 
Müslümanların payının oldukça 
yüksek olması beklenir. Helal 
tüketim mallarının maalesef ancak 
çok azını üretebilmekteyiz. Biz ülke 
olarak küresel ekonomide daha fazla 
rol oynamak istiyorsak her 4 kişiden 
birinin Müslüman olduğu bu 
dünyada bize ait olan helal sektörün 
kurallarını koyan bizler olmalıyız. 

Bunun yolu, helal sektöre daha fazla 
yoğunlaşmaktan geçiyor. Ülkemizin 
2023, 2053 ve 2071 vizyonları da 
bunu gerektiriyor. Bunun ilk adımı 
olarak, bildiğiniz üzere bir süre önce 
Üniversitemizin önlisans, lisans ve 
lisansüstü düzeyinde çeşitli eğitim 
birimlerimizin ders müfredatlarına 
Helal Gıda ve Helal Turizm, Helal 
Gıda Standardı, İslami Üretim, 
Temel İslam Ekonomisi, İslami 
Sigortacılık Uygulamaları, İslami 
Finansal Kurumlar ve İslami 
Finansal Kıymetler adlarıyla çeşitli 
dersler ekledik. Ancak bununla 
da yetinmeyerek, ilimizde konu 
ile ilgili Üniversitemize bağlı bir 
araştırma merkezinin açılmasına 
yönelik yapmış olduğumuz yoğun 
çalışmalar sonucunda, iktisadi 
sistemlerin ve finansal araçların 

fıkhı boyutunu güncel ekonomik 
sistemle birlikte değerlendirerek 
İslami uygulamaları geliştirmeye 
zemin hazırlamak ve Üniversitemiz 
bünyesinde disiplinlerarası 
çalışmaları güçlendirmek amacıyla, 
İslam Ekonomisi ve Finansı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
kurulmuştur. Üniversitemize, 
İlimize ve ilim dünyasına hayırlı 
olsun. Bu Merkezin çok güzel 
çalışmalara imza atacağına yürekten 
inanıyorum” dedi.

Yönetmeliğinin 28 Nisan 2018 
tarih ve 3046 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmasıyla açılışı için gerekli 
bütün resmi süreci tamamlanmış 
olan İslam Ekonomisi ve Finansı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
sosyo-ekonomik hayatın geleneksel 

Üniversitemizde “İslam Ekonomisi ve Finansı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile 
“Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi” Kuruldu

“Yeni ekonomik sistemler ve finansal araçların oluşturulmasına katkı 
sağlayacağız”
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ve modern İslam iktisadi ve 
finansı açısından değerlendirerek 
güncel hayatın gerekliliği olan 
ekonomik sistemler ve finansal 
araçların oluşturulmasına katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca 
ülkemizde ve dünyada hızla 
gelişme sürecinde olan katılım 
bankacılığı ve sigortacılık sektörü 
için gerekli olan nitelikli insan 
kaynağının yetiştirilmesi, İslami 
ilimler alanında ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu güncel iktisadi meseleleri 
değerlendirerek disiplinlerarası 
çalışmaları güçlendirmek merkezin 

temel amaçları arasında yer 
almaktadır.

Ayrıca, Üniversitemizde yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeylerde İslam ekonomisi ve 
finansı konularında araştırmalar 
yapmak için gerekli alt yapının 
kurulmasına öncülük edecek olan 
Merkez, Üniversitemiz adına yurt 
içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel 
yayınlardan elde edilen bilgilerin 
analiz ve değerlendirilmesini, 
üretilen bilgileri, ulusal ve 
uluslararası bilimsel toplantı ve 

yayınları ilgililere ve kamuoyuna 
aktarılması, ders materyalleri ve 
araştırma arşivinin geliştirilmesi, 
güncellenmesi ve benzeri amaçlar 
için kullanıma açılması, faizsiz 
ekonomik sistem, faizsiz bankacılık 
ve sigortacılık konularında 
toplumda bilinç oluşmasına 
yönelik çalışmalar yapılması, İslam 
ekonomisi ve finansı alanında yeni 
bilgilerin üretilmesi ve uygulama 
modelleri geliştirilmesi gibi 
alanlarda faaliyet gösterecektir.

Biyolojik Çeşitlilik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, 
Üniversitemizde son 

kurulan merkezimizdir. Biyolojik 
çeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, 
bu genleri taşıyan türlerin, bu 
türleri barındıran ekosistemlerin 
ve bunları birbirine bağlayan 
ekolojik süreçlerin bir bütünüdür. 
Son yıllarda aşırı nüfus artışı 
insanoğlunun gereksinimlerinin 
artmasına, dolayısıyla biyolojik 
çeşitliliğin kaybına neden 
olmaktadır. Bu tahribatın gözle 
görünür derecelere ulaşması ile 
biyolojik çeşitliliğin korunması 
yönünde önemli adımlar 
atılmaktadır. Bunun için küresel 
ölçekte farklı koruma stratejileri 
geliştirilmiş ve ülkemizin de 
taraf olduğu biyolojik çeşitliliğin 
korunmasına yönelik anlaşmalar 
imzalanmaktadır.

Ülkemizin üç farklı fito-coğrafik 
bölgenin etkisinde olması, farklı 

vejetasyonların ve farklı iklimsel 
örüntülerin oluşmasına ve 
dolayısıyla biyolojik çeşitliliğin 
de benzer enlemlerdeki coğrafik 
alanlara göre oldukça zengin 
olmasına neden olmuştur. 
Türkiye’nin bu zengin biyolojik 
çeşitliliğini korumak ve 
sürdürülebilir kalkınma için 
araştırma merkezleri, tanıtım 
ofisleri, eğitim ofisleri, kamu kurum 
ve kuruluşları gibi birçok alanda 
faaliyet gösteren bilimsel çalışmaları 
güçlendirmek gerekmektedir.

Geleceğin en büyük sorunları haline 
gelen halk sağlığı, sürdürülebilir 
tarımsal kalkınma ve enerji 
kaynaklarının sürdürülebilir 
kullanımı tamamen biyolojik 
çeşitliliğin konuları ile ilgilidir. 
Dolayısıyla biyolojik çeşitliliğin 
ortaya konulması ve sürdürülebilir 
kullanımı gelecek nesiller için 
oldukça önemlidir. Geleceğimiz 
için en önemli değerlerden birisinin 

korunmasına ve sürdürülebilir 
olmasına yönelik bilimsel 
alt yapıya sahip araştırma ve 
uygulama merkezlerinin eksikliği, 
hissedilir derecelere ulaşmıştır. 
Çorum ilinin de iki farklı fito-
coğrafik bölge etkisi altında 
olması, biyolojik zenginlikleri 
beraberinde getirmiştir. Biyolojik 
zenginliklerimize sahip çıkan bir 
üniversite olarak açılan bu merkez 
sayesinde gelecekte planlanan 
biyolojik çeşitlilik müzesi için 
bir zemin oluşturması, iki farklı 
coğrafi bölgeyi kapsayan Çorum’un 
zengin biyolojik çeşitliliğinin 
ortaya çıkartılması, Obruk ve Kargı 
Barajının su ürünleri açısından 
değerlendirilmesi ve sürdürülebilir 
hale getirilmesi, Osmancık ve 
Kargı ilçeleri gibi gizli kalmış doğal 
güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin 
ortaya çıkarılması mümkün 
olabilecektir. 

“Gelecek nesiller için biyolojik zenginliğimize sahip çıkıyoruz”
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Düzenlenen toplantıda konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
“İnsanların en hayırlısının 

insanlara faydalı olandır” düsturundan 
hareketle 2011 yılı Mayıs ayında 
göreve başladığını söyleyerek hiçbir 
mazereti bahane etmeden başarıya 
odaklandıklarını ifade etti. Çorum’un 
sorunlarına kayıtsız kalmadan bir 
yol haritası çizdiklerini dile getiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversite 
kurulmaz, üniversite olunur anlayışıyla 
çıkılan yolda, güzel çalışmalara imza 
atmak adına ellerinden gelen her türlü 
çabayı gösterdiklerinin altını çizerek 
yakalanan başarıda ayrıca en büyük 
katkının ‘Her İlde Bir Üniversite’ 
sloganıyla Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın projesi sayesinde 
olduğunu söyledi.

7 yılda amaçlarının sadece nitelikli 
binalar yapmak olmadığına dikkat 
çeken Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, eksilerden devraldıkları 
üniversiteyi daha yukarılara çıkarmayı 
başardıklarını söyledi. Enerjisini kendi 
üreten Hitit Üniversitesinin Türkiye’de 
ilk trijenerasyon sistemini kullanan 
üniversite olduğunu belirten Rektör 
Prof. Dr. Alkan, istihdama yönelik 
bölümleri, modern binaları, son 

teknoloji sınıfları, alanında uzman 
öğretim görevlileri ile Türkiye’nin 
en çok tercih edilen üniversiteleri 
arasına girmeyi başardıklarını ve Hitit 
Üniversitesi ile aynı anda kurulan 
üniversitelere fark attıklarını söyledi. 
Hitit Üniversitesinin 11 yıllık genç 
bir üniversite olmasına rağmen çok 
ciddi bir bilgi birikimine sahip olan bir 
eğitim kurumu haline geldiğini aktaran 
Rektör Prof. Dr. Alkan, “Kalite ve 
istihdam odaklı bir üniversite anlayışı 
ile Türkiye’nin her yerinden öğrencinin 
ilgisini çekmeyi başardık. 2006 yılında 
8 bin öğrenci ile başladık ve 11 yılda 
11 bin öğrenci artışı ile 19 bine ulaştık” 
dedi.

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 ilçelerde başlatılan inşaat 
çalışmalarında, inşaatların birçoğunun 
tamamlandığını ve çalışmalarımıza 
hızla devam edildiğini söyledi.

Artık üniversitelerin sadece eğitim-
öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 
kurumlar olmadığını vurgulayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
üniversitelerin yapmış olduğu 

Rektörümüz Basın Mensuplarıyla 
Bir Araya Geldi

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemizin 12. Kuruluş 
Yıl Dönümü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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çalışmalar ve projelerle bulunduğu 
şehrin, hatta bölgenin her anlamda 
gelişmesine katkı sağlayarak bir 
lokomotif görevi üstlenmesi gerektiğine 
yürekten inandıklarını söyledi. Hitit 
Üniversitesi olarak hızlı değişim ve 
dönüşümlerin yaşandığı günümüz 
dünyasında inovasyon, Ar-Ge, tasarım 
ve markalaşmaya verilmesi gereken 
önemin bilinciyle hareket ettiklerini 
dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, 
“Bu bağlamda Hitit Üniversitesi olarak 
bilgiyi uygulamaya dönüştürmek, 
ülkemizin 2023, 2051 ve 2071 
hedeflerinde belirtilen çerçevede 
dünyanın en büyük ekonomileri 
arasında yer alabilmek adına üzerimize 
düşeni yapmak için yoğun gayretlerle 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu 
anlayışla üniversitemiz, akademik 
ve idari personelimizin 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” dedi.

Üniversitemizin yapmış olduğu 
çalışmalar, elde edilen sonuçlar ve 
imza atılan ulusal ve uluslararası 
ölçekli pek çok proje hakkında detaylı 
bilgiler veren Rektörümüz Prof. 
Dr. Alkan, “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 
değil; “birlikte” üretmenin sonucudur. 
Elde edilen başarı, Üniversitemizle 
beraber ilimizin ve ülkemizin de gurur 
ve başarı hanesine yazılmaktadır” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
“Üniversitemizin bugün ulaştığı 
seviyeye gelmesi, hiç şüphesiz siz 
değerli akademisyenlerimiz ve idari 
personelimizle oluşturduğumuz sinerji 
ve ortak çalışmaların ürünüdür. Bu 
başarının tesadüfen, kendiliğinden 
oluşmadığına inanıyor ve ortaya 
çıkan bu başarı tablosunda emeği 
bulunan, katkı veren başta akademik 
personelimize, idari personelimize, 

öğrencilerimize, mezunlarımıza ve 
Üniversitemizi sahiplenerek bizlere 
maddi/manevi destek veren tüm 
gönüldaşlarımıza içtenlikle teşekkür 
ediyorum. Üniversitemizin bugünlere 
gelmesinde emeği geçen ve şu an 
aramızda olmayan personelimizi 
şükran ve minnetle anıyor, vefat 
edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. 
Bu vesile ile Üniversitelerimize 
verdikleri her türlü desteklerinden 
dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
Hükümetimizin ilgili birimlerine, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanımız ve 
üyelerine, kuruluşunda emeği geçen 
ve tüm eğitim-öğretim hayatımız 
boyunca desteklerini esirgemeyen 
Valilerimize, Milletvekillerimize ve 
Belediye Başkanlarımıza, tüm kamu 
kurum ve kuruluşu temsilcilerine, 
sanayicilerimize, Sanayi ve Ticaret 
Odamız ile diğer oda ve meslek 
kuruluşu temsilcilerimize, sivil toplum 
kuruluşlarına, kıymetli basınımıza, 
değerli hemşehrilerime ve tüm Çorum 
dostlarına teşekkürlerimizi sunuyorum” 
dedi.
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12. YILINDA RAKAMLARLA HİTÜ
2011 yılından itibaren BAP birimince altyapı projeleri de içinde olmak üzere, toplam 473 

projeye yaklaşık 16.400.000 TL destek verdik.

AR-GE çalışmalarının yapılabilmesi için gereken alt yapı kapsamında kütüphane, HÜBTUAM, 

TEKNOKENT, laboratuvar ve bilgi işlem donanımlarına 70 milyon TL destek sağladık.

BAP dışındaki AB, TÜBİTAK, Çorum İçin Bir Projem Var başta olmak üzere, 

çeşitli kurumlarla iş birliği içinde yapılan projelere 10.209.000 TL destek sağladık.

2017 yılı için, Üniversitemizde öğretim üyesi başına düşen indeksli dergilerdeki 

yayın sayısı 0.85’e ulaştı.

Sayıları 17’ye ulaşmış Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz ile konusunda uzman 

öğretim elemanlarımızca pek çok konuda detaylı araştırmalar yapıldı.

Üniversitemiz Antarktika Bilim Üssü Projesi kapsamında İTÜ ve KTÜ ile birlikte 

Antarktika’daki çalışmalarda yer aldı.

Üniversitemizde akademik alt yapının olmazsa olmazı olan kütüphanemizin zenginleştirilmesine 

yönelik yapılan çalışmalar neticesinde veri tabanı sayısı 54’e çıkarılırken, basılı ve elektronik 

ortamda ulaşılabilir kaynak sayısı elektronik tezlerle birlikte 3.800.000’e ulaşmış; elektronik 

kaynaklara 7/24 erişim imkânı sağlandı. 

19.000’e yakın öğrencimizin eğitim gördüğü Üniversitemizde, önlisans ve lisans düzeyinde 92’si aktif toplam 

172 program bulunmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri 

bünyesindeki 34 lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programımızda toplam 1.700’e yakın öğrencimiz 

eğitim görmektedir. Yeni açılan ve henüz öğrencisi olmayan programlara öğrenci alımının başlamasıyla 

birlikte, öğrenci sayımızın çok daha yukarılara çıkacağı öngörülmektedir.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Sağlık Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret 

Sanayi Odası (ÇTSO), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Tarım İl Müdürlüğü ve 

Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başta olmak üzere çok sayıda anlaşma yapıldı.

Üniversitemize nitelikli öğretim elemanlarını katma noktasında azami gayret sarf edilerek bugün 

itibarıyla 327’si öğretim üyesi olmak üzere, toplam öğretim elemanı sayısı 735’e yükseldi. İdari 

personel sayısı da 380’e ulaştı.

Toplamda 62 öğrencisiyle İlimizde eğitim-öğretime başlayan Tıp Fakültemizin öğretim 

elemanı sayısı 130'a yaklaştı.

- Üniversitemiz URAP “Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda 71. sıraya,  

- “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Sıralaması”nda 14. Sıraya, 

- “Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması”nda ise 59. sıraya yükseldi.
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Uluslararasılaşmaya önem veren Üniversitemizde 4 kıtadan 34 farklı ülkeden 
255 uluslararası öğrencimiz eğitim görmektedir.

Dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip, evrensel bir eğitim kurumu olabilmek için Erasmus+, Mevlana ve Eğitim-Araştırma İkili İş Birliği Protokolleri kapsamında imzalanan uluslararası anlaşma sayısı 126’ya ulaştı.

Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda sosyal, kültürel ve sportif her türlü etkinliklerini 
gerçekleştirmelerine yönelik olarak kurulan öğrenci kulüplerinin sayısı 90’ı aştı.

Üniversitemizde kurumsallaşma adına ihtiyaç duyulan alanlarda 71 yönetmelik ve 
yönerge çıkarılarak yürürlüğe girdi.

Yerleşke alanı konusunda başlangıçta merkez ve ilçelerde yaklaşık 202.000 m2’lik alana sahip olan Üniversitemiz, gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucu tapulu, tahsisli ve tahsis süreci devam eden yerleşke alanlarıyla birlikte bugün itibarıyla 2.650.000 m2’lik bir araziye kavuştu.

Meslek Yüksekokulu Kampüsümüze kurulan 400 kwh’lık trijenerasyon 
sistemi ile 800 bin kwh üzerinde elektrik üretimi ile ısıtma ve soğutmaya 
%40 katkı sağlandı.

Uluslararası standartlarda 8.600 m² kapalı alana sahip spor 
salonumuz tamamlandı.

Kuzey Kampüsümüzde kurulması planlanan trijenerasyon sistemi ile yılda 
3 milyon kwh’nın üstünde elektrik üretimi ve ısıtma ve soğutmaya %45’lik 
katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu sistemle yıllık 900 bin TL tasarruf 
elde edilmesi öngörülmektedir.

Yeşil Kampüs çalışmalarına önem veren Üniversitemiz, GreenMetric 
2016 Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarına göre Türkiye’den katılan 
devlet üniversiteleri arasında 3. oldu.

Kuzey Kampüsümüzde araç-bisiklet-yaya yollarından oluşan toplam 16 km 
yol yapım çalışmaları devam etmektedir.

Kuzey Kampüsümüzde yapılması planlanan caminin uygulama projesi 
tamamlanma aşamasına geldi. Cami tamamlandığında aynı anda içerisinde 
2.000 erkek ve 500 kadın, açık alanda ise 3.000 kişinin rahatlıkla ibadet 
edebileceği bir mekâna ulaşılacaktır.

Sağlık Kampüsü olarak planlanan 461.440 m² Güney Kampüs master 
planı çalışmaları tamamlandı.
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Yükseköğretime kaliteli 
erişilebilirlik bağlamında 
engelli öğrencilere 

yönelik sunulan hizmetlerin 
var olan durumunu ve iyi 
uygulama örneklerinin ortaya 
konarak geleceğe dönük neler 
yapılabileceğinin tartışıldığı 
çalıştaya YÖK Başkanı Prof. 
Dr. M. A. Yekta Saraç, TBMM 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı Necdet 
Ünüvar ve komisyonda bulunan 
bazı milletvekilleri, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakan Yardımcısı 
Dr. Mehmet Karabay'nın yanı 
sıra YÖK Engelli Öğrenci 
Çalışma Grubu Yürütücüsü ve 
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, 
Üniversitemiz adına Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan 
Baykam ve Engelli Öğrenci Birimi 
Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selen 
Özakar Akça, Üniversitelerin 

rektörleri ve öğretim üyeleri ile 
üniversitelerdeki engelli öğrenci 
birim sorumluları katıldı.

 İlk olarak 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı içerisinde 2 Mayıs 
2017 tarihinde mekânsal 
erişilebilirlik konusunda "Engelsiz 
Erişim Çalıştayı" ile başlatılan 
çalışmalar neticesinde, engellilerin 
sorunlarının çözümü için teşvik 
edici çalışmalar ve projeler 
sağlamış olan yükseköğretim 
kurumlarına "Engelsiz Üniversite 
Ödülleri" gerçekleştirilen törenle 
dağıtıldı.

 Yükseköğretim sistemimizde 
yaklaşık 7 milyon 600 bin 
öğrencinin olduğunu ve YÖKSİS 
verilerine göre bu öğrencilerin 
39.229'unu engelli öğrencilerin 
oluşturduğunu söyleyen 
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. 
Yekta Saraç, yükseköğretim 

sistemimizdeki öğrencilerin 
%0,5'inin engelli öğrencilerden 
oluştuğunu ancak bu oranın 
beklenenin çok altında olduğunu 
ve daha yüksek sayıda engelli 
öğrencimizin yükseköğretime 
erişmesini hedeflediklerini belirtti.

 Toplumun genelindeki 
engelli oranı düşünüldüğünde 
yükseköğretimde öğrenci 
oranımızın düşük olduğunu 
söyleyen Başkan Saraç, bu oranın 
aslında gerçeği yansıtmadığını 
düşündüklerini, bunun ana 
sebebinin toplumun hala engelli 
bireyleri her ne kadar söylemde 
öyle olmasa da eşit bireyler olarak 
kabul etmemesinin olduğunun 
altını çizdi. 

 İleride hangi programların 
hangi engel gruplarına erişilebilir 
olduğunun kılavuzda da yer 
almasını hedeflediklerini 

"Engelsiz Erişim" ve "Engelsiz Eğitim" sloganları ile yükseköğretim 
kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel 
faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları 
yaygınlaştırmayı amaçlayan "Yeni YÖK" tarafından "Engelsiz Eğitim Çalıştayı" 
gerçekleştirildi.

Üniversitemizden Engelsiz Üniversite 
Ödüllerinde Önemli Başarı
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vurgulayan Başkan Saraç, 
verilecek tüm ödüllerin nice güzel 
diğer çalışmaları, iş birliklerini 
teşvik etmesini dileyerek 
konuşmasını tamamladı.

Engelsiz Üniversite Bayrakları 3 
Kategoride Verildi

Engelsiz Üniversite Ödülleri, 
gerçekleştirilen törenle 
sahiplerini buldu. "Öğrenci 
Dostu Yeni YÖK" olarak 
engellilerin sorunlarının çözümü 
için teşvik edici çalışmalar 
ve projeler gerçekleştirmiş 
yükseköğretim kurumlarına 
"mekanda erişebilirlik", "eğitimde 
erişebilirlik" ve "sosyo-kültürel 
faaliyetlerde erişebilirlik" olmak 
üzere 3 kategoride bayrak ödülleri 
ile farklı engelli gruplarına 
erişilebilir kılan üniversitelerin 
ilgili programlarına "Engelsiz 
Program Nişanı" verildi.

Üniversitemize Engelsiz 
Program Nişanı

Gerçekleştirmiş olduğu 
çalışmalarla ulusal ve uluslararası 
arenada adından sıkça söz 
ettiren Üniversitemiz, “Engelsiz 
Üniversite” sloganıyla yapmış 

olduğu altyapı çalışmaları ve 
gösterdiği duyarlılık neticesinde 
Türkiye’de yalnızca 3 üniversitenin 
almaya hak kazandığı "Engelsiz 
Program Nişanı"na sahip 
oldu. Üniversitelerin ilgili 
programlarına verilen "Engelsiz 
Program Nişanı" Üniversitemiz 
Alaca Avni Çelik Meslek 
Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 
Programına layık görüldü. 

Hitit Üniversitesi En Fazla Ödül 
Alan Üniversiteler Arasındaki 
Yerini Aldı

Gerçekleştirilen tören kapsamında 
almış olduğu çok sayıda ödül 
ile dikkatleri üzerine çeken 
Üniversitemiz, Engelsiz Program 
Nişanı ödülünün yanı sıra ödül 
kapsamında başvuru yaptığı tüm 
birimler için Bayrak ödüllerini de 
almaya hak kazandı.

Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü ve Alaca 
Avni Çelik Meslek Yüksekokulu 
"Mekanda Erişim Bayrak Ödülü" 
(Turuncu Bayrak), ve "Eğitimde 
Erişilebilirlik Bayrak Ödülü" (Yeşil 
Bayrak) almaya uygun görüldüler.

 Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu 

Bayrak) Açık, yarı açık ve 
kapalı alanların engelli bireylere 
yönelik düzenlenmesine ilişkin 
kanun, tüzük, imar planları, 
yönetmelik hükümleri, TS 9111 
ve farklı uluslararası standartlar 
gözetilerek, fen, sağlık ve çevre 
şartlarına uygunluk açısından 
belli bir düzeyde gayret gösteren 
üniversitelerimize verildi.

Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil 
Bayrak) Engelli öğrencilerin 
doğal eğitim haklarının nitelikli 
olarak gerçekleşmesi için, verilen 
eğitimlerin çeşitli aşamalarında 
belli bir düzeyde destekleyici bilgi, 
belge, ders araç ve gereçlerini 
sağlayan üniversitelerimizde 
yapılan çalışmaları desteklemek ve 
teşvik etmek üzere verildi.

Sosyo-Kültürel Faaliyetlere 
Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) 
Engelli öğrencilerimizin sosyal ve 
kültürel faaliyetlere erişimleri ve 
etkin katılımlarına yönelik alınmış 
olan tedbirleri ve hizmetleri 
desteklemek ve teşvik etmek üzere 
bu konuda belli bir düzeyde gayret 
eden üniversitelerimize verildi.
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Birim/Program ÖDÜL

Alaca Avni 
Çelik Meslek 
Yüksekokulu

ENGELSİZ PROGRAM 
NİŞANI (Gıda Teknolojisi 
Programı)

 YEŞİL BAYRAK Eğitimde Erişim

 TURUNCU BAYRAK Mekanda 
Erişim (ADAY)

 MAVİ BAYRAK Sosyo-Kültürel 
Faaliyetlerde Erişim (ADAY)

Spor Bilimleri 
Fakültesi

TURUNCU BAYRAK Mekanda 
Erişim

 YEŞİL BAYRAK Eğitimde Erişim

 MAVİ BAYRAK Sosyo-Kültürel 
Faaliyetlerde Erişim (ADAY)

Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü

TURUNCU BAYRAK Mekanda 
Erişim

 YEŞİL BAYRAK Eğitimde Erişim

 MAVİ BAYRAK Sosyo-Kültürel 
Faaliyetlerde Erişim (ADAY)
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Söz konusu toplantı, Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında; 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan 
Baykam, Yapı İşleri Teknik Daire 
Başkanı Hasan Baylavlı, Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk 
Yamaner, Spor Bilimleri Fakültesi, 
Sağlık Yüksekokulu ve Alaca Avni Çelik 
MYO öğretim elemanları ve basın 
mensuplarıyla yapıldı.

YÖK’ten alınan ödüllere ilişkin 
açıklamalarda bulunan Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Bugün 
yaptığımız çalışmalar sonucunda elde 
ettiğimiz başarılardan sadece birini 
paylaşmak için bir araya geldik. “Yeni 
YÖK” tarafından “Engelsiz Eğitim 
Çalıştayı”nda,  “Engelsiz Üniversite” 
sloganıyla yapmış olduğu altyapı 
çalışmaları ve gösterdiği duyarlılık 
neticesinde Türkiye’de yalnızca 3 
üniversitenin almaya hak kazandığı 
“Engelsiz Program Nişanı”na 

sahip olduk. Üniversitelerin ilgili 
programlarına verilen “Engelsiz 
Program Nişanı” Üniversitemiz Alaca 
Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Gıda 
Teknolojisi Programına layık görüldü. 
Üniversitemiz, Engelsiz Program Nişanı 
ödülünün yanı sıra ödül kapsamında 

başvuru yaptığı tüm birimler için 
Bayrak Ödüllerini de almaya hak 
kazandı. Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü ve Alaca Avni Çelik 
Meslek Yüksekokulu “Mekanda Erişim 
Bayrak Ödülü” (Turuncu Bayrak) ve 
“Eğitimde Erişilebilirlik Bayrak Ödülü” 

Üniversitemiz “Engelsiz Üniversite 
Ödülleri” Başarısını Basın Mensuplarıyla 
Paylaştı

YÖK tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ kapsamında “mekanda 
erişebilirlik”, “eğitimde erişebilirlik” ve “sosyo-kültürel faaliyetlerde erişebilirlik” olmak 
üzere 3 kategoride Üniversitemize verilen ödüllere ilişkin basın açıklaması Rektörlük 
Senato Salonunda yapıldı.
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(Yeşil Bayrak) almaya uygun görüldü” 
dedi. 

Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Bizler bu 
başarılı sonuçtan anlamalıyız ki sadece 
dört duvar inşa etmemişiz. Türkiye 
çapındaki pek çok üniversitenin 
önüne geçerek bu başarıyı almaya 
hak kazandık. Bu başarı sadece bir 
bina değil, bir anlayış inşa ettiğimizin 
göstergesi. Bu başarıyı elde eden tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Üniversitemiz bir farkındalık 
oluşturduysa, önden gidip yol açtıysa 
ne mutlu bize. Üniversitemizin öğrenci 
alımına katkısı olacak bir enstrüman 
bu. Öğrenci tercihlerinde artık farklı 
olmak çok önemli bir kriter. Geleceğe 
dönük farklı olmak gerekiyor. Bizler 
en başından beri bu şekilde hareket 
ettik. Bu başarının diğer fakülte ve 
birimlerimize de örnek olmasını 
diliyor emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” ifadelerinde bulundu.

YÖK tarafından düzenlenen ‘Engelsiz 
Üniversite Ödülleri’ Çalıştayı Ödül 
Törenine katılan Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Nurcan Baykam ise 
şu açıklamalarda bulundu: “46 

üniversitenin başvurusu olan bir 
yarışmaydı. Heyecanlı bir ortam 
yaratıldı. 46 üniversiteden 18’ine bayrak 
ödülü verildi.  Bu ödüller, “mekanda 
erişebilirlik”, “eğitimde erişebilirlik” 
ve “sosyo-kültürel faaliyetlerde 
erişebilirlik” olmak üzere 3 kategoride 
verildi. YÖK tarafından en önemli 
olarak addedilen “Engelsiz Program 
Nişanı Ödül Töreni” yapıldı. İlk 18’de 
Üniversitemiz de 3 birimde 5 bayrak 
alarak büyük bir başarı gösterdi. 
Ardından verilen Engelsiz Program 
Nişanı ise sadece 3 üniversiteye verildi. 
Bunlardan biri de bizdik. Bu ödül, 
Alaca Avni Çelik MYO bölümündeki 
Gıda Teknolojisi Programı nezninde 
verildi. Bu nişanı almak çok önemli 
bir ödüldü. Diğer başvurularda da 
başarı elde ettik. Belli bir düzeye 
erişip sonraki seneye aday olmaya hak 
kazandık. Alınan bu ödüllerimizin üç 
yıl geçerliliği var. Genel üniversiteler 
arasında da Üniversitemizin çok sayıda 
ödül alması dikkat çekti”

Açıklamaların ardından alınan 
ödüller Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan tarafından öğretim 
elemanlarımıza sunuldu. 

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]

37    



Etkinliğe AK Parti İl Başkanı 
Av. Mehmet Karadağ, 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha 

Metin Alkan, AK Parti Genel 
Merkez Ekonomi Birim Başkan 
Yardımcısı Burçin Öztürk, AK Parti 
Kadın Kolları Başkanı Meryem 
Demir, Merkez İlçe Başkanı Erhan 
Akar, Belediye Başkanı Zeki Gül’ün 
eşi Halime Gül, Kadın Kolları İl 
Başkanı Meryem Demir, Gençlik 
Kolları Başkanı Muhammed Fatih 
Temur, Üniversitemiz öğretim 
üyeleri Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş 
Başcı, Yrd. Doç. Dr. Mihriban 
Cindiloğlu Demirer ve Yrd. Doç. 
Dr. Cihat Savsar ile OSGEB 
Çorum Müdürlüğü KOBİ Uzman 
Nuran Hatipoğlu Dal, KOSGEB 
kursiyerleri ve çok sayıda konuk 
katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayıp telgrafların okunmasıyla 
başlayan etkinliğin açış konuşmasını 
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı 
Meryem Demir yaptı.

Başkan Demir: “Toplumun 
Büyümesinde Kadının Katkısı 
Büyük”

Türk toplumunun gelişip 
büyümesinde kadınların katkısının 
büyük olduğunu belirten Kadın 

Üniversitemizde 
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde 
KOSGEB Kadın Girişimcilik Sertifikaları Verildi

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü Programı ve Ödül Töreni” Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Ethem 
Erkoç Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
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Kolları İl Başkanı Meryem Demir, 
“Toplumda kadına verilen önem 
ve itibarın arttırılması konusunda 
AK Parti hükümetinin gayretleri 
son derece etkilidir. Her kesimdeki 
kadınların bilimde, sanatta, iş 
hayatında ve sosyal hayattaki başarı 
örneklerini gururla dinliyor ve 
anlatıyoruz. Üreten, kendi ayakları 
üzerinde durup ülke ekonomisine 

katkıda bulunan kadınların oranı 
küçümsenemeyecek durumdadır. 
Hedefimiz bu yüzde 33’lik oranı 
2023 yılında yüzde 41’lere çıkararak 
daha çok kadının iş hayatında 
başarılı olmasını sağlamaktır ” dedi.

Hayatın her alanında kadını temsilen 
28 Şubat sürecinde üniversiteden 
ayrılmak zorunda kalan alan Ayşe 
Aktaş, “28 Şubat’ta Kadın Olmak”, 

Afganistanlı Şeyma Hanım “Savaşta 
Kadın Olmak” ve Çorumlu İş Kadını 
Başak Gözde Taşkıran “İş Hayatında 
Kadın Olmak” konularında 
sunumlarını gerçekleştirdiler.

Rektör Prof. Dr. Alkan: “Başarıda 
Tüm Çorum’un Katkısı Var”

Protokol konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye çıkan Rektörümüz 
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Prof. Dr. Reha Metin Alkan,  saygı 
ve selamlama konuşmasının 
ardından pek çok etkinliğe ev 
sahipliği yaptıklarını ancak bugün 
yapılan etkinliğin hem “8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü” olması 
hem de KOSGEB Girişimcilik 
Kursunu tamamlayan kursiyerlere 
başarı belgelerinin verilmesi 
münasebetiyle ev sahipliği 
yapmalarının mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan,  “Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Her İlde 
En Az Bir Üniversite’ anlayışındaki 
ana amaçlarından bir tanesi de 
yükseköğrenime erişilebilirliği 
arttırmak, kolaylaştırmak olduğu 
kadar üniversitelerin sahip olduğu 
bilgi birikimini, tecrübesini ve her 
türlü imkanını başta bulunduğu 
ile, bölgeye, ülkemize ve dünyaya 
yansıtmasıydı. Görev yaptığım süre 
içerisinde bu anlayışın her anlamda 
yaygınlaşması için gayret ettik. 
Bugün böyle güzel bir netice elde 
etmenin mutluluğunu yaşıyorum” 
dedi. 

“Dünyadaki Mazlumların Bize 
İhtiyacı Var”

Prof. Dr. Alkan, “Bugün çok 
duygusal hikayeler dinledik. 
Çok çalışıyoruz ancak burada 
dinlediğimiz hikayelerden sonra 
daha çok çalışmamız gerektiğini 
bilincini tekrar hatırlıyoruz.  Bu 
milletin ve dünyadaki mazlumların 
sorumluluğunu üzerimizde 
hissetmeli ve bu sorumluluğu 
taşımalıyız.  Dünyadaki 
mazlumların bize ihtiyacı var. Bu 
bilinçle, her gün diğer günden daha 
çok çalışmalıyız” diye konuştu.

 “Üniversitelerin Girişimcilik 
Alanında Lokomotif Görevi 
Yapması Gerekiyor”

Girişimciliğin yeni dünya 
düzeninde önemine değinen Prof. 
Dr. Alkan şunları söyledi: “ABD’de 
yapılan araştırmaya göre, 1980-
2005 yılları arasında kurulan, beş 
yaşından küçük olan firmalar 
tüm istihdamı oluşturuyor. Büyük 
firmalar ve kamu küçülmeye 
gidiyor. Endüstri 4.0 devrimi 
sonrasında, makineleşme ve buna 
bağlı olarak işçi sayısının azaltılması 

yoluna gidiliyor. Dünyada da 
kamuda bir daralma var. Geriye 
istihdamı sağlayacak sadece tek bir 
faktör kalıyor o da girişimcilik. O 
yüzden üniversitelerin girişimcilik 
ekosistemini kurması, bu anlamda 
lokomotif görevi yapması gerekiyor. 
Bizler de ne kadar genç olsak da 
bunu bir fırsata dönüştürdük”

 Av. Karadağ:  “Kadına Her 
Dönemde Önem Veren Bir 
Milletiz”

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet 
Karadağ ise konuşmasında 
“Üniversitemizin kuruluş 
aşamasında siyasi partilerle, 
Valilikle, Belediyeyle ve TSO’yla 
her zaman iş birliği içinde olmasını 
istemiştik. Rektör Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan’ın göreve gelmesiyle 
birlikte bu emelimiz tam tamına 
gerçekleşti. Toplumun bütün 
kesimleriyle iş birliği içerisinde 
Çorum’un faydasına olacak 
çalışmalar yapan, her zaman yapılan 
projelere destek olan ve açık olan 
Rektörümüze sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum” diye konuştu.

Millet olarak kadınlarımıza 
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her çağda ve dönemde önem 
verdiği bilgisi üzerinde durarak 
“Bizlerde hep Batı’ya bağımlı bir 
düşünce yapısı oluşmuş. Halbuki 
Türk Milletine ve Müslümanlık 
tarihine baktığımızda Peygamber 
Efendimizden itibaren kadına 
büyük  ehemmiyet verilmiştir. 
Cahiliye devrinde kız çocuklarının 
diri diri toprağa gömüldüğü bir 
devirde Peygamber Efendimiz bir 
devrim yapmış, erkek çocuklarının 
el üstünde tutulduğu, kız 
çocuklarının babalar tarafından 
utanç duyulup diri diri toprağa 
gömüldüğü bir dönemde 
kadınla erkeğin eşit olduğunu 
Peygamberimiz ilan etmiş ve 
cennet annelerin ayakları altında 
diyerek erkekten çok daha üstün 
bir konumda olduğunu dünyaya 
ilan etmiştir.” şeklinde konuştu. Av. 
Karadağ, parti yönetimlerinde ve 
meclis üyeliklerinde kadınların yer 
almasına önem verdiklerini dile 
getirerek kadınların da siyasette 

ve iş hayatında yer almak için 
çaba göstermelerini istedi ve 
ekledi: “Cumhurbaşkanımız da 
kadının her alanda yer almasına ve 
öncelik verilmesine büyük önem 
vermektedir.  Bizim isteğimiz de 
kadınlarımızdan başarılı olmaları 
için çaba sarf etmeleridir. Biz de 
varız diyebilmeleri için tam da 
bugün uygun bir zaman”

Öztürk: “Kadına Verilen Değer O 
Toplumun Medeniyet Seviyesinin 
Göstergesidir”

Son olarak kürsüye gelen AK Parti 
Genel Merkez Ekonomi Birim 
Başkan Yardımcısı Burçin Öztürk de 
kadına verilen değerin o toplumun 
medeniyet seviyesinin göstergesi 
olduğunu belirterek şunları söyledi: 
“Yeni Türkiye kurulmasına, yarına 
inanç ve güvenle bakılması, Türk 
kadınının geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de önemli misyon 
üstlenmiştir. Devletin ve milletin 
varlığını sürdürmesi için her şeyi 

yapmış yeri geldiğinde canını 
hiçe saymıştır. Bunun en büyük 
göstergesi 15 Temmuz’dur. Şerife 
Bacıların, Kara Fatmaların 15 
Temmuz’da yaşadığını gördük. AK 
Parti iktidarı; kadınların çalışma 
hayatı, eğitim, ekonomik, siyaset 
ve sosyal alanda konumlarını 
iyileştirdi”

Konuşmaların ardından AK Parti 
İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ 
tarafından programın yapılmasında 
ve KOSGEB Girişimcilik kursuna 
vermiş olduğu desteklerden dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan’a ve beraberinde öğretim 
üyelerimize teşekkür plaketi takdim 
edildi.

Törende Üniversitemiz, KOSGEB 
ve Ak Parti İl Kadın Kolları 
Başkanlığının iş birliği ile 
gerçekleştirdiği ‘Kadın Girişimcilik’ 
kursu eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan kursiyere belgeleri ve 
temsil çekleri verildi.
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Eğitimin son gününde 
ise KOSGEB Çorum 
Müdürlüğü KOBİ 

Uzman Nuran Hatipoğlu Dal’ın 
katılımıyla KOSGEB Destekleri 
ve Mevzuatı, KOSGEB'e başvuru 
aşamaları ve dikkat edilmesi 
gereken hususlar hakkında bilgi 
paylaşımı yapıldı.

Girişimcilik eğitimiyle ilgili 
mevzuat hükümlerine göre 
kadın girişimciler hazırladıkları 
İş Planlarına göre, istedikleri 
zaman ve ülkemizin istedikleri 
ilinde, KOSGEB Destek 
Mevzuatı devam ettiği sürece 
ilk başvuruda kullanılmak üzere 
50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz 
ve 100.000 TL’ye kadar da sıfır 
faizli olmak üzere geri ödemeli 
biçimde toplam 150.000 TL’ye 
kadar Yeni Girişimci Desteği 
alabilmektedirler.

Çorum Belediye Başkanı Gül, 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan ve 
AK Parti İl Başkanı Av. Karadağ 
Kadın Girişimcilerle Bir Araya 
Geldi

Çorum Belediye Başkanı Zeki 
Gül, Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan ve AK Parti İl 
Başkanı Av. Mehmet Karadağ, 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini 
tamamlayan kadın girişimciler ile 
bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan 
Baykam, AK Parti İl Kadın Kolları 
Başkanı Meryem Demir ve eğitimi 
yürüten öğretim üyelerimiz de 
hazır bulundu. 

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet 
Karadağ, “Çorum’a ve Türkiye’ye 
hizmet ederken hayalimizdeki 
oluşum İktidar Partisi İl 

Başkanlığı, Valilik, Belediye, 
Üniversite, Ticaret ve Sanayi 
Odasından oluşan ekibin bir araya 
gelip güçlerini birleştirmeleri ve 
büyük bir sinerji oluşturmasıydı. 
Bu süreç içerisinde biz de 
Üniversitemiz ile 3. projemizi 
gerçekleştirdik” diyerek geçen yıl 
Şubat ayı içerisinde Üniversite, 
ÇTSO ve Çorum Belediyesi iş 
birliğinde Çorum’un Ekonomik 
Meseleleri ve Çözüm Önerileri 
isimli çalışma yapıldığını, 2. 
çalışmanın Genel Merkez destekli 
daha profesyonel bir şekilde 
yürütüldüğünü ve 3. çalışmanın 
da kadın girişimcilik üzerine 
yapıldığını ifade etti. 

Girişimcilik üzerine 
gerçekleştirilen çalışmanın 
Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanlığı tarafından Türkiye 
çapında öngörüldüğünü ve 

Kadın Girişimcilere Yönelik Düzenlenen 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Tamamlandı

Üniversitemiz tarafından kendi işini kurmak isteyen ilimizdeki 60 kadın girişimci 
için KOSGEB Yeni Girişimci Desteği kapsamında 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı, Yrd. Doç. Dr. Mihriban Cindiloğlu Demirer 
ve Yrd. Doç. Dr. Cihat Savsar tarafından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
dersliklerinde gerçekleştirildi. 
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Türkiye‘de ilk olarak Çorum’da 
yapıldığının altını çizen Av. 
Karadağ, “Başta Rektörümüze, 
KOSGEB yetkililerimize, 
Kadın Kolları Başkanımıza ve 
ekibine, eğitimi veren öğretim 
üyelerimize teşekkür ediyoruz. 
Bundan sonraki süreçte de bu 
çalışmalarımız devam edecek. 
İnanıyorum ki daha güzel projeler 
gerçekleştireceğiz. İlerleyen 
dönemlerde gençlerimiz ile ilgili 
bir projemiz de var” diyerek 
KOSGEB’deki desteklerin ve 
çeşitliliğin artacağını sözlerine 
ekledi. Destek anlamında 
kadınlarımıza pozitif ayrımcılığın 
söz konusu olduğunu da belirten 
Av. Karadağ, alınan sertifikaların 
önemine değinerek kadın 
girişimcilere başarılar diledi. 

Üniversitemizin İTÜ’den sonra 
Türkiye’de 2. olarak Girişimcilik 

Dersi vermeye başlandı daha 
sonra ülkemizdeki pek çok 
üniversitede bu uygulamanın 
başladığını ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, “Verdiğimiz Girişimcilik 
Dersi sonrasında belirli kriterleri 
sağlayan öğrencilerimiz 
KOSGEB’den 150.000 TL’ye varan 
destek alıyorlar. Şu ana kadar 
2500 öğrencimize girişimcilik 
dersi verildi ve 500 öğrencimiz 
KOSGEB’den destek alma hakkı 
elde etti. Öğrencilerimize çok 
ciddi rakamda destek verebilmişiz. 
Türkiye Cumhuriyeti artık bu 
kadar büyük ve muazzam bir 
devlet haline geldi. 15 sene 
öncesinde kapıda rektörler 
başörtüsüyle uğraşırken şuan 
da biz Çorum halkına elimizi 
dokunuyoruz ve gerçekten farklı 
çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. 

Bu mekanlarımızın kapıları sizlere 
her zaman açık” dedi. 

“İnşallah Cenab-ı Hak Çorumlu 
vatandaşlarımıza nefsimizle 
değil aklımızla hareket etmeyi ve 
insanlar arasında adaleti gözeterek 
hizmet etmeyi nasip eder. 
Annelik ruhunu üzerinde taşıyan, 
hücrelerinde bile merhamet ve 
vicdan olan, mübarek varlıkları, 
anneleri saygıyla selamlıyorum” 
diyen Çorum Belediye Başkanı 
Zeki Gül, son 15 yılda çok 
önemli gelişmeler kaydedildiğini 
ifade ederek kadın girişimcilik 
konusunda 50.000 TL hibe, 
100.000 TL faizsiz desteğin 
verildiğini, toplamda verilen 
150.000 TL’ye varan desteğin 
geçmiş yıllarda hayal ancak şimdi 
gerçek olduğunu belirtti. 
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Fen Edebiyat Fakültemizde 
Ahmet Ahlatcı Araştırma Laboratuvarlarının 
Açılışı Gerçekleştirildi

Fen Edebiyat Fakültemizde Ahlatcı Holding tarafından tefriş ettirilen "Ahmet Ahlatcı 
Araştırma Laboratuvarları"nın açılışı Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Ahlatcı 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törende Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekan V. ve Fizik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Emre Güler, 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mete Dolapçı, Antropoloji 
Bölümü Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Tolga Çırak, 
Üniversitemiz akademik ve 
idari personelimizin yanı sıra 
öğrencilerimiz de hazır bulundu.
Kurdele kesimi sonrasında 
laboratuvarları inceleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan ve 
Ahmet Ahlatcı, laboratuvarlarda 
yer alan cihazlar başta olmak 
üzere inceleme konusu yapılan 
maddeler, iskeletler, kafatasları 
ve diğer hususlarla ilgili bilgi 
aldılar. Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekan V. Prof. Dr. Emre Güler, 
fizik laboratuvarıyla ilgili 
genel bilgileri aktarıp burada 
yapılan çalışmalara değinirken 
Antropoloji Bölümü Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Mustafa Tolga Çırak 
ise antropoloji bilim dalıyla 
ilgili çeşitli konulara temas 
edip laboratuvarda yer alan 

iskeletlerle ilgili bilgilendirme 
yaptı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 
Antropoloji Laboratuvarı 
kullanıma hazır hale getirilirken 
Fizik Laboratuvarı da kısmen 
revize edilmiş oldu. Gerek 
akademik çalışmalara katkı 
sağlayacak olması dolayısıyla, 
gerek öğrencilerimize yönelik 
faaliyetlerin yürütüleceği aktif 
şekilde kullanılan bir ortam 
olarak tasarlanması nedeniyle 

Ahmet Ahlatcı Araştırma 
Laboratuvarları Üniversitemiz, 
şehrimiz ve bölgemiz için 
büyük bir kazanç olmuştur. 
Bu laboratuvarlar bünyesinde 
yapılacak çalışmalar ulusal 
ve evrensel literatüre önemli 
katkılar sağlayacak olup 
öğrencilerimiz derslerde 
öğrendikleri teorik bilgileri 
uygulamalı bir şekilde bu 
laboratuvarlarda pekiştirme 
imkânına erişeceklerdir.

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]
44    



[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]

45    



Turgut Özal İş Merkezi 
toplantı salonunda 
gerçekleşen protokol 

törenine Belediye Başkanı Zeki 
Gül, Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan 
Baykam ve proje sahibi öğretim 
elemanlarımız katıldı.

İmza töreninde konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, “Çorum Belediyesi ile 
Üniversitemiz arasında “Çorum 
İçin Bir Projem Var” başlığı 
altında bir protokol imzalayarak 
bir çalışma başlattık. Artık her 
ilde bir üniversite var ve bu 
üniversitelerin amaçlarından 
bir tanesi, hiç şüphesiz eğitim 
faaliyetlerini standart olarak 
yapması gerektiği kadar bizlerden 
istenen üniversitelerimizdeki 
beyin gücü, Ar-Ge’nin her 
üretime dönüştürülmesi ve 

bununla toplumun her anlamda 
toplumun ilerlemesine ve 
faydasına dönüştürülmesi ana 
amaçlarımızdan bir tanesi. 
Teknokentler, üniversite-
sanayi-sektör iş birliğinin ana 
unsurlarından bir tanesidir. Biz 
bu anlamda Üniversitemizin 
çalıştığı konulardan sadece teknik 
anlamda değil kültürel ve sosyal 
anlamda da belediyeye ve ilimize 
hizmet olarak dönebilecek olan 
çalışmalarımızı Belediyemizin iş 
birliği ile yapmayı önemsiyoruz” 
diyerek Çorum Belediyesinin 
klasik işlerin çok ötesine geçerek 
sosyal, kültürel ve sportif 
alanlar dahil olmak üzere ciddi 
gelişmeler sağladığını ifade etti.

Üniversitemizde 800 
civarında öğretim elemanı 
olduğunu belirterek öğretim 
elemanlarımızın Çorum için 
büyük bir fırsat olduğunu 

vurgulayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Alkan,  “Üniversitemizde 
800 öğretim elemanımız var. 
Bu rakam tüm kamu kurumları 
için büyük bir fırsat. Çorum’da 
800 tane danışmanımız var. 
Hitit Üniversitemizin artık 
potansiyelinin artık kullanılması 
gerekiyor” diye konuştu. 
Konuşmasının devamında 
“Kırmızı plakaların arkasında, 
konuşulmayan, ulaşılmayan 
üniversite hoca tipolojisinin 
artık halkın içinde olan ve 
halkın sorunları ile dertlenen ve 
bu derdi çözmek için uğraşan 
insanlar olmamız gerektiğini 
düşünüyorum. 7 yıldır biz bu 
anlayışla Hitit Üniversitesini bu 
hale getirdik. İnşallah kalan 1 
yılımız da aynı şekilde devam 
edecek ve bu anlayışın kurumsal 
olarak devam edeceğine 
inanıyorum” diyen Rektörümüz 

“Çorum İçin Bir Projem Var” 
Projesinin 4. Dönem İmza Töreni 
Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ile Çorum Belediyesi iş birliğinde yürütülen “Çorum İçin Bir Projem Var” 
programı kapsamında kabul edilen 9 yeni proje için imza töreni düzenlendi.
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Prof. Dr. Alkan, başta Çorum 
Belediye Başkanı Zeki 
Gül olmak üzere Çorum 
Belediyesine ve emeği geçen 
herkese teşekkür etti.
2014 yılında hayata 
geçirilen proje ile Çorum'un 
problemlerinin çözümü, 
sosyal kültürel hayatın 
geliştirilmesi, vatandaşların 
hayat standartlarının 
iyileştirilmesi ve benzeri 
amaçlarla Üniversitemiz ve 
Çorum Belediyesi arasında 
protokol imzaladıklarını 
belirten Çorum Belediye 
Başkanı Zeki Gül de “5393 
sayılı bir belediye kanunumuz 
var. Bu kanun belediyelerin 
görev ve sorumluluk 
alanlarını tanımlayan bir 
kanun.  Bu yasada belediyenin 
sorumluluk alanına giren 
konularda araştırma projeleri 
üretmek ve bu üretilen 
projeleri uygulamak gibi 
sorumluluklarımız var. Biz 
de Çorum Belediyesi olarak, 
yasaların izin verdiği konu ve 
alanlarda Üniversitemizle 4 yıl 
önce imzaladığımız protokolle 
birçok ortak çalışmaya imza 
attık” dedi.

Yapılan protokol çerçevesinde 
gerçekleştirilen projelere 
ilişkin bilgiler de veren 
Gül, bugüne kadar kabul 
edilen projelere 85 bin 267 
TL’lik destek sağladıklarını 
kaydederek “Bu yıl için ise 
Üniversitemizin fakülte 
ve bölümlerinden 14 
başvuru yapıldı.  İlgili 
ekiplerimiz, uzmanlarımız 
talep edilen projelerle ilgili 
değerlendirmelerini yaptılar ve 
9 projenin desteklenmesinin 
uygun olduğu kanaatine 
vardılar. Destekleyeceğimiz 
projeler daha çok kültür, 
edebiyat ve sosyal hizmetlerle 
alt yapı ve çevre sağlığıyla 
ilgili projeler. Biz desteklemeyi 
uygun bulduğumuz 9 proje 
için 121 bin 380 TL’lik bir mali 
destek sağlayacağız. Toplamda 
206 bin 647 TL “Çorum İçin 
Bir Projem Var” çalışmasına 
harcamış olacağız” şeklinde 
konuştu.

Protokol töreni, karşılıklı 
olarak imzaların atılmasıyla 
sona erdi.
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Üniversitemiz ile Alaca Belediye 
Başkanlığı arasında gerçekleştirilmesi 
planlanan projelere ilişkin iş birliği 

protokolü Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ve Alaca Belediye Başkanı Muhammet 
Esat Eyvaz tarafından imzalandı. Söz konusu 
protokol ile sosyal-kültürel hayatın geliştirilmesi, 
hemşerilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi 
ve benzeri konularda belediye ve üniversite iş 
birliğini sağlayarak belediyenin sorumluluk 
alanına giren sektör ve alanlarda sorunları 
ortaya koyacak, veri toplayacak, çözüm üretecek 
araştırma projeleri üretmek, lisansüstü çalışmalar 
yapmak ve uygulamaların gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır.

Projelere Hitit Üniversitesinde tam zamanlı 
çalışan tüm öğretim elemanları, bir öğretim 
elemanının gözetimi altında olmak şartı ile 
Hitit Üniversitesinin tüm öğrencileri (önlisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri) 
başvurabilecektir. Ayrıca başka bir kamu 
kurumunda, sivil toplum kuruluşlarında ya da 
özel sektörde çalışanlar da Alaca Avni Çelik 
MYO’nun tam zamanlı kadrosunda bulunan bir 
öğretim elemanı ile eş-yürütücü olmak şartıyla 
proje hazırlayabilecektir. 

Üniversitemiz İle Alaca Belediye Başkanlığı 
Arasında “Alaca’yı Düşünüyorum” Projelerine 
İlişkin Protokol İmzalandı
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Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulunda Doç. Dr. 
Kazım Köse başkanlığında Öğr. Gör. Burcu Daysal, 
Öğr. Gör. Hakan Demir, Öğr. Gör. Bünyamin Çiçek 
ve Öğr. Gör. Betül Ağaoğlu'ndan oluşan 5 kişilik bir 
komisyon oluşturulmuştur. Birçok proje üzerinde 
çalışan bu komisyon, sadece proje yapmakla 
yetinmemekte, proje kültürünü yerleştirmek için de 
önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede Alaca 
ve köylerinde bulunan tüm okulları ziyaret etmeye 
başlayan komisyon üyeleri özellikle öğretmenlerle 
toplantılar yapmakta, onlarla iş birliği yapmanın 
yollarını aramaktadır. Şu ana kadar onlarca okula 
ziyaretler gerçekleştiren komisyon, okullardan sonra 
diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
örgütleri ve özel sektörle de benzer toplantılar 
planlamaktadır.
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Yapılan ziyarette, 
Üniversitemiz 
bünyesinde yer alan 

ve bu sene öğrenci alımına 
başlanan Tıp Fakültemizde 
gerçekleştirilen çalışmalar, 
Veterinerlik Fakültesinin aktif 
hale getirilmesi, Üniversitemizin 
gerçekleştireceği muhtelif 
çalışma ve projelere yönelik 
istişarede bulunuldu. 

Çorum Milletvekili Ahmet 
Sami Ceylan ziyarette yaptığı 
konuşmasında, yapılan 
çalışmalar ve buna bağlı olarak 
meydana gelen gelişmeler 
sayesinde Çorum’un sağlıkta 
eşik atlayacağını düşündüğünü 
ifade ederek “Amacımız, 
Çorum’u sağlıkta cazibe merkezi 
yapmak ve bunu da adım adım 
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. 

Çorum Milletvekili Ceylan, 
Çorum’da sevk oranını en 
aşağıya çekmeyi hedeflediklerini 
belirterek “Sağlık Bakanlığı 
Hitit Üniversitesi Erol Olçok 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
ile Üniversitemiz arasındaki 
afiliasyon, Türkiye’de sorunsuz 
çalışan nadir örneklerden 
biridir. Tıp Fakültesinde 
öğrencilerimizin öğrenimlerine 
başlaması çok büyük bir gurur 

Rektörümüz AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan 
ve İl Başkanı Karadağ ile Genel Değerlendirme 
Toplantısı Yaptı

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi 
Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, AK Parti Merkez İlçe 
Başkanı Erhan Akar ve Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan genel bir değerlendirme 
toplantısı yaptı.
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ve mutluluk.  Şimdiye kadar 
hep beraber güzel işler yaptık ve 
çalışmalarımıza bundan sonra da 
devam edeceğiz. Çorum’un her 
türlü tıbbi ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yapılan bu çalışmalarda 
Üniversitemizin şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonrada 
yoğun bir şekilde çalışmalarını 
sürdüreceğine inanıyorum” diye 
konuştu.

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet 
Karadağ da konuşmasında 
beraber çalışmayla elde edilen 
başarılara dikkat çekerek 
“İlimizde sağlık alanında 
gelişmelere önem veriyoruz 
ve bu yönde eksikliklerimizi 
tamamlamak için bu alanda 
yoğunlaştık. Çünkü insan sağlığı 
çok önemli” diyerek sağlık 
alanında artı değer oluşturan 
önemli unsurların başında 
Üniversitemiz olduğu vurgusunda 
bulunarak şu açıklamalarda 
bulundu: “Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan Üniversitemize 
atandıktan sonra Üniversitemiz 
büyük bir aşama kaydetti.  
Üniversitemiz Tıp Fakültesinde 
ve diğer birçok alandaki sıkıntıyı 
aştı.  Erol Olçok Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ve Üniversite 
arasındaki afiliasyon Türkiye’de 
uygulanan en iyi örneklerdendir. 
Bizler çok şanslıyız ki Erol Olçok 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 
Üniversite arasındaki afiliasyon 
başta Rektörümüz ve Tıp Fakültesi 
akademisyenlerimizin yoğun 
gayretleri ile sağlanmıştır. Tıp 
Fakültesi öğretim elemanlarımız 
hem poliklinikte çoğu daha 
önce yapılamayan operasyonları 

yaparak hasta bakıyorlar hem 
de Tıp Fakültemizde derslere 
giriyorlar.  Bu güzel uyumu 
yakalamış olmak çok güzel”

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ise, kısa bir süre öncesine 
kadar Üniversitemizin sadece 
altyapı eksikliklerinden söz 
edilirken bugün gelinen noktada 
çok daha farklı konuların ele 
alındığını, ilimize, bölgemize ve 
hatta ülkemize yarar sağlayacak 
somut ve başarılı projelerin 
konuşuluyor olmasının çok 
önemli ve sevindirici olduğunu 
belirtti. “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Her İle Bir Üniversite” 
anlayışıyla kurulan üniversitelerin 
misyonlarından birinin de 
bulundukları şehre katma değer 
sağlamalarıydı” diye konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, bu kapsamda Çorum’da 
ve Üniversitemizde başarılı 
projelerin gerçekleştiriliyor 
olmasının mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca 
Prof. Dr. Alkan,  yıllardan beri 
Üniversitemizin genel anlamda 
fiziki altyapı sorununun oldukça 
kısa bir sürede çözümlendiğini 
belirterek “Çorum’a geldiğimiz 
günden bugüne kadar konunun 
uzmanları, ilgilileri ve karar 
vericileri olan başta Valimiz 
ve Milletvekillerimizle 
yaptığımız ortak iş birlikleriyle 
Üniversitemizin dünyadaki ilk 
2500 üniversite arasına girmesini 
sağladık. Bundan sonra da bu 
tür başarılı gelişmelerin devam 
edeceğine yürekten inanıyorum” 
diye konuştu. 
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Törene Çorum Valisi 
Necmeddin Kılıç, 
Rektörümüz Prof. Dr. 

Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Bilim 

ve Teknoloji Genel Müdürü 

İlknur İnam,  Çorum Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Çetin 

Başarahıncal, Kamu Üniversite 
Sanayi İşbirliği Çorum Temsilcisi 
Prof. Dr. İrfan Kurtbaş ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Sanayi Odaklı Lisansüstü 
Tez İş Birliği Protokolü ile 
Üniversitemiz bünyesindeki 
enstitülerde lisansüstü eğitim 

yapan öğrencilere kamu 
ve sanayinin ihtiyaçları 
doğrultusunda lisansüstü tez 
yaptırılması amacıyla Kamu 
Üniversite Sanayi İşbirliği 
(KÜSİ) kapsamında kurumlar 
arasındaki iş birliğinin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Üniversitemizde Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş 
Birliği Protokolü İmza Töreni Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası arasında Hitit Üniversitesi Bilimsel 
Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezinde (HÜBTUAM) Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez 
İş Birliği Protokolü imzalandı.

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]
52    



[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]

53    



Toplantıda, kurumsal 
değerlendirme ve kalite 
geliştirme çalışmalarının 

sonuçlarını içeren yıllık kurumsal 
değerlendirme raporunun 
hazırlanmasına yönelik süreç, 
hazırlanan takvim doğrultusunda 
başlatıldı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
Üniversitemizde devam 
eden kalite değerlendirme 
ve güvencesi çalışmalarının 
daha sistematik yürümesi için 
Kalite Koordinatörlüğünün 
oluşturulduğunu ifade ederek 
Kalite Komisyonu ile birlikte 
Üniversitemizin yıllık kurumsal 
İç değerlendirme raporunun 
hazırlanmasının yan ısıra, dış 
değerlendirme sürecini de 
tamamlamak için gereken bütün 
çalışmaları koordine edeceklerini 
belirtti. 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi 

Yönetmeliği gereği kurulmuş olan 
Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonu; 
eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç ve 
dış kalite güvencesi, akreditasyon 

süreçleri kapsamında tanımlanan 
görev, yetki ve sorumlulukları 
doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Üniversitemiz 
Kalite Komisyonu Üyeleri
Toplandı

Üniversitemiz birimlerinde kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile 
akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Kalite 
Komisyonu, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında toplandı. 
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Üniversitemiz öğretim elemanlarının özenli 
çalışmaları ile başarılı bir şekilde uygulanan 
program, gelen talepler ve yoğun ilgi nedeniyle 

2017 yılında 60 çocuğumuzun katılımlarıyla yinelenmiştir. 

HİTÜ Çocuk Üniversitesi Projesinin bu yıl TÜBİTAK 
tarafından desteklenmesiyle 11-13 yaş grubundaki 100 
öğrenciye daha düşük bir ücretle eğitim imkanı 
sağlanacaktır. Her bir grup için iki hafta olarak 
planlanan Çocuk Üniversitesine kayıtlar web 
sayfası üzerinden yapılacak, engelli çocuklar ile kız 
çocuklarına öncelik tanınacak ve öğrencilerin %10’u 
dar gelirli ailelerden seçilecektir.

Projenin temel amacı; ülkemizin geleceği ve mimarları 
olacak çocuklarımızın araştırma yapma kültürünü 
geliştirmek, bilimsel faaliyetler içinde bulunmasını 
sağlayarak, merak duygularını ortaya çıkartmak, 
eleştirel ve yapıcı düşünce sistemlerinin gelişimine 
katkıda bulunmaktır. Bu temel amaca ulaşmak için 
projenin özel amaçları ise şunlardır:

• Çocuklarımızı üniversite ortamı ile tanıştırmak,

• Çocuklarımızın,  kendi becerilerini tanıyarak, meslek 
seçimi yapmalarında önemli bir basamak oluşturmak,

• Gerçekleştirilen etkinliklerle bilim, sanat ve sporun 
yaşamın vazgeçilmez yapı taşları olduğunu ve 
ulaşılabilirliğini göstermek,

• Bilimsel faaliyetler eşliğinde çocuklarımızın 
soru sorma, sorun çözme, sorgulama, yargılama, 
sorumluluk alma yetilerini geliştirmek,

• Çocuklarımızın hem fiziksel hem de ruhsal olarak 
gelişimine katkıda bulunmaktır.

Haziran-Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesi 
planlanan Çocuk Üniversitesi kapsamındaki 
multidisipliner etkinlikler, Üniversitemiz yerleşkesindeki 
laboratuvar, atölye ve dersliklerde gerçekleştirilecek; teorik 
ve uygulamalı tüm eğitimlere öğrencilerin bire bir katılımı 
sağlanacaktır. 

HİTÜ Çocuk Üniversitesine TÜBİTAK’tan 
Proje Desteği
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan HİTÜ Çocuk Üniversitesi, TÜBİTAK 4004 Doğa 
Eğitimi ve Bilim Okulları Programları kapsamında desteklenen projeler arasında 
yer aldı. 2017-2018 Çağrı Döneminde 411 adet başvuru arasından seçilen Çocuk 
Üniversitesi Projesi, Üniversitemiz bünyesinde ilk olarak 2016 yılında yapılmıştır. 
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Üniversitemiz tarafından bu 
yıl üçüncüsü TÜBİTAK 4004 
Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 

Programları kapsamında düzenlenen 
HİTÜ Çocuk Üniversitesi 2018’in 
mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

Her geçen yıl içeriğinde yapılan farklılıklar 
ve görev alan çok sayıdaki öğretim 
elemanları ile geniş eğitim yelpazesine 
ulaşan HİTÜ Çocuk Üniversitesi 2018’de 
100 öğrenci düzenlenen mezuniyet 
töreninde diploma alarak kep atma 
heyecanını yaşadı.

Törene Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Mustafa 
Bıyık, Üniversitemiz öğretim elemanları, 
öğrencilerimizin velileri ve HİTÜ Çocuk 
Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Törende konuşma yapan İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
eğitimin 7’den 77’ye devam ettiğini 
ifade ederek Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile Üniversitemizin güçlü birlik ve 
beraberlik içerisinde Çorum için yoğun 

bir çalışma sürdürdüklerini belirtti. 
Üniversitemizin 3 yıl öncesinde HİTÜ 
Çocuk Üniversitesi’ni başlattığını söyleyen 
ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu güzel 
çalışmadan duydukları memnuniyeti de 
dile getiren Seyit Ali Büyük, etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ise ilimizde yapılan çalışmaların 
öğrenciler için gerçekleştirildiğini ifade 
ederek “Bunların farklı düzeylere inmesi, 
üniversite düzeyindeki öğrencilerin 

HİTÜ Çocuk Üniversitesi 2018 Mezuniyet Töreni 
Gerçekleştirildi
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dışında ilkokul sonrası çocuklara kadar 
ulaşması gerçekten gurur verici” dedi. 

“Hitit Üniversitesi’nin kampüsüyle, 
binasıyla değil, özellikle bulunduğu ilde 
her düzeyde her kesime hizmet vermesi 
anlayışıyla hareket ettik. Gerçekten 
bunların çok farklı şekilde sizlere 
yansımaları var ama Çocuk Üniversitesi 
beni en çok heyecanlandıran proje oldu” 
diyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
dünyadaki en önemli gücün yetişmiş 
insan gücü olduğuna dikkat çekerek “Sizin 
yetişmiş insan gücünüz yoksa dünya da 
söz sahibi olma şansınız yok. Eğer dünyada 
söz sahibi olmak istiyorsak gençlerimizi, 
geleceğinizi çok iyi inşa etmeniz gerekiyor. 
Aksi takdirde yer altı kaynaklarının ya da 
bulunduğunuz coğrafyanız güzel olması 
sizi özel kılmıyor. Tek yapmanız gereken 
insan gücünü çok iyi yetiştirmeniz ve 

geleceği buna göre şekillendirmeniz” dedi. 
Gelişmiş ülkelerin eğitim anlayışı ile ilgili 
bilgiler veren Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde şuanda 
eğitim gören öğrencilerin %65’i’nin hiç 
bilmedikleri mesleklerde çalışacaklarını 
ifade ederek “Eğer biz bu geleceği doğru 
tahmin edemez ve gençlerimizi iyi 
yetiştiremezsek çok ciddi şekilde zarar 
uğrarız. Biz Hitit Üniversitesi olarak sadece 
yükseköğretimi değil ilimizde bulunan 
her türlü eğitim faaliyetini kendimize 
dert edindik. Bu anlamda da Çocuk 
Üniversitesi’nin üçüncüsünü bu sene 
hayata geçirdik” dedi.

“Artık Hitit Üniversitesi, adı Antarktika, 
uluslararası projelerle anılan ve dünyanın 
saygın bir eğitim kurumuna dönüşmüş 
durumda” diyen Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, Üniversitemizin bu kapsamdaki 

bir sonraki projesinin “Anne Üniversitesi” 
olduğunu belirterek “Hitit Üniversitesi’nin 
mezun etmeyeceği hiç kimse kalmayacak” 
dedi. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
konuşmasının sonunda HİTÜ Çocuk 
Üniversitesinin düzenlenmesinde 
emeği geçen tüm öğretim elemanlarına 
ve personele teşekkür ederek mezun 
öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik etti. 

Konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan tarafından HİTÜ 
Çocuk Üniversitesi'nin gerçekleştirilmesine 
katkı sağlayan akademik ve idari 
personelimize teşekkür belgelerinin 
verilmesinin ardından HİTÜ Çocuk 
Üniversiteli öğrencilerimiz diplomalarını 
alarak kep attılar.

Tören, öğrenciler tarafından yapılan 
eserlerin yer aldığı serginin gezilmesinin 
ardından sona erdi.
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Üniversitemiz ile Sağlık 
Bakanlığı arasında 
yapılan ve Türkiye’ye 

örnek olan afiliasyon sonucunda 
gerçekleştirdiği başarılı tedavi 
yöntemleriyle ilimize, bölgemize 
ve ülkemize önemli katkılar 
sağlayan T.C. Sağlık Bakanlığı 
Hitit Üniversitesi Çorum Erol 
Olçok Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, komşu ülkelerden 
gelen misafirlerimize de hiçbir 
ayrım gözetmeksizin hizmet 
vererek sağlıklarına kavuşma 
noktasında başarılı operasyonalar 
gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Kuzey Irak’ın Erbil 
şehrinden göç ederek yaklaşık 6 ay 
önce Çorum’da yaşamaya başlayan 

7 yaşındaki hastada tespit edilen; 
tıp alanında Skolyoz olarak, halk 
arasında ise bel eğriliği olarak 
bilinen rahatsızlık Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji 
Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Murat Çalbıyık ve ekibi 
tarafından yapılan operasyon 
neticesinde hastanın bel eğriliği 
başarı ile düzeltilmiştir.

Gerçekleştirilen ameliyata ilişkin 
açıklamalarda bulunan Yrd. 
Doç. Dr. Murat Çalbıyık, yapılan 
operasyonda magnetic rod olarak 
bilinen ve Amerika’da 2014 yılında 
uygulamaya başlanan bir yöntemin 
kullanıldığını belirtti. Önceki 
yöntemde hastadaki eğriliğin 

büyüme tamamlanıncaya kadar 
hızla arttığını ve düzeltmek için 
hastanın ergenlik dönemine 
kadar her 6 ayda bir ameliyat 
olması gerektiğini ifade eden 
Yrd. Doç. Dr. Çalbıyık, hastanın 
boy uzaması engellenmeden 
çubuklardan uzatma yapıldığını 
ve nihai ameliyatın ise ergenlik 
döneminde gerçekleştirildiğini 
söyleyerek hastanın büyüme yaşı 
tamamlanıncaya kadar 6-7 defa 
ameliyat yapılması gerektiğini 
vurguladı. Kullanılan yeni 
yöntemin artılarından da bahseden 
Yrd. Doç. Dr. Çalbıyık, “Konulan 
magnetic uzatma çubukları ile 
hasta 4-6 ayda bir herhangi bir 
narkoz almadan ve yara açılmadan 

TIP FAKÜLTEMİZ SADECE ÇORUM’A DEĞİL 
TÜM İNSANLIĞA HİZMET VERİYOR

Tıp Fakültemiz, dünyada belirli merkezlerde ancak tecrübeli hekimler tarafından 
yapılabilmekte olan önemli operasyonlara imza atıyor ve sadece Çorum’a değil tüm 
insanlığa hizmet vermeye devam ediyor.
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15 dakikalık seanslarla vücut 
dışındaki magnetic aletler 
ile vücut içindeki çubuklar 
uzatılmakta ve nihai ameliyat 
11-12 yaşlarında hastanın 
ergenliğe ulaştığında yapılarak 
2 seans ameliyat ile bu eğrilik 
düzeltilmektedir” ifadelerini 
kullandı.

Hastanın eğriliğinin yaklaşık 
olarak 86 derece ve tıp 
literatüründe erken başlayan 
sebebi belli olmayan bel 
eğriliği olarak tanımlandığını 
söyleyen Yrd. Doç. Dr. Çalbıyık, 
eğriliğin bu oranda yüksek 
olmasının hastanın vücut 
dengesini bozduğunu, ağırlık 
merkezini değiştirdiğini ve 
hastanın akciğer kapasitesini 
de etkileyerek solunum 
yetmezliklerine sebebiyet 
verdiğini belirterek “Bu 
yaştaki küçük çocuklarda bu 
ameliyatın gerçekleştirilmesi 
omurganın hem küçük olması 
hem de eğriliğinden dolayı 

vida yerleştirmek son derece 
zor ve tecrübe gerektiren 
bir operasyondur. Çünkü 
yapılacak bir hata hastanın felç 
olma tehlikesi ile karşı karşıya 
kalınmakta geri dönüşümsüz 
sonuçlar olmaktadır” dedi.

Çorum Milletvekili Ceylan ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’dan 
Geçmiş Olsun Ziyareti

Gerçekleştirilen başarılı 
operasyon sonrası AK Parti 
Çorum Milletvekili ve TBMM 
Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Komisyonu Üyesi Ahmet Sami 
Ceylan ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, İl Sağlık 
Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, 
Hastane Yöneticisi Doç. Dr. 
Çağatay Evrim Afşarlar ve Yrd. 
Doç. Dr. Murat Çalbıyık ile 
birlikte sağlığına kavuşan minik 
hastayı ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerini ilettiler. 
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Sağ böbreğinde yaklaşık 20 
cm’lik tümör tanısı konulan 
ve daha önce özel ve çevre 

illerdeki büyük merkezlere 
başvuran hastada bulunan 
kitle, Tıp Fakültesi Cerrahi 
Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 
Doç. Dr. Murat Baykam, Yrd. 
Doç. Dr. Musa Ekici, Yrd. Doç. 
Dr. Aykut Buğra Şentürk, Yrd. 
Doç. Dr. Cemil Aydın ve Asistan 

Dr. Mustafa Serdar Çağlayan’dan 
oluşan bir ekip tarafından başarılı 
bir operasyon ile çıkarıldı. 

Yapılan operasyona ilişkin bilgiler 
veren Doç. Dr. Murat Baykam, 
ameliyatın hastanemizde başarılı 
bir şekilde gerçekleştirildiğini 
ifade etti. Ameliyat sırasında 
hiçbir organın zarar görmediğini 
vurgulayan Doç. Dr. Baykam, 
hastanın sağ böbreğinin 
korunduğunu ve alınmadığının 

altını çizerek ameliyat sonrası 
6’ncı günde hastanın şifa ile 
taburcu edildiğini söyledi.

Genel Cerrahi Kliniğinde 
Laparoskopik Kolon 
Rezeksiyonu Uygulandı

Kolonoskopi incelemesi 
sonucunda sigmoid kolon (Kalın 
Bağırsak) son kısmında kitle 
lezyonu tespit edilen hastaya Tıp 
Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 

Üroloji Kliniğinde 20 cm’lik 
Dev Kitle Çıkarıldı

Tıp Fakültemiz, dünyada belirli merkezlerde tecrübeli hekimler tarafından yapılabilmekte 
olan önemli operasyonlara imza atıyor ve sadece Çorum’a değil tüm insanlığa hizmet 
vermeye devam ediyor.
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Bölümü Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 
Settar Bostanoğlu ve Yrd. Doç. 
Dr. Murat Kendirici ile Op. Dr. 
Murathan Erkent’den oluşan genel 
cerrahi ekibince Çorum’da ilk 
kez uygulanan bir operasyonla 
laparoskopik (kapalı yöntemle) 
kolon rezeksiyonu uygulandı.

Yapılan operasyona ilişkin Prof. Dr. 
Settar Bostanoğlu ve Yrd. Doç. Dr. 
Murat Kendirci şunları kaydetti: 
“Laparoskopik yöntemle uygulanan 
bu ameliyat sonrası hastamız 2’nci 
gün beslenmeye başlamış ve 5’inci 
gün taburculuk aşamasına gelmiştir. 
Tüm hastalıkla olduğu gibi erken 
teşhis, erken ve uygun tedavi en 
önemli konudur. Bu bağlamda 
gerekli taramalar ve tetkikler 
hastanemiz bünyesinde yapılmakta 
ve ilgili tedaviler hususunda 
hastalarımıza azami özen 

gösterilmektedir. Laparoskopik 
yöntemle ameliyat edilen hastaların 
daha az ağrıları olmakta, hastanede 
yatış süreleri ve işe dönüş süreleri 
daha kısa olmaktadır. Daha az kesi 
ile gerçekleştirilen bu ameliyatlar 
sonrası hastaların kozmetik 
kaygıları daha az olmaktadır. 
İleri teknoloji gerektiren 
laparoskopik yöntemle cerrahi 
tedavi Üniversitemiz bünyesinde 
diğer kanser cerrahileri ile birlikte 
güvenle ve başarılı bir şekilde 
yapılmaktadır”

Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan’dan Geçmiş Olsun 
Ziyareti 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, hastanemizde yapılan 
başarılı operasyonlarla sağlığına 
kavuşan hastaları ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tıp Fakültesindeki öğretim 
elemanlarımız, alanında uzman 
hekimlerimiz ve sağlık ekibinin 
olağanüstü gayretleri sonucunda 
hastanemizin çok önemli 
başarılara imza attığını ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu ve 
benzeri operasyonların Çorum’da 
yapılıyor olmasından dolayı büyük 
bir gurur ve mutluluk duyduğunu 
belirterek Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mete Dolapçı’ya, Hastane 
Yöneticisi Doç. Dr. Çağatay Evrim 
Avşarlar’a, Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Settar 
Bostanoğlu’na, Üroloji Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet 
Murat Baykam’a, ameliyatları 
gerçekleştiren öğretim üyelerimize, 
uzman doktorlarımıza ve tüm 
hastane çalışanlarına teşekkür etti. 
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan ve Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. 

Nurcan Baykam’ın yaptığı hasta 
ziyaretinde, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mete Dolapçı, Hastane 
Yöneticisi Doç. Dr. Çağatay 
Evrim Afşarlar  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 istikrarlı bir 
şekilde 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 Cerrahi 
Tıp Bilimleri Öğretim Elemanları 
Prof. Dr. Settar Bostanoğlu ve 
Yrd. Doç. Dr. Murat Kendirci 
şunları kaydetti: “45 yaşındaki 
hastamız, son birkaç aydır 
ortaya çıkan kilo kaybı, yutma 
güçlüğü ve yemek yerken takılma 
hissi şikayetleri ile hastanemize 

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri ve 
İTP (İmmun Trombositopenik  Purpura) 
Ameliyatları Başarıyla Yapıldı
Bu kapsamda sadece şehrimizde değil, çevre illerden gelen hastalara da hizmet veren 
T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, 
Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri ve İTP (İmmun Trombositopenik  Purpura) 
Ameliyatları başarıyla yapılarak hastalarımız sağlığına tekrar kavuştu. 
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başvurdu. Yapılan tetkiklerinde 
yemek borusunun orta kısmında 
tıkayıcı özellikte yaklaşık 5 cm 
çapında tümöral kitle saptandı. 
Hasta, Üniversitemiz Hastanesi 
Genel Cerrahi servisine yatırılarak 
Prof. Dr. Settar Bostanoğlu, Yrd. 
Doç. Dr. Murat Kendirci ve Op. 
Dr. Ramazan Topçu’dan oluşan 
genel cerrahi ekibince başarılı bir 
operasyon uygulandı. Yaklaşık 
5 saat süren ameliyatla sırasıyla 
göğüs kafesi, karın ve boyun 
bölgesinde çalışılarak hastalıklı 
yemek borusu tamamen çıkartıldı, 
midesi tüp şeklinde hazırlanıp 
boyuna çekilerek yeni bir yemek 
borusu oluşturuldu, sindirim 
sisteminin devamlılığı sağlandı. 
Ameliyat sonrası birkaç gün yoğun 
bakım ünitesinde takip edilen 
hastamız yatağına alındı, ağızdan 
beslenmeye başlandı” 

Diğer ameliyat hakkında da 
bilgi verilerek şu açıklamalarda 
bulunuldu: “Hastamız 67 yaşında, 
vücudunun değişik bölgelerinde 
olan morarma şikayetiyle 
Hematoloji bölümüne başvurmuş 
ve yapılan tetkiklerde kan 

değerlerinde kanın pıhtılaşmasını 
sağlayan trombosit olarak 
adlandırılan kan hücrelerinde 
düşüklük saptanmış, dalağa ait 
bir hastalık olan İTP (İmmun 
Trombositopenik  Purpura) 
tanısı  konulmuştur. Kortizon 
da içeren çoklu ilaç  tedavisi 
uygulanmış ancak ilaç tedavisine 
cevap vermediği için hasta 
tarafımıza dalağının cerrahi olarak 
alınması için yönlendirilmiştir. 
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Genel Cerrahi 
servisine yatırılarak ameliyata 
hazırlanan hastamıza Prof. Dr. 
Settar Bostanoğlu, Yrd. Doç. 
Dr. Murat Kendirici ve Op. Dr. 
Murathan Erkent’den  oluşan genel 
cerrahi  ekibince  Laparoskopik  
Splenektomi  ameliyatı yani kapalı 
yöntemle dalağının alınması 
ameliyatı uygulandı. Yaklaşık 
2 saat süren ameliyat sonrası 
takiplerinde kanın pıhtılaşmasını 
sağlayan trombosit  değerlerinde 
yükselme  olduğu normal 
insanlardaki seviyelere geldiği 
saptandı, kortizon ve diğer ilaç 
tedavileri kesildi”

Söz konusu ameliyatların 
belirtileri ise şu şekilde açıklandı: 
“Özofagus (Yemek Borusu) kanseri 
ileri dönemlerde belirti veren 
bir hastalıktır. En sık rastlanan 
klinik belirtiler; kilo kaybı, yutma 
güçlüğü ve yemek yerken takılma 
hissidir. Tedavisi erken tanı 
koyulan hastalarda cerrahi olarak 
yemek borusunun çıkarılmasıdır. 
Tanı ve tedavi aşamaları birçok 
uzmanlık alanının iş birliği 
içinde çalışmasını gerektirir. 
Üniversitemiz bünyesinde 
diğer kanser tiplerinin tedavisi 
ile birlikte özofagus kanseri 
ameliyatları da güvenle ve 
başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 
Laparoskopik (kapalı) yöntemle, 
hastanın karın bölgesinde 3 
veya 4 adet yaklaşık 1 cm’lik 
cilt kesileri gerçekleştirilerek 
ameliyatlar tamamlanır. Bu 
yöntem uygulanan hastaların 
ameliyat sonraları ağrıları daha 
az olur, iyileşme ve ameliyat 
sonrası normal hayatlarına dönme 
süreleri çok daha rahat ve hızlıdır. 
Geç dönemde ortaya çıkabilecek 
ameliyat yeri fıtıkları olasılığı da 
ortadan kalkar”.
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diyerek ilimizde uygun altyapı 
ile etkin şekilde faaliyet 
gösteren meslek hastalıkları 
polikliniğinin Çorum ve 
çevresindeki geniş bölgede, 
çalışan sağlığı ile ilgili süreçleri 
yürüteceğini ve büyük illere 
yapılacak hasta sevklerinin 

önüne geçilmesini sağlayacağını 
belirtti.

Üniversitemiz bünyesinde 
kurulmuş olan Meslek 
Hastalıkları Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin 
hastanede faaliyet gösteren 
birimi olan Meslek Hastalıkları 

Polikliniğinde hasta tanı, 

tedavi ve takip hizmetleri aktif 

şekilde sunulmaya başlanmış 

olup Çorum ili ve bölgesinde 

halk sağlığı ve işçi sağlığı 

konusunda önemli bir eksiklik 

giderilmiştir.
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Bu çerçevede 
Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin 

Alkan, Meslek Hastalıkları 
Polikliniğini ziyaret ederek 
Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri Bölümü Göğüs 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
öğretim üyesi ve Meslek 
Hastalıkları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Sertaç 
Arslan’dan sunulan hizmetlere 
ilişkin bilgiler aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mete 
Dolapçı, İl Sağlık Müdürü 
Op. Dr. Ömer Sobacı, Hastane 
Yöneticisi Doç. Dr. Çağatay 
Evrim Afşarlar, Dahili Tıp 
Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Meral Gülhan da yer aldı. 

Yapılan çalışmalara ilişkin 
bilgiler aktaran Yrd. Doç. Dr. 
Sertaç Arslan, “Bölge ve çevre 

illerden meslek hastalıkları 
ile ilgili şüpheli tüm vakalar 
öncelikle Ankara Meslek 
Hastalıkları Hastanesi olmak 
üzere, üç büyük ildeki meslek 
hastalıkları hastanelerine 
sevk edilmektedir. Bunun 
sonucunda hem hastalar 
bilmedikleri, kalacak yerleri 
olmayan büyük bir ilde 
mağdur olmakta, hem de 
geçen süreçte iş gücü kaybı 
ortaya çıkarak ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır” 

Hastanemizde Meslek Hastalıkları 
Polikliniği Açıldı
Gerekli altyapı, eğitim ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasını takiben Meslek 
Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin bir faaliyeti olarak Çorum İl Sağlık 
Müdürlüğünün de katkılarıyla Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, multidisipliner yaklaşımla faaliyet gösteren Meslek 
Hastalıkları Polikliniği açıldı.
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Ziyaret kapsamında, Diyabetik 
Ayak Servisimiz ve sağlıkta 
yaşanan dönüşüm hakkında 

konuşan AK Parti Milletvekili 
Ahmet Sami Ceylan, Türkiye’deki 
dördüncü Diyabetik Ayak 
Merkezinin hastanemizde hizmet 
vermeye başladığını dile getirerek 
çevre illerden de vatandaşların 
Çorum’a geldiğini belirtti ve ekledi: 
“Samsun’dan, Kastamonu’dan, 
Yozgat’tan, Çankırı’dan, Kırşehir’den 
hastalarımız var. Artık Çorum hasta 
tedavisi için tercih edilebilecek bir 
kent haline geldi”

Diyabetik Ayak Merkezinin 
kurulma aşamasının çok zor 
olduğunu vurgulayan Milletvekili 

Ceylan, “Sadece Diyabetik Ayak 
Merkezini açıyoruz, 28 yataklı 
servis de açtık demekle olmuyor. 
Bunu açmak için güçlü bir genel 
cerrahinin, güçlü bir endokrin 
servisinin, güçlü bir ortopedi ve 
güçlü bir enfeksiyon hastalıkları 
servisinin olması lazım. Ayrıca 
güçlü bir hekim kadromuzun 
olması da gerekiyor” diye konuştu. 
Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da 
yapılan sağlık yatırımlarına da 
dikkat çekerek, “Çorum’un sevk 
veren değil, sevkin minimize 
edildiği, sevk alan bir il olmasını 
istiyoruz” dedi. Milletvekili Ceylan, 
hastane bünyesinde bulunan 
Diyabetik Ayak Merkezi ve 

Çorum’da sağlık alanında yapılan 
yatırımlarla ilgili bilgiler de verdi. 
Ceylan, “Türkiye’de 15 yılda sağlık 
reformuna imza attık. Çorum’da bu 
dönüşümden Türkiye ortalamasının 
üzerinde bir dönüşümle sağlık 
hizmetine kavuşturduk. Çorum’u 
sağlık alanında bir numara 
yapacağız. Artık sevk veren değil, 
sevkin minimize edildiği, sevk 
alan bir il olmasını istiyoruz. 
Güney Kampüsümüz hastanenin 
karşısına yapılacak. Orada bir 
Sağlık Kampüsü oluşturacağız. 
Bununda tüm master planları bitti 
ve yakın bir zamanda da ihale 
aşamasına geçeceğiz. Çorum’u 
sağlıkta cazibe merkezi yapacağız” 

Diyabetik Ayak Servisi Başarılı 
Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi 
Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Halil 
İbrahim Kaya ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok 
Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.
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diye konuştu. Ahmet Sami Ceylan 
konuşmasında son olarak şunları 
söyledi: “Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan’ın Üniversitemizi 
aktif hale getirmesi, Tıp Fakültesi ve 
Hastanemizin ortak çalışması ve Tıp 
Fakültesi öğrencilerinin Çorum’da 
öğrenimlerine başlaması gibi güzel 
çalışmaları hayata geçirmesi çok 
büyük bir mutluluk. Kendisine 
çalışmalarından ve gayretinden 
dolayı çok teşekkür ediyorum”

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet 
Karadağ ise geçmiş zamanlarda 
sağlık alanında yaşanan zorluklara 
dikkat çekti.  Karadağ, “Türk 
toplumu karne derdinden 
kurtuldu. O günler geride kaldı. 
Artık herkesin birer doktoru var. 
Ambulans çağırmak için yalvarma 
dönemi bitti. Artık havayoluyla 
acil olan hastalar hastaneye sevk 
ediliyor. Bıçak parası denen 
illetten de milletimiz kurtuldu. 
Hastalarımız eski hastanelerimizde 
sağlıksız bir ortamda yataklı 
tedavi görüyorlardı. Hasta olanlar 
belki de biraz daha hastalanarak 
taburcu edilebiliyordu”  ifadelerini 
kullandı. Av. Karadağ, “Diğer 
taraftan hastanelerimizde koğuş 
tipi bir sistem vardı. En küçük 
odalar 8 kişiden oluşurdu ve birer 
de refakatçi olurdu. Hastalar 16 
kişilik sağlıksız bir ortamda yataklı 
tedavi görmek zorunda kalıyorlardı. 
Bugün baktığımızda 800 yataklı 
hastanemizde 327 özel odamız var.  
Hastanemizin şartları hem çok iyi 
hem çok konforlu” diye konuştu. 
Öte yandan ilçelere yapılan sağlık 
hizmetleriyle ilgili bilgiler de veren 

İl Başkanı Karadağ, İskilip Devlet 
Hastanesinin teslim alındığını 
ve yakın zamanda açılışının 
yapılacağını bildirdi.

Karadağ, konuşmasında şöyle dedi: 
“Kargı’ya ve Osmancık’a Devlet 
Hastaneleri yapıldı. İskilip Devlet 
Hastanesi teslim alındı. Sağlık 
Müdürlüğümüz incelemelerini 
yapıyor. Önümüzdeki günlerde 
açılışını yapacağız.  Bayat’ta 
yeni bir hastanenin yapımıyla 
ilgili ihale süreci bitti, hastaneyi 
yapmaya başlayacağız. Sungurlu 
Devlet Hastanemizi de yaptık. 
Sadece Çorum merkezde değil, 
tüm ilçelerimizde hastanelerimizi 
yeniliyoruz. Laçin’de ormanın 
içinde güzel bir rehabilitasyon 
merkezi olması hususunda 
yöreden gelen talepleri dikkate 
aldık ve vatandaşlarımızın 
ihtiyacına göre gerekli konfor 
sağlandı. Sağlık Bakanlığımız 
onay verdi. Rehabilitasyon 
merkezimiz açıldı. Toplumumuz 
neye ihtiyaç duyuyorsa onu 
gidermeye çalışıyoruz” AK Parti 
İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ 
son olarak konuşmasında “Başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
Başbakanımıza, Milletvekillerimize, 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan’a, akademisyenlerimize, ve 
yöneticilerimize sonsuz teşekkür 
ediyor saygılarımı sunuyorum” 
dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ise “Çorum’da böyle güzel 
hizmetlerin gerçekleştiriliyor 
olmasının mutluluğunu 

yaşadıklarını ve Üniversitelerin 
üzerine düşen, bulunduğu ile katma 
değer sağlaması misyonunu haklı 
bir şekilde taşımak için gereken 
çabayı sarf ettiklerini ve görevinin 
sonuna kadar bu hizmetleri en iyi 
şekilde icra edeceklerini söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan,  
yıllardan beri Üniversitemizin 
genel anlamda fiziki altyapı 
sorununun oldukça kısa bir sürede 
çözümlendiğini belirtti ve ekledi: 
“Çorum’a geldiğimizden bugüne 
kadar konunun uzmanları, ilgilileri 
ve karar vericileri olan başta 
Valimiz ve Milletvekillerimizle 
ortaya koyduğumuz hızlı ve 
operatif çözümler sayesinde Hitit 
Üniversitesinin dünyadaki ilk 
2500 üniversite arasına girmesini 
sağladık. İnşallah bu gelişmeler 
bundan sonra da devam edecek” 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, “Başından beri her 
zaman yanımızda olan Valimize, 
Milletvekilimiz Ahmet Sami 
Ceylan’a ve AK Parti İl Başkanı Av. 
Mehmet Karadağ’a, tüm Çorum 
Milletvekillerimize ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum. 
Hep birlikte yakalamış olduğumuz 
sinerji sonucunda somut adımlar 
attık ve bundan sonrasında da 
inşallah el ele ve omuz omuza 
ortak akılla büyük hedefler 
gerçekleştireceğimize inanıyorum” 
diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Diyabetik 
Ayak Merkezinde tedavi gören 
hastalar ziyaret edildi.
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Kanser Haftası 
etkinlikleri çerçevesinde 
Üniversitemiz 

Tıp Fakültesi ve İl Sağlık 
Müdürlüğü iş birliğinde “Sık 
Görülen Kanserlerde Bilinmesi 
Gerekenler” konulu panel 
düzenlendi. 

Düzenlenen programa 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, İl 
Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer 
Sobacı, T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit 
Üniversitesi Çorum Erol Olçok 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Çağatay 
Evrim Afşarlar, Tıp Fakültesi 

öğretim elemanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mete Dolapçı, Tıp 
Fakültesi olarak hızlı bir ilerleme 
kaydettiklerini ifade ederek sağlık 
konusunda önemli bir hizmet 
verdiklerine inandığını vurguladı. 
Prof. Dr. Dolapçı, yılda 500’ün 
üzerinde büyük onkoloji ameliyatı 
gerçekleştirildiğini ve önemli 
başarılara imza atıldığına dikkat 
çekerek Çorum’un ihtiyacı olduğu 
için PET/CT istiyoruz” dedi.

Panelin ilk konuşmacısı 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Kaan Helvacı, 
“Dünyada ve Ülkemizde Kanser” 
konulu sunum gerçekleştirdi. Dr. 

Öğr. Üyesi Helvacı konuşmasında 
araştırmalara bakıldığında 
erkeklerde en çok prostat 
kadınlarda ise meme kanserinin 
çoğunlukla görüldüğünü ifade 
ederek kanserin nasıl geliştiğine 
ilişkin bilgiler verdi.

Panelin ikinci konuşmacısı Tıp 
Fakültemiz öğretim üyesi Prof. 
Dr. Meral Gülhan da “Akciğer 
Kanserinde Güncel Durum” 
konulu sunumunda akciğer 
kanserinin önemine değinerek 
yılda 1.6 milyon kişinin akciğer 
kanseri olduğunu ve 1.4 milyon 
kişinin de akciğer kanserinden 
hayatını kaybettiğini vurguladı. 
Prof. Dr. Gülhan, ülkemizde 
de yılda 30 bin kişinin akciğer 

Sık Görülen 
Kanserlerde Bilinmesi 
Gerekenler Konulu 
Panel Düzenlendi
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kanseri olduğunu açıkladı.

Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Betül Bozkurt ise “Meme 
Kanserinde Erken Tanının Önemi” 
başlıklı sunum gerçekleştirdi. Prof. 
Dr. Bozkurt, meme kanserinin tanı 
ve tedavi süreci hakkında detaylı 
bilgi vererek “Meme kanserinde en 
etkili yol erken tanı ve tedavidir” 
dedi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Murat Baykam da 
“Erkeklerde Prostat ve Mesane 

Kanseri Bir Kader midir?” konulu 
sunum yaparak mesane kanserinin 
tüm kanserler içinde 5. sırada yer 
aldığını belirtti. Doç. Dr. Murat 
Baykam, prostat kanserinin 
ise en sık 60-70 yaş aralığında 
görüldüğünü ifade ederek “Eğer 
babanızda prostat kanseri varsa 
ilk kontrolünüzü 40 yaşında 
yaptırmalısınız” dedi.

Panelin son konuşmacısı Doç. 
Dr. Barış Yılmaz ise “Kanser 
Gelişiminde Beslenmenin Önemli” 

başlıklı sunumunda kanser riskinin 
arttırıcı ve azaltıcı faktörlerden 
bahsederek dünyadaki kanserin 
%70 oranında beslenme ve diyet ile 
alakalı olduğunu belirtti. Kanseri 
ile ilişkili vitamin ve mineraller 
hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. 
Yılmaz, “Doğru besin seçimi kanser 
riskini azaltır” diyerek konuşmasını 
tamamladı.
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Gerçekleştirilen programa 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, Tıp 
Fakültesi öğretim elemanları ve 
öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, 
düzenlenen etkinliğin Tıp Fakültesindeki 
ilk “14 Mart Tıp Bayramı” programı 
olduğuna dikkat çekerek 14 Mart Tıp 

Üniversitemizde 
14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Üniversitemizde 14 Mart Tıp Bayramı, Tıp Fakültemiz tarafından düzenlenen bir 
etkinlik çerçevesinde kutlandı. Program kapsamında ilimizin sağlık alanındaki yaşayan 
değerlerinden Doktor Rıfat Patır, Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
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Bayramının tarihi ile ilgili bilgiler 
verdi. Tıp Bayramının yerli ve milli 
bir gün olduğunun altını çizen Prof. 
Dr. Dolapçı, bu günlerin genellikle 
hekimlerin şikayetlerini anlattığı 
ve problemlerini dile getirdiği 
günler haline geldiğini söyleyerek 
“Hekimler bunları her zaman dile 
getirmeli, sadece 14 Mart tarihinde 
değil. 14 Mart’ın önemi, hekimlerin 
işgale karşı direnişini gösterdikleri, 
milli birlik ve beraberlik içinde 
oldukları bir gün olması. Bizlerde bu 
günü bu amaçla, kutlamalıyız” dedi.

Mesleklerle ilgili anketlerin 
yapıldığını ifade eden Prof. 
Dr. Dolapçı, yapılan anketler 
sonucunda tüm zorluklara rağmen 
hekimliğin en çok güven duyulan 
meslek grupları içerisinde yer 
aldığını vurgulayarak “Sizlerde 
umarım bundan 5 sene sonra yeni 
mezunlar olarak bu hekim ordusuna 
katılacaksınız ve güzel çalışmalar 
yapacaksınız. Buna inanıyorum. 
Hepinizin 14 Mart Tıp Bayramını 
kutluyorum” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan da “Gerçekten çok şanslı 
insanlarsınız. İnsanoğlunun 
hayatına dokunan bir mesleğe sahip 
olacaksınız. Yaşayan herkesin sizlere 
bir şekilde ihtiyacı var. Sorumluğu 
ve icrası ağır. Büyük zorluklar ve 
güçlükler sizleri bekliyor. Çok 
şanslısınız ki insana dokunmak 
gibi unutulmaz çalışmalara imza 
atacak bir mesleğin mensubusunuz. 
Sizlerin yetişmesinde emeği geçen 
herkese tebrik ediyorum” diyerek 
Tıp Fakültesinin önemine dikkat 
çekti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan 
konuşmasının devamında “2012 
yılından bu yana kalite unsurunu 
dikkate alarak şuan da hiçbir eksiği 
olmayan, temel bilimleri de çok 
güzel bir şekilde verebilen bir hekim 
ordusu yetiştiren bir fakülteye 
dönüştük” diyerek tüm hekimlerin 

14 Mart Tıp Bayramını kutladı.  

Yapılan konuşmalardan sonra Tıp 
Fakültemiz öğretim üyesi Prof. 
Dr. Hasan Basri Çakmak, günün 
anlam ve önemine ilişkin bir sunum 
yaparak “14 Mart ve Tıp Tarihi” ile 
ilgili bilgiler verdi.

Programın sonunda Dr. Rıfat Patır, 
tüm katılımcıları selamlayarak 
öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 

Öğrencilik ve meslek hayatından 
kesitlerle konuşmasını sürdüren 
Dr. Patır, öğrencilere seslenerek “iyi 
bir doktor olmak istiyorsanız çok 
çalışmalısınız. Hastanızı her zaman 
güler yüzle karşılayın. Hastanızın 
derdini tamamen dinleyin, sözünü 
kesmeyin ve asla azarlamayın. En 
önemlisi de hastanızı muayene 
etmeden kesinlikle reçete yazmayın” 
dedi.

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]

71    



Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, 
düzenlenen bir etkinlikte 

Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir 
araya geldi. Etkinlikte Tıp Fakültesi 
öğretim üyesi, hastane eski yöneticisi 
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir de 
öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.  

Gerçekleştirilen programa Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mete Dolapçı, Tıp Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ömer 
Bostancı da katıldı.

Uzun bir sürecin ardından 
öğrencilerimizin Çorum’da eğitim 
almaya başladığını ifade ederek 
sözlerine başlayan Rektörümüz 

Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi 
ve T.C. Sağlık Bakanlığı arasında 
imzalanan birlikte kullanım 
(afiliasyon) protokolünün Türkiye’ye 
örnek teşkil eden önemli bir 
başarı olduğunu vurgulayarak Tıp 
Fakültemiz için büyük emekler 
sarf edildiğini belirtti. Fakültemiz 
bünyesinde 120’ye yakın öğretim 
elemanının bulunduğunu ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
“Gerçekleştirilen oluşumda 
akreditasyon ve kalite unsuru 
başta olmak üzere tüm detaylar 
en üst seviyede dikkate alınarak 
hareket edildi. Sizlere gerekli olan 
her şey tüm detayları ile donatıldı. 
Hocalarımız tüm bilgi birikimlerini 

sizlere aktarmaya hazır durumda. 
Bütün öğrencilerimiz gibi hepiniz 
çok değerlisiniz. Zorlu bir yoldasınız 
ve yükümlülüğünüz çok ağır. 
Üniversite olarak sizlerin en iyi 
şekilde yetişmesini çok önemsiyor 
ve bunun için gayret ediyoruz. Sizler 
20 yıl sonra neredeyseniz bizim 
başarımız o demektir” diyerek 
öğrencilerimize başarılar diledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
Tıp Fakültemizin bugünlere 
gelmesindeki önemli katkılarından 
dolayı başta Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mete Dolapçı, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam 
ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Ömer Bostancı olmak üzere 

Rektörümüz Tıp Fakültesi Öğrencileri ile 
Bir Araya Geldi

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]
72    



tüm emeği geçenlere bir kez daha 
teşekkür etti.

Tıp Fakültesi öğretim üyesi, hastane 
eski yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan 
Zehir de öğrencilik yıllarında 
ve meslek hayatındaki önemli 
anları öğrencilerimizle paylaşarak 
tecrübelerini aktardı. Konuşmasında 

ekip ruhunun önemine dikkat çeken 
Yrd. Doç. Dr. Zehir, “Öğrencilikten 
itibaren tüm meslek hayatınız 
boyunca birbirinizle iyi anlaşmalı 
ve dayanışmalısınız. Hekim de 
olsanız, yönetici de olsanız ekip 
olabilmek, ekip olarak çalışmak çok 
önemli” diyerek öğrencilerimize 

çalışmalarında başarılar diledi.

Program sonunda Rektörümüz 

Prof. Dr. Alkan, hastanemize 

yönetici olarak vermiş olduğu 

katkılardan dolayı Yrd. Doç. Dr. 

Sinan Zehir’e teşekkür ederek 

plaket takdim etti.
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Uluslararası öğrencilerimizle 
tanışmak, sorunlarını dinlemek 
ve bunlara ilişkin çözümlerin ele 

alındığı görüşmede Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, 34 farklı ülkeden 
Üniversitemizde eğitim öğretim alan 200’e 
yakın öğrenciyi, ülkemiz adına temsil ve 
misafir etmenin gururu ve mutluluğunu 
yaşadığını ifade etti. 

Üniversitemizde bulunmanın ve Çorum’da 
yaşamanın avantajlarına değinen 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Dünyanın 
pek çok ülkesinden arkadaşlarımızla 
beraberiz. Sizlerle olmak çok güzel, hem 
Çorum hem de Üniversitemiz için büyük 
bir motivasyon sağlıyor. Karşılaştığınız 
sorunlar olabilir biz mümkün olduğunca 
bunları çözüyoruz ancak bu sorunlar 
dünyanın her yerinde var. Öncelikle 
belirtmek isterim ki Üniversite olarak 
her türlü altyapıya sahipsiniz. Sizler 
maksimum bilgiyi almaya gayret edin. 

Rektörümüz Uluslararası 
Öğrencilerimizle Bir Araya Geldi

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, uluslararası öğrencilerimizle kahvaltı 
programında bir araya geldi. Programda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Bıyık, 
Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Gökçe Merey, Öğrenci İşleri Daire 
Başkanı Ömer Çırak ve Okt. Mehmet Aydınkal hazır bulundu. 

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]
74    



Bizler de elimizden geldiğince sizlere 
destek vermeye hazırız” dedi.

“Bizim sizlerle pek çok ortak 
kimliğimiz var.  Hitit Üniversitesi 
olarak, bizlerin uluslararası 
öğrencilerden bir maddi kazanç elde 
etmek gibi bir düşüncemiz hiç olmadı. 
Benim arzum, Türkiye ile ülkeniz 
arasında bir bağ kurmanızdır. Sizlerle 
milli ve kültürel alanlar başta olmak 
üzere pek çok ortak değere sahibiz. 
Bu bağlamda, bizlerin düşünüşünde 
yerli ve milliliği önemseyen insanlara 
ihtiyacımız var” diye konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
öğrencilerin öğrenim hayatlarına 
ilişkin tavsiyelerde bulunarak “Eğitim 
konusunda kendinizi geliştirirken 
beraberinde en az bir dil öğrenme 
ve yazılım konusunda kendinizi 
geliştirmenizi öneririm. Sıkıntılara 
ve sorunlara takılıp kalmayın, daha 
global ve geniş düşünün” dedi. 

Öte yandan uluslararası öğrenci 
portföyünün Üniversitemizin ve 
Çorum’un yüzünü değiştirdiğini, 
bu anlamda uluslararasılaşmanın 
ve ülkeler arasında kurulacak 
bağlantıların öneminin altını da çizen 
Prof. Dr. Alkan, “Sizlerin burada 
olması benim için çok özel anlam 
ifade ediyor. Sizlerin sayısını kontrollü 
olarak -gereken desteği vermek 
kaydıyla- arttırmaya çalışacağız. 
Sadece eğitim faaliyetleriniz değil, 
pek çok konuda ülkenizle pek çok 
konuda iş birliği yapmak için sizlerin 
de AR-GE çalışma ve projelerinde 
bulunmanızı rica ediyorum. Daha 
farklı katma değerleri elde etmek ve 
bu konuda destek olmak isterim” dedi 
ve ekledi: “Burada bulunma sebebiniz 
aynı zamanda ülkeler arasındaki iş 
birliğini geliştirmek. Sizler bundan 
sonrasında iki ülke arasındaki köprüyü 
sağlayacak olan arkadaşlarımızsınız. 
Böylece sizler kültür elçisi olacaksınız. 
Birincil amaç bu ve bu konuda da epey 
yol kat ettiğimizi düşünüyorum”

Üniversitemize ilişkin gelişme ve 
artışlar hakkında da bilgi veren Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, yükseköğretim 
kurumlarında akademik başarı ve 
kalitenin önemli ölçütlerinden biri 
olan öğretim üyesi başına düşen lisans 
ve lisansüstü öğrenci sayısı verileri, 

University Ranking by Academic 
Performance (URAP) Araştırma 
Laboratuvarı tarafından paylaşıldığını 
ve Türkiye ortalamasının 33,1 olduğu 
sıralamada Üniversitemizin öğretim 
üyesi başına 26,67 öğrenciyle 44. sırada 
yer aldığını açıkladı. Aynı zamanda 
nicelikten önce nitelikli büyüme 
hedefiyle çalışmalarını sürdüren 
Üniversitemizin kalite olgusunu ciddi 
bir şekilde ele alıp yapılan çalışmaların 
sonuçlarını bağımsız kuruluşların 
yapmış olduğu değerlendirmelerle de 
ortaya koyduğunu yineleyen Prof. Dr. 
Alkan,  2017 URAP sıralamalarında 
geçen seneden bu yana 7 basamak 
artışla 71. sıraya yükselen 
Üniversitemizin dünyadaki yaklaşık 25 
bin yükseköğretim kurumu arasında 
da 2 bin 342. sırada yer aldığı bilgisini 
paylaştı. 

Diğer yandan öğrencilerimizle 
Uluslararası Öğrenci Festivali’nin 
yapılması için görüş alışverişinde 
de bulunularak kulüplerle ilgili 
çalışmalar, tamamı İngilizce verilecek 
“Girişimcilik” dersi ve Erasmus 

Haraketliliği gibi birçok konu 
hakkında bilgiler verildi.

Prof. Dr. Alkan, uluslararası 
öğrencilerimizin öğrenimlerine yüksek 
lisans ve doktora programlarına 
devam etmek isteyen öğrencilerimize, 
uluslararası öğrenci kontenjanının 
açıldığını ve aynı zamanda Sürekli 
Eğitim Merkezinde (HİTİTSEM) 
verilen çeşitli kurslardan da 
yararlanabileceklerini belirtti.

Uluslararası öğrencilerimizle soru-
cevap şeklinde devam eden görüşmede 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, uluslararası öğrencilerimize 
imkânlar dahilinde her türlü maddi ve 
manevi desteğe hazır olduklarını ifade 
etti. 

Rektörümüzün kendilerine gösterdiği 
yakın ilgiden duydukları memnuniyeti 
dile getiren uluslararası öğrencilerimiz, 
Üniversitemizde eğitim-öğretim 
almaktan son derece mutlu olduklarını 
ifade ederek sağlamış oldukları 
desteklerden dolayı Rektörümüze 
teşekkür ettiler. 
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Üniversitemiz Erol Olçok 
Konferans Salonunda “Meslek 

Yüksekokullarında 3+1 Modelinin 
Uygulanması” konusunda bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. Toplantıya Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında, 
Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mustafa 
Bıyık ve Prof. Dr. Nurcan Baykam ile Öğrenci 
İşleri Daire Başkanı Ömer Çırak ve Meslek 
Yüksekokulu öğretim elemanları katıldı.

Yapılan bilgilendirme toplantısında 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan 
“Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin 
Uygulanması”nın Üniversitemiz Meslek 
Yüksekokuluna kazandıracağı avantajları ve 
olumlu dönütlerin olacağını değerlendirirken 
aynı zamanda karşılaşılabilecek sorunların 
olabileceğini de belirtti. İlk kez yapılan 
uygulamalarda sorunlarla karşılaşmanın 
doğal olduğunu ancak bunların zamanla 
üstesinden gelinebileceğini belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, söz konusu 

modelle öğrencilerimizin işyerinde eğitimle 
istihdamlarının sağlanacağını, gerek öğretim 
elemanlarımızın varsa uygulama alanındaki 
gerekse firmaların da bilgi eksikliklerinin 
tamamlanmasını sağlayacağını sözlerine 
ekledi.

Geçen yıl üniversite tercih doluluk 
oranındaki ciddi düşüşüne ilişkin 
değerlendirmede de bulunarak bu tablonun 
bizlere artık üniversitelerin değil, öğrencinin 
değerli olduğunu anlamamız gerektiğini 
gösterdiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, öğrencilerin üniversite 
tercih etme kriterleriyle ilgili şunları paylaştı: 
“Öğrenciler bir üniversiteyi tercih ederken 
mezuniyet sonrası istihdam odaklı bir 
bölüme, ilgili giriş puanına ve eğitim alacağı 
üniversitenin bulunduğu şehre baktığı 
tespit edilmiştir.  Bilindiği üzere her ilde 
bir üniversite var. Bizim üstünlüğümüz 
kalitemizle olacak. Üniversite kendi 
kıymetini kendi arttıracak. Bu yönde biz 
Üniversite olarak doğru yoldayız. Doğru 

Rektörümüz “Meslek Yüksekokullarında 3+1 Modelinin 
Uygulanması” Konusunda Toplantı Düzenlendi
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yolda olduğumuzun göstergesi de 
devletin imkanlarını nasıl bir çıktıya 
dönüştürdüğümüzdür. Kamuda hesap 
verilebilirliğinin açıklaması budur” 

2011 öncesi ve sonrası Üniversitemizin 
tercih edilme oranın ciddi bir sıçrama 
yaptığını da istatistiki bilgilerle veren 
Prof. Dr. Alkan, “2011’den önce lisans 
doluluk oranımız %70 iken 2011’den 
sonra istihdam odaklı bölümlerimizle 
bu oran %92’ye ulaşmıştır. Ayrıca 
önlisans programlarımızda 2011’de 
Sosyal Bilimler MYO’da %58 olan tercih 
edilme oranı 2011’den sonra %76’lık 
bir orana ulaşmıştır. Aynı şekilde bir 
başka artış oranı da Teknik Bilimler 
MYO’nun 2011 öncesinde %36 olan 
doluluk oranının 2011’den sonra 
%60’lık bir seviyeye ulaşmasıdır. Tercih 
edilme oranındaki bu ciddi artış, bizlere 
doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” 
açıklamasında bulundu.

“Meslek Yüksekokullarında 3+1 
Modelinin Uygulanması”yla 4 yarıyıl 
boyunca verilen derslerin bu modelle 
3 yarıyılda verileceğini ve öğrencilerin 
yaklaşık 16 hafta da eğitimlerini 
firmalar da tamamlayarak mezun 
olacaklarını belirten Prof. Dr. Alkan, 
yapılacak her işte inancın çok önemli 
olduğunu dile getirerek böylelikle 
öğrenci ve öğretim elemanının artık 
sahaya çıkacağını ve ilgili sektörlerle bir 
araya gelerek öğrencilerimizin eksiğini 
gidermeyi amaçladıklarını sözlerine 
ekledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
“Bu eğitim konseptiyle Meslek 
Yüksekokullarımızdaki 
öğrencilerimizin eğitimlerinin belirli 
bir kısmını kamu ve özel sektör olmak 
üzere çeşitli sektörlerde yer almaları 
açısından 3+1 Modeli büyük önem arz 
etmektedir. Model, meşakkatli ancak 
bel kemiği TSO olmak üzere SİAD’lar 

ve işverenlerimizle bu işin üstesinden 
hep beraber geleceğiz. İşleyeceğine 
inandığım güzel bir model. Omuz 
omuza verirsek bu işi de yaparız” 
diyerek sözlerine tamamladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan 
konuşmasının ardından öğretim 
elemanlarımızla modelle ilgili istişarede 
bulundu.  

Aynı zamanda kısa bir süre önce  
“İşyerinde Eğitim” modeli hakkındaki 
ülkemizdeki tecrübeye sahip nadir 
üniversitelerden biri olan Sakarya 
Üniversitesinde bu konuda yapılan 
çalışmaları ve kendi tecrübelerini 
paylaşmak üzere gelen Sakarya 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Sarıbıyık da Üniversitemizde 
“Meslek Yüksekokullarında 3+1 
Modelinin Uygulanması” konusunda 
bir toplantı düzenlemişti. 
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Üniversitemiz tarafından 
“Kalite Eğitimi ve 
Değerlendirme 

Toplantısı” gerçekleştirildi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan Başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıya Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan 
Baykam, Üniversitemiz Kalite 
Koordinatörü Prof. Dr. Ayşegül 
Taylan Özkan, dekanlarımız, 
enstitü, yüksekokul ve meslek 
yüksekokullarımızın müdürleri 
ve sekreterleri, genel sekreterimiz, 
daire başkanlarımız ve ilgili 
şube müdürleri ile konula ilgili 
akademik ve idari personelimiz 
katıldı.

Programın açılış konuşmasını 

yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nurcan Baykam, yükseköğretim 
kurumlarında toplam kalite 
yönetiminin standardize edilmesi 
amacıyla Yükseköğretim Kalite 
Güvencesi Yönetmeliğinin 
yayınlandığını ifade ederek 
kalite ile ilgili çalışmalara çok 
daha öncesinde başlanmış olan 
Üniversitemizde, bu yönetmelik 
doğrultusunda Kalite Komisyonu 
oluşturulduğunu belirtti. Bu 
kapsamda 2015 yılından itibaren 
Kurum İç Değerlendirme 
Raporlarının Kalite Güvence 
Sistemleri çerçevesinde 
hazırlandığını söyleyen Prof. 
Dr. Baykam,  Üniversitemizde 
2017 yılında bu konuda 

kurumsallığı sağlamak için Kalite 
Koordinatörlüğü kurulduğuna 
da dikkat çekerek bu doğrultuda 
yoğun ve büyük bir özveri ile 
çalışmaların yapıldığını sözlerine 
ekledi.

Toplantı öncesi konuşma yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ise  Üniversitemizin her 
alanda yatay ve dikey gelişmelerini 
sürdürmekte olduğunun altını 
çizerek “Başta en iyi düzeyde 
eğitim vermek üzere ortaya 
koyduğumuz vizyon çerçevesinde 
yapılan çalışmaların bir amacı 
da, üniversite olmanın evrensel 
gerekliliği ile hareket etmektir” 
dedi. 

Dünyada her alanda 

Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı 
Gerçekleştirildi
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yaşanan gelişim ve dönüşümün 
yükseköğretim kurumlarını 
da dünya ile entegre olmaya ve 
uluslararası arenada yer almaya 
zorladığını ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, “Dünyada 20. 
yy’ın son çeyreğinde hızlanan 
bilgiye dayalı küresel ekonomik 
yarış ile birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerinde yaşanan önemli 
gelişmeler ülkelerin her alanda 
olduğu gibi yükseköğretim 
alanında da sistemlerini yeniden 
değerlendirmelerini ve gelişmeler 
ışığında yeniden yapılandırmalarını 
beraberinde getirmiştir. Aynı 
zamanda her geçen gün artan 

yükseköğretim talebi, yaşanan 
ekonomik, sosyal, bilgi ve toplum 
esaslı gelişmeler de yükseköğretim 
kurumlarından daha nitelikli hizmet 
beklentisini ortaya çıkarmaktadır” 
diyerek bu anlamda kalite güvence 
sistemlerinin çok önemli bir yer 
tuttuğunu vurguladı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 
11. Uluslararası Öğrenci 
Buluşmaları’nda ifade ettiği 
‘Ülkemizdeki 115 bin olan yabancı 
öğrenci sayısının 350 bine çıkarılarak 
en çok yabancı öğrenciye sahip 
ilk 5 ülke olma hedefi’ ifadesine 
dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan,  uluslararası öğrencilerin 

seçiminde de en önemli unsurun 
“kalite” olduğunu belirterek 
“Üniversitemizin bağımsız 
kurumlarca denetlenebilir kalite 
güvence sistemlerini kurması ve 
toplam kalite anlayışı ile hareket 
etmesi büyük önem taşımaktadır” 
dedi.

Eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme, yönetim ve kalite 
güvencesi alanlarında ayrı ayrı ve 
son derece detaylı değerlendirilerek 
YÖK tarafından yapılacak olan 
ve tabiri caizse Üniversitemizin 
karnesinin çıkarılacağı dış 
değerlendirme sürecinin de kısa bir 
süre önce başlatıldığını ifade eden 
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Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
“Hızla tamamlamak üzere tüm 
üniversite olarak çalışmalarımıza 
başladık. Bu anlık bir sürecin 
sonucu değil, yıllara sari uzunca 
süredir bu anlayışla yapılan 
çalışmaların ürünüdür” diyerek 
başta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nurcan Baykam ve Üniversitemiz 
Kalite Koordinatörü Prof. 

Dr. Ayşegül Taylan Özkan 
olmak üzere dekanlarımıza, 
enstitü, yüksekokul ve 
meslek yüksekokullarımızın 
müdürlerine, genel sekreterimize, 
daire başkanlarımıza, şube 
müdürlerine, Basın ve Halkla 
İlişkiler Ofisimiz ile emeği geçen 
tüm personelimize teşekkür etti.

Program çerçevesinde Dr. Öğr. 

Üyesi Ömür Demirer ve Dr. Öğr. 
Üyesi Cihat Savsar öncülüğünde 
“Beyin Fırtınası ve Grup 
Çalışmaları” gerçekleştirilirken 
Üniversitemiz Kalite 
Koordinatörü Prof. Dr. Ayşegül 
Taylan Özkan tarafından “Kurum 
İç Değerlendirme Raporu” tüm 
katılımcılarla paylaşıldı. Aynı 
zamanda Aslan Aslan tarafından 
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“ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi”, 
Doç. Dr. Gökçe Merey tarfından 
“Bologna Süreci” ve Dr. Öğr. Üyesi 
M. Emin Erdin tarafından da 
“MÜDEK Akreditasyon Süreci” 
konularından sunumlar yapıldı.

Program bünyesinde Dr. Öğr. Üyesi 
Yetkin Utku Kamuk tarafından 
hazırlanan kolektif çalışmalarda 
verimliliğin yükseltilmesi, ürün ve 

çalışma kalitesinin arttırılmasına 
katkı sağlamak amacıyla 
takım çalışması uygulamaları 
gerçekleştirilmiştir. Problem 
çözme becerisinin kazandırılması, 
karşılaşılan zorluklara farklı 
bakış açılarının geliştirilmesi, 
ekip ruhunun desteklenmesi, 
empati kurabilme, ortak amaç 
doğrultusunda hareket edebilme 

becerisinin teşvik edilmesi, etkili 
iletişimin sağlanması ve bireyler 
arası ilişkilerin güçlendirilmesi 
maksadıyla gerçekleştirilen 
faaliyetlerde, hedeflenen amaçlara 
ulaşılması için tasarlanmış ve 
ihtiyaca göre yapılandırılmış olan 
takım çalışması görevleri yerine 
getirildi.
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Üniversitemiz tarafından 
Bahar Etkinlikleri 
ve Mezuniyet Töreni 

kapsamında “Üniversite-Sanayi İş 
Birliğindeki Eksiklikler Üzerine 
Sanayinin Bakış Açısı” konulu 
panel gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali 
Kılıçarslan’ın yaptığı panele, 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Çorum Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü Murat 
Ocak, Kamu-Üniversite-Sanayi 
İş Birliği Çorum Temsilcisi ve 
Öğretim Üyemiz Prof. Dr. İrfan 
Kurtbaş, Çorum Ticaret ve  Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Mustafa Özbayram, 
Çorum iş dünyasının temsilcileri, 
çok sayıda davetli, öğretim 
elemanımız ve öğrencilerimiz 
katıldı.

Panelin açılış konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan çıktı. Konuşmasında 
üniversite-sanayi, üniversite-
sektör iş birliğinin ve Ar-Ge’nin 
önemi üzerinde duran Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, “Bu ve 
benzeri etkinlikler beni çok 
mutlu kılıyor. Bir Mühendis 
olarak bu program beni daha çok 
mutlu ediyor. ‘Üniversite-sanayi 

iş birliği’ kavramı bizim artık 
mottomuz oldu. Bunu gerçekten 
uygulayan üniversite sayısı çok az. 
İlk günden bu yana bu anlayışla 
hareket ettik. Bunun meyvelerini 
vermeye başlayan çalışmaları 
hep beraber sizlerle paylaşmak 
gerçekten bizi mutlu kılıyor. 
Dünyanın en gelişmiş ülkelerine 
ve ekonomilere baktığınızda, 
üniversitelerin gelişmişlik 
düzeyiyle, Ar-Ge üretim güçleri 
ve yatırımıyla, akademik bilimsel 
yayınlarıyla çok ciddi benzerlik 
gösteriyor. Amerika şu anda 
dünyanın ekonomik gücü. Ayrıca 
üniversitelerde, Ar-Ge’de ve her 
alanda çok büyük bir güç. Bizlerin 

“Üniversite-Sanayi 
İş Birliğindeki Eksiklikler Üzerine 
Sanayinin Bakış Açısı” Konulu Panel 
Düzenlendi
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şu anda yapması gereken 1,5-2 dolar 
civarında olan kg başına ihracat 
rakamımızı, 2,5-3 dolara çıkartmak. 
Eğer dünyanın ilk on ekonomisine 
girmek ve 30 bin Amerikan dolarına 
ulaşan bir Türkiye görmek istiyorsak 
bizim mutlaka ihracatı arttırmamız 
gerekiyor. Özellikle yüksek teknoloji 
ürünlere yönlenmemiz gerekiyor. 1 
ton iPhone ile bir merkez laboratuvar 
yapabiliyoruz. Dolayısıyla mutlaka 
yüksek teknolojiyi kullanmak 

değil, onu üretmekte gerekiyor ve 
ona hükmetmek gerekiyor” diye 
açıklamalarda bulundu ve ekledi:  “Bu 
bağlamda, üniversitelere çok büyük 
ve ciddi rol düşüyor. Bu anlamda 
Mühendislik Fakültesi başta olmak 
üzere, üniversite-sektör iş birliğine 
son derece önem veriyoruz. Şu anda 
dünyadaki gelişmelerin temelinde 
yatan malzeme bilimlerindeki 
gelişimdir. Kimya ve biyoloji bilimi 
en önemli alanlardan biridir. Biz bu 

temel bilimlere dört elle sarılmak 
zorundayız. Başkasının teknolojisini 
kullanırsak başkasının kontrolü 
altında oluruz. Bizler şimdi Afrin’de 
başarı elde ettiysek bize ait olan 
teknolojimizle elde ettik. Bu ve 
benzeri etkinliklerle inşallah bundan 
sonra bu tür çalışmaları sizlerden 
bekliyoruz” 

Ar-Ge çalışmalarının önemini ele 
alan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Ar-
Ge’ye yapılan 1 milyar dolarlık yatırım 

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]

83    



bir ülkenin 10 yıl sonra GSMH’nı %1 

oranında arttırıyor. Para harcamadan, 

çalışmadan ve gayret etmeden sonuç 

alma yok. Ar-Ge, uzun soluklu bir 

kültür, akademik bir tehamüldür, 

gelenektir. Bir zamanlar üniversiteye 

geldiğimizde, sadece kampüs sorulan 

bir üniversiteydi. Fiziki alan değil, 

içinde ne yapılanın önemli olduğunu 

bizler gösterdik. Şimdi 12 yıllık 

bir üniversite olmamıza rağmen 

hem fiziki alanlarıyla, akademik 

çalışmalarıyla ve öğrencileriyle 20-30 

yıllık bir üniversite refleksiyle hareket 

eder oldu” dedi.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın 

konuşmasını tamamlamasının 

ardından programda sunum 

gerçekleştirecek olan panelistlere 

plaket takdiminde bulundu.

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği 

Çorum Temsilcisi ve Öğretim Üyemiz 

Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, Çorum Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat 

Ocak Çorum Ticaret ve  Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Mustafa Özbayram sunumlarını 

gerçekleştirdiler.

Panel ile Kamu-Üniversite-Sanayi 

İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem 

Planı kapsamında ilerleme kaydeden 

üniversite-sanayi iş birliğinin arzu 

edilen seviye getirilmesine katkıda 

bulanabilecek fikirlerin paylaşılmasını 

sağlamak amaçlanmıştır.
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Üniversitemiz ev sahipliğinde 
“Dinler Tarihi Ana Bilim 
Dalları Koordinasyon 

Toplantısı” ve “Kutsal Şehir Kudüs 
Paneli” Meslek Yüksekokulu 
Kampüsü Ethem Erkoç Konferans 
Salonunda düzenlendi.

Programa Çorum Milletvekili 
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Türkiye’deki İlahiyat/İslami 
İlimler Fakültelerinde Dinler Tarihi 
Ana Bilim Dallarında görev yapan 
öğretim elemanları, Üniversitemizin 
akademik ve idari personeli ile 

öğrencilerimiz, basın mensupları ve 
çok sayıda davetli katıldı. 

Kapsamlı bir katılımla 
gerçekleştirilen toplantı, Güzel 
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi 
öğretim elemanlarının birlikte 
gerçekleştirdikleri müzik 
dinletisiyle başlayıp saygı 
duruşunda bulunulması, İstiklal 
Marşı’nın okunması ve telgrafların 
iletilmesiyle devam etti.

Programın ilk konuşmasını Rektör 
Yardımcımız ve İlahiyat Fakültesi 
Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bıyık 
yaptı. Prof. Dr. Mustafa Bıyık 
konuşmasında, “Uzun bir aradan 
sonra, koordinasyon toplantısı 
vesilesiyle ülkemizdeki İlahiyat/
İslami İlimler Fakültelerinde 
bulunan Dinler Tarihi Ana Bilim 
Dallarındaki değerli Dinler Tarihçisi 
öğretim elemanlarını her tarafı 
buram buram tarih kokan güzide 
şehrimiz Çorum’da, Anadolu’nun 
parlayan yıldızı Hitit Üniversitesinde 
ağırlamaktan büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Ülkemizdeki 50’nin 
üzerinde farklı üniversiteden 100 

Üniversitemizde 
“Dinler Tarihi Ana Bilim Dalları Koordinasyon 
Toplantısı” ve “Kutsal Şehir Kudüs Paneli” 
Gerçekleştirildi

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]
86    



civarında Dinler Tarihçisi öğretim 
elemanı bu toplantıya katılmış 
bulunmaktadır. Davetimize icabet 
eden tüm öğretim elemanlarına 
teşekkür ediyorum” dedi.  Açılış 
paneli olarak Yahudilik, Hıristiyanlık 
ve İslam’da Kudüs konusunun 
seçilmesinin anlamlı olduğunu ve 
bu konunun dinler tarihçilerinin 
uzmanlık alanına girdiğini belirten 
Prof. Dr. Bıyık konuşmasını  “Kudüs 
uzun zamandır Müslümanlar için 
temel dini/siyasi bir meseledir. 
Kudüs ile ilgili olarak, Yahudiler ve 
Hıristiyanlar tarafından uzun vadeli 

yapılmış bir planın süreç içerisinde 
uygulanışına şahit olmaktayız. Küresel 
emperyalist güçlerin politik ve 
ekonomik güç savaşları çerçevesinde 
türlü oyunlarla boyun eğdirmeye 
çalıştıkları ülkemiz üzerindeki 
baskıların had safhaya vardığı şu 
günlerde bizim dik durmamız 
gerekmektedir. Bu, sahip olduğumuz 
misyonumuzun bir gereğidir” 
diyerek sürdürdü. Bıyık konuşmasını, 
etkinliğin gerçekleşmesinde her 
türlü desteği veren Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan’a ve etkinliğe 
sponsorluk desteği veren Halkbank’a 

teşekkür ederek devam ettirdi.

Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem 
Sarıkçıoğlu ise konuşmasında Dinler 
Tarihi alanının geçmişteki sıkıntılarına 
değinerek şu anda alandaki 
gelişmelerden ötürü çok mutlu ve 
onurlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. 
Ekrem Sarıkçıoğlu konuşmasına 
şöyle devam etti: “Son zamanlarda 
üniversitelerimizin sayısının arttması 
ve bu alandaki araştırıcılarımızın 
artması dolayısıyla artık sadece ana 
konularda değil, ayrıntılı konularda da 
değerli araştırmaların ortaya çıkması 
bizi mutlu ediyor. Bu bakımdan 
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ülkemizin ilmi yükselme bakımından 
geldiği yere ne kadar sevinsek, 
ne kadar gurur duysak azdır diye 
düşünüyorum. Bize bugün bu fırsatı 
veren Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan’a ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” 

Açılış konuşmasını yapmak üzere 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan kürsüye geldi. Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan konuşmasında 
İlahiyat Fakültelerinin ülkemizdeki 
artışına dikkat çektiği konuşmasında 
şunları ifade etti: “Doğrusu 1997’de 
İlahiyat Fakültelerinin ülkemizdeki 
sayısı 20 bile değilken, bugün 100 
civarında İlahiyat Fakültesi var. 
İlahiyat Fakülteleri yüzde yüz doluluğa 
sahiptir. Artık İlahiyat Fakültelerinin 
klasik, alışılagelen tarzın dışında 
büyük projelere imza attığını görmek 
gerçekten bizleri çok büyük bir 
heyecana yönlendiriyor. Yapacak pek 
çok çalışma olduğunu bir kez daha 
bize gösteriyor. İlahiyat Fakültemiz 
daha önce kurulan ve süreci devam 
eden Türkiye’deki köklü ilahiyat 
fakültelerinden bir tanesi.  Gerçekten 
şu an yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerimizdeki artışla beraber 
uluslararası arenada da çok ciddi söz 
sahibi olmaya başladık. Akademik 
teşvikte Türkiye’deki en iyi birkaç 
üniversiteler arasında kimi zaman 
birinci, kimi zaman ikinci olduk. Bu 
başarıda emeği geçen tüm hocalarıma 
teşekkür ediyorum”

Prof. Dr. Reha Metin Alkan 
“Geçtiğimiz yıl, üniversitelerin 
Akademik Yıl Açılışında 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın muazzam bir 
ifadesi vardı ve şunları söyledi: “Şu 
anda yaşadığımız sorun; ilmi, bilimi 
yeteri kadar takip etmememiz ve 
gereken önemi vermememizdir. 
Anadolu’da şöyle bir söz vardır: Yiğit, 
düştüğü yerden kalkar. İlme ve bilime 
tekrar sahip çıkarak aynı kaldığımız 
yerden eski,  muhteşem günlerimize 
dönebiliriz”     

Türkiye’nin kaynak sorunu olmadığına 
ilişkin açıklamalarda da bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
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Alkan, “Türkiye’de para sorunu diye 
bir şey yok. Benim 7. yılım görevde ve 
şimdiye kadar para konusunda hiçbir 
engelim olmadı. Mazeret üretmek 
istemiyorsanız her şeyi yapabilirsiniz” 
ifadelerinde bulunarak “Dünyada 57 
tane İslam Teşkilatı’na üye Müslüman 
ülke var. Bu ülkelere baktığımız zaman 
tüm dünya kaynaklarının en önemli 
kısmının İslam coğrafyasında olduğunu 
da mutlaka dikkate almamız gerekiyor. 
Bu kadar zengin bir coğrafyada ilmi 
ve bilimi nasıl terk ettik?  Bizler, doğru 
İslami bilgilere haiz ve liyakata sahip 
olsaydık, böyle bir sıkıntıyı şu anda 
yaşamazdık. Peygamber Efendimizi 
Mekke’den Medine’ye götüren rehber 
bir müşrikti. Bu durum Resulullah’a 
sorulduğu zaman, kendisi o kişinin en 
liyakatlı ve en emin kimse olduğunu 
söylüyor. Peygamberimizin burada 
koyduğu ana unsur, liyakat iken bizlerin 
bundan ders çıkarması gerekiyor. 
Vazifemiz ve görevimiz ağır. 17. ve 18. 
yüzyıllarda bizim ceddimiz yıldızlarla 
oynuyordu. Ne oldu da bize şu anda 
başka ülkelerin arkasından gidiyoruz? 
Dünyanın nimetlerini ve bilgisini 
tabi ki kullanacağız; ancak bizlerin 
muazzam manevi bir geçmişi var. 
Böylesi bir etkinlikte ana bilim dalı 
başkanlarının bir araya gelmesi, Kudüs 
gibi bir konunun Üniversitemizde ele 
alınması bizler için çok önemli. Böylesi 

bir etkinlikte burada bulunmaktan 
büyük bir mutluluk ve gurur 
duyuyorum. Üniversitemiz halkla ve 
herkesle iç içe her türlü iş birliğine 
açığız. Değerli katılımlarınızdan ötürü 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen 
Ceritoğlu Kurt ise konuşmalarında 
Üniversitemizin siyasetle, sanayi ve 
ticaretle ve tüm paydaşlarla birlikte bir 
araya gelmeyi başardığını belirterek 
sözlerini “Kudüs bizim için kırmızı 
bir çizgi. Siyaset, insan ve inanç olarak 
tarihimizden ders almalıyız. Dinler 
tarihinden de çok büyük dersler 
almalıyız. Hep ileri bakacağız; ancak 
geçmişimizi de hiç unutmayacağız. Hep 
beraber birlikte yürümeyi öğreneceğiz 
ki Türkiye, sizlerin emeğiyle dünyadaki 
tüm mazlumların umudu olmasını 
sağlayacak. Bu panelin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bu bizim 
hasretimizdi. Hasret sona erdi” 
ifadeleriyle sürdürdü.

Açılış konuşmalarının 
tamamlanmasının ardından “Kutsal 
Şehir Kudüs” açılış panelinin  
moderatörlüğünü Prof. Dr. Ekrem 
Sarıkçıoğlu’nun yaptığı etkinlikte, 
“Yahudilik’te Kudüs”  sunumunu Prof. 
Dr. Fuat Aydın, “Hıristiyanlık’ta Kudüs” 
sunumunu Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Mustafa Bıyık ve İslam’da Kudüs” 

sunumunu ise Prof. Dr. Şinasi Gündüz 
yaptı. Sunumların tamamlanmasının 
ardından panelistlere Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Bıyık 
tarafından plaket takdim edildi.

Panelin tamamlamasından sonra 
Dinler Tarihi Ana Bilim Dalları 
Koordinasyon Toplantısına geçildi. 
Yapılan üç ayrı oturumda Prof. Dr. 
Hikmet Eroğlu, Prof. Dr. Mahmut 
Aydın ve Prof. Dr. Mustafa Ünal, 
dinler tarihi alanı ile ilgili çeşitli 
konulara ilişkin sunumlar yaptılar.  
Program, değerlendirme oturumu 
ve kapanış konuşması ile devam 
etti. Gerçekleştirilen etkinlikle ülke 
genelinde ilgili ana bilim dalında 
yürütülen eğitim-öğretim süreci 
ve çeşitli uygulamalara ilişkin bilgi 
paylaşımında bulunulmuş olup 
farklı üniversitelerdeki tecrübelerin 
aktarılması suretiyle eksikliklerin 
giderilmesi ve uygulama birliğine 
varılması sağlandı.

Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden 
gelen dinler tarihçisi katılımcılar, 
etkinliğin ikinci gününde alanlarıyla 
doğrudan ilgili olan Boğazkale ve 
Hattuşa’daki tarihi yerleri görme 
fırsatını yakaladılar. 
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Merzifon 
Havalimanı Müdürü 

İbrahim Çıldır’ı ziyaret etti. 
Üniversitemiz Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği programı ile ilgili şu 
ana kadar yapılan çalışmaların 
değerlendirildiği ziyarette, 
yapılabilecek ortak iş birlikleri ve 
çalışmalar ele alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan yapılan çalışmalara 

ilişkin şu paylaşımlarda bulundu: 
“Üniversitemiz, her yıl düzenli 
olarak Amasya Merzifon 
Havalimanı ve Samsun Çarşamba 
Havalimanına da teknik geziler 
düzenlemektedir. Böylece 
öğrencilerimizin teoride elde ettiği 
bilgileri, uygulama alanında da 
görmeleri sağlandı” 

Havacılık sektörüyle çeşitli 
programlara ev sahipliği yapan 
Üniversitemiz, Amasya Merzifon 

Havalimanı Müdürü İbrahim 
Çıldır’ın katıldığı programlarda, 
hem havacılık tarihini hem de 
bir kamu iktisadi teşebbüsü olan 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğünün 
tarihini ve faaliyetlerini dinleme 
şansı bulduklarını ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, aynı 
zamanda ülkemizde sivil havacılık 
sektörünün düzenlenmesi ve 
denetlenmesi görevini üstlenen 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

Üniversitemiz Havacılık Sektörüyle 
İlgili Çalışmalara Önem Veriyor
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bünyesinde konunun uzmanları 
tarafından “Havaalanları Yer 
Hizmetlerine Giriş” ve “Temsil, 
Gözetim, Yönetim ve Havacılık 
Güvenliği, Uçuş Değerlendirme 
ve İzin İşlemleri ile İkili Hava 
Ulaştırma Anlaşmaları” 
konularında eğitim ve sertifikalar 
verildiğini de belirtti. 

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda 
ilk yıl haftada iki gün 
dönüşümlü olarak eğitim 
alan öğrencilerimizin Türk 
Hava Kurumu Çorum Şubesi 
eğitmenlerinden model uçak 
sertifikası aldıklarını belirten 
Rektör Prof. Dr. Alkan, ayrıca 
Üniversitemizde öğrencilerin 
kariyer planlarını en iyi şekilde 
yapabilmeleri ve sektöre yönelik 
bakışlarını geliştirebilmeleri için 
çeşitli kurum ve kuruluşların 
uzmanlarının bilgilerini paylaştığı 
birçok söyleşi düzenlendiğini de 
sözlerine ekledi.  

Bu programımızın mezun 
vermeye devam ettiğini ve 

mezunların ülkemizin önemli 
sivil havacılık sektöründeki 
çeşitli şirketlerinde çalışmaya 
başladıklarını ve önümüzdeki 
dönemlerde bu programın 
daha da büyüyeceğini ifade 
eden Prof. Dr. Alkan, bu bölüm 
mezunlarımızın aranan elemanlar 
haline dönüşeceğini dile getirerek 
Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, 
Ramp Hizmetleri, Kargo&Posta 
Hizmetleri, Yük Kontrol, 
Haberleşme ve Uçuş Operasyon 
Hizmetleri, Temsil&Gözetim 
Hizmetleri, Genel Havacılık 
Terminal Hizmetleri, Müşteri 
Portföyü Terminal Hizmetleri, 
lojistik şirketleri, ilgili kamu 
kurum kuruluşları ve sivil 
toplum örgütlerinde faaliyet 
gösteren şirketlerde istihdam 
edilebileceklerini söyledi.

Ziyaretlerinden memnuniyet 
duyduğunu ifade eden 
Merzifon Havalimanı Müdürü 
İbrahim Çıldır ise yeni açılan 
programlardan birisi olmasına 
karşın yapılan değerli çalışmalarla 

program öğrencilerinin en iyi 
şekilde alanlarında donanımlı 
ve kaliteli mezunlar olacaklarına 
yürekten inandığını ifade ederek 
Üniversitemizle uzun süredir 
çeşitli projeler yaptıklarını 
ve öğrencilere staj imkânı 
sunmak gibi birçok çalışmada 
birlikte bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu belirtti.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonrasında da Üniversitemizle 
ortak çalışma ve projelerde yer 
almaya devam edeceklerini 
ifade eden Merzifon Havalimanı 
Müdürü İbrahim Çıldır, 
Rektörümüzün her bölüme 
olduğu gibi bu bölüme verdiği 
özenin öğrencilerin istihdam 
edilmesinde büyük bir şans 
olduğunu belirterek Rektörümüze 
yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür 
etti.
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THY ile AYJET Uçuş 
Okulunun uçuş eğitiminde 
yaptıkları iş birliği 

kapsamında yoğun uçuş eğitimlerini 

başarıyla tamamlarak CPL/IR ATPL 
(Frozen) pilot lisansı almaya hak 
kazanan 19 pilotun mezun edildiği 
65. Dönem Mezuniyet Törenine genç 

pilotların aileleri, AYJET personeli, 
aralarında ÇEKVA Genel Müdürü 
Erdal Karslı’nın da olduğu çok sayıda 
davetli iştirak etti.

Rektörümüz Ay-Jet 65. Dönem Mezuniyet 
Törenine Katıldı
Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, İstanbul Hezarfen Havaalanı’nda 
gerçekleştirilen Ay-Jet 65. Dönem Mezuniyet Törenine katıldı. 
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Görme engellilerin hem evde hem de cadde 
ve sokaklarda nesneleri dokunmadan 
uzaktan farkında olmalarına ve 

hissedebilmelerini sağlayacak sensörü geliştiren 
öğrenciler, Walk Feeling (Hissederek Yürü) adlı 
projelerini tanıttılar.

Mühendislik Fakültesi 3. sınıf öğrencileri; Furkan 
Güler, Yasin Candemir, Furkan Aktürk, Tolga 
Özüdoğru, Berke Kıral, Kemal Akburak ve 
Abdullah Öztürk, danışman öğretim üyeleri Doç. 
Dr. Sinan Çalışkan ve Dr. Öğr. Üyesi Çınar Ülkülü 
ile birlikte görme engellilere hareket kolaylığı 
sağlayan mesafe sensörlü akıllı bastonu geliştirerek 
sensörün evde daha verimli kullanılmasını 
sağlayacak bir proje hazırladı.

Proje ile ilgili bilgi veren proje sorumlusu Yasin Candemir, 
görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak 
adına böyle bir proje hazırladıklarını söyledi. Proje ile 
engellilerin hem evde hem de cadde ve sokaklarda daha 
kolay yürümesini hedeflediklerini belirten Candemir, 
projenin tasarımının ve yazılımının tamamen kendilerine 
ait olduğunu ifade etti.

Normalde 6 bin TL’ye mal olabilecek cihazı kendi 
imkanları ile 1.000 TL’ye mal ettiklerini belirten Candemir,  
projede ultrasonik mesafe sensörü, buzzer, arduino uno, 
beyaz baston, mini titretişim robotu, PLA+Filament, 

Power ABS Filament, jumber kablo ve bilek bandajı 
kullandıklarını ifade etti. Geliştirdikleri sensörün hem 
baston hem de bileklik ile birlikte kullanılabileceğini 
söyleyen Candemir, cihazın kullanıcısına elinin herhangi 
bir nesneye 20 santimetre yaklaştığında ses ve titreşimle 
uyarı verdiğini kaydetti.

Cihazda engelleri algılayabilmesi için ultrasonik mesafe 
sensörü bulunduğunu belirten Candemir, ayrıca cihazın 
15 derece görme açısına sahip olduğunu ve 1 metre ile 20 
santimetre mesafede nesneleri algılayabildiğini vurguladı. 
Cihazın seri üretimini de düşündüklerini ifade eden 
Candemir, bunun için sanayici ve işadamları ile işbirliği 
yaparak seri üretim yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi 
3.sınıf öğrencileri, görme engellilerin 
günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına 
hem bastona hem de bileğe takılabilen ve 
nesneleri 1 metre ile 20 santimetre arasında 
algılayabilen sensör icat etti.

Öğrencilerimiz Görme Engelliler İçin 
''Sensörlü Baston'' İcat Etti
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Üniversitemiz ev 
sahipliğinde III. 
Uluslararası Stratejik 

Araştırmalar Kongresi 
düzenlendi. Farklı alanlarda 
çalışan akademisyenlerin, 
araştırmacıların ve lisansüstü 
öğrencilerin bilimsel çalışmaları 
ile bir araya gelmesi, güncel 
gelişmelerle ilgili bilgi ve 
deneyimlerin paylaşılması 
ve böylece disiplinlerarası 
çalışmalara zemin hazırlanması 
amacıyla gerçekleştirilen 
kongrenin açılışına Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza 
Gökbunar’ın yanı sıra öğretim 
elemanlarımız ve programa 

katılmak üzere Üniversitemize 
gelen akademisyenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Kongre Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali 
Rıza Gökbunar, ilk örgütlü 
devlet yapısını oluşturan Hitit 
Uygarlığa ev sahipliği yapan 
Çorum’da ve uygarlığın adını 
taşıyan Üniversitemizde programı 
gerçekleştirdiklerinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Hititlerin gücünün 
önemli savaş teçhizatları ve 
uyguladıkları zeki stratejilere 
dayandığını belirtti. “1. Dünya 
Savaşı sonrasında oluşan askeri 
ve ekonomik planlama ihtiyacı 
ve savunma sanayisinin savaş 

sonrası gelişip güçlenmesi 
teknik özellikleri olan uzman 
gruplarının gelişmesine ve 
etkilerinin artmasına neden 
olmuştur” diyen Prof. Dr. 
Gökbunar, bu uzmanların 
kendi alanlarına ait nitelikler 
dışında “sosyal mühendis” ya 
da “toplum mühendisi” gibi 
tanımlamaların da eklendiğini 
belirterek “Derin bir akıl ve görüş 
ile strateji geliştiren ve bu stratejiyi 
hem iç hem de dış kamuoyuna 
sunarken birçok parametreyi 
düşünerek iş yapan bu uzmanlar 
bir mühendis gibi inşa faaliyeti 
sürerken sosyal birçok konunun 
da bu inşayı etkileyici unsurlarını 
hesaplamaktadırlar” dedi. 

III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 
Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Yapıldı
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Prof. Dr. Gökbunar, konuşmasının 
sonunda kongrenin amacını tüm 
dünyada yaşanan sorunların 
öncelikle Türkiye’nin karar alıcıları 
ve kamuoyu olmak üzere tüm 
dünya tarafından anlaşılabilmesi 
ve bakış açısı değiştirilerek bakılıp 
bu doğrultuda değerlendirme 
yapılabilmesini sağlamak 
olduğunu vurgulayarak kongrenin 
düzenlenmesindeki desteklerinden 
dolayı Rektörümüze Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan’a teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan da yaptığı konuşmada 
“Üniversitelerimizin rutin ders 
verme faaliyetlerinin dışında işler 

yapma zorunluluğu artık her geçen 
gün bir zorunluluğa dönüşmektedir. 
İlerleyen süreçlerle birlikte Türkiye’de 
210’a yakın üniversitemiz olacak, 
7 Milyon öğrencimiz var ve 200 
bine yakın da öğretim elemanımız 
bulunmaktadır. Bunlar stratejik 
anlamda çok ciddi kaynak ve bu 
kaynakların üniversite rektörleri 
tarafından da operasyonel bir 
şekilde istifade edilmesi gerekiyor. 
Bu anlamda da bu etkinlikler 
çok ciddi katkılar sağlamaktadır. 
Akademisyenlerimizin sahip olduğu 
bilginin paylaşılması halinde anlam 
taşıdığına yürekten inanıyoruz. 
Bu bilgi paylaşılmadığı takdirde 
gerçekten bir şey ifade etmiyor. Hem 

Üniversitemizdeki akademisyenlerin 
bilgi birikimini sizlerle paylaşmak 
hem de sizlerin bilgi birikimini 
alıp hayatımıza yansıtmak bu 
sempozyumlarla oluyor” dedi.

Konuşmasında Üniversitemiz 
hakkında da bilgiler veren 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
öğrencilere farklı açılardan 
bakabilmeyi ve bir strateji 
oluşturmalarını kazandırmaya gayret 
ettiklerini ifade ederek kongrenin 
düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür etti ve başarılı bir 
şekilde tamamlanmasını temenni 
etti.
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a        Gerçekleştirilen Ziyaretler 

Kırıkkale Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi 
Abdullah Öztürk’ün Ziyareti  

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ’ın Ziyareti  

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Akif Aras’ın Ziyareti  Çorum Eski Milletvekili Zülfikar Gazi ve Adnan Cıdık’ın Ziyareti  

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı 
(TÜRKAV) Çorum İl Başkanı Fikret Aktağ’ın Ziyareti  ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın Ziyareti

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Duran Cesur’un Ziyareti  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu Çorum Koordinatörü Mustafa 
Mansur Yalvaçer’in Ziyareti  

Ziraat Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü Özkan Akta, Ziraat Bankası Çorum Bölge 
Yöneticisi Halil Yüksel ile Satış ve Performans Yöneticisi Vehbi Uzun’un Ziyareti  

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ÇSMMMO) Başkanı 
Ali Can Doğan, Başkan Yardımcısı Nazik Bulut ve Lemzi Çöplü’nün Ziyareti  
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a        Gerçekleştirilen Ziyaretler 

Çorum Tabipler Odası Genel Sekreteri Dr. İsmail Türker Ejder ve Çorum Tabipler 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İlker Uzeli’nin Ziyareti  İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ile Aday Öğretmenlerin Ziyareti  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyelerinin ZiyaretiPTT Başmüdürü Ziya Başıaçık’ın Ziyareti  

Emekli Öğretim Görevlisi Mehmet Tatlısu’nun 
Ziyareti  

Ufka Yolculuk Çorum Ekibinin Ziyareti  

Gazipaşa Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfının Ziyareti  

Albaraka Türk Katılım Bankası Çorum Şube Müdürü 
Aşkın Bolkan’ın Ziyareti

İnsani Değerler Platformu Gençlik Komisyonunun 
Ziyareti  

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Müdürü Murat Öncül 
ve Biyoloji Öğretmeni Ali Altuntaş’ın Ziyareti  

Av. Dr. Mehmet Sarı’nın Ziyareti 

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Bekir Uyanık ve Anadolu 
Gençlik Derneği Üniversite Birim Temsilcilerinin Ziyareti  

AK Parti Çorum İl Gençlik Kollarının Ziyareti  
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın      Gerçekleştirmiş Olduğu Ziyaretler 

AK Parti Çorum İl Başkanlığını Ziyareti  

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Başhekimi 
Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar’ı Ziyareti  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı’yı Ziyareti 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı’yı Ziyareti  
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın      Gerçekleştirmiş Olduğu Ziyaretler 

Halkbank Çorum Şube Müdürü İsmail Karabay’ı Ziyareti  

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Çorum Şube Başkanı 
Abdurrahman Kılıç’ı Ziyareti  

Güreş İl Temsilcisi, Belediye Güreş Takım Koordinatörü Hüseyin Teke’yi Ziyareti  

HAK-İŞ Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu’nu Ziyareti  
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Kısa bir süre önce Üniversitemiz 
Meslek Yüksekokulu Ethem 
Erkoç Konferans Salonunda 

gerçekleştirilen “Yenilenebilir Enerji 
Kooperatiflerinin Geliştirilmesi 
Çalıştayı”nda enerji kooperatiflerinin 
yatırım finansmanında mevcut durum 
ve yapılması gereken çalışmalar, 
yaygınlaştırılması, sorunları, ülkede 
enerji üretimi materyallerinde gelişim 
ve üretim sürecinin durumu, ortak 
üretim modeli oluşturulmasının 
faydaları ve zararları (İNOFİN), ortak 
üretim modelinde yerel kaynakların 
kullanımı, millileşme ve yerel 
paydaşların katkıları konuları ele 
alınmıştı.

Seyfettin Zengin söz konusu 
“Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin 
Geliştirilmesi Çalıştayı”nın verimli 
geçen bir etkinliğin ardından olumlu 
dönütleri olduğunu belirterek 
yenilenebilir enerji konusunda 
kooperatifçiliğin önemine vurgu yaptı.  
Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
üretiminde, alternatif model 
olarak enerji kooperatiflerinin 
geliştirilmesinde ilimizin, ülkemizde 
öncü rol oynamasının mutluluk verici 

olduğunu sözlerine ekleyen Zengin, 
yapılan Çalıştay’da desteklerini 
esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan’a teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ise böylesi bir etkinliğin 
Üniversitemizde düzenlenmiş 
olmasından mutluluk duyduğunu 
belirterek dünyanın önemli gündem 
maddelerinden biri olan “yenilenebilir 
enerji” konusunda yapılan bu 
etkinliğin önemine dikkat çekti. 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan her türlü 
pratik ve akademik çalışmalara açık 
ve hazır olduğumuzu ifade ederek 
etkinlikte katkı ve emeklerinden 
dolayı Yenilenebilir Enerji Kooperatifi 
Yöneticilerine teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan aynı zamanda Üniversitemize 
ilişkin şu bilgileri de kaydetti: 
“Üniversitemiz, çevre dostu 
Yeşil Kampüs hedefiyle çevrenin 
korunması konusunda gereken 
koşul ve kaynakların eksiksiz 
olarak temin edilip sağlanması için 
çalışmalar yapılmasını ilke olarak 
benimsemektedir.  Bu amaçla 

Üniversitemiz, trijenerasyon sistemiyle 
enerjimizi üreterek enerji ve doğal 
kaynak yönetiminin iyileştirilmesi, atık 
yönetimi prosedürlerinin sistematik bir 
şekilde sürdürülmesi, geri dönüşüm, 
aydınlatma ve ısıtma gibi alanlarda 
gerçekleştirdiği uygulamalarla ve 
yeni yapılan binalarımızda her 
aşamada, çevre bilincini göz önünde 
bulundurarak konuyla ilgili eğitim ve 
bilimsel çalışmalarla rol model olmaya 
gayret etmektedir” 

Ayrıca Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin 
küresel iklim değişikliğiyle mücadele, 
enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, 
yeşil ulaşım ve bu hedefe yönelik 
eğitim konularındaki çalışmalarıyla 
değerlendirildiği tüm dünyada 
çevre bilinci konusunda farkındalık 
yaratmayı amaçlayan ve bu konuda 
üniversitelerin rolünü ortaya 
koymayı hedefleyen bir platform 
olan GreenMetric 2017 Dünya 
Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarına 
göre Üniversitemizin Türkiye’den 
katılan 24 vakıf ve devlet üniversitesi 
arasında 11. ve devlet üniversiteleri 
arasında ise 7.ci olduğu bilgisini de 
paylaştı.

Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Yöneticilerinden 
Rektörümüze Nezaket Ziyareti
Çorum Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi Başkanı Seyfettin Zengin ve yönetim kurulu 
üyesi Ayhan Boyraz ve Çorum Altınoluk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Üyesi Barbaros Kayalar 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a nezaket ziyaretinde bulundu.
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Üniversitemiz 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” isimli proje 
kapsamında baraj gölünün biyolojik 
çeşitlilik ve su kalitesi izleme 
çalışmaları Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü öğretim elemanları 
ve lisansüstü öğrencilerimiz 
tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Emre 
Güler, Genel Sekreter Erdal Kanık 
ve Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan 
Ateş ile birlikte proje ekibini ziyaret 
ederek yapılan çalışmalar hakkında 
bilgiler aldı.

Merkezdeki çalışmalarda ciddi 
yol kat edildiğinden dolayı 
ilçelerimize daha fazla imkân 
ayrılmaya başlandığını ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
22.2.2013 tarihinde ön izin 
alınmasına rağmen inşaat yapılması 
için kesin iznin gerekli olduğunu 

belirterek bürokratik süreç 
sonrasında yakın zaman içerisinde 
projenin tamamlanacağını söyledi. 
“Amacımız bölgede hem eğitsel 
faaliyetlerimizi ilgili alanlarda 
uygulamalı eğitimler yaparak 
sürdürmek, hem muazzam bir flora 
ve faunaya sahip bölgeye bilimsel 
bir katkı sağlamak, hem de ulusal 
ve uluslararası spor müsabakalarını 
yapılır hale getirmek” diyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
bölgenin rekreasyon amaçlı da 
kullanılacağının altını çizerek izleme 
çalışmalarını gerçekleştiren öğretim 
elemanlarına ve öğrencilerimize 
teşekkür etti.

Obruk Baraj Gölü'nde Biyolojik Çeşitlilik 
ve Su Kalitesi İzleme Çalışmaları 
Gerçekleştiriyoruz

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]
104    



[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]

105    



2013 yılında Hitit Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi 
bünyesinde açmış olduğumuz 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) C 
Sınıfı Uzmanlık Temel Eğitim 
Kursunda bugüne kadar yaklaşık 
5 yıllık süreçte 420 civarında 
katılımcımıza eğitim alma imkânı 
sağlanmıştır. 

Bu kapsamda Çorum ve çevre 
iller dikkate alındığında alternatifi 
olmayan merkezimiz tarafında 
verilen Eğitim Kurslarımızda 2017 
yılı içerisinde 80 katılımcımıza 
eğitim verilmiş olup 2017 yılı 
içerisinde yapılan ilkbahar ve 
sonbahar dönemi İSG sınavlarına 

giren katılımcılarımızın 
puan ortalaması 61,1 olarak 
hesaplanmıştır. ÖSYM tarafından 
açıklanan her iki sınavın puan 
ortalaması 29,4 olarak duyurulduğu 
dikkate alındığında puan 
ortalaması bazında başarımızın 
Türkiye ortalamasının yaklaşık iki 
katı olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan 2017 yılında ÖSYM 
tarafından yapılan ilkbahar ve 
sonbahar dönemi sınavlarına 
giren katılımcılarımızdan 70 
puan ve üzeri alarak başarılı 
olanlarının oranı % 41,5 olarak 
hesaplanmıştır. 2017 başarı oranı 
henüz açıklanmamış olsa da 2016 

Üniversitemizden
2017 İSG Sınav Puanları Ortalamasında 
Büyük Başarı
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yılı İSG sınavı başarı ortalamasının 
%7,5 olduğu göz önüne alındığında 
yüzdesel başarı oranı olarak da 
Türkiye ortalamasının oldukça 
üzerinde bir başarıya ulaştığımız 
görülmektedir.

Üniversitemizde İş Sağlığı ve 
Güvenliğinde Profesyonelleşme

Yaklaşık olarak 5 seneden beri 
Çorum ve civar illerimize İş Sağlığı 
ve Güvenliği C Sınıfı Temel Eğitim 
Kursu vermeye devam eden 
eğitim kurumumuz, Üniversitemiz 
kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliğine 
daha fazla önem verilmesini 

gündeme getirmiş olup 2014 yılında 
hem Üniversitemiz bünyesinde 
ilgili Kanundan kaynaklanan 
eğitimlerin ve yaptırımların tek 
merkezden koordine edilmesini 
sağlayacak Rektörlüğe bağlı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Koordinatörlüğü 
kurulmuştur. Koordinatörlük, 
Üniversite içerisinde yapılan 
uygulamaların devamlılığı ve 
kontrolünün yanı sıra Çorum’da 
farklı kurum ve kuruluşlardan gelen 
eğitim ve bilgi alma gibi talepleri de 
karşılamaktadır. İlgili kanun gereği 
zorunlu olarak yapılan personel 
eğitimlerine ek olarak, İş Sağlığı 

ve Güvenliği Koordinatörlüğü 
tarafından Üniversite Senatosuna 
önerilen tüm eğitim birimlerinde 
zorunlu/seçmeli olarak İş Sağlığı 
ve Güvenliği derslerinin müfredata 
eklenmesi talebi Senato tarafından 
kabul edilmiştir. Bu bağlamda tüm 
birimlerde uygulamaya konulan 
İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri 
Üniversite genelinde bir “İSG 
Kültürü” oluşturulması dolayısıyla 
bu kültürü alan ve ileride çalışma 
hayatının birer paydaşı olacak 
öğrencilerimizin iş hayatına daha 
dolu bir şekilde katılmalarına destek 
vermektedir. 
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Tesisler hakkında bilgi veren Saraylım 
Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Ilıca, tesislerin sahip olduğu teknoloji 

yönüyle Türkiye’nin en modern soğuk hava 
deposu doluğunu ve dinamik kontrollü atmosfer 
sistemi olarak bilinen bu teknolojiden Türkiye’de 
iki tane bulunduğunu vurgulayarak “Meyve 
çekirdeği ve kabuğundan sensörler aracılığıyla 
aldığımız sinyallerle oda sıcaklığı, oksijen 
miktarı, karbondioksit oranı, azot düzeyi, 
nem değerleri gibi tüm verileri elektronik 
ortamda izliyor, meyvenin anlık ihtiyacına göre oda 
şartlarını düzenliyoruz. Bu işlemlerde hiç bir kimyasal 
kullanmıyor, tamamen teneffüs ettiğimiz havayı 
kullanıyoruz. Elektronik cihazlarla havayı ayrıştırarak 
istediğimiz değerleri yakalıyoruz” dedi.

Meyvenin çeşidi, hangi şartlarda hasat edildiği, 
hasat-depolama arasında geçen süre, meyvenin 
yetiştiği bölgenin iklim şartları gibi pek çok etkenin 
meyve depolanma şartlarını etkilediğini ifade eden 
Mustafa Ilıca, “Bu şartları bize en gerçekçi olarak 
bildiren ise meyvelerden sensörler aracılığıyla alınan 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, üniversite-
sanayi iş birliği kapsamında 
gerçekleştirdiği ziyaretler 
çerçevesinde organize sanayi 
bölgesinde yer alan Saraylım 
Tarım firmasına ait soğuk hava 
depolarını inceleyerek tesisler 
hakkında bilgiler aldı. 

Rektörümüz Saraylım Tarım Soğuk Hava 
Depoları Tasnif ve Paketleme Tesislerinde 
İncelemelerde Bulundu
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sinyallerin elektronik cihazlarda 
değerlendirilmesi sonucu elde 
edilen verilerdir. Yani her odanın 
değerleri, içerisindeki meyvenin 
özelliklerine göre değişmektedir” 
diyerek bu sayede klasik depolarda 
6-7 ay olan muhafaza süresinin 14 
aya çıktığını belirtti. Ilıca, depolama 
hedeflerinin 14 bin tona ulaştırmak 
olduğunu da sözlerine ekleyerek 
amaçlarının ülkemizi ekonomisine 
katkı sağlamak ve Çorum tarımında 
lokomotif bir rol üstlenmek 
olduğunu söyledi.
Üniversitemizden emekli öğretim 
görevlisi Ali Ilıca da tesiste bulunan 
makina ve depoların çalışma 
düzeni, kapasiteleri ve öne çıkan 
özellikleri hakkında bilgi verdi. Ali 
Ilıca, bahçelerden elma almadan 
önce laboratuvarlarda pestisit 
analizleri yaptırdıklarını ve yasaklı 
ilaç kullanılan hiç bir meyvenin 
depolarına girmediğini ifade ederek 

kendi çocuklarına insan sağlığına 
son derece duyarlı olduklarını 
belirtti. Ali Ilıca, Saraylım Tarım 
olarak Üniversitemize kapılarının 
her zaman açık olduğunun altını 
çizerek üniversite-sanayi iş birliği 
çerçevesinde her türlü ortak 
çalışma yapmaya hazır olduklarını 
vurguladı. 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan da böyle bir tesisin 
ilimizde olmasının memnuniyet 
verici olduğunu ifade ederek 
Üniversitemizden emekli öğretim 
elemanının bu proje içerisinde 
yer almasından dolayı gurur 
duyduğunu vurguladı.
Elma üretiminin Niğde, Karaman, 
Isparta gibi şehirlerdeki kadar 
fazla olmadığı halde Türkiye’nin 
en modern tesislerinin ilimizde 
olmasının önemli bir yatırım 
olduğunu ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, ilimizin sanayi 

ve Ar-Ge bakımından büyük bir 
potansiyele sahip olduğunu ifade 
ederek toplumların gelişmesinde 
üniversitelerin vazgeçilmez bir 
unsur olduğunun altını çizdi. 
Üniversitemizin imkânlarının her 
geçen gün arttığını ve sahip olduğu 
bilgi birikimini ilgili sektörlerle 
iş birliği yaparak bulunduğu 
coğrafyaya en fazla faydayı 
sağlama ve her anlamda değişim ve 
dönüşümün öncüsü olmaya gayret 
ettiğini ifade etti. Üniversitemizin 
Ar-Ge çalışmalarına ve üniversite-
sanayi iş birliğine büyük önem 
verdiğini ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, bu kapsamda en 
gelişmiş profesyonel cihazların 
yer aldığı bir laboratuvar 
oluşturulduğunu, tecrübeli öğretim 
elemanları ve Teknokentimiz 
ile sanayicilerle her türlü ortak 
çalışma yapmaya hazır olduklarını 
vurguladı.
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Sertifika Dağıtım Törenine, 
KOSGEB Çorum Merkez Müdürü 
Yusuf Yıldız, KOBİ Uzmanı Nuran 

Hatipoğlu Dal, İİBF Dekan Yardımcıları 
Prof. Dr. Taha Bahadır Saraç ve Doç. 
Dr. Sabiha Kılıç, Rektör Danışmanı Dr. 
Öğr. Üyesi Cihat Savsar, Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimlerini yürüten 
Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Cindiloğlu 
Demirer, Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Ensari 
Şahin ve Girişimcilik Eğitimleri 
Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Eşref 
Savaş Başcı, İİBF öğretim üyeleri ile 
sertifika almaya hak kazanan öğrenciler 
katıldı. 

Programın başında Girişimcilik 
Eğitimleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi 
Eşref Savaş Başcı, girişimcilik eğitimleri 
süreçlerine değinerek konu ile ilgili 
detaylı bilgiler aktardı.

Sertifika dağıtımı öncesi konuşma 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, istihdam konusunda 
büyük firmaların eskisi kadar cazip 
olmadığını ve kamuda bu anlamda 
ciddi daralmaların ve tedbirlerin 
var olduğunu ifade ederek “Yapılan 
bir araştırma ABD’de eğitim gören 
gençlerin %65’inin şuana kadar hiç 
bilinmeyen işlerde görev alacaklarını 
söylüyor. Bu yeni işlerin ve meslek 

tariflerinin ortaya çıkacağını 
göstermektedir. Bunları da girişimciler 
hayata geçirecektir. Eskiden büyük balık 
küçük balığı yutar denilirdi. Artık hızlı 
giden, girişimci ve ileriyi gören firmalar 
öne geçiyor” dedi.

“Biz standart eğitimin dışında 
öğrencilerimize farklılık katacak 
unsurları çok önemsiyoruz. Girişimcilik 
dersi bunlardan bir tanesi. 3000’e yakın 
öğrencimiz bu dersi aldı ve bunlardan 
yaklaşık 600’ü KOSGEB’den belge 
almaya hak kazandı. Bu 90 milyon TL 
demektir. Bu da devletimizin ne kadar 
büyük ve güçlü olduğunu gösteriyor” 
diyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
bu programın uygulanmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ederek 

öğrencilerimize başarılar diledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’ın yaptığı 
başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür 
ederek sözlerine başlayan Çorum 
Valimiz Necmeddin Kılıç, iş hayatında 
kilit rolün iş adamı yani girişimci 
olduğunu ifade ederek “Anahtarlar siz 
öğrencilerin elinde. Hayatla tanışmaya 
başlıyorsunuz. Geldiğiniz aşamayla 
şuan bulunduğunuz konum çok farklı” 
dedi ve girişimcilik eğitimlerinin 
önemine değindi. Türkiye’nin çok ileri 
bir konumda bulunduğuna dikkat 
çekerek gençlerin bu yönden çok şanslı 
olduklarını vurgulayan Vali Kılıç, kendi 
eğitim döneminden kesitler anlatarak 
öğrencilerimize tavsiyelerde bulundu. 
Vali Necmeddin Kılıç konuşmasının 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika 
Töreni Çorum Valimiz ve Rektörümüzün 
Katılımlarıyla Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ile KOSGEB Çorum Müdürlüğü iş birliğinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde düzenlenmeye 
devam edilen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri”nde başarılı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine 
sertifikaları, Çorum Valimiz Necmeddin Kılıç ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın katılımlarıyla 
yapılan törende dağıtıldı.   
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sonunda Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimini veren öğretim elemanlarına 
teşekkür ederek eğitimi tamamlayan 
öğrencileri tebrik etti ve bundan 
sonraki hayatlarında başarılar diledi.

KOSGEB Çorum Merkez Müdürü 
Yusuf Yıldız da Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimlerinin düzenlenmesinde 
göstermiş oldukları yoğun çalışma 
ve ilgilerinden dolayı Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan’a, katkısı olan tüm 
öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize 
teşekkürlerini sundu. 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin,
• İşletme Bölümü Normal ve İkinci 
Öğretim,
• İktisat Bölümü Normal ve İkinci 
Öğretim,
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü Normal ve İkinci Öğretim,
• Maliye Bölümü 

4. sınıf öğrencilerine seçmeli ders 
olarak sunulmuş olup hem teorik 
hem de uygulamalı olmak üzere bir 
dönem boyunca KOSGEB Destekli 
olarak toplam 74 saat üzerinden ve 4 
modül halinde tamamlanmıştır. Ders 
içeriğinde;

• Modül 1: Girişimcilik Kavramı, Dersin 
İçeriği ve Girişimcilik Özelliklerinin 
Sınanması, İş Fikri Geliştirme ile 

Yaratıcılık ve Yenilik Yaklaşımı, Sorumlu 
Girişimcilik Kavramı ve İşletme  
Kavramı ile İşletme Fonksiyonları,

• Modül 2: İşletme Türleri ve Kuruluş 
Şekilleri, İşletme Fonksiyonları 
(Pazarlama, Üretim, Yönetim, 
Muhasebe ve Finans)   

• Modül 3: İş Planı Kavramı ve Ögelerine 
Yönelik Örnek Olay Çalışmaları

• Modül 4: İş Modeli ve İş Planına 
Yönelik Atölye Çalışmaları 

yer almıştır. Ayrıca içeriğin 
zenginleştirilmesi amacıyla KOBİ 
Uzmanı Nuran Hatipoğlu Dal’ın desteği 
ile eğitimlerde öğrencilerimize bilgi ve 
tecrübe paylaşımı sağlanmıştır. 

Girişimcilik dersini alan öğrencilerimiz 
hem ders ile ilgili tüm paylaşımlarını 
takip edebilecekleri hem de önemli 
bilgi ve notlarının paylaşılabileceği 
www.girisimcilik.hitit.edu.tr adlı sayfa 
hazırlanarak tüm bilgi ve paylaşımlar 
için tek kaynaktan bilgiler temin 
edebilmiştir. 

Girişimcilik dersini seçen ve başarılı 
olan öğrencilerimiz aldıkları 
Girişimcilik Sertifikası ile Türkiye’nin 
yer yerinde ve zaman sınırı olmaksızın, 
KOSGEB Girişimcilik desteği devam 
ettiği sürece ilk işletme kurulması 
aşamasında yararlanılabileceklerdir. 

Program sertifika almaya hak kazanan 
109 öğrencimize sertifikaları ve temsili 
150.000 TL’lik çeklerinin dağıtımının 
ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle 
sona erdi.
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Toplantıya Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, TKDK 
Çorum İl Koordinatörü 

Mustafa Mansur Yalvaçer, Alaca Avni 
Çelik Meslek Yüksek Okulu Müdürü 
Doç. Dr. Metin Uçar, TKDK Çorum 
İl Koordinatörlüğü personeli, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi ile Alaca 
Avni Çelik MYO’nun ilgili öğretim 
elemanları katıldı.

Toplantıda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumunun genel 
çalışma prensibine ilişkin bir sunum 
yapan TKDK Çorum İl Koordinatörü 
Mustafa Mansur Yalvaçer, kurum 
tarafından tarım, hayvancılık ve 
yenilenebilir enerji başta olmak üzere 
verilen destekler konusunda bilgi 
paylaşımında bulunarak IPARD-III 
(Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma 
Aracı) programı kapsamında yapılan 
proje çağrısı ile ilgili bilgiler aktardı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan da Üniversitemiz bünyesinde yer 
alan birimlerimizin, eğitsel faaliyetlere 
ek olarak ilimiz ve bölgemizdeki 
ilgili kamu ve özel sektörleriyle bir 
araya gelmesi için gayret ettiklerini 
ve bu konuyu çok önemsediklerini 
ifade etti. Bu çerçevede Alaca Avni 
Çelik Meslek Yüksekokulu ile İktisadi 

ve İdari Bilimleri Fakültemizden 
TKDK’nın faaliyet alanları 
kapsamında çalışmaları olan öğretim 
elemanlarıyla bir araya gelindiğini 
vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, “Amacımız Üniversitemizin 
beyin gücü ile ilimizin tarım ve 
hayvancılık alanında daha fazla 
ilerlemesine katkı sağlamak” dedi.

Üniversitemiz İle TKDK Arasında Genel Değerlendirme 
ve İstişare Toplantısı Yapıldı
Üniversitemiz ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl 
Koordinatörlüğü iş birliğinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında genel değerlendirme ve 
istişare toplantısı gerçekleştirildi.
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Çorum’da düzenlenen 
Gençler Serbest Güreş Türkiye 

Şampiyonası’na katılmak üzere ilimize gelen 
güreş hakemleriyle Üniversitemiz tarafından 
organize edilen yemek programında bir araya 
geldi.
Ülkemizde ata sporumuz olan güreşin ayrı bir 
yerinin olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Alkan, Tevfik Kış, Nazmi Avluca gibi dünya 
ve olimpiyat şampiyonları çıkarmış Çorum’da 
da güreş sporunun ayrı bir yeri olduğunu 
vurgulayarak güreşe büyük önem gösteren 
Üniversitemizin de 12. Dünya Üniversiteler 
Güreş Şampiyonası, Türkiye Şampiyonaları gibi 
önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığının 
altını çizdi.
Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık da 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a güreş sporuna 
vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür 
ederek Üniversitemizin bundan sonraki süreçte 
de ulusal ve uluslararası pek çok etkinliğe 
başarıyla ev sahipliği yapacağına inandığını 
belirtti.
Program sonrası Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Gençler Serbest Güreş Türkiye 
Şampiyonasının açılışına katıldı. 

Rektörümüz Güreş Hakemleri ile 
Bir Araya Geldi
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Üniversitemiz ev sahipliğinde 
bu yıl 16.sı düzenlenen “Ulusal 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 

Kongresi (HİTİT-BÜROKON 2018)” 
gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu 
Yerleşkesi Erol Olçok Konferans 
Salonunda düzenlenen HİTİT-
BÜROKON 2018’e Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Zekeriya Işık, Üniversitemiz 
öğretim elemanları ve Türkiye’nin birçok 
üniversitesinden gelen akademisyenler 
katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan: “Meslek Yüksekokulumuz 

1976 yılında kurulan Türkiye’nin ilk 
meslek yüksekokullarından biridir. 
Bu noktada tarihi bir geçmişe sahip 
olan bu kampüste böyle anlamlı bir 
etkinliğin gerçekleştirilmesinden 
dolayı mutluluk duyuyorum. Görevde 
bulunduğumuz süre içerisinde meslek 
yüksekokullarına gereken değerin ve 
önemin verilmesi için büyük bir çaba 
sarf ederek yüksekokullarının mevcut 
algısının değiştirilmesi için büyük bir 
çaba gösterdik. Bu noktada gerekli 
yatırımların yapılması hususunda 
ilk dikkate aldığımız yerleşkelerden 
biri, meslek yüksekokulu kampüsü 
olmuştur bunun nedeni ise mesleki 
ve teknik eğitime olan inancımızdır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı 

16. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik 
Kongresi Meslek Yüksekokulumuzda Yapıldı
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Külliyesinde yapmış olduğu 
akademik açılış toplantısında YÖK 
Başkanı’ndan istemiş olduğu ve 
özellikle üzerinde durduğu nokta; 
mesleki ve teknik eğitim konusunda 
Meslek Yüksekokullarına mutlaka 
gereken ağırlığın verilerek 
sektörün ihtiyacı olan ön lisans 
mezunu öğrencilerin en nitelikli ve 
donanımlı şekilde yetiştirilmesi için 
gerekli düzenlemelerin yapılması, 

olmuştur” dedi.

Dünya çapında ‘helal ürünler’ 
sektörünün büyük bir paya sahip 
olduğuna dikkat çekerek bu payda 
Müslüman ülkelerin gerilerde yer 
aldığını ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, Üniversitemiz 
bünyesinde İslami sermayenin 
ve bu konudaki çalışmaların 
geliştirilmesi için ‘Helal’ sektörü 
konusunda içeriklere sahip derslerin 

öğrencilerimize kazandırılmasını ve 
bu konuda bilinç oluşturulmasını 
hedeflediklerini belirtti. Ayrıca 
üniversite sanayi iş birliğinin 
geliştirilmesi için MEYOK 
Koordinatörlüğü kapsamında 
Üniversitemizin 3+1 Eğitim 
Modeli Sistemi’ne geçeceğinin 
de altını çizen Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, “Bu sistemle 
birlikte diğer üniversiteler, Hitit 
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Üniversitesini örnek alacak ve 
Üniversitemiz bu noktada öncü bir 
konumda yer alacaktır. 3+1 sistemiyle 
birlikte öğrencilerimizin 3 dönem 
eğitim aldıktan sonra 1 dönem 
bizzat sektörün içinde çalışarak iş 
hayatında yer alacak ve eğitimlerini 
tamamlayacaklardır. Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu üniversite-sanayi 
iş birliğinin sağlanması açısından 
gerçekten önemli bir noktada yer 
almaktadır” dedi.

Hitit Üniversitesi olarak bu ve 
benzeri etkinlileri düzenlemeye 
büyük önem verdiklerini ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Bu 
kongrenin yanı sıra Üniversitemizin 
Bahar Etkinlikleri ve Mezuniyet 
Töreni kapsamında iki haftalık 
bir süreçte yirmiyi aşkın birçok 
etkinlik gerçekleştirildi” diyerek 16. 
Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik 
Kongresinin düzenlenmesinde ve 
desteklenmesinde katkıları olan başta 
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Zekeriya Işık ve öğretim 
elemanlarımız olmak üzere Çorum 
Belediyesine, Çorum Ticaret ve Sanayi 
Odasına, MÜSİAD Çorum’a, TOBB 
Genç Girişimciler Kuruluna ve Hitit 
Akademi Derneği ile emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Müdürü ve MEYOK Koordinatörü Dr. 
Öğr. Üyesi Zekeriya Işık ise: “Bugün 
ülkemizde 185 üniversitede 970’e 
ulaşan sayıda meslek yüksekokulu 
vardır. Meslek yüksekokullarında 
öğrenim gören öğrenci sayısı ise 
bugün 2 buçuk milyonun üzerindedir. 
Bu rakam yükseköğretimdeki öğrenci 
sayısının yaklaşık %30’una karşılık 
gelmektedir. Üniversitelerimizde 
okuyan öğrenci sayıları açısından 
değerlendirildiğinde yüksekokulların 
ülkemizde bu kadar büyük bir paya 
sahip olması gerçekten üzerinde 
hassasiyetle ve çok yönlü bir şekilde 
durulması gereken bir husustur. Her 

yıl mezun olan öğrencilerin sayısı 
düşünüldüğünde; ülkemize gerçek 
anlamda katma değer sağlayabilecek, 
uygulama pratiklerine sahip, 
mesleğinin gerektirdiği vasıflara 
haiz, bilgili, becerikli ve nitelikli 
öğrencilerin yetiştirilmesi Meslek 
Yüksekokullarımızın en önemli 
misyonudur. Ülkemizin 2023, 2053, 
2071 hedeflerini dikkate aldığımızda, 
mesleki eğitimin bir bütün olarak 
orta öğretimden yükseköğretime 

kadar hem bugünün hem de 
gelecekte öngörülen ihtiyaçların 
göz önünde bulundurularak 
planlanıp programlandığı yeni 
bir konsepte ihtiyacımız olduğu 
açıktır. Meslek yüksekokullarının 
gelişmesi ve kalkınması için; mesleki 
eğitimin bağımsız üniversitelere 
dönüştürülmesi; mesleki eğitimin bu 
alanda kafa yormuş, bilimsel olduğu 
kadar saha çalışmaları ve uygulama 
pratikleriyle de uzmanlaşmak suretiyle 
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akademik olarak kariyer sahibi 
olmuş öğretim elemanlarınca 
sevk ve idare edildiği bir anlayışın 
sistematikleştirilmesinin bir 
zorunluluk olduğu görülmektedir. 
Mesleki eğitim okullarında mutlaka 
eğitim öğretim süresinin en az 
yarısının iş başı uygulamaları 
eğitimiyle geçirildiği, yeni, aktif ve 
dinamik öğrenme süreçlerini ve 
kazanımlarını içeren eğitim-öğretim 
sistemleri üretmek mecburiyetinde 
olduğumuz görülmelidir. Bu 
bağlamda meslek yüksekokulları 

arasında hızla yaygınlaşan ve bizzat 
YÖK tarafından da desteklenen 
3+1 İş Yeri Uygulamaları eğitim 
sisteminin çok önemli bir gelişme 
olduğu açıkça ortadadır. Yine 
son dönemlerde yaygınlaşan 
MEYOK Koordinatörlüklerinin 
de benzer şekilde resmi bir statüye 
kavuşturulmasının gerekliliği 
de ortadadır. Bütün bunların 
yanında mesleki ve teknik eğitimle 

ilgilenen enstitülerin kurulması 
ve işlevselliğinin sağlanması gibi 
hususlarda da ciddi adımların 
atılmasına ihtiyacımız olduğu 
da görülmektedir. Bu hususların 
dikkate alınarak çözüme 
kavuşturulması, son on, on beş 
yılda gösterdiği büyük kalkınma 
ve gelişme hamleleri içerisinde 
yer alan güçlü ve yeni Türkiyemiz 
için çözülemeyecek meseleler 
değildir. Ülkemizin üniversitelere 
yapmış olduğu yatırımlar ortadadır. 
Üniversitelere yapılan yatırımlar 

aynı zamanda; ülkemizin geleceğine 
yapılan yatırımlardır. Bu noktada 
artık üniversiteler olarak büyük bir 
sorumluluğa sahip olduğumuzun 
farkına varmamız gerekmektedir. 
Bugün mesele un, yağ, şekeri bulma 
değil zaten ziyadesiyle var olan 
malzemeden en nitelikli, en kaliteli 
helvayı üretme var etme meselesidir. 
Bu bağlamda sorumluluk başta 
Yükseköğretim Kurumu, ilgili 

Bakanlıklarımız, üniversitelerde 
görev yapan hocalarımız ve yine 
başta iş dünyası olmak üzere bu 
işin bütün paydaşlarını temsil eden 
kadrolardadır” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Işık, “Bu yıl 16.sı 
düzenlenen BÜROKON-2018’in 
düzenlenmesinde önemli katkılar 
sunan başta Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan’a, Çorum 
Belediye Başkanımız Zeki Gül’e, 
ÇTSO, MÜSİAD, TOBB Genç 
Girişimciler Kuruluna şükranlarımı 

sunuyorum” diyerek emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Program kapsamında Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu 
15 Temmuz Şehidi, Şehit Yakup 
Kozan Bilgisayar Laboratuvarında 
“16. Ulusal Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik Kongresi 2. Ulusal F 
Klavye Yarışması” gerçekleştirildi.
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Üniversitemiz birimlerinde 
öğrenim gören önlisans, 
lisans ve lisansüstü 

düzeyindeki tüm öğrencilerin 
sunumlarını yaptığı “V. Öğrenci 
Kongresinde; sosyal bilimler, 
sağlık bilimleri, islami bilimler 
ve fen bilimleri alanlarından 138 
öğrencinin bildirisi sunuldu.

Öğrenci Kongresinin açılış paneli 
oturum başkanlığını Doç. Dr. 
Sabiha Kılıç yaparken Kentsel 

Yaşam oturum başkanlığını Prof. 
Dr. Ahmet Özalp,  Din Bilimleri 
I. oturum başkanlığını Prof. Dr. 
Mehmet Evkuran, Teknik Bilimler 
oturum başkanlığını Öğr. Gör. 
Bünyamin Çiçek,  Din Bilimleri 
II. oturum başkanlığını Prof. Dr. 
Mehmet Azimli,  Kişisel Gelişim 
oturum başkanlığını Dr. Öğr. 
Gör. Y. Kaan Yasım, Toplum ve 
Din oturumu başkanlığını Doç. 
Dr. Yakup Coştu,  Sosyal Medya 

Öğrencilerin Yoğun İlgi gösterdiği V. Öğrenci 
Kongresinde Çok Sayıda Bildiri Sunuldu

Üniversitemiz 
tarafından akademik 
ve idari personelimiz 

ile öğrencilerimize 
yönelik olarak 

kültür ve sanat, spor, 
konferans, kongre 

ve söyleşi başlıkları 
altında düzenlenen 

bahar etkinliklerimiz 
yoğun bir katılımla 

gerçekleştirildi. 

Üniversitemizin Bahar Etkinlikleri 
Dolu Dolu Geçti
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ve Madde Bağımlılığı oturum 
başkanlığını  Arş. Gör. Ela 
Hiçyorulmaz,  I. Tıp Oturumu 
oturum başkanlığını Dr. Öğr. 
Üyesi Ertuğrul Eryücel ve İslami 
Medeniyet oturum başkanlığını 
Doç. Dr. Metin Uçar yaptı.

Oturumun ikinci gününde 

kongrede; Bankacılık ve Finans 
1. oturum başkanlığını Dr. Öğr. 
Üyesi Ali Bayram,  Tıp Oturumu 
2. oturum başkanlığını Arş. 
Gör. Abdülkadir Bulut,  İşletme 
oturum başkanlığını Dr. Öğr. 
Üyesi E. Ensari Şahin, Bankacılık 
ve Finans 2. oturum başkanlığını 
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Şahin, 

Türkiye ve Dünyada Siyasi Partiler 
oturum başkanlığını Doç. Dr. 
İsmail Yıldırım, Mühendislik 
oturum başkanlığını Dr. Öğr. 
Üyesi Zekeriya Işık,  Siyasal 
ve Sosyal Bilimler 1. oturum 
başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Recep 
Aydın, Ortadoğu’da Din Siyaset 
ve Kültür oturum başkanlığını 
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Doç. Dr. Sabiha Kılıç, Hayvan 
Sağlığı ve Hayvansal Ürünler 
oturum başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi 
Bahat Comba, Siyasal ve Sosyal 
Bilimler 2. oturum başkanlığını 
Doç. Dr. Deniz Aytaç,  Sağlık 
Bilimleri oturum başkanlığını Dr. 
Öğr. Üyesi Sevinç Soyocak Özalp, 
Fen Bilimleri oturum başkanlığını 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tolga 
Çırak,  Suç ve Ceza oturum 

başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Aykut 
İşleyen, Çocuk Sağlığı oturum 
başkanlığını Öğr. Gör. Dr. Gülden 
Öztürk Serter, Çalışma Hayatı 
ve Sağlık oturum başkanlığını 
Prof. Dr. Emre Güler, ve Biyoloji 
oturum başkanlığını Arş. Gör. Ela 
Hiçyorulmaz yaptı. İki gün süren 
“V. Öğrenci Kongresinde toplamda 
23 oturumda 97 bildiri sunuldu.

Bu kongre ile öğrencilerimizin 
bilimsel konuları kendi ulaştıkları 
veriler ışığında ele almalarını 
sağlamak, bilimsel konularda 
tartışma kültürünü oluşturmak 
ve bilimsel alanlarla ilgilenme 
konusunda bir duyarlılık 
oluşturmak amaçlanmıştır.
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Rektörlük Erol Olçok Konferans 
Salonunda Öğr. Gör. Süleyman 
Sözer Kırca’nın konuşmacı 

olarak katıldığı “CV Hazırlama, 
İş Arama Yöntemleri ve Mülakat 
Deneyimi” konulu konferansta, 
öncelikle CV’nin (Curriculum Vitae) 
yani özgeçmişin tanımını yapan Öğr. 
Gör. Süleyman Sözer Kırca, CV’nin 
içermesi gereken bölümleri sıralayarak 
kişisel bilgiler, kariyer hedefi, eğitim 

bilgileri, iş/staj deneyimi, beceriler, 
aktiviteler/üyelikler, referanslar ve 
fotoğrafın gerekli olduğunu sözlerine 
ekledi. Ayrıca Öğr. Gör. Kırca,  CV’nin 
genel yapı ve sayfa düzeni, tipik CV 
yazım hataları ve alternatif CV yazım 
türlerine ilişkin açıklamalarda da 
bulundu.

CV hazırlamadan önce yapılması 
gerekli olanları açıklayan Öğr. Gör. 

Kırca, öğrencilerle şunları paylaştı: 
“Amaçlarınızı belirleyin. Firma ve 
pozisyon hakkında bilgi sahibi olun. 
Başvurduğunuz firma ve pozisyonu 
tercih etmenizdeki nedenleri saptayın. 
Bilgi ve becerilerinizin farkına varın. 
Kararlılık ve istekliliğinizi ortaya 
koyun” 

Öğr. Gör. Kırca; iş ve staj arama 
araçlarına, işe alım sürecinde 

“CV Hazırlama, İş Arama Yöntemleri ve Mülakat Deneyimi” 
Konferansına İlgi Büyüktü
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işverenlerin aradıkları özelliklere, 
mülakatlar hakkında detaylı 
açıklamalarda bulundu ve ekledi: 
“Mülakata hazırlık aşamasında 
görüşmeye gitmeden önce, 
mümkünse mülakatı yapacak 
kişinin isim, pozisyon ve görevini 
öğrenin. Mülakat yerini ve 
adresini tam olarak öğrenin. Firma 
hakkında detaylı bilgi edinin. 
Görünüm ve kıyafet seçiminiz 
önemlidir. Sizi zor duruma 
sokabilecek her türlü soruya 

hazırlıklı olun. Bekleme odasındaki 
davranışlarınızda dikkatli olun. 
Unutmayın ki görüşme yapmak 
geliştirilebilir bir beceridir. Mülakat 
sırasında ise görüşme odasına giriş 
ve ilk izlenim, göz teması, dinleme-
iletişim ve beden dili, soruların 
cevaplanması, heyecan, stres 
kontrolü ve portfolio önemlidir” 

Zamanın önemine de değinen 
Öğr. Gör. Kırca, “Zaman; 
alınıp satılamaz, biriktirilemez, 
başkasından aktarılamaz, 

depolanamaz, üretilemez 
çoğaltılamaz ve değiştirilemez” 
diyerek zamanı yönetmenin 
önündeki engelleri şu şekilde 
açıkladı: “İyi tanımlanmamış 
amaçlar veya hiç tanımlanmamış 
amaçlar yani nereye varmak 
istediğinizi bilmiyorsanız, pek 
çok eylem sizi rastlantısal yerlere 
götürecektir, zamanın işlere 
paylaşımındaki yanlışlıklar, yarına 
bırakma eğilimi, işlerin hepsini 
birden yapma isteği ve ayrıntıya 
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çok önem vermek yani işi düşünmek 
kadar yapmakta önemlidir. Bunlara ek 
olarak, düzensiz çalışma, disiplinsizlik, 
başkalarını incitmek, küstürmek 
korkusu, “hayır” diyememek, 
dinlemesini bilmemek, yavaş okumak 
ve çevrede çalışmaya yoğunlaşmayı 
engelleyen objelerin varlığı olarak 
sıralayabiliriz”

Son olarak öğrencilere mezun olmadan 
yapmaları gerekenler üzerinde duran 
Öğr. Gör. Kırca, “Sizlere üniversite 

bitmeden şunları yapın derim: Derslere 
katılım göstermeli ve yüksek notları 
hedeflemelisiniz. Notları yüksek 
tutmak çok da zor değil, pek çok derse 
cesaret edip içine girmediğiniz için 
başarısız olabilmektesiniz. Derslere 
şans tanıyın, öğrenmeye çalışın. Her 
ne kadar, herkes okulda aldığınız 
bilgileri iş hayatında kullanmayacağınız 
söylense de buna çok itimat etmeyin. 
Üniversitede alınan bilgi en kötü 
ihtimalle, iş yerinde alınacak bilginin 
kavranabilmesinin şartı niteliğinde 

olacaktır. Okulda verilen eğitimi, iş 
hayatına girdiğinizde elde edilebilmek 
için kıt zamanınızı para vererek heba 
etmeyin. Kesinlikle yabancı diliniz 
olmalı. Henüz hiçbir yabancı diliniz 
yoksa ilk diliniz kesinlikle İngilizce 
olmalı. Dünyanın her köşesinde 
insanlar İngilizce ile rahatlıkla 
iletişim kurabilmekteler. Maddi 
imkansızlıkları bahane ederek yabancı 
dil öğrenme ertelenmemeli. Çünkü 
ertelediğiniz tarihte zamanınızın 
dahi günde beş kelime ezberleyip bu 
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kelimeleri kullanmaya çalışmak 
faydalı olacaktır. Altyapınız 
oluşsun, en önemli sermayeniz 
zamanınız. Yurt dışına çıkın ve 
orada vakit geçirin. Bu yurt dışı 
tecrübesinin maliyetini devlete, 
Avrupa Birliği’ne, sponsorlara, 
sivil toplum örgütlerine yükleyin. 
Çünkü onlar uygun projelerle 
gidildiği takdirde, bu maliyeti 
üstlenmeye razılar. Yurt dışında 
yabancı dilinizi geliştirmeniz, 
farklı kültürler tanımanız ve yeni 

çevreler edinmeniz sizde büyük 
farklılıkları ortaya koymanızı 
sağlayacaktır. Düzenli, spor yapın. 
Dans etmeyi öğrenin.  En az bir 
enstrüman çalabilmeli ve en az üç 
yerli 3 yabancı ressamın eserlerini 
tanıyın. Farklı tarzlarda okumalar 
yapın, tiyatro ve operaya gidin, 
ülkenizi coğrafyasını tanıyacağınız 
fırsatları kaçırmayın, mesleğiniz 
ile ilgili günceli takip edin.  Sivil 
toplum örgütlerinde görevler alın.  
Sosyal sorumluluk projelerinde 

aldığınız görevler iletişim ağınızı 
genişletecek ve sizlere yeni iş 
olanakları sağlayacaktır. Kesinlikle 
staj yapın ve maddi durumunuz ne 
olursa olsun yarı zamanlı (part-
time) çalışın. Fırsatları sürekli 
kovalayın ve networking kavramı 
ile haşır neşir olun”

Sunumunu tamamlamasının 
ardından soruları cevaplandıran 
Öğr. Gör. Süleyman Sözer Kırca’ya 
plaket takdiminde bulunuldu.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen, 
öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 

“Girişimci Söyleşileri” programına 
konuşmacı olarak Emekli Öğr. Gör. Ali 
Ilıca katıldı. 

Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan 
Öğr. Gör. Ali Ilıca, gençlere tavsiyelerde 
bulunarak “Başarı hiçbir zaman tesadüfi 
değildir. Başarı için emek vermek, 
uykularınızdan fedakârlık etmek, alın 
teri dökmek yani tırmalamak gerekir. 
Karanlığı olmayan gündüz yoktur. Ama 
her zorluktan sonra mutlaka ama mutlaka 
bir kolaylık vardır. Bu genç yaşınızda 

zorluklara talip olun. İlerleyen 
zamanda rahat edersiniz. Hayata 
farklı ve umutla bakın. Fırsatları ve 
imkânları kullanın. En iyi bildiğiniz işte 
kendinizi ispatlayın. En iyi iş, bildiğiniz 
iştir. En karlı iş başında durduğunuz iştir. 
Çıraklığını yapmadığınız bir işin patronu 
olamazsınız. Yaptığınız mesleğin her 
türlü ayrıntısını bilmek zorundasınız. 
Bu nedenle çeşme akarken destinizi 
doldurun. Mezun olunca oyuncağı 
elinden alınmış çocuğa dönersiniz. Bu 
nedenle bugüne göre değil, yaşayacağınız 
döneme göre kendinizi hazırlayınız. Yeterli 
donanıma sahip olursanız bulunduğunuz 

makamdan veya sahibi olduğunuz 
servetten gücünüzü almaz, oturduğunuz 
makama güç verir, servetinize servet 
katarsınız. Sizler geleceği inşa edecek, 
topluma güç verecek genç dimağlarsınız. 
Bu nedenle kendinize güvenin, fırsatları 
iyi kollayın. Unutmayın ki her birimizin 
kendimize, ailemize, ülkemize ve 
insanlığa karşı sorumluluklarımız var. 
Erdem diye nitelendirilen bu beklentilere 
cevap verebilmek için çevrenize karşı 
duyarsız olmayın. Sorumluluk alın. Bir 
konuda sorumluluğunun gereğini yerine 

Girişimci Söyleşileri Programı Düzenlendi
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getirmeyenler hep başkalarını eleştirir, 
hatalar arar. Oysa hata yapmak güzel 
bir şeydir. İlk yapılan hata değil 
tecrübesizliktir. Aynı hatayı tekrar 
ederseniz o zaman hata olur. Hatadan 
ders almanın diğer adı tecrübedir. 
Her hata yeni bir tecrübedir. Ya 
tecrübe edeceksiniz ya da başkalarının 
tecrübelerinden ders alacaksınız. Bu 
nedenle her alanda okumalısınız” diye 
konuştu.

Öğrencilere farklı olmanın iş hayatında 
artı değer yaratacağı konusu üzerinde 
durarak “Herkes mezun oluyor, 
diplomasını alıyor. Peki sizi diğer 

arkadaşlarınızdan ayıran farkınız 
nedir? Genç, yakışıklı özelliklere 
sahip olmak mı? Özel işletmeler, sizin 
diğerlerinizden farkınızı sorgular. 
Hocalarınızın kıymetini bilin. Her 
biri alanına hakim, genç ve donanımlı 
insanlardır. Sizleri hayata hazırlıyor, 
bilgi ve tecrübelerini paylaşıyorlar. 
Bununla beraber yabancı dil büyük 
avantaj sağlıyor. Alanınızdaki yeni 
ve güncel gelişmeleri takip edin” 
şeklinde konuşmasına devam eden 
Öğr. Gör. Ali Ilıca, bilimsel bilgiye açık 
olduklarını ifade ederken, sanayicilerin 
akademik çalışmalara şiddetle ihtiyaç 

duyduklarını, üniversite-sanayi iş 
birliği programlarıyla Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın çok 
verimli çalışmaların yapılmasına vesile 
olduğunu ifade ederek başarılarının 
devamını diledi

Program, soruların 
cevaplandırılmasının ardından 
katılımlarından dolayı Emekli Öğr. 
Gör. Ali Ilıca’ya Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan’ın plaket takdim etmesiyle sona 
erdi. 
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"Vatan Temalı Şiir Okuma 
Yarışması" ile Bahtiyar Aslan'ın 
konuşmacı olarak yer aldığı 
"Gelenek ve Modernlik 
Bağlamında Sezai Karakoç" konulu 
konferans Fen Edebiyat Fakültesi 
Abdulkadir Ozulu Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi. 
Etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre 
Güler, Üniversitemiz öğretim 
elamanları, öğrenciler ile çok 

sayıda misafir katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın 
okunmasıyla başlayan etkinliğin 
açış konuşması Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan tarafından 
yapıldı. Konuşmasında 2018 yılı 
Hitit Üniversitesi Bahar Etkinlikleri 
ve Mezuniyet Töreni kapsamında 
düzenlenen etkinliklere kısaca 
değinen Prof. Dr. Alkan, 
öğrencilerin yoğun ilgiyle takip 
ettikleri kültür, sanat, spor, 
konferans, kongre ve söyleşi gibi 

farklı alanlarda çeşitli programların 
gerçekleştirildiğini ifade etti. 
Konuşmasında öğrencilerin 
akademik başarılarının yanında, 
alanları dışında yeteneklerini 
ortaya koyup geliştirebilecekleri bu 
tür faydalı faaliyetlerin önemine 
vurgu yapan Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan; özellikle kültürel 
etkinliklerin önemine dikkat 
çekti. Sözlerine "Edebiyatımız, 
tarihimiz, kültürel zenginliğimiz 
örnek alınabilecek niteliktedir. Bu 

“Vatan Temalı Şiir Okuma Yarışması” 
ile “Gelenek ve Modernlik Bağlamında Sezai 
Karakoç” Konulu Konferans Gerçekleştirildi
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değerlere sahip çıkmalıyız." şeklinde 
devam eden Prof. Dr. Alkan; Türk 
edebiyatının değerli şair ve yazarlarını 
anmaktan mutluluk duyduğunu ifade 
etti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
konuşmasını Sezai Karakoç'un Türk 
edebiyatındaki önemine değinerek 
bitirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan'ın konuşmasının 
ardından Vatan Temalı Şiir Okuma 
Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. 

Yarışmanın finalistleri arasında 
yer alan Hitit Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden 
İrem Türkoğlu Arif Nihat Asya'nın 
"Bayrak" şiirini, İlahiyat Fakültesi 
öğrencilerinden İsmail Coşar 
Çiftçibaşı Arif Nihat Asya'nın "Fetih 
Marşı" şiirini, FEF öğrencilerinden 
Muhammed Selim Gökçe Arif Nihat 
Asya'nın "Bayrak" şiirini, Ramazan 
Yanar Mehmet Akif Ersoy'un "Atiyi 
Karanlık Görerek Azmi Bırakmak" 
ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden 

Yılmaz Bayram Necip Fazıl 
Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirini 
okuyarak jüri üyeleri ve seyircilerin 
karşısında performanslarını 
sergilediler.

Şiir okuma yarışmasının ardından 
Dr. Öğr. Üyesi, şair ve Türk Edebiyatı 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Bahtiyar Aslan tarafından "Gelenek 
ve Modernlik Bağlamında Sezai 
Karakoç" başlıklı konferansa geçildi. 
"Edebiyat, edebî ürünler neden 
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vardır?" şeklinde bir soruyla 
edebiyatın, edebî ürünlerin 
amacını ve işlevini sorgulayarak 
konuşmasına başlayan 
Aslan; sözlerine edebiyatın 
insanları iyileştirici bir etkisi 
olduğunu belirterek devam 
etti. Konuşmasında edebiyat 
bağlamında gelenek ve modernizm 
olgusunu ele alan Bahtiyar 
Aslan, "geleneksel metinler ilahî 
metotla insanın ontolojisine 

uygun bir şekilde oluşturulur ve 
bu tür metinler zamanla sınanır, 
fazlalıkları çıkarılıp eksiklikleri 
tamamlanarak olgunluğa 
ulaşır." ifadeleriyle geleneksel 
metinlerin özelliklerine değindi. 
Modernizmin deneysel olmayan, 
ispatlanamayan, metafizik veya 
mistik kaynaklı tüm bilgiyi 
reddettiğini ve dünya ile insan 
arasındaki ilişkiyi değiştirdiğini 
ifade ederek sözlerine devam 

eden Aslan; bu durumun insan 
varlığının ifadesi olan edebiyatın 
da değişmesine yol açtığını söyledi.

Edebiyat ve edebî ürünler 
bağlamında gelenek ve modernizm 
olgusunu karşılaştırmalı bir 
şekilde açıklayan Bahtiyar Aslan, 
konuşmasının devamında Sezai 
Karakoç ve edebiyat anlayışına 
değindi. Sezai Karakoç'un 
"modern şair geleneği günümüze 
taşıyabilmeli" görüşünü 
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benimsediğini belirten Aslan; 
"geleneğin tamamen reddedilmesi 
kadar geleneğe teslim olarak 
sadece aruz vezni ve hece ölçüsü 
kullanılarak geleneksel metnin ortaya 
koyulduğunun düşünülmesi de yanlış 
bir tutumdur." dedi. Bahtiyar Aslan, 
klasik metinlerin imkanlarından 
yararlanan Sezai Karakoç'un şiir 
anlayışını "geleneksel metinleri 
olduğu gibi kopyalamak veya şekil 
bakımından taklit etmek değil, 
içselleştirerek ilkeleriyle aktarmak" 

şeklinde özetleyerek Karakoç'un 
gelenekten ilham almayı "yedi katlı 
gökyüzüne miraç seyahatine çıkarak 
orada bulduklarıyla kendi toprağına 
inip yeni şeyler ortaya çıkarmak" 
durumuna benzeterek açıkladığını 
ifade ederek konuşmasını bitirdi.

Konuşmasının ardından kendine 
ait bir şiiri okuyan Bahtiyar Aslan'a 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan tarafından teşekkür plaketi 
sunuldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, FEF Dekanı Prof. Dr. Emre 
Güler, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Meral Demiryürek 
ve jüri üyeleri Prof. Dr. Mehmet 
Azimli ile Doç. Dr. Metin Uçar 
tarafından Vatan Temalı Şiir Okuma 
Yarışması'nın birincisi İsmail Coşar 
Çiftçibaşı'na, ikincisi Muhammed 
Selim Gökçe'ye ve üçüncüsü 
Ramazan Yanar'a ödüllerinin 
verilmesiyle program sona erdi.  
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Üniversitemiz Güzel Sanatlar Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü 
tarafından “Kahramanlık Türküleri” 

konseptli program Meslek Yüksekokulumuz 
Ethem Erkoç Konferans Salonunda  
gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın gözlendiği programa, 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Bıyık, 
Genel Sekreterimiz Erdal Kanık, akademik ve 
idari personelimiz ile öğrencilerimiz katıldı.

Şan soloda Üniversitemiz Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Doğru’nun 
ve piyano için düzenleme ve eşliklerde  Dr. Öğr. 
Üyesi Ercan Baş’ın yer aldığı programda, yoğun 
bir eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşan 
öğrencilerimiz, kahramanlık türkülerini 
dinlerken hem duygusal hem de keyifli anlar 
yaşadılar. 

Programda, Dr. Öğr. Üyesi Elif Doğru 
tarafından Çanakkale Türküsü, Yemen Türküsü, 
On Beşli, Tuna Nehri, Genç Osman, Yanık 
Ömer, Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam, Hem 
Okudum Hem de Yazdım, Magosa Limanı, 
Memleketim seslendirildi.

 “Kahramanlık Türküleri” Konulu 
Program Düzenlendi
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Meslek Yüksekokulumuz 
Konferans Salonunda, 
öğrencilerimizin ve 

çok sayıda dinleyicinin katılımı 
ile Finansal Okuryazarlık Paneli 
gerçekleştirildi

Etkinliğe Hitit Üniversitesi İİBF 
Bankacılık ve Finans Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. Selçuk Kendirli, 
Halkbank Alaca Şube Müdürü 
Ahmet Uyanık ve Halk Emeklilik 
Satış Ekip Lideri Pınar Akyazıcı 
panelist olarak katıldı. 

Alaca Kaymakamı Ramazan 
Kurtyemez, Alaca Milli Eğitim 
Şube Müdürleri Yılmaz Karaalp, 
Çetin Kaya, Alaca Ticaret Sanayi 

Odası Genel Sekreteri Fatih 
Arslan, Türk Hava Kurumu Alaca 
Şube Başkanı Erdal Demir, ilk 
ve orta öğretim okul müdürleri, 
öğretim elemanlarımız ile 
öğrencilerimizin katıldığı panel, 
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. 
Metin Uçar’ın açılış konuşmasıyla 
başladı.

Doç. Dr. Uçar; düzenlenen 
etkinliğin öğrencilerimizle 
ilk buluşması olduğunu, 
bundan sonra sosyal, kültürel 
ve akademik toplantılarla 
daha sık buluşacaklarını ifade 
etti. Konuşmasında Alaca ile 
Üniversite arasında daha sıkı 

bir ilişkinin kurulması için çaba 
sarf edeceğini dile getiren Uçar, 
bunun ilk adımlarından birinin 
de Üniversitemiz Sosyal Bilimler 
Enstitüsüne bağlı Tezsiz Yüksek 
Lisans programlarının Alaca’da 
da yürütülmesi için girişimlerinin 
olduğunu belirtti. Bu kapsamda 
öncelikle Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürlüğümüz ve ilgili bölüm 
başkanları ile yapılan görüşmeler 
sonucunda İşletme, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi ile Bankacılık 
ve Finans programlarının Alaca’da 
açılabilmesi için altyapının hazır 
olduğunun ortaya çıktığını anlattı. 
Aynı şekilde Hitit Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi ile kurslar 

Meslek Yüksekokulumuzda 
Finansal Okuryazarlık Paneli 
Düzenlendi
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ve sertifika programları konusunda 
da görüşmelerinin sürdüğü bilgisini 
veren Uçar, katılan herkese teşekkür 
ederek panelistleri kürsüye davet etti.

İlk panelist olan Doç. Dr. Selçuk 
Kendirli sunumunda ‘Yeni Finansal 
Araçları’ anlattı. Özellikle bitcoin 
ve benzeri sanal para, kripto para 
konusuna yoğunlaşan Kendirli 
devletlerin ve piyasaların bu yeni 
araçlara bakışını açıkladı. Dünyadan 
ve Türkiye’den güncel verilerin ve 
yasal durumun da masaya yatırıldığı 
sunum sonunda özellikle bitcoin 

hakkında öğrencilerin ve diğer 
dinleyicilerin çok sayıda soruları 
oldu.

İkinci panelist olan Ahmet Uyanık 
‘Küresel Çağda Yeni Tasarruf 
ve Yatırım Modelleri’ başlıklı 
konuşmasında, nüfus dengesi ve 
özellikle genç nüfusun ekonomideki 
yerine değindi. Uyanık, değişen 
nüfus dengelerinde çalışan nüfus ile 
emekli nüfus arasındaki oranın ne 
kadar önemli olduğunun anlaşılması 
gerektiğini ve bu konuda geleceğe 
dönük tasarruf planlarının olması 

gerekliliğinin üzerinde durdu. 

Son panelist olan Pınar Akyazıcı 
ise sunumunda bireysel emekliliği 
anlattı. Akyazıcı bireysel emekliliğe 
devlet desteğinin çok önemli bir fırsat 
olduğunu ancak bu fırsatın yeterince 
değerlendirilmediğini belirtti.

Etkinlik Alaca Kaymakamı Ramazan 
Kurtyemez ve Müdürümüz Doç. Dr. 
Metin Uçar’ın katılımcılara teşekkür 
belgelerini takdim etmeleri ile son 
buldu.
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Üniversitemiz tarafından Bahar 
Etkinlikleri ve Mezuniyet Töreni 
kapsamında “Girişimcilik Zirvesi 

ve Melek Yatırım Paneli” düzenlendi.

MYO Ethem Erkoç Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen etkinliğe Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik 
Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Abdullah Çolak, iş dünyasının temsilcileri, 
genç girişimciler, öğretim elemanlarımız 
ve öğrencilerimiz katıldı.

Programın moderatörlüğünü Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı 
Faruk İnaltekin yaparken panelist 
olarak Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen 
Ceritoğlu Kurt, Mali Sektörle İlişkiler ve 
Kambiyo Genel Müdürü V. Hakan Ertürk, 
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve 
Dünya Melek Yatırım Genel Sekreteri 
Baybars Altuntaş yer aldı.

Panelde konuşan AK Parti Çorum 
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 
çalışmanın üniversite-sanayi iş birliğinin 
örnek bir modeli olduğunu söyledi. 
Çorum’un milletvekili olmaktan gurur 
duyduğunu belirten Ceritoğlu Kurt, 
“Çorum Milletvekili olmaktan gurur 
duyuyorum. Çorum en iyisine layık. Biz 
işsiz üniversiteli istemiyoruz. İmkanlarımız 

ölçüsünde elimizden geleni yapmak 
istiyoruz. Ancak insanlar kendi kaderini 
kendisi yaratıyor, beklemektense çaba 
göstermek gerekiyor” dedi.

Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo 
Genel Müdür V. Hakan Ertürk ise 
konuşmasında 2011 yılından bu yana 
nasıl destekleme yapabiliriz diye bir 

Girişimcilik Zirvesi ve 
Melek Yatırım Paneli Düzenlendi
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çalışma içinde olduklarını, bu çalışmalar 
çerçevesinde melek yatırımlarına vergi 
esnekliği sağladıklarını vurguladı. Melek 
yatırımcılara lisans verdiklerini ve bunu 
her önüne gelen melek yatırımcı olmasın 
amacıyla gerçekleştirdiklerini anlatan 
Ertürk, bu yatırımcıların belirli kriterlere 
sahip olmasını istediklerini vurguladı. 
Yapının gelişmesinde katkı sağlayan 
Çorum’u kutladığını belirten Ertürk, 
Anadolu’daki 3. ağın Çorum olduğunu da 
dile getirdi.

Girişimcilerin %70’inin battığını ifade 
eden Hakan Ertürk, bu sistemle riskin 
paylaşıldığını, girişimin %75’inin vergi 
matrahlarından düşülebildiğini anlattı. 
Hükümetin önemli bir katkı sağladığını 
da sözlerine ekleyen Hakan Ertürk, 
“Bu yatırımlar KOSGEB ve TÜBİTAK 
inovasyon desteğini de almışsa %100 
garanti altında. Burada kuracağımız ağ, 
girişimci için bir kapı olacak. İnsanların 
Amerika’ya, Avrupa’ya ulaşması için bir 
giriş olacak. Girişimcinin riskini melek 
yatırımcımlar da üstlenecek ve girişimin 
doğru yönde ilerlemesi için destek 
olacaklar” dedi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası 
(ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Başaranhıncal da “Melek yatırımı bizlerin 
aklının ermediği yeni teknolojiye yaklaşım 
olarak görüyoruz. Kim yaparsa yapsın ülke 
adına yapılan bir proje bile ülke meselesidir” 
diyerek gelecek fikirlerin ticaret hayatına 
dönüşmesi için arada bir iletişim olması 
gerektiğini belirtti. Melek yatırım ağının 
kurulması ile kimsenin kimseyi tanıtmadığı 
ama sistemin ilerlediği bir yapı olacağını 
söyleyen Başaranhıncal, “Ticaret ve Sanayi 
Odaları ticari konularda bulunamaz ancak 

fikirleri sermaye sahibi iş adamlarına 
ulaştırma görevine talibiz. Öğrenciler 
bu konuda bize rahatlıkla ulaşabilirler. 
Fikirlerle ilgili neler yapılmış görüşerek bu 
fikri olgunlaştırabiliriz. Ekonomik alanda 
bölge ayrılığı yapmamamız lazım. Biz 
Türkiye olarak hareket etmeliyiz. Yozgat da 
bizim Kayseri de bizim. Bu bir geçiş süreci 
göreve talibiz” dedi.

Dünya Melek Yatırım Genel Sekreteri 
Baybars Altuntaş ise bu panelin 1950-
60’lı yıllarda yapılsaydı etkinliğin adının 
muhtemelen “Girişimcilik Zirvesi” değil 
“İcat Çıkarma Zirvesi” olacağını ifade 
ederek o zamanlarda icat çıkarmanın 
önemli olduğunu belirterek mucitlerin 
icatlarını piyasaya sürmeleri için de özel 
bir beceriye de ihtiyaçları olmadığını 
vurguladı. “Çünkü o dönem de yeni 
ne varsa, ne icat ederseniz tüketici onu 
tüketmeye hazırdı. İcat et ve sat. Fakat 
bugün artık öyle değil. Bugün icattan 
ve mucitten kimse bahsetmiyor. Herkes 
inovasyondan bahsediyor çünkü hemen 
hemen icat edilmesi gereken her şey icat 
edilmiş durumda” diyen Altuntaş 21. yy’ın 
girişimcilik yüzyılı değil akıllı girişimcilik 
yüzyılı olduğunu vurgulayarak artık 

herkesin girişimci olduğunu dile getirdi.

İcatla inovasyon arasında çok önemli bir 
oyuncu olduğunu ve buna “girişimci” 
adı verildiğini ifade eden Baybars 
Altuntaş, girişimcinin icadı piyasada 
tüketiciyle buluşturup rekabet şartları 
altında satılır hale getirerek icadın 
inovasyona dönüştüğünü belirterek 
bugünün devletlerinin de inovasyonu 
desteklediklerinin altını çizdi. Girişimcilerin 
melek yatırımcıların karşısına çıktığı zaman 
doğru sunum yapması, doğru iş planını 
geliştirmesi ve doğru iş modelini ortaya 
koyması gerektiğini ifade den Altuntaş, 
mobil teknolojilerin hızla geliştiğini, dünya 
nüfusunun, üniversite sayısının, kaliteli 
insan sayısının arttığını ve dolayısıyla 
iş arayan insan sayısının da arttığına 
dikkat çekerek iş bulmanın tüm dünyada 
zorlaştığını vurguladı. “Şimdiden iş fikri 
geliştirin. Kendi işinizi kurmaya çalışın” 
diyerek öğrencilere öneride bulunan 
Altuntaş, 81 ilde sadece Çorum’da Melek 
Yatırım Ağının bulunduğunun altını 
çizdi. 
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Bıyık ve Genel Sekreter Erdal Kanık ile birlikte 
Meslek Yüksekokulu Kargı Yerleşkesini 
ve Osmancık Ömer Derindere Meslek 
Yüksekokulunu ziyaret etti.
İlk ziyaretini Kargı’ya gerçekleştiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Kargı Belediye 
Başkanı Zeki Şen ile birlikte eğitim binasında 
incelemelerde bulunarak öğrencilerimizle bir 
araya geldi.
Kargı yerleşkesinde önemli ölçüde bir 
gelişimin olduğunu ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, bundan sonraki süreçte 
desteklerin artarak devam edeceğini belirterek 
bu noktada ermiş olduğu desteklerden dolayı 
Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’e ve emeği 
geçen herkese teşekkür etti. 
Üniversitemizde yaşanan gelişmeler hakkında 
bilgiler veren Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
“Hitit Üniversitesi 8000 öğrenciye sahip 
bir yükseköğretim kurumuyken şuan 
Tıp Fakültesi olan, Antarktika’ya gidip 
projeler yapabilen, dünyanın hemen her tarafında 
farklı çalışmalar yapabilen ve adından övgüyle 
bahsettiren bir üniversite haline geldi” diyerek 
meslek yüksekkokullarının önemine değindi. 
Cumhurbaşkanımızın 2017-2018 Akademik 

Yılı açılış töreni konuşmasındaki 2023, 2053 
ve 2071 vizyonlarında gerekli olan ara eleman 
olarak nitelendirilen teknik eleman yetiştirilmesi 
konusundaki talebine dikkat çeken Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, öğrencilere seslenerek “Eğer meslek 
yüksekokullarının içi doldurulursa, doğru bir 

Rektörümüz Kargı Yerleşkesini ve 
Osmancık MYO’yu Ziyaret Etti
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eğitim alırsanız, alanınızla ilgili 
eksiklikleri giderirseniz anında 
istihdam edilebileceğiniz alanlar 
olduğunu bilmeniz gerekiyor. 
Hiçbir mazeret başarının yerini 
almıyor. Eksikliklerinizi gidermek 
zorundasınız” dedi. Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, öğrencilerimize 
Kargı ile iç içe olarak ortak 
çalışmalar gerçekleştirmeleri 
konusunda tavsiyelerde 
bulunarak öğrenci kulüpleri 
aracılığıyla pek çok etkinlik 
gerçekleştirebileceklerinin de 
altını çizdi.
Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen 

de Üniversitemizin çalışmalarını 
yakından takip ettiklerini ifade 
ederek “Hitit Üniversitesinin 
çok kısa süre içerisinde belirli 
bir seviyeye ulaşmasında sizin 
payınızın çok büyük olduğunu 
düşünüyorum” diyerek yapılan 
başarılı çalışmalardan dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a 
teşekkür etti. Öğrenci yurdu 
konusunda çalışmaların devam 
ettiğini belirten Başkan Şen, 
“Sizler bizim evladımızsınız. 
Hiçbir zaman sizlerin üzerinizden 
desteğimizi çekmeyeceğiz” dedi.
Kargı AK Parti İlçe Başkanı 

Sacit Özdemir ise Kargı’ya 
yükseköğretim birimi 
kazandırılmasından dolayı 
duyduğumu memnuniyeti dile 
getirerek hem Kargı’nın hem de 
Üniversitemizin gelişip büyümesi 
için üzerlerine düşen her şeyi 
yapmaya hazır olduklarını belirtti. 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, ikinci ziyaretini Osmancık 
Ömer Derindere Meslek 
Yüksekokuluna yaparak öğretim 
elemanlarıyla kısa bir toplantı 
gerçekleştirdi.
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Üniversitemiz Türk Dünyası Araştırmaları 
Öğrenci Topluluğu (TÜDAT) tarafından 
düzenlenen “26. Yılında Tarihin Kara Gecesi 
Hocalı Katliamı Anma Programı”, akademisyen 
ve köşe yazarı Doç. Dr. Kürşad Zorlu’nun 
konuşmacı olarak katılımıyla Erol Olçok 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 

Program öncesinde, Doç. Dr. Kürşad Zorlu 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı 
makamında ziyaret etti.

Üniversitemizde “26. Yılında Tarihin Kara 
Gecesi Hocalı Katliamı” anma programında 
konuşma yapmak üzere ilimize gelen Doç. 
Dr. Kürşad Zorlu, Hocalı Katliamı ile Afrin 
Harekatına ve Türk Dünyasına ilişkin bilgi 
paylaşımında bulunarak böylesi anlamlı bir 
etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu 
ifade etti. 

Yapılan ziyaretin ardından “26. Yılında Tarihin 
Kara Gecesi Hocalı Katliamı” anma programı, 
saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından Doç. Dr. 
Kürşad Zorlu’nun özgeçmişinin okunmasıyla 
başladı.

Doç. Dr. Kürşad Zorlu “Yüzyılın Vahşeti Hocalı 
Soykırımı” konulu sunumunda bugün Türkiye, 
Azerbaycan ve başka birçok Türk devletinin en 
büyük sorununun birliktelik ve beraberliklerini 
sahaya taşıyamamaları sorunu yaşadığını ifade ederek 
Karabağ Meselesi, Hocalı Katliamı ve sözde Ermeni 
Soykırımının hepsinin bir bütün olduğunu belirterek 

Ermenilerin 1925’te iddia ettikleri bir takım hadiseleri, 
bir kısım yalan belgeleri kullanarak ve arkalarına 
aldıkları diasporayla küresel sermayeyle içerisinde 
konuşlanma avantajlarıyla Türkiye’ye karşı her yıl sözde 
Ermeni soykırımı iddiasında bulunduklarına dikkat 
çekti. Türkiye’nin ciddi bir süre bu iddialar karşısında 
aktif olmak yerine sürekli savunma pozisyonunda olan 
çalışmalarını güncelleyemeyen bir dezavantajla karşı 
karşıya kaldığını belirten Zorlu, siyasette, ekonomide 
sosyal yaşamda, medya yapıcılarında ve kamuoyu 

26. Yılında “Hocalı Katliamı”nı Andık
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oluşturma sisteminde Türkiye’nin 
tezlerine inanmayan insanların 
varlığına işaret etti.

Türk milletinin hiçbir zaman 
hiçbir millete sömürge gözüyle 
bakmadığının altını çizen Zorlu, 
şunları kaydetti: “Biz Türk milleti 
olarak hiçbir zaman arada boşluk 
bırakmaksızın dünya tarihinde 
devlet olarak devam etmiş tek 
milletiz. Bu millet hiçbir vakit 
sömürge olmadığı gibi hiçbir 
millete de sömürge olarak 
yaklaşmamıştır” 

Azerbaycan’ın Türkiye için çok 
farklı bir yerinin olduğunu anlatan 
Zorlu, “Bunca sorunun içerisinde 
Türkiye ile Azerbaycan’ın bir 
arada ‘iki devlet tek millet sözünü’ 
kullanıyoruz. Dünyanın getirdiği 
şartlar, Türkiye ile Azerbaycan’ın 
bir olmasını sağlayacak gelişmelerle 
karşı karşıya bırakıyor. 2009 
yılında Türk Konseyi kuruldu. 
Azerbaycan ve Türkiye orada 
uluslararası örgüte üyeler. Burası 
Türk Birliği’nin kuruluşunun 
siyasi bir zeminidir. Bir çatıya 
dönüşmektedir. İnşallah yakında 
iki ülkede, bu birliğe katılacak ve 
hızla büyüyecek. Milletlerin zor 
dönemlerinde gerçek dostluk ve 
kardeşliğe ihtiyacı var. Onun için 
Azerbaycan’ın çok farklı bir yeri 
var. Diğer Türk Cumhuriyetleri de 
çok önemli. Ancak diğer ülkelerin 
hala aşamadıkları sorunlar ve 
hala aldıkları ciddi tehditler var. 

Azerbaycan biraz daha farklı. 
Kafkasya’da bu zincirlerden biraz 
daha kurtularak Türkiye ile ilişkiler 
kurmak istiyor” ifadelerinde 
bulundu. Zorlu son olarak şu 
paylaşımda bulundu: “Ermenistan 
devleti bir proje devletidir. Bu 
proje devletinin sözde Ermeni 
Soykırımı iddiasının altında yatan 
cephede savaşan Türk ordusunun 
cephe gerisinde zafiyete düşmesi 
için isyan çıkarılmasını sağlayan 
bir mekanizmadan ibarettir. 
Bunlar 150 yıllık süre içerisinde 
Türkiye ve Azerbaycan sınırlarına 

adım adım yerleştirilmişlerdir. 19. 
yüzyılın başından 1908 yılına kadar 
yaklaşık 1 milyon Ermeni, bu 
coğrafyaya başka coğrafyalardan 
getirilerek yerleştirildi. Bunlarda 
büyük Ermenistan devleti hayaliyle 
bu oyunun parçası oldular. Biz 
sadece meşru müdafaa yaptık. Bu 
soykırım, 16 ülke ve ABD’nin 19 
eyaleti tarafından tanınmıştır” 

Sunumunu tamamlayan Doç. 
Dr. Kürşad Zorlu, öğrencilerin 
sorularını cevaplandırılmasının 
ardından kendisine hediye 
takdiminde bulunuldu.
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Hitit Üniversitesi Sungurlu 
Meslek Yüksekokulunda 
verilen “Makey ile 

Robotik” eğitimi düzenlenen 
sertifika töreni ile tamamlandı. 
Sertifika töreninde eğitimi 
başarı ile tamamlayan  çocuklara 
belgeleri Sungurlu Kaymakamı 
Mitat Gözen, Sungurlu MYO 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay 
Karacif, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Eryiğit, İl 
Genel Meclisi Üyesi Ramazan 
Kelepircioğlu, İsmet Paşa İlkokulu 
Müdürü Aydın Altıntaş, Öğr. 
Gör. Abdullah Bedir Kaya ve 
çocukların sınıf öğretmeni Turgay 
Üğüten tarafından verildi.

Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi (HİTİTSEM) ile işbirliği 
halinde düzenlenen bu eğitimin 
koordinatörü Sungurlu MYO 

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 
Öğr. Gör. Abdullah Bedir Kaya 
törende yaptığı konuşmada, 
önceki yıllarda yine Sungurlu 
MYO bünyesinde 9 farklı 
“Çocuklar İçin Yazılım” kursu, 
“Scratch Eğitmen Eğitimi” ve 
“Öğretmenler için Kodlama” 

kurslarının açıldığını, şimdi de 
çocuklara robotiğin temellerini 
öğretmek için “Makey ile Robotik” 
kursu açıldığı belirtti. Hz. 
Ali’ye atfedilen “Çocuklarınızı 
yaşayacakları çağa göre yetiştirin” 
sözü ile konuşmasına devam 
eden Öğr. Gör. Kaya, 21. Yüzyılın 

Çocuklara Yönelik 
“Makey ile Robotik” Eğitimi Verildi
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çok hızlı değiştiğini, eğitim 
sisteminin bu hıza yetişmesinin 
mümkün olmadığını bu sebeple 
alternatif eğitim imkanlarının 
arttırılması gerektiğini vurguladı. 
Düzenlenen eğitim hakkında da 
bilgi veren Öğr. Gör. Abdullah 
Bedir Kaya, bu tarz eğitimlerin 
düzenlenmesinde her zaman 
destek olan Hitit Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan’a, Sungurlu MYO Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ’e ve 
Hitit Üniversitesi, Sürekli Eğitim 
Merkezi (HİTİTSEM) Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı’ya 
teşekkür etti. Ayrıca Makey Kursu 
eğitmeni Ramazan Yargı’ya, 
kursiyer öğrencileri bu eğitime 
yönlendiren sınıf öğretmenleri 
Turgay Üğüten’e teşekkür ederek 
konuşmasını tamamladı.

Sungurlu MYO Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Kubilay Karacif 
konuşmasında, kodlama ve 
robotik eğitimlerinin ülkemiz için 
dışa bağımlılığı azaltma, katma 
değeri yüksek ürünler üreterek 
ülkemiz ekonomisine katkı ve 
gelecekte istihdam avantajlarını 
ve bu eğitimlerinin ilkokuldan 
başlaması gereken eğitimler 
olması gerektiğini vurguladı. 
Ülkemiz hedeflerinde 2023 yılında 
yazılım sektöründe 1 milyon 
yetişmiş eleman istihdamının 
öngörüldüğünü belirten Yrd. Doç. 
Dr. Kubilay Karacif, bu sektörün 
ülke ekonomisine yıllık katkısının 
10 milyar dolar civarında 
olacağını belirtti ve Sungurlu 
Meslek Yüksekokulu olarak 
bu tarz faaliyetleri her zaman 
desteklediklerini ve desteklemeye 

devam edeceklerini söyledi.

Sungurlu İlçe Kaymakam Mitat 
Gözen ise yazılım meselesinin 
ülke ekonomisine katkısının 
yanında bir milli güvenlik 
meselesi olduğunu vurguladı. 
Güvenlik alanında yapılan 
yatırımların tam anlamıyla 
karşılığını bulabilmesinin, 
yazılım alanında yetişmiş insan 
kaynağı ile mümkün olduğunu 
belirten Gözen, ayrıca öğrencileri 
bilgisayara bağımlı olmamaları ve 
sosyal hayatı ihmal etmemeleri 
konusunda uyararak konuşmasını 
sonlandırdı.

Program öğrencilere belge takdimi 
ile sona erdi.
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“Madde Kullanımı ve Bağımlılıkla 
Mücadele” konulu konferansa 
geçilmeden önce Bağımlılıkla 
Mücadele İl Koordinasyon 
Kurulu (BMİKK)  Şubat ayı 
toplantısı Üniversitemiz Rektörlük 
Toplantı Salonunda Çorum Valisi 
Necmeddin Kılıç’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Yapılan toplantının ardından 
Erol Olçok Konferans Salonunda 
düzenlenen konferansa Prof. Dr. 

H. Nesrin Dilbaz konuşmacı olarak 
katıldı.

Prof. Dr. H. Nesrin Dilbaz 
“Madde Kullanımı ve Bağımlılıkla 
Mücadele” konulu sunumunun 
ilk kısmında ‘Maddenin Kötüye 
Kullanımı ve Bağımlılığı” 
konusunu ele alarak bağımlılık 
yapan maddenin beyni 
hedeflediğini söyledi. Prof. 
Dr. Dilbaz, insanın en büyük 
zafiyetinin haz olduğunu ve 

bir ömür boyu huzurun yerine 
anlık huzurun tercih edildiğini 
belirterek gençlerimizin bu 
konuda çok iyi bilgilendirilmesi 
ve bilinçlendirilmesi gerektiğine 
dikkat çekti. Prof. Dr. Dilbaz, 
sigara kullanımına başlamakta en 
büyük etkenin arkadaş olduğunu 
ve henüz “hayır” demeyi bilmeyen 
genç yaşlarda bağımlılığın 
ortaya çıktığı bilgisini vererek ilk 
yapılması gerekenin gençlerimize 

“Madde Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele” 
Konulu Konferans Düzenlendi
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uygun görmedikleri davranışlara 
“hayır” demeyi öğretmek olduğunu 
sözlerine ekledi. “Bağımlılık, bir 
beyin hastalığıdır. Bir davranış 
bozukluğudur, bir hastalıktır” diyen 
Prof. Dr. Dilbaz,  bağımlılığın ergenlik 
ve çocuklukta başlayan gelişimsel 
bir hastalık olduğunu ifade ederek 
dolayısıyla hedef kitlenin ergenler ve 
gençler olduğunu belirtti. Prof. Dr. 
Dilbaz, madde kullanan kişilerde 
beynin sadece yapısal olarak değil, 

işlevsel olarak da bozulduğunu 
ve bağımlılık gelişmeden bunu 
durdurmanın gerekliliğine dikkat 
çekti. Bu bağlamda, bağımlıların 
madde kullanımını bırakmalarının 
zorluğu üzerinde durdu.

Ailelere öneriler de bulunan Prof. 
Dr. H. Nesrin Dilbaz, “Dinleyin, 
konuşun, yargılamayın, tehdit 
etmeyin, sorgulamayın, öğüt ve emir 
vermeyin, örnek olun, arkadaşlarını 

tanıyın. Açık olun, öğrenmesine 
yardım edin, hayır demesini öğretin. 
Sevin ve sayın” dedi. Ayrıca gençlere 
de tavsiyelerde bulunarak “Kendinize 
bir hedef belirleyin. Enerjinizi o 
hedefe varmak için kullanın. Herkesin 
zayıf yanı mutlaka vardır. Önemli 
olan bunu bilmek ve onu kontrol 
edebilmektir. Çünkü her problemin 
bir çözümü mutlaka vardır.” dedi. 
Prof. Dr. Dilbaz, “Yasaklayarak, 
kısıtlayarak, baskı kurarak 
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çocukların zararlı maddelerden 
uzak tutulamayacağını 
vurgulayarak “Çocuklarımızı 
madde kullanımından korumak 
ancak onları sorumluluklarının 
bilincinde olan, sorunlarına çözüm 

getirebilen, özgüven ve bağımsızlık 
duyguları gelişmiş bireyler olarak 
yetiştirmemizle mümkündür” 
dedi. 

“Madde Kullanımı ve Bağımlılıkla 
Mücadele” konulu konferansta 

soruların cevaplandırılmasının 
ardından Çorum Valisi Necmeddin 
Kılıç ve Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan tarafından 
Prof. Dr. H. Nesrin Dilbaz’a plaket 
takdiminde bulunuldu.
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Alaca Avni Çelik Meslek 
Yüksekokulunda, 
Üniversite-Alaca iş birliği 

kapsamında düzenlenen paneller 
serisinin ikincisi ‘İş ve İstihdam 
İmkânları’ adı ile gerçekleştirildi. 
Hitit Üniversitesine bağlı birimlerin 
Alaca ile iş birliği konusunda neler 

yapabileceklerinin tartışıldığı 
bu etkinliğin ikinci panelinde, iş 
birliğinin “İş ve İnsan Kaynakları 
Merkezi” ile “Sürekli Eğitim 
Merkezi” boyutları masaya yatırıldı. 
Mesleki eğitim konularına ağırlık 
verilen paneli çok sayıda dinleyici 
takip etti. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Bankacılık ve Finans Bölümü 
öğretim üyesi ve Hitit Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) 
müdürü Yrd. Doç. Dr. Eşref 
Savaş Başçı, Hitit Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Meslek Yüksekokulumuzda İş ve 
İstihdam İmkânları Paneli Yapıldı
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Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Yönetimi Bölümü başkanı ve 
Hitit Üniversitesi İş ve İnsan 
Kaynakları Merkezi koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Ömür Demirer ve 
Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik 

Meslek Yüksekokulu Makine ve 
Metal Teknolojileri Bölümü başkanı 
Öğr. Gör. Bünyamin Çiçek’in 
panelist olarak katıldığı etkinliğin 
moderatörlüğünü Alaca Avni Çelik 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. 

Dr. Metin Uçar gerçekleştirdi. 

Her panelistin konuşmasından 
sonra soru ve cevaplara yer verilerek 
tüm katılımcılara teşekkür edildi.
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Üniversitemiz  tarafından 
düzenlenen ve Prof. Dr. Ateş 
Kara’nın konuşmacı olarak 

katıldığı “Mikrobiyota ve İnsan 
Sağlığı” konulu konferans Erol Olçok 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın gözlendiği 
konferansta Prof. Dr. Ateş Kara 
“Mikrobiyota” tanımını ve insanlarda 
doğal flora elemanı olarak bulunan 
mikroorganizmaların insan sağlığı 
açısından faydalarını ve önemini, 
mikroorganizmalar hakkında bilinen, 
bilinmeyen ve doğru bilinen yanlışları 
ele aldı. 

Sunumunu tamamlayıp soruları 
cevaplandıran Prof. Dr. Ateş Kara’ya, 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan tarafından plaket takdiminde 
bulunuldu.

“Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı” 
Konulu Konferans Gerçekleştirildi
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Erzurum Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Muammer Yaylalı ve Atatürk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer 
Çomaklı’yı makamında ziyaret etti. 
Ziyaretlerin ardından Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, Erzurum Teknik 
Üniversitesi Spor Salonunda 
düzenlenen “U-23 Türkiye Serbest 
Güreş Şampiyonası”na katıldı.

Rektörümüz Erzurum Teknik 
Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti

İlk olarak Erzurum Teknik 
Üniversitesi Kampüsü’nü gezen Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan’a, Erzurum 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muammer Yaylalı ve Erzurum Teknik 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Bayram Şahin eşlik ettiler.

Daha sonra Erzurum Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Muammer Yaylalı, Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan’ı makamında 
ağırladı.

Ziyarette iki üniversite arasında 
kısa, orta ve uzun vadede bilimsel ve 
akademik çerçevede gerçekleştirilmesi 
muhtemel çalışmalar hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten memnuniyeti duyduğunu 
ifade eden Erzurum Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muammer Yaylalı, ikili iş birliklerine 
her zaman açık olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise 
Erzurum Teknik Üniversitesinin 
yapılaşma faaliyetlerinin takdire şayan 
olduğunu, üniversitelerin yapacakları 
yeni binalarda ETÜ’yü örnek 
almaları gerektiğini ifade ederek 
ortak çalışmalar yapmaktan mutluluk 
duyacaklarını sözlerine ekledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Alkan’a 
hediye takdiminde bulundu.

Rektörümüz Atatürk Üniversitesi 
Rektörünü Ziyaret Etti

Bu değerli ziyaretin ardından 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Atatürk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı 
makamında ziyaret etti. Erzurum 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muammer Yaylalı da ziyarette yer 
aldı.

Samimi bir sohbet havasında 
geçen ziyarette, üniversitenin ikili 
ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ömer Çomaklı, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade 

Rektörümüz Erzurum’da 
Bir Dizi Ziyarette Bulundu
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ederek üniversiteler arasında 
gerçekleştirilecek iş birliklerinin 
ülkemizin hedefleri ve çıkarları 
doğrultusunda yapılması gerektiğini 
söyledi. Aynı zamanda üniversitelerin 
birlikte hareket etmelerinin önemine 
değinen Prof. Dr. Çomaklı, “Karşılıklı 
iş birliği ve projeler ile öğrenci 
ve öğretim üyesi değişimi gibi 
konular, kurumlarımızın gücüne 
güç katacaktır. Biz de bu doğrultuda 
gerçekleştirilecek çalışmalara her 
konuda destek vermeye hazırız” diye 
konuştu.

Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan 
mutluluk duyduğunu belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ise Atatürk Üniversitesi 
gibi kadim bir üniversitenin 
tecrübelerinden yararlanmak 
istediklerini belirtti. Akademik, 
sosyal ve kültürel faaliyetleri birlikte 
gerçekleştirmek için bu ziyaretin bir 

adım olduğunu ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Alkan,  Atatürk Üniversitesi 
ile her türlü iş birliği yapmaktan 
mutluluk duyacaklarını söyledi.

Rektörümüz U-23 Serbest Stil Güreş 
Şampiyonasına Katıldı

45 ilden 411 sporcunun mücadele 
ettiği ve müsabakaların Erzurum 
Teknik Üniversitesi Spor Salonunda 
yapıldığı “U-23 Türkiye Serbest 
Güreş Şampiyonası”nda 65 kiloda 
Çorum Belediye Spor’dan Selim 
Kozan üçüncü olarak bronz madalya 
kazandı.

“U-23 Türkiye Serbest Güreş 
Şampiyonası”na katılan ve 
müsabakaları izleyen Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye 
üçüncüsü Selim Kozan ile birlikte 
diğer sporcuların ödüllerini verenler 
arasında  yer aldı. 

Prof. Dr. Alkan,  madalya töreninin 
ardından Çorum Belediye 
Spor Serbest Stil Güreş Takımı 
güreşçileriyle bir araya geldi. 
Aynı zamanda Prof. Dr. Alkan, 
müsabakaların ardından Çorum 
Belediye Spor Serbest Stil Milli Takım 
Antrenörü Ruşen Çetin ile sohbet etti.  
İlimizi temsil etmesinden ve güzel bir 
sonuç almalarından dolayı Çorum 
Belediyespor Serbest Stil Milli Takım 
Antrenörü Ruşen Çetin’i ve Selim 
Kozan’ı tebrik etti.

Çorum Belediye Spor Serbest Stil Milli 
Takım Antrenörü Ruşen Çetin ise 
böylesi önemli bir günde kendilerini 
yalnız bırakmayan Rektörümüze 
teşekkür ederek katılımlarından ötürü 
onur duyduklarını sözlerine ekledi.
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Saygı duruşu ve İstiklâl 
Marşı’nın okunmasının 
ardından başlayan 

programın açış konuşmalarında 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Meral 
Demiryürek; üniversitelerin 
fildişi kuleleri değil; topluma 
karşı sorumluluğunu en önemli 
vazife saymış yerler olduğunu 
söyleyerek, düzenlenen bu 
konferansın bu mesaja vurgu 
yapan, üniversite-kurum işbirliği 
ile oluşturulmuş ve yaklaşık 1 
yıldır devam eden “Sevgiyle El Ele 
Bir Gelecek” başlıklı toplumsal 
sorumluluk projesinin bir parçası 
olduğunu ifade etti. HİTÜ BAP 

birimi tarafından desteklenen 
bu projenin hazırlanmasında 
başta Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan olmak üzere 
birçok kişiden çok anlamlı 

destekler aldıklarını sözlerine 
ekleyen Prof. Dr. Demiryürek 
“bir aydın sorumluluğu içinde 42 
çocuğumuzu bir araya getirerek” 
özgüveni gelişmiş geleceğe umut 

Üniversitemizde "Çocuk Okur, Büyük 
Düşünür" Başlıklı Konferans İlgiyle 
Takip Edildi

Üniversitemiz ile Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Fen Edebiyat Fakültesi 
Abdulkadir Ozulu Konferans Salonunda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Sever'in 
konuşmacı olduğu "Çocuk Okur, Büyük Düşünür" başlıklı bir konferans düzenlendi. Yoğun bir 
katılımın gözlemlendiği etkinlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, İl Millî Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü çalışanları, Üniversitemiz akademik personeli ile öğrencileri dinleyici olarak yer aldı.
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ve kararlılıkla bakan bireyler 
yetiştirmeyi hedeflediklerini 
belirtip salonda bulunan herkese 
katılımları için teşekkür ederek 
sözlerine son verdi. 

Çorum Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü Yahya Çoban ise 
konuşmasında “Sevgiyle El Ele 
Bir Gelecek” adlı bu anlamlı 
projenin hem uzun soluklu hem 
de akademik temelli olmasının 
yanı sıra bir ilk olmasından 
dolayı önemli olduğunu, bu tür 
projelerin artmasını temenni 
ettiklerini söyleyerek projede 
emeği bulunan herkese teşekkür 
etti.

Açış konuşmalarından sonra 

konferansa katılan Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat 
Sever sözü aldı. Öğretim 
üyeliğinin yanı sıra Ankara 
Üniversitesi Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Merkezi Müdürü olan 
Prof. Dr. Sedat Sever, sözlerine 
üniversitenin insana dokunan, 
onunla sürekli etkileşim içerisinde 
bulunması gereken yerler olması 
gerektiğini söyleyerek başladı. 
Daha sonra insanı insan kılan 
iki temel değişkenden, yürek ve 
belleğin etkilerinden bahsederek  
“İnsan neler yaparak kendisini 
insan kılan yüreği ve belleği 
nitelikli kılar?” sorusunun 

cevapları üzerinde durdu. İnsanda 
duygu ve düşünce bilincinin 
çocuklukta özellikle de 0-3 yaş 
arasında geliştiğini söyleyen Prof. 
Dr. Sever,  buradan hareketle 
“sevgi”, “uyaran” ve “özgürlük” 
kavramlarının çocuk gelişimi ve 
eğitimi açısından önemini anlattı.  
“Kimdir çocuk, çocuğun temel 
ihtiyacı nedir?” sorusu etrafında 
şekillenen cevapları açıklayan 
Prof. Dr. Sever, “döngü masal 
tekerlemeleri”, “çocuklarda dil 
gelişimine bilmecelerin katkısı” 
gibi konular üzerinde de durdu. 
“Kavramsal yönden gelişmiş 
kişinin, düşünen ve düşünerek 
yapabilen insan”  olduğunu 
belirten Prof. Dr. Sever, bir 
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çocuğun yetişmesinde duyuların 
ve düşüncelerin eğitilmesi yönüne 
de dikkati çekti.  Ayrıca “İnsan 
bir hayat gerçekliğini çocuğa nasıl 
hissettirir?” sorusuna görsel bir 
metin üzerinden yola çıkarak 
cevap verdi. Son olarak çocuklara 

kitap okuma alışkanlığının 
kazandırılması, eleştirel okuma 
becerisinin önemi ve edebiyatın 
insan yaşamına katkısı üzerinde 
durdu. Program Prof. Dr. Sedat 
Sever’e plaket takdimi ile sona 
erdi.

Prof. Dr. Sedat Sever 
konferansının ardından Çorum 
Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürü Yahya Çoban ve Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Meral Demiryürek ile birlikte 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
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Alkan’ı makamında ziyaret etti. 
Prof. Dr. Sever, Üniversitemizde 
ikinci kez bulunuyor olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan’a teşekkürlerini sundu. 
Üniversitelerin toplumla iç içe 
bulunmasının önemine vurgu 

yapan Prof. Dr. Sever, HİTÜ’nün 
bilimsel, kültürel ve sosyal 
açılardan sürekli gelişmesinin 
ülkemiz geleceği açısından 
çok önemli olduğunu belirtti.  
Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan da Prof. Dr. Sever’e 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 

ederek Üniversitemizdeki altyapı 
çalışmaları hakkında bilgi verdi 
ve ileriye dönük hedeflerinden 
söz etti. Ayrıca toplumsal 
faydaya yönelik her tür projeyi 
imkânlar dâhilinde mutlaka 
desteklediklerinin altını çizdi. 

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]

159    



Hitit Üniversitesi ev 
sahipliğinde, Hitit 
Üniversitesi ve Alman 

Arkeoloji Enstitüsü (DAI) iş 
birliğiyle 18-20 Nisan 2018 
tarihleri arasında “Değişimi 
Okumak: Antik Dönemde 
Kuzey ve Orta Karadeniz Bölgesi 
MÖ 4./3. YY-MS 4./5. YY” 
sempozyumu düzenlendi.

Uluslararası düzeyde düzenlenen 
sempozyuma yurt içinden 
Kastamonu Üniversitesi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli 
Üniversitesi, Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, 

Bartın Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Bozok Üniversitesi 
ve Ankara Üniversitesinden; yurt 
dışından ise Zürih Üniversitesi, 
Bochum Üniversitesi, Berlin 
Humbolt Üniversitesi ve 
Tübingen Üniversitesinden birçok 
akademisyen bildirileri ile katıldı. 
Ayrıca başta Çorum Arkeoloji 
Müzesi uzmanları olmak üzere 
yurt içinden birçok uzman ile 
arkeoloji müzelerinin müdür 
ve uzmanları da bildirileriyle 
sempozyumda yer aldılar.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre 

Güler'in açış konuşmasını yaptığı 
sempozyum, Hitit Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyeleri Emine Sökmen ile Önder 
İpek ve Alman Arkeoloji Enstitüsü 
adına Prof. Dr. Andreas Schachner 
düzenleyiciliğinde gerçekleştirildi.

Bölgede yürütülen araştırma ve 
kazı projeleri arasında sağlıklı bir 
karşılaştırma yapabilmek adına 
bu sempozyumda Orta Karadeniz 
Bölgesinde maddi kültür 
ögelerinin karakteristik özellikleri 
nelerdir?, Yerel farklılıklar ve 
nüanslar gözle görülecek şekilde 
ayırt edilebilir mi?, Tarihlendirme 

"Değişimi Okumak: Antik Dönemde 
Kuzey ve Orta Karadeniz Bölgesi" 
Sempozyumu Düzenlendi

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]
160    



için temel kriterler nelerdir?, 
Buluntuların karakteristik 
özellikleri üzerinden bölgesel bir 
kronoloji inşa etmek mümkün 
mü? ve Bölgeler-üstü iletişim ve 
ilişkiler tespit edilebiliyor mu? 
sorunsallarına cevaplar aranmış 
ve sunulan bildiriler ile her 
oturum sonrasında düzenlenen 
tartışma bölümü ile söz konusu 
soruların yanıtlarına bir adım 
daha yaklaşıldığı fikri oluşmuştur. 
Ayrıca bu sempozyumda sunulan 
bildirilerin çok kısa bir süre 
içerisinde yayınlanması da 
kararlaştırılmıştır.
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Çorum Belediyesi ile 
Üniversitemiz tarafından Erol 
Olçok Konferans Salonunda 

Eğitimci-Yazar Muzaffer Doğan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı “Vefatının 
35. Yıl Dönümünde Üstad Necip 
Fazıl ve Beklenen Gençlik” konulu 
konferans gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Çorum Belediye 
Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın 
üstlendiği konferans öncesinde 
Muzaffer Doğan ve Turhan Candan, 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan’a makam ziyaretinde 
bulundular. 

Muzaffer Doğan, ilk kez 2013 yılı 
Nisan ayında geldiği Üniversitemizde 
geçen 5 yıl içerisinde çok önemli 
gelişmeler olduğunu gözlemlediğini 
ifade ederek Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan’ın bir Çorumlu olarak doğduğu 

“Vefatının 35. Yıl Dönümünde Üstad 
Necip Fazıl ve Beklenen Gençlik” Konulu 
Konferans Düzenlendi
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topraklara büyük bir özveri ve 
çalışma temposuyla hizmet ettiğinin 
somut bir biçimde görüldüğünü 
belirtti. Ayrıca Belediye-Üniversite 
iş birliğinin memnuniyet odaklı 
ve kente katkı sağlayan verimli 
sonuçlar doğurduğunu söyleyerek 
bu sinerjiden dolayı Belediye Başkan 
Yardımcısı Candan ve Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan’ı tebrik etti. 

Çorum’un tanınmış simalarının da 
aralarında bulunduğu yoğun bir 
dinleyici katılımıyla gerçekleşen 
konferans, saygı duruşu ve İstiklâl 
Marşı’nın okunmasının ardından 
Necip Fazıl Kısakürek’i anlatan 

bir video gösterimi ile başladı. Bu 
videoda Üstad’ın kendi ağzından 
hayat hikâyesi ve bazı şiirleri dinlendi. 

Gösterimden sonra kürsüye teşrif 
eden Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan selamlama konuşmasını 
yaptı. Muzaffer Doğan ile uzun 
yıllara dayanan tanışıklığından söz 
eden Prof. Dr. Alkan; vatanına ve 
milletine bağlı gençlerin yetişmesinin 
önemini ve tüm mazlumların 
ümidinin Türkiye olduğunu özellikle 
vurgulayarak Necip Fazıl Kısakürek’in 
fikir ve eserlerinde ortaya koyduğu 
şekilde manevi değerleri gelişmiş, 
duyarlı ve bilinçli nesillere ihtiyaç 

bulunduğunun altını çizdi. Prof. 
Dr. Alkan son olarak, konferansa 
katılımlarından dolayı Muzaffer 
Doğan ve Turhan Candan ile 
programın hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ederek 
sözlerini tamamladı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı 
Turhan Candan’ın moderatörlüğünde  
Eğitimci- Yazar Muzaffer Doğan’ın 
sahneye davet edilmesiyle sürdürülen 
etkinlikte Turhan Candan, Muzaffer 
Doğan’ı ilk kez kendisinin üniversite 
öğrenciliği yıllarında tanıdığını, 
Doğan’ın belediye başkanı adaylığı 
dönemindeki parti çalışmalarına 
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arkadaşlarıyla birlikte katıldıklarını 
anlattı ve yazarın biyografisinden 
kısaca bahsettikten sonra sözü 
konuşmacı Muzaffer  Doğan’a bıraktı. 

Yazar Muzaffer Doğan vefa 
duygusunun Türk milletinin en temel 
değeri;  düzenlenen bu toplantının da 
aslında bir vefa toplantısı olduğunu 
öncelikle belirterek sözlerine başladı. 

Muzaffer Doğan, Necip Fazıl’ın bir 
“hakikat şairi” olduğunu vurgulayarak 
onunla irtibatının nasıl başladığını 
ayrıntılar ve örnekler eşliğinde anlattı. 
Necip Fazıl ile ilgili anılarından da söz 

eden Muzaffer Doğan, şairin Sakarya 
Türküsü adlı şiirini de okudu. Şairin 
yaşam öyküsü ile ilgili kısa anılara 
ve notlara değinen  Doğan,  Necip 
Fazıl’ın Reis Bey, Çöle İnen Nur adlı 
eserlerinden de bahsederek gençlerin 
bu eserleri okuması gerektiğinin 
altını çizdi. Şairin, Gençliğe Hitabe 
adlı hitabesine de konuşmasında yer 
veren Muzaffer Doğan son olarak 
Necip Fazıl’a göre beklenen, özlenen 
neslin vasıflarını sıraladı.  Bu vasıflar 
arasında  yer alan samimiyet, zarafet, 
estetik, fedakârlık disiplin, aşk, nefs 
muhasebesi gibi kavramları  Necip 

Fazıl’ın edebî ve dünya görüşü 
ışığında örneklerle açıkladı.

Konferans sırasında Emekli Öğretim 
Görevlisi Mehmet Tatlısu Necip Fazıl 
Kısakürek’in Zindandan Mehmet’e 
Mektup, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğrencisi Burcu Alkur ise 
şairin Sakarya Türküsü şiirlerini 
okudular.

Program Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan’ın Turhan Candan ve  
Muzaffer Doğan’a  plaket takdimi ile 
sona erdi.
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Alaca Avni Çelik Meslek 
Yüksekokulu Müdür 
Yardımcısı ve Elektronik ve 

Otomasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Songül Özüm başkanlığında 
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 
programı öğrencileri ile Türk Hava 
Kurumu Üniversitesine düzenlenen 
teknik gezi öncelikle Anıtkabir gezisi 
ile başladı. Anıtkabir gezisinden sonra 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 
ziyaret edildi. 

Müdür Yardımcısı ve Elektronik 
ve Otomasyon Bölüm Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Songül Özüm Alaca Avni 
Çelik Meslek Yüksekokulunda yeni 
seçmeli ders olarak açılan Model 
Hava Araçları teorik dersinin yanı 
sıra ilerleyen dönemlerde uygulamalı 
“Model Uçak Tasarımı” dersleri 
verileceğini ifade ederek Türk Hava 
Kurumu Genel Başkanlığından 
“Model Uçak Serbest Rehber 
Öğretmen” kursu verilmesi için 
talepte bulundu. Genel başkanlıktan 
ziyaretten son derece memnun 

olduklarını ve gereken desteği 
vermeye hazır olduklarını belirttiler. 
Genel Başkanlıktan ayrıldıktan sonra 
rehber eşliğinde öncelikle Türk Hava 
Kurumu Üniversitesi gezildi. 

Öğrencilere uçak bakım ve arıza ile 
ilgili kısa ders verildikten sonra Türk 
Hava Kurumu Müzesine geçildi. 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 
Müzesi’nde Türk Hava Kurumunun 
tarihçesi ile ilgili bilgi verildikten 
sonra müze gezildi. 

Son olarak Hava Kuvvetleri Müzesi 
gezilerek detaylı bilgiler alındı.  
Öğrenciler, Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi, Türk Hava Kurumu 
Üniversitesi Müzesi ve Hava 
Kuvvetleri Müzelerinin faaliyet 
alanlarını ve model uçak tasarımlarını 
incelediler.  Özüm açıklamasında; 
yapılan bu teknik gezi ile uygulamalı 
“Model Uçak Tasarımı” dersi için 
öğrencilere motivasyon sağlayacağını 
belirtti. 

Meslek Yüksekokulumuzdan 
Türk Hava Kurumu Üniversitesine Ziyaret
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Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan 
Genel Sekreter Erdal 

Kanık ile birlikte Bayat 
Kaymakamı Oğuzhan Ocak 
ve Meslek Yüksekokulumuz 
Bayat Yerleşkesini ziyaret etti. 
Görüşmede Bayat Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Ceylan da 

hazır bulundu.

İlk olarak Kaymakam Oğuzhan 
Ocak’ı ziyaret eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, MYO Bayat 
Yerleşkesinde İç Mekân Tasarımı 
ve Spor Yönetimi bölümlerinde 
sürdürülen eğitim faaliyetlerine 
ilişkin görüşmede bulunarak 
yapılan çalışmalar hakkında 

bilgiler aldı. Üniversitemizin 
sadece ilimiz merkezinde 
değil ilçelerimizdeki eğitim 
birimleriyle de her geçen gün 
hızla büyüyerek geliştiğine dikkat 
çeken Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, Hitit Üniversitesi olarak 
bulunduğumuz bölgeye, ilimize ve 
ilçelerine katma değer sağlamaya 

Rektörümüz Bayat ve İskilip’te 
Ziyaretlerde Bulundu
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devam edeceklerini belirterek 
“Hep beraber el birliğiyle Bayat’ta 
meslek yüksekokulumuzu 
başlattık. İnşallah bundan sonra 
büyümeye ve gelişmeye de devam 
edecektir. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.  

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’ın 
ziyaretlerinden duyduğu 

memnuniyeti dile getiren 
Bayat Kaymakamı Oğuzhan 
Ocak ise Kaymakamlık olarak 
Bayat’ta eğitim-öğretim alan 
öğrencilerimize her zaman 
kapılarının açık olduğunu ifade 
ederek imkanlar dahilinde her 
türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını vurguladı. 

Ziyaret sonrası Rektörümüz Prof. 
Dr. Alkan, Kaymakam Oğuzhan 
Ocak, Bayat Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Ceylan ve 
beraberindeki heyet ile birlikte 
Bayat’taki öğrencilerimiz ve 
öğretim elemanlarımızla bir araya 
gelerek öğrencilerimizin sorularını 
yanıtladı.
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Rektörümüz İskilip MYO’da Sergi Açılışına Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
yaptığı olduğu ziyaret kapsamında 
İskilip Meslek Yüksekokulumuz 
tarafından düzenlenen 
sergi açılışına katıldı. İskilip 

Kaymakamı Bahadır Güneş, 
İskilip Belediye Başkanı Recep 
Çatma, ilçe kamu kurum ve 
kuruluşların temsilcileri ve 
öğretim elemanlarımız ile 

öğrencilerimizin katıldığı sergide 
öğretim elemanlarımız ve 
öğrencilerimiz tarafından yapılan 
birbirinden güzel çalışmalar yer 
aldı.
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Üniversitemiz Fen Edebiyat 
Fakültesi tarafından düzenlenen 
Üniversitemiz Tarih Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Demiryürek’in moderatörlüğünde, Türk 
Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik 
Turan ile Prof. Dr. Necdet Hayta’nın 
konuşmacı olarak katıldığı “103. Yılında 
Çanakkale Zaferi” konulu panel, MYO 
Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Panele Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Refik Turan, Prof. Dr. Necdet 
Hayta, Üniversitemiz akademik ve idari 
personelimiz ile öğrencilerimiz katıldı.

Saygı duruşundan bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
etkinlik, konuşmacıların özgeçmişinin 
okunmasıyla devam etti.

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan 
Üniversitemiz Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, 
Çanakkale Zaferi’yle ilgili konuşmasında 
“Çanakkale Zaferi, 103 yıldan beri 
gönlümüzde, kalbimizde yaşayan tarihi 
bir olay. Biz bu savaşı hiç unutmadık, 
unutmayacağız.  Bu Boğaz Harbi’nin 
dünyada eşi benzeri yoktur.  Dünyanın 
hemen hemen her tarafından aziz 
vatanımıza işgale yeltenilmiştir ancak 
işgali gerçekleştiremeyen düşman, 
ülkesine giderken millet olma bilincine 
varmış olarak dönmüştür.”  diye 
konuştu. Prof. Dr. Mehmet Demiryürek 
konuşmasında şunları da kaydetti: 
“Çanakkale Zaferi, tarihimizde bir 
dönüm noktasıdır. Bu zafer, bir önderi, 
bir kahramanı da ortaya çıkarmıştır. O 
kişi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.  
Bu ulus, onun ardından gitti. Bu millet, 
çok büyük bir millet.  Öyle basit bir savaş 

Üniversitemizde “103. Yılında Çanakkale 
Zaferi” Paneli Yapıldı
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değildir. İngilizlerin iki gücü olan 
para ve orduyu alt edip onları mağlup 
etmişizdir.” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

İlk konuşmacı Prof. Dr. Necdet Hayta, 
Çanakkale Savaşı’nın tarihi hakkında 
bilgilendirme yaptı. Çanakkale 
Boğazı’nın stratejik bir öneme sahip 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Necdet 
Hayta,  tarihin başka dönemlerinde 
de bu boğaza karşı birçok saldırı 
gerçekleştiğini üzerinde durarak “Bu 
saldırılara her zaman Türk halkının 
cevabı direnişler olmuştur. Çanakkale 
her zaman bizim için çok önemli 
olmuştur. Bu önemine istinaden 
İngiltere başta olmak üzere birçok 

ülkenin emeli vardı. İngiltere’nin 
amaçları; Osmanlı Devleti’ni savaş dışı 
bırakmak, Rusya’dan önce Boğazları 
ele geçirmek ve ardından İstanbul’u 
ele geçirmek, Hindistan’a giden yolları 
güvence altına almak, kapatmak,  
İtalya’nın ve Arap ülkelerinin kendi 
safında yer almasını sağlamak, 
kamuoyunu rahatlatmaktı.” dedi.

Prof. Dr. Necdet Hayta, “İngiltere’nin 
düşüncesi eğer ki donanmaları 
Çanakkale Boğazı’nın geçerse, Birinci 
Dünya Savaşı’nın galibiyetinin 
belirleneceği düşüncesiydi. Ancak 
düşündükleri gibi bir zafer değil, çok 
büyük bir mağlubiyet aldılar. Dönemin 
İngiliz Gazetesi The Times gazetesinde 

şunlar kaydedilmiştir: ‘Çanakkale 
Muharebeleri, İngiliz İmparatorluğu 
tarihinde en faicadar sayfaları teşkil 
etmiştir.’ Türk ordusu son ana kadar 
Çanakkale’yi savunmuşlardır.  Savaş 
sonucunda 207 binin üzerinde şehit 
vermiş olsakta,  İngiltere’ye ‘Çanakkale, 
hiçbir zaman geçilmez.’ dedirtmişizdir.”  
diye konuştu. 

Prof. Dr. Necdet Hayta, İngiltere’nin 
savaş ihlallerinden ve hukuk dışı 
uygulamalarını gerçekleştirdiğini 
birçok belgelerde yer aldığına dikkat 
çekerek buna karşın Osmanlı’nın böyle 
hukuk dışı uygulamalar yapmadığını 
da sözlerine ekledi.  Savaşın sonuçlarını 
hem İngiltere hem de Türkiye Tarihi 
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açısından değerlendiren Prof. Dr. 
Hayta,  “Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 
dediği gibi Türkiye Tarihi açısından, 
yeni Türkiye’nin önsözü olmuştur 
bu zafer. Bu savaşta, her kesimden 
insan savaşmış, Türk Milleti’nin 
önderi belirlenmiştir.  Çanakkale 
Savaşı, Balkan Savaşları’nda 
yaşanan travmanın utancını tekrar 
yaşatılmaması için yapılan bir and 
gibidir.” ifadelerinde bulundu.

Prof. Dr. Necdet Hayta son olarak, 
“Başta Mustafa Kemal ve silah 
arkadaşları olmak üzere,  var 
oluşumuzun birlik ve beraberliğimizin 
ve vatan sevgimizin ölümsüz abidesi 
için gönlümüzde yaşattığımız aziz 
şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi 
saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.” 
diyerek konuşmasını tamamladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Refik Turan, “Çorum’un insanı 
çok değerli. Çok yakinen tanıdım 
insanlarını. Yukarıdaki insanların 
aşağıdakileri sahiplenmesi mükelleftir. 
Ancak Kutadgu Bilig der ki,  ‘Aşağının 
da yukarıyı sahiplenmesi lazım.’ 
Çorum çok değerli bir yer. Çok 
önemli bir vatan parçası. Medeniyetler 
beşiğidir. Çorum, Diyar-ı Rum’un 
Anadolu olması Türkiye olmasında 
Çorum başrol oynayan topraklardan. 
Şüphesiz ülkenin her yerinde olduğu 
gibi Çorum da Çanakkale’de çok 
şehit vermiştir.” diyerek konuşmasına 
başladı. 

Tarihin önemi üzerinde durarak 
günümüzde Türk Tarihi’nin daha 

çok araştırıldığına işaret eden 
Prof. Dr. Refik Turan,  “Tarih her 
geçen gün güncelleniyor. Daha çok 
insanımız dikkat kesiliyor. Tarih bizim 
kimliğimiz, hazinemiz. Dünyanın en 
büyük hazinesi Türk Tarihi’dir.” diye 
konuşarak Çanakkale Savaşı’nın çok 
yönlü bir savaş olduğundan bahsetti 
ve ekledi: “ “Çanakkale Savaşı;  hava, 
deniz ve kara kuvvetlerinin ilk defa 
bir arada içtima eylediği bir savaş. Her 
yıl bu zaferi anıyoruz, yeni bulgular 
ortaya çıkıyor, bu bulgular yeni 
yorumlar getiriyor. Çanakkale’nin 
bir özelliği de askeri uzmanlar ve 
tarihçilerin Birinci Dünya Savaşı’na 
bu ismi vermelerinin nedeni, bir 
dönemde dünya üzerinde çıkan 
savaşa, o dönemin askeri güçlerinin 
kahir eksenine kapılırsa buna dünya 
savaşına diyoruz. Bu dönemde 
de düveli muazzama yani büyük 
devletlere denilen yapı, bu savaşa girdi. 
Bu çerçevede sömürge hüviyetine 
sahip olan Avrupalılar, birçok 
medeniyeti peşinden sürüklediler. Çok 
milletli bir muharebe alanı görüyoruz. 
Gelibolu büyük bir yer değil. Savaşta 
km² ’ye 176 şehit düşen ya da ölü 
düşen bir yer Gelibolu. Çanakkale 
Savaşı ve cephesi, Birinci Dünya 
Savaşı’nın tesiri bakımından savaşın 
bir numaralı cephesi oluyor.”  dedi.

Toplumların savaşlarla şekillendiğine 
dikkat çeken Prof. Dr. Refik Turan,  
şunları kaydetti: “Bu savaş belki o 
zamanki dünya güçlerinin çok fazla 
muharebe alanında bulunmasının 
yanı sıra en teknik vasıtalarını 

bulunmasının yanı sıra o zamanki 
dünya güçlerinin tarihe en çok birebir 
atıf yapılan savaştır. 1915’te geriye 
doğru baktığınızda, insanoğlunun fiili 
olarak en zor gerçekleştirdiği savaştır. 
Toplumun kaderi savaşla çizilir.  
Uygarlıklar, kültürler savaşla başlar. 
Arkasından doğan yapılarla yükselir.”   

Prof. Dr. Turan,  “Çanakkale 
Muharebesi’nin bir tarafında 
dünyayı tek elden yönetmek isteyen 
başta İngiltere ve birçok Avrupalı 
ülke, bir tarafta Osmanlı devleti 
vardı. Mucizeler hesaplanarak 
savaşa girilmez. Mucizeler Allah’ın 
bir lütfudur. Olayların sonucuna 
baktığımızda 5-6 saatte milletlerin 
kaderini belirler savaşlar.  Çanakkale 
Savaşı da 6 saat içerisinde çizilen 
dünyanın kaderidir. İngilizler için 
bu mağlubiyet bir hüsrandı, bir 
sürprizdi. 200 yıldır İngiliz donanması 
hiç yenilmemiştir. Dünyanın bir 
numaralı devletiydi. İngilizler için 
kabul edilemeyecek bir hüsrandı, 
utanç duyulacak bir savaştı Çanakkale 
Savaşı.” dedi.

“Türk Milleti’nde ‘Devleti ebedi 
müddet’ felsefi vardır. Sadece bu 
düşünce bile yaşatmaya devam ettirir, 
büyük bir güçtür.” diye konuşan  Prof. 
Dr. Turan,  “Batı’nın attığı hiçbir adım, 
tesadüf değildir.  Tarihi bizzat yaşatır. 
Bundan asla da vazgeçmez. Bugün 
Afrin’de yaşanılan olay da tesadüf 
değildir, Münbiç’te yaşanılan olay da 
tesadüf değildi.”  yorumunda bulundu.

“Esas olan yaşamaktır.  Yaşamak için 
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şehit olunur. Şehitliğin hedefinde 
yaşamak vardır.  Çanakkale Savaşı, 
bütün dünya askeri tarihine, zihnine 
ve edebiyatına girmiştir.  Bizim için en 
önemli yanı da Kuvay-ı Milliye liderini 
“Mustafa Kemal”i ortaya çıkarmasıdır.” 
diye konuşan Prof. Dr. Turan, vatanın 
Türk Milleti açısından önemine 
değinerek “Türk Milleti, vatanla 
bütünleşmiştir. Vatan bizim evimizin 
dışındaki evimizdir. Vatan olmadan 
tarih olmaz. Tarih bir kimliktir. 
Ancak orada hatıralarımız olursa 
vatan olur. Uğruna ölürsek vatan olur. 
Çanakkale’nin bedeli fevkalede ödenen 
topraklardır.” 

Prof. Dr. Turan, Necmettin Halil’in 
‘Dur Yolcu’ şiirinden bir bölüm 
okuyarak “Dur yolcu! Bilmeden gelip 
bastığın, bu toprak, bir devrin battığı 
yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz 
yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.”  
alıntısında bulundu. 

Konuşmasını son olarak Şair Nail 
Memik’in şiiriyle bitiren Prof. Dr. 
Refik Turan, “Bir kahraman takım ve 
de Yahya Çavuş’tular, / Tam üç alayla, 
burada gönülden vuruştular. /Düşman, 
tümen sanırdı bu şaheser erleri, /Allah'ı 
arzu ettiler, akşama kavuştular” diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların tamamlanmasının 
ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Refik Turan ve Prof. Dr. 
Necdet Hayta’ya Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan tarafından plaket 
takdiminde bulunuldu.
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Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri 
tarafından Abdulkadir Ozulu 
Konferans Salonunda 12 Mart 
2018 Pazartesi günü “Mehmet 
Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı'nın 
Kabulü” konulu bir anma programı 
düzenlendi. Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Bıyık'ın teşrif ettiği ve Fakültemiz 
Dekanı Prof. Dr. Emre Güler'in de 
katıldığı panelde Üniversitemiz 
öğretim elemanları ve Fakültemiz 
öğrencileri dinleyici olarak yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın 
okunmasının ardından başlayan 
programın açış konuşmalarında, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Meral Demiryürek, İstiklâl 
Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümü 
programının hazırlanmasıyla ilgili 
olarak öğrencilerden yoğun talep 
geldiğini vurgulayarak bunun bir 
bayrak yarışı olduğunu; vatanını, 
milletini seven bu gençleri 
yetiştiriyor olmaktan gurur 
duyduğunu belirtti. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 

Fen Edebiyat Fakültemizde 
“Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl 
Marşı'nın Kabulü” Konulu Anma 
Programı Düzenlendi
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Bıyık ise Mehmet Âkif ’in 
büyük bir şair oluşu ve İstiklâl 
Marşımızın niteliği hakkında 
konuşarak günün anlam ve 
önemi üzerinde durdu. Açış 
konuşmalarının ardından 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
üçüncü sınıf öğrencilerinin 
hazırlamış oldukları programa 
geçildi. Öğrencilerimizden 
Osman Çulha'nın 
sunuculuğunu üstlendiği 
programda sırasıyla Mehmet 
Âkif ’in “Âtîyi Karanlık Görerek 

Azmi Bırakmak” şiirini Meryem 
Temel, “Ordunun Duası” adlı 
şiirini ise Oğuzhan Daşkın 
okudu.

Panel kısmında ise “Mehmet 
Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı’nın 
Kabulü Süreci” adlı konuşmayı 
Gülsüm Sağlam ve “Mehmet 
Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı’nın 
Diğer Ülkelerdeki Etkileri” adlı 
konuşmayı ise Ferhat Bulut 
yaptı.

Programın sonunda “Liseler 

Arası İstiklâl Marşı Okuma 
Yarışması”nda Türkiye 
Birinciliği derecesine sahip olan 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğrencimiz Hilal Tunç, İstiklal 
Marşı’nın tamamını okudu. 
Konuşmalar ve şiirler arasında 
İstiklâl Marşı ile ilgili video 
gösterimleri de yapılan program 
“Allah bu millete bir daha 
İstiklâl Marşı yazdırmasın” 
dilekleriyle sona erdi.
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Üniversitemizde Yrd. 
Doç. Dr. Ramazan 
Kurtoğlu’nun konuşmacı 

olarak katılımıyla “Küresel 
Para Piyasalarında Yeni 
Enstrümanlar” konulu konferans 
Erol Olçok Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.

Konferansa Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, Üniversitemiz 
akademik ve idari personeli ile 
öğrencileri ve basın mensupları 
katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan etkinlik, Yrd. Doç. 
Dr. Ramazan Kurtoğlu’nun 

Üniversitemizde “Küresel Para 
Piyasalarında Yeni Enstrümanlar” Konulu 
Konferansa Katılım Yoğun Oldu
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özgeçmişinin okunmasıyla devam 
etti.

Yoğun bir katılımın gözlendiği  
“Küresel Para Piyasalarında Yeni 
Enstrümanlar” konulu konferansta 
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, 
küresel para savaşları, yeni dünya 
düzeni ve küresel hegemonya ile 
piyonları konularına değinerek 
dünyanın dolu dizgin bir para 

felaketine doğru sürüklendiğini 
vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Ramazan 
Kurtoğlu, tarihten ders çıkarılmasının 
önemi üzerinde durarak “Siyasetin 
ve ekonominin toplumsal olayların 
laboratuvarı tarihtir. Hiçbirimiz 
tarih şuursuzluğuna düşmek 
durumunda olmayacağız. En büyük 
şuursuzluk, tarih şuursuzluğudur. 
En tehlikelisi olan da budur” diye 
konuştu. Yrd. Doç. Dr. Kurtoğlu, 

“Tarihe baktığımızda cephede Türk 
Milletini yenemeyen Batı, para 
oyunlarıyla Osmanlı Türkiye’sini 
yenmiştir. Batı’nın kurmak istediği 
yeni bir dünya düzeni var. Yeni dünya 
düzeni projesinde, Batı yeni dünya 
düzenini kurarken Yahudi-Hristiyan 
değerlerine neşet etmiştir. Batı’yı ve 
projelerini anlayabilmek için geldiği 
nokta, paranın tarihini ve sürecini, 
Ezoterizmi ve Yahudi-Hristiyan 

Üniversitemiz Bahar 
Etkinlikleri kapsamında, 
Mühendislik Fakültesi 

Dekan V. Prof. Dr. Ali Kılıçarslan ve 

Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi 

Öncü Akyıldız ve Dr. Öğr. Üyesi 
Bengi Özkahraman  tarafından 
organize edilen “Öğrenci Proje Pazarı” 
etkinliğinde Mühendislik Fakültesi 
lisans öğrencilerinin lisans araştırma, 

proje ve tasarım çalışmaları sergilendi. 

Lisans öğrencilerimiz ve danışmanları 
tarafından hazırlanan, üniversite-sanayi 
iş birliğini teşvik etmek ve geliştirmek 
amacıyla sanayiye uygulanabilir ve 

Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Proje Pazarında Buluştu
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temellerini bilmek zorundayız” dedi. 
Dünyanın şu anda yapmak istediğinin 
kaos ortamı yaratmak ve böylece paraya 
ulaşmak amacında olduğunun altını 
çizerek tapınak şövalyelerinden bu yana 
para, din ve siyasetin bu adamların 
kontrolü altında olduğunu söyleyen 
Yrd. Doç. Dr. Kurtoğlu,  bu bağlamda 
şunları kaydetti: “Ne olursanız olun 
neyi savunursanız savunun ancak 
kimliğinizi asla kaybetmeyin.  Biz bir 

çınarın dalları ve gövdesiyiz” Yrd. Doç. 
Dr. Kurtoğlu son olarak,  Mehmet Akif 
Ersoy’un bir şiirinden kıssayla “İşleri 
var bizim dinimize benzer, Dinleri var 
bizim işimize benzer, Allah Müslüman 
Türk Millet’ine yeni bir İstiklal Marşı 
yazdırtmasın” diye konuşarak öğrencilere 
hitaben “Vatanımız iktisaden ve siyaseten 
tehdit altındadır. Bu tehdit için vatandan 
gayrısı yok. Vatan yoksa kavga edecek bir 
yeri de bulamayız. Vatansızlık acizliktir. 

Bu nedenle milletimize karşı yapılacak 
oyunlara fırsat vermeyin, vatanınıza 
sahip çıkın” diyerek nasihatte bulundu.

Soruları cevaplanmasının ardından 
“Küresel Para Savaşları” konulu 
konferans, Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan'ın Yrd. Doç. Dr. Ramazan 
Kurtoğlu’na plaket takdim etmesiyle sona 
erdi.

Ar-Ge potansiyeline sahip 20 projenin 
sergilendiği etkinliğe Çorum Valisi 
Necmeddin Kılıç, Hitit Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
Hitit Üniversitesi öğretim elemanları 

ve öğrencileri katıldı. Ar-Ge projelerine 
ilişkin teknolojik ve finansal iş birliklerinin 
oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, 
araştırma ve özel sektör kuruluşlarının 
temsilcilerini bir araya getirmek, üniversite-

sanayi iş birliğini arttırmak amacıyla 
düzenlenen etkinlikte Mühendislik 
Fakültesi öğrencileri tarafından sunulan 
projeler değerlendirildi. 
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Çorum 
Başöğretmen Anadolu Lisesi 

yatılı öğrencileriyle bir araya geldi. 

Öğrencilerine yönelik verilen 
seminere Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, Çorum 
Başöğretmen Anadolu Lisesi 
Müdür Erdinç Altun, öğretmenler 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilere eğitim ve öğretimin 
insan hayatının şekillenmesinde 
en büyük paya sahip olduğunu 
vurgulayarak bu bağlamda 
günümüz bilgi ve teknoloji 
çağının da hız ve rekabeti getirdiği 
üzerinde duran Rektör Prof. Dr. 
Alkan, “En güzeli, ilim öğrenmek 

ve öğretmek. Bu amaçla öncelikli 
amacınız; maddiyat değil, 
insanlara faydalı olmak olsun” diye 
konuşarak “Sizler dürüst bir şekilde 
sevdiğiniz bir işi yapın ki işiniz 
hobiniz olsun. Demem o ki faydalı 
işler yapın, faydalı eserler bırakın. 
Bakın Mimar Sinan’ın eserleri 
yıllar geçse de anılıyor. Adınız 
bıraktığınız iyi iş ve eserlerle 
anılsın. Hayat odağınız fayda olursa 
yapamayacağınız hiçbir şey olmaz” 
görüşünde bulundu.

Öğrencilerin farkındalık sahibi 
olması için nasihatlerde bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
“Dünyada söz sahibi olabilmek için 
kendi teknolojisini kendi üreten 

bir ülke olmalıyız. Sizlere burada 
büyük bir görev düşüyor. Bu 
ülke için banane deme ve bahane 
bulma şansımız yok. Gece gündüz 
demeden çalışmamız gerekiyor. 
15 Temmuz, ülkemizin üzerinde 
planlı ve derin çalışmaların 
yapıldığı hain bir darbe/projeydi. 
Bir daha bu kötü günleri yaşamak 
istemiyorsak, ideoloji farkı 
gözetmeksizin milli bir duruş 
sergilemeli ve samimi bir şekilde 
yarınımız için hizmet etmeliyiz. 
Görünen o ki ABD çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz 
günlerde bildiğiniz üzere, ABD 
Başkanı Trump, mesnetsiz bir 
açıklama yaptı. Zannediyorum ki 
bu bir anda gelişen bir olay değildi, 

Rektörümüz Çorum Başöğretmen Anadolu 
Lisesi Öğrencilerine Seminer Verdi
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uzun yıllardır yapılan bir planın 
parçasıydı diye düşünüyorum. Şu 
anda “Bitcoin” diye sanal bir para 
dolaşıma sokulmaya çalışılıyor. Bu 
sanal para, 1988’de ‘The Economy’ 
dergisinin kapağında vardı. 
Demem o ki yapılan çalışmalar 
uzun planlı. Bizler de bunların 
farkında olarak ülkesine ve 
milletine sahip çıkan, çok çalışan, 
farkındalık sahibi olan milli ve yerli 

bireyler olmalıyız” ifadelerinde 
bulundu. 

Ülkemizde sağlanan pek çok 
imkânın olduğunu, nitelikli ve 
topluma yarar sağlayan çalışmalar 
yapmanın önemine de değinen 
Prof. Dr. Alkan, “Önemli olan 
insanlığa hizmet edebilmek. 
Sizden isteğim; kendinize kalite 
ölçüsünde bir hedef koymak. 
Hiçbir zaman odağınızda maddiyat 

değil, insanlığa faydalı olmak 
olsun. İnsanın ayağına fırsat bir 
kez gelir. Önünüze gelen fırsatları 
iyi değerlendirin. Yaptığınız 
işleri de bizi biz yapan değerlere 
sahip çıkarak yapın” öğütlerinde 
bulunarak konuşmasını tamamladı.

Program, Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan’ın öğrencilerin sorularını 
cevaplandırmasının ardından sona 
erdi.
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Üniversitemizde Vergi 
Haftası dolayısıyla 
“Vergide Güncel Sorunlar, 

Kayıtdışılık ve Kayıtdışılığın 
Yeni Boyutu, Küresel Sermaye 
Hareketleri ve Sanal Para” panel ve 
çalıştayı düzenlendi.

Erol Olçok Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen programa 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Çorum Defterdarı Durak 
Sercan, Vergi Dairesi Müdürü 
Cüneyt Solak, Üniversitemiz 
öğretim elemanları ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha 

“Vergi, Kayıtdışılık, Küresel Sermaye 
ve Sanal Para” Konulu Panel ve Çalıştay 
Gerçekleştirildi
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Metin Alkan, Üniversitemizin ciddi 
atılımlar gerçekleştirdiğini, ciddi 
faaliyetler ve projeler yaptığına dikkat 
çekerek “Bu proje ve çalışmaların 
yapılmasındaki temel kaynağımız hiç 
şüphesiz bu milletin vergilerinden 
alınan paralarla bizlere sağlanmış 
bütçeler. Böylesine anlamlı bir haftada 
vergileriyle, emekleriyle bizlere destek 
veren iş adamlarına, sanayicimize, 
memurumuza her kesime teşekkür 
etmek istiyorum. Bunun farkındayız 
ve bu bize ayrıca ağır bir sorumluluk 
yüklüyor. İnsanların vergisiyle 

desteklenen bir kurumda çok 
daha büyük faaliyetler yapmamız 
gerektiğinin farkındayız” dedi.

Hitit Üniversitesi olarak klasik eğitimin 
dışında her alanda bir faaliyet yapmaya 
ve farkındalık oluşturma gayret 
ettiklerini ifade eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Alkan, vergiyi kamunun en önemli 
kaynaklarından bir tanesi olduğunu 
belirtti ve “Literatürde 80-90 trilyon 
dolarlık tüm ulusların bütçesinden 
bahsediliyor ama bir yılda dünyada 
dönen paranın 800-900 trilyon dolar 

ulaştığı bilinen bir gerçek. Kayıtdışılık, 
para, finans çok farklı kaynaklara 
döndü. Biz bunları takip etmek 
zorundayız ve bu çalıştayı bu nedenle 
çok önemsiyoruz. Sizlerin Türkiye’nin 
gelecek, aydınlık insanları olarak, 
kararvericileri olarak bu süreçleri takip 
etmeniz gerekiyor” dedi. 

‘Bitcoin’ adıyla bilinen sanal 
para biriminin yıllar öncesinden 
plânlandığını ve 1988 yılının ‘The 
Economist’ dergisinin kapağında 
sanal paranın logosuyla birlikte yer 
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aldığını vurgulayan Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, “30 yıl öncesinde 
planlanmış olan bir para biriminden 
biz yeni haberdar olduk. Parayı 
kontrol edemezseniz hiçbir şey yapma 
şansımız yok. Sizlerin eğitimlerini, 
bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz” 
diyerek etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğin panel kısmında Çorum 
Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi 
Müdürü Cüneyt Solak ve İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Maliye 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Aytaç 
konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Deniz 
Aytaç, vergiyi geleceğimizin teminatı 

olarak nitelendirerek mükellefin 
vergiye gönüllü uyumunun sağlanması 
gerektiğine dikkat çekti. Bu çerçevede 
ekonomideki değişim, değişen 
teknoloji ve e-ticaret hacmindeki artış 
ile vergi mevzuatındaki değişikliklerin 
önem arz ettiğini ifade eden Doç. 
Dr. Aytaç, gönüllü uyum düştükçe 
kayıtdışı ekonominin arttığını 
belirtti ve “Kayıtdışılık arttıkça da 
hasılatımız düşüyor. Böyle olunca da 
vergi yükümüz artıyor. Çözüm, vergi 
bilincinin sağlanmasıdır” dedi. Doç. 
Dr. Aytaç konuşmasında verginin 
topluma iyi anlatılması gerektiğinin 
önemine değinerek tüm hizmetlerin 
vergi ile yapıldığını vurguladı.

Çorum Defterdarı Durak Sercan da 
konuşmasında maliyenin geçmişi ve 
çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 
Vergi ve devlet ilişkisine değinen 
Defterdar Sercan, devletlerin başka 
devletlerden ancak, iktisadi ve ticari 
anlaşmalar veya kredi ve yardımlar 
yoluyla gelir elde edebileceğini 
söyleyerek “Devletlerin dahili 
gelirlerinin önemli kısmı vergilerden 
sağlanmaktadır. Bu nedenledir ki 
vatandaşından az veya çok vergi 
almayan devlet yok gibidir” dedi. 

Devletin temel görevlerini yerine 
getirirken ihtiyaç duyduğu kaynakların 
başında vergi gelirleri bulunduğunu 
söyleyen Durak Sercan, İslam’da vergi 
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konusuna da değinerek ülkemizde 
vergi kaçıranlar için öngörülen cezalar 
hakkında bilgi paylaşımında bulunarak 
mükellefin vergi kaçırmasını asgariye 
indirmek için etkin ve caydırıcı bir 
vergi sistemi oluşturulması gerektiğini 
dikkat çekti.

Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak 
ise “Kamu gelirlerinin en büyük 
kalemini oluşturan vergiler, kamu 
harcamalarının finansmanında, 
ekonomik istikrarın sağlanmasında, 
büyüme ve kalkınmanın teşvik 
edilmesinde, yatırım ve istihdamın 
arttırılmasında rol oynayan temel 
araçlardan birisidir” diyerek vergilerin 
etkin bir şekilde toplanmasının 

kayıtdışı ekonomiyle mücadelede 
büyük önem art ettiğini belirtti. 
Kayıtdışı ekonominin finansal 
kaynakların azalmasına neden 
olduğunu ifade eden Solak, kayıtdışı 
ekonomi ile mücadelede Maliye 
Teşkilatına büyük görev düştüğünün 
altını çizdi.

Programın çalıştay bölümü ise iki 
oturum halinde gerçekleştirildi. 
Çalıştayın ilk oturumunda Vergi 
Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ve 
Gelir Uzman Yardımcısı Ufuk Akgöl 
“Kayıtdışılık” konusunda, Gelir 
Uzmanı Kamer Çelik ise “Eylem 
Planları Kapsamında Kayıtdışılıkla 
Mücadele Politikaları” ile ilgili sunum 

yaptılar.

Çalıştayın ikinci oturumunda 
ise Üniversitemiz İİBF öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. Deniz Aytaç 
“Sanal Para ve Vergilendirilmesi”, 
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Koç “Transfer 
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 
Kazanç Dağıtımı”, Yrd. Doç. Dr. 
Ufuk Gergerlioğlu “E-ticaretin 
Vergilendirilmesi” ve Yrd. Doç. 
Dr. Mete Dibo “Küresel Sermaye 
Hareketlerinin Vergisel Boyutu” 
başlıklı sunumlarını yaptılar.

Etkinlik soru cevap kısmının 
tamamlanmasıyla sona erdi.
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Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü tarafından 

7 Mayıs 2018 Cuma günü saat 14.00'te 
Abdulkadir Ozulu Konferans Salonunda 
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı "Hüsn 
ü Aşk Mesnevisinde Zor Beyitlerin 
Şerhi” ve “Beyitlerin Şahitliğinde Şanlı 
Bayrağımızın Sembolleri" başlıklı bir 
konferans  dizisi düzenlendi. Fakültemiz 
akademik personeli ve öğrencilerinin 
katıldığı program, saygı duruşu ve 
İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından 
başladı.

Konuşmasının başlangıcında Klasik 
Türk Edebiyatının anlamı, değeri ve 
muhtevasından bahseden Prof. Dr. 
Muhammet Nur Doğan, bu alanının 
gelişme çizgisini dikkat çekici örneklerle 

açıkladı. Ardından 
beyitlerin şerhinin bir 
“metin arkeolojisi” 
yöntemiyle daha 
doğru yapılacağını 
vurgulayan Prof. Dr. 
Muhammet Nur 
Doğan, Hüsn ü Aşk’ın 
yazılışı, konusu ve 
sebk-i Hindî hakkında 
önemli bilgiler 
verdi ve bu mesnevide anlaşılması 
zor beyitlerden örnekler göstererek 
bunları “arkeolojik” çalışma ile nasıl 
çözdüğünü anlattı. Programın ikinci 
kısmında ise Prof. Dr. Muhammet 
Nur Doğan, “Beyitlerin Şahitliğinde 
Şanlı Bayrağımızın Sembolleri" başlıklı 
konferansını verdi. Bayrağımızın 
zemin rengi olan kırmızılığın şafağın 
kızıllığı olduğunu İstiklal Marşı’ndan ve 
beyitlerden verdiği örneklerle açıklayan 

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, 
şafak renginin “adalet” ve “medeniyeti” 
sembolize ettiğini söyledi. Daha sonra 
hilal ve yıldızın anlamını açıklayan 
Doğan, hilalin İslamiyet’i, yıldızın ise 
baht açıklığı, kutluluk ve mutluluğu 
temsil ettiğini söyleyerek bayrağımızın 
taşıdığı yüksek değerlere değindi.

Program, konuşmacı Prof. Dr. 
Muhammet Nur Doğan’a plaket takdimi 
ile sona erdi.

"Hüsn-ü Aşk Mesnevisinde Zor 
Beyitlerin Şerhi” Konferansı 
Fen Edebiyat Fakültesinde 
Gerçekleştirildi
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8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri 
kapsamında, HÜKAM ve Çorum 
Belediyesi Aile Eğitim Merkezi iş 

birliği ile “Kadınlar ve Diyabet” konulu 
panel düzenlendi. Buhara Kültür 
Merkezinde düzenlenen panele, Doç. 
Dr. Ferit Kerim Küçükler, Hülya Çiçek 
Acar ve Dilek Veske konuşmacı olarak 
katıldılar.

Panel; Hitit Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve Kadın ve Aile Sorunları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Nurcan Baykam’ın 
açılış konuşması ile başladı. Kadınların 
sağlıklı yaşam konusunda bilinçli 
olmaları ile kendi sağlıkları başta olmak 
üzere bilinçli bir yaklaşımla toplumda 
sağlıklı nesillerin yetişmesinde büyük 
emekleri ve sorumlulukları olduğuna 
dikkat çeken, Prof. Dr. Baykam 
“Kadınların toplumun her alanında 

bilgili, etkin ve 
üretken olması 
gerektiğini ve bunun 
gerçekleşmesi için 
böyle etkinliklerin 
önemli olduğunu” 
ifade etti.

Panelde, Hitit 
Üniversitesi Erol 
Olçok Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Diyabet 
Eğitim Hemşiresi Hülya Çiçek Acar, 
Türk kadınının sağlık algılayışını, 
sağlık okuryazarlığı ve ardından da 
kimlerin diyabet için risk altında 
olduğu konusunda bilgiler verdi. Hitit 
Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler ise 
“Diyabet Nedir?” başlıklı sunumunda 

katılımcıları diyabet hastalığı konusunda 
bilgilendirdi. Panelin son kısmında, 
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Diyabet Eğitim 
Hemşiresi Dilek Veske de diyabetli 
hastalarının günlük yaşamda dikkat 
etmesi gereken hususlar konusunda 
bilgiler verdi.

Panel, Çorum Belediye Başkanı Eşi 
Halime Gül’ün teşekkür belgelerini 
konuşmacılara takdimi ile sona erdi.

HÜKAM “Kadınlar ve Diyabet” 
Konusunu Ele Aldı
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Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, 
TED Çorum Kolejinde 

düzenlenen Kariyer Günleri 
etkinliğine katılarak öğrencilerle bir 
araya geldi.

Günümüzde ihtiyaçların, 
teknolojinin ve dünyanın hızla 
değiştiğini ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan,  bu değişimin 

eğitime de yansıdığını vurgulayarak 
günümüzde X, Y, Z kuşağı olmak 
üzere sınıflandırmalar yapıldığını 
ve Z kuşağındaki öğrencilerin 
yaklaşımlarının ve algılarının daha 
iyi anlaşılmasının büyük önem arz 
ettiğini belirtti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
“Sıradan mı yoksa insanlık hayatına 
yön veren, dünyayı değiştiren 

bireyler mi olmak istersiniz? 
Önemli olan insanların hayatını 
bir şekilde geçirmesi değil, ne 
yaptığınız ve ne bıraktığınızdır. 
Kendinizden başka kaç kişiye 
daha fayda sağladığınızdır. 
Önemli olan bunlardır” diyerek 
nitelikli, kaliteli ve topluma yarar 
sağlayan çalışmalar yapmanın 
önemine değindi. “Birincilik eşittir 
rahatsızlık” söyleminde bulunan 

Rektörümüz TED Çorum Koleji 
Kariyer Günlerine Konuk Oldu
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Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
hem rahatlığın hem de başarının 
aynı anda olmadığının altını 
çizerek “Yaşadığınız toplumdan 
bihaberseniz, dünyada ne olup ne 
bittiği sizi hiç ilgilendirmiyorsa, 
gazete ve kitap okumuyorsanız, 
bu insanların dertleriyle 
dertlenmiyorsanız sınıfın ya da 
okulun birincisi olmanızın bir 
manası yok” dedi.

Öğrencilere ne iş yaparlarsa 
yapsınlar, en güzel şekilde yapmaları 
gerektiğini, yaptıkları işlerde 
düsturlarının “bir kalite ölçüsü 
olmak” olduğunu hatırlatan Rektör 
Prof. Dr. Alkan, geleceğin en güzel 
anlamda şekillenmesi için herkese 
büyük görevler düştüğünü belirterek 
“Yapacak çok işimiz var. Bu dünyayı 
değiştirecek olan sizlersiniz. 
Teknolojiyi, bilimi, ilmi insanlığın 

iyiliği için kullanacak insanlara 
ihtiyacımız var. Sorumluluğumuz ve 
yükümüz inanılmaz derece ağır. Bu 
memleketin, coğrafyanın bizlere çok 
ihtiyacı var” dedi.

Program, Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan’ın öğrencilerin sorularını 
cevaplandırmasının ardından hatıra 
fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
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Üniversitemiz Bahar Etkinlikleri 
kapsamında, Fakültemiz 
sorumluluğunda “Üniversite-

Sanayi İş Birliğindeki Eksiklikler Üzerine 
Sanayinin Bakış Açısı” konulu panel 
gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Mühendislik Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Kılıçarslan’ın 
yaptığı panele, Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan, Çorum Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, 
Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Çorum 
Temsilcisi ve Öğretim Üyemiz Prof. Dr. 
İrfan Kurtbaş, Çorum Ticaret ve  Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa Özbayram, Çorum iş dünyasının 
temsilcileri, çok sayıda davetli, öğretim 
elemanımız ve öğrencilerimiz katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapmak 

üzere kürsüye çıkan Prof. Dr. Ali 
Kılıçaslan kamu – üniversite – sanayi iş 
birliğinin ülkemizin kalkınması yolunda 
önemine vurgu yaptı ve buradaki temel 
amacın bölgedeki firmaları Ar-ge, 
inovasyon çalışmalarına yönlendirerek 
üniversitedeki akademisyen ile sanayici 
arasında karşılıklı güvene dayalı, 
sürdürülebilir bir iş birliğini sağlamak 
olduğunu söyledi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan 
konuşmasında bu ve benzeri etkinliklerin 
bir mühendis olarak kendisini çok 
mutlu kıldığını belirterek dünyanın 
gelişmiş ülkelerine ve ekonomilere 
baktığımızda üniversitelerin gelişmişlik 
düzeyiyle Ar-Ge üretim gücü ve yatırım 
düzeyinin çok ciddi benzerlik gösterdiğini 
söyledi. 1,5-2 dolar civarında olan kg 
başına ihracat rakamımızı 2,5-3 dolara 

“Üniversite-Sanayi İş Birliğindeki Eksiklikler Üzerine 
Sanayinin Bakış Açısı” Konulu Panel Düzenlendi
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çıkartmamız gerektiğini, bunun 
yolunun da üniversite–sektör iş birliğini 
sağlamaktan geçtiğini belirtti. 

Açılış konuşmalarının 
tamamlanmasının ardından panele 
geçildi. 

Çorum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Murat Ocak konuşmasında 
üniversite–sanayi iş birliği kapsamında 
geçmişten bugüne Mevzuat ve Destek 
Programlarının gelişimi ve değişimini 
ele aldı. Bugün gelinen noktada Kamu 
– Üniversite – Sanayi İşbirliği Portalı 
(kusip.gov.tr/) üzerinden paydaşların 
Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, 

yatırımcılara, bilgi kaynaklarına kolay 
ve hızlı erişiminin mümkün hale 
geldiğini söyledi.

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği 
Çorum Temsilcisi ve Öğretim Üyemiz 
Prof. Dr. İrfan Kurtbaş konuşmasında 
dünyada ve Türkiye’de kamu-üniversite-
sanayi iş birliğinin tarihsel gelişimine 
değindi. Çorum KÜSİ Çalışma Grubu 
olarak geçtiğimiz yıl 160’a yakın ziyaret 
gerçekleştirdiklerini, yakın zaman 
önce Üniversitemiz ile Çorum Ticaret 
ve Sanayi Odası arasında imzalanan 
Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş 
Birliği Protokolünün Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından örnek 
uygulama olarak gösterildiğini söyledi.

Çorum Ticaret ve  Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mustafa Özbayram ise konuşmasında 
öğretim üyelerinin ders yüklerinin 
azaltılarak sanayiye yönelik proje 
üretmelerine imkan tanınmasını 
önemsediklerini belirtti. 

Soru-cevap bölümüyle sona eren 
panelin ardından konuşmacılara 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan tarafından günün anısına birer 
plaket takdim edildi.
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Üniversitemiz Antropoloji Kulübü etkinlikleri 
çerçevesinde “Bilinmeyen Marmara’da Antik Bir 
Kent: Parion” konulu bir konferans düzenlendi. 

Konferansa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat 
Keleş katıldı.

Propontis bölgesinin güneyinde yer alan ve jeopolitik 
konumu ile tarihin her döneminde bölgede söz sahibi 
olmak isteyen egemen güçlerin elinde tutmak istedikleri 
bir antik kent olan Parion, kazı başkanı Prof. Dr. Vedat 
Keleş tarafından tüm detayları ile anlatıldı. Konferansa 
öğrencilerin ve akademisyenlerin ilgisi yoğundu.

Prof. Dr. Vedat Keleş çalışmalarında Hitit Üniversitesi 
Antropoloji Bölümü ile iş birliği içerisinde olmak 
istediğini de belirtti. Konuşma sonunda Antropoloji 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tolga Çırak 
Antropoloji Kulübü adına Prof. Dr. Vedat Keleş'e 
teşekkürlerini iletti ve kulübün hediyesini takdim etti.

Antropoloji Kulübü Tarafından 
“Bilinmeyen Marmara'da Antik 
Bir Kent: Parion” Konferansı 
Düzenlendi
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Sağlık Yöneticileri Günü dolayısıyla 
Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu 
tarafından Çorum İli Sağlık Potansiyeli 
ve Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi 
Çalıştay ve Sempozyumu düzenlendi. 

Rektörlük Erol Olçok Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan 
Baykam, Sağlık Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman, 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mete Dolapçı, Çorum İl 
Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ömer Sobacı, 
T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi 

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay 
Evrim Afşarlar, Çorum Tabip Odası 
Başkanı Doç. Dr. Ümit Görkem, 
Çorum Özel Hastanesi İşletme Müdürü 
Türker Cengiz, Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Gülsün Erigüç, Sağlık İdarecileri 
Dernekleri Federasyon Başkanı 
Ramazan Ata, Üniversitemiz İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi 
Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali 
Ünal, Sağlık Yüksekokulu Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Bilgener, 

Çorum İli Sağlık Potansiyeli ve Sağlık 
Hizmetlerinin Yönetimi Çalıştay ve 
Sempozyumu Yapıldı
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çok sayıda öğretim 
elemanı ve öğrenciler 
katıldı. 

Sempozyumda Çorum 
ili sağlık hizmetlerinin 
yönetimi ile ilgili pek çok 
örneğe ve istatistiklere 
yer verilirken Çorum 
ili sağlık hizmetlerinin 
sunulmasında çocuk 
sağlığı, toplumsal cinsiyet, 
hasta hakları, eczacılık 
hizmetleri gibi konular 
pek çok yönden ele alındı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 

Nurcan Baykam, Genel Sekreter 
Erdal Kanık ve Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanı Hasan 
Baylavlı ile birlikte Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan'ın teşrifleriyle 
gerçekleştirilen “Yükseköğretim 
Mekânları Yatırım Karar Destek 
Sistemi Projesi (MEK-SİS)”nin 
tanıtım toplantısına katıldı.  

T. C. Kalkınma Bakanlığı ve 
Süleyman Demirel Üniversitesi iş 
birliğinde gerçekleştirilecek olan 
MEK-SİS’in tanıtım toplantısında 

üniversite rektörlerinin yanı sıra 
YÖK, TÜBİTAK, ÖSYM, KYK, 
MEB ve Sayıştay Başkanlığının 
temsilcileri de yer aldı. 

MEK-SİS projesi ile 
“Yükseköğretim Sektörü Karar 
Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt 
Projesi” kapsamında geliştirilen 
yükseköğretim mekanlarına 
yönelik envanter sisteminin 
tüm devlet üniversitelerine 
uygulanması ve devlet 
üniversitelerinin sahip oldukları 
mekanların envanter bilgisinin 
üretilmesi, devlet üniversitelerinin 
sahip oldukları dersliklere 

yönelik verimlilik analizi 
sisteminin kurulması, kamu 
kaynaklarının etkin ve verimli 
kullanılmasına yönelik olarak 
üniversitelerin yükseköğretim 
sektörü kapsamında teklif ettikleri 
yeni mekân yatırım taleplerinin 
değerlendirilmesi amacıyla 
ihtiyaç duyulan bilgi sisteminin 
geliştirilmesi ve üniversitelerin 
yeni mekân tasarımında 
yararlanacakları yönlendirici 
nitelikte dokümanların 
hazırlanması amaçlanmaktadır.

Rektörümüz Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar 
Destek Sistemi Projesi Tanıtım Toplantısına Katıldı
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Yükseköğretim kurumları adına yurt dışında 
lisansüstü öğrenim gören öğrenciler için 
üniversitelerin bünyesinde ihdas edilen “YLSY Burs 
Koordinatörleri”nce üniversitelerde yürütülen iş 
ve işlemlerin tanıtılmasını, bu iş ve işlemlerin daha 
verimli ve sağlıklı yürütülerek süreçte yaşanan 
aksaklıkların giderilmesini ve yurt içi akademik 
danışmanların süreçte aktif rol alabilmesini 
sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından Yurt İçi Akademik Danışmanları 
Toplantısının dördüncüsü Üniversitemiz ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 

Üniversitemizde YLSY - Yurt İçi 
Akademik Danışmanları Toplantısı 
Gerçekleştirildi
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Yükseköğretim ve 
Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü 
Bülent Çiftçi, Yükseköğretim 
ve Yurt Dışı Eğitim Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı 
Fatih Kuzu, Milli Eğitim 
Uzman Yardımcıları Mehmet 
Zeki Apaydın, Koray Subaşı, 
Üniversitemiz ve çevre illerden 
gelen davetli çok sayıda öğretim 
elemanı katıldı.

Yapılan konuşmalar sonrasında 
Milli Eğitim Uzman Yardımcısı 

Mehmet Zeki Apaydın ve Havva 
Görkem Altunbaş tarafından 
“Milli Eğitim YLSY Programı” 
başlıklı ve Milli Eğitim Uzman 
Yardımcısı Koray Subaşı 
tarafından “REBUS Yurt İçi 
Akademik Danışman Modülü” 
başlıklı sunumlar yapıldı.

Katılımcıların sorularının 
cevaplandırılmasının ardından 
sona eren toplantının akabinde 
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Emre Bilgili ve beraberindeki 

heyet Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan’ı makamında ziyaret 
etti. 
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Üniversitemiz ve İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi iş birliğinde 
gerçekleştirilen “Nurettin Topçu Düşüncesi” isimli panel, Ethem Erkoç 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Panele Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti İl Başkanı 
Av. Mehmet Karadağ, İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şube Başkanı 
Mustafa Tuzcu, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan etkinlik, Nurettin Topçu tanıtım videosu gösterimiyle devam 
etti.

Panelin açış konuşmasını yapan İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şube 
Başkanı Mustafa Tuzcu, Nurettin Topçu’nun fikirlerinin daima 
yaşayacağını, kendisini rahmetle andıklarını ifade ederek etkinliğin 
güzel geçmesini temenni etti.

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ da konuşmasında “Nurettin 
Topçu ve ona benzer fikir adamlarının düşüncesi bizlerin zihninin 

Üniversitemizde 
“Nurettin Topçu Düşüncesi” 
Konuşuldu
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altyapısını oluşturan bir düşüncedir” 
diye konuşarak Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan’ın Çorum 
için bir şans olduğunu ve Hitit 
Üniversitesi ile gurur duyduklarını 
belirtti. Av. Karadağ,  Üniversitemiz 
ve İYC'nin iş birliğinin kendisini 
ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade 
ederek etkinliğine hayırlara vesile 
olmasını diledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan ise konuşmasında “Bugün 
andığımız Nurettin Topçu, değerli 
bir dava adamıydı. Bu insanların 
hayatlarını, düşüncelerini ve 
yaptıklarını anlamamız gerekiyor. 

Bizler eğer şu anda güçlüysek 
ve iyi işler yapıyorsak, bu 
insanların yetiştirdiği jenerasyon 
ve bize sağlanılan imkanlarla 
başarılı işler gerçekleştiriyoruz. 
Türkiye’nin ihtiyacı, derdi ve 
davası olan insanların yetişmesidir. 
İnsanlarımızın derdiyle dertlenelim. 
Örnek alınacak bir tarihimiz var. 
Tüm dünya da bunun farkında.  
Bizlerin Üniversite olarak, 
öğrencilerimizi yetiştirmek adına 
üzerine ağır bir yük düşüyor. 
Güzel bir etkinlik olmasını diliyor 
dava adamları yetiştirmeyi ümit 
ediyorum” diye konuştu.

Açış konuşmalarının 
tamamlanmasının ardından 
moderatörlüğünü Prof. Dr. 
Mehmet Azimli’nin yaptığı panelde, 
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmet 
Altıkardeş’in Nurettin Topçu ve 
Pozitif Düşünce” ve Erzurum 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki İşcan’ın 
“Nurettin Topçu’da Din Algısı” 
konulu sunumlarını yaptılar.

Sunumların tamamlanmasının 
ardından katılımcılara hediye 
takdim edildi.

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]

205    



Çorum Hitit Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı 
Üniversitemiz Senato Salonunda yapıldı.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Reha Metin Alkan 

başkanlığında yapılan toplantıda; Vakfın bu güne 

kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar hakkında 

genel değerlendirmelerde bulunularak ileriye dönük 

yapılması planlanan projeler ele alındı.

İlimizin en eski ve köklü eğitim ve kültür 
vakıflarından birisi olan Çorum Hitit Vakfı’nın 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Çorum’un hayırsever iş adamları ve sivil toplum 
örgütleri tarafından verilen bu bursların doğru 
yerlere ulaşması için azami gayreti gösterdiklerini 
ifade ettiler.

Çorum Hitit Vakfı Yönetim Kurulu 
Toplantısı Yapıldı
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Üniversite-Alaca iş birliği 
kapsamında Alaca 
Avni Çelik Meslek 

Yüksekokulumuz tarafından 
“Mevcut Durum, Beklentiler ve 
Fırsatlar” paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Alaca Avni 
Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. 
Metin Uçar’ın yaptığı programa 
konuşmacı olarak Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
Alaca Kaymakamı Ramazan 
Kurtyemez, Alaca Belediye 
Başkanı Muhammet Esat Eyvaz, 
Alaca Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Cumhur Atalık ve Alaca 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Alaca Avni Çelik MYO’da
“Mevcut Durum, Beklentiler ve 
Fırsatlar” Anlatıldı
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Günser Şirin yer aldı. Panele ilçe 
kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, 
STK temsilcileri ve Üniversitemiz 
öğretim elemanları ile öğrencileri 
katıldı.

Panelde ilk olarak konuşma 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Alaca Avni Çelik 
Meslek Yüksekokulunun önemli 
gelişmeler kat ettiğini ifade etti. 
Alaca ilçesinde başlatılacak olan 
yüksek lisans eğitiminin altını çizen 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, MYO 

koordinatörlüğünde yüksek lisans 
eğitiminin verilecek olmasının 
memnuniyet verici olduğunu belirtti. 
Alaca Belediyesi ile çok güzel bir 
iş birliği neticesinde hep birlikte 
önemli başarılara imza atıldığını ve 
Alaca Avni Çelik MYO’nun hızlı bir 
büyüme ivmesi yakaladığını söyleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu 
süreçte öğretim elemanlarımızın 
da önemli bir paya sahip olduğunu 
vurguladı.  

“İlçelerimizi hiçbir zaman merkezden 

ayrı tutmadık. İlçelerimizin 
dinamiklerine göre, orda ne tür 
eğitsel faaliyetleri yaparsak daha 
fazla katkı sağlarız düşüncesiyle yola 
çıktık. MYO’larda ilgili sektörün 
eleman ihtiyacını gidermek üzere 
yetiştirilen öğrencilerimizden 
oluşuyor. Hitit Üniversitesi olarak 
öğrencilerimizi tüm Türkiye’deki 
benzer mezunlarıyla yarışacak 
şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. 
İlk önceliğimiz de kendi ilimiz ve 
kendi ilçemize dokunabilmektir. 
Bu anlamda da ilçelerimizdeki 
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MYO’ların oluşumları ve açtığımız 
programlar oluşturulması zor olan 
süreçlerdir. Kaç öğrenciniz var 
sorusundan ziyade ne tür eğitimler 
veriyorsunuz neler yapıyorsunuz 
sorusunun cevabını almak son 
derece önemliydi ve bu anlamda zor 
olanı denedik” diyerek elde edilen 
başarılarda emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Alaca Kaymakamı Ramazan 
Kurtyemez de “Genç bir MYO’ya 
sahibiz. 2012 yılında başlatılan MYO 
süreci, bugün tüm hızıyla ilçemizde 

devam ediyor. İlerleyen dönemlerde 
de MYO’muzun büyüyerek öğrenci 
sayımızın 1000’lere ulaşacaktır” 
dedi. Alaca’nın tarım ve hayvancılık 
alanında önemli bir potansiyele sahip 
olduğunu ifade eden Kaymakam 
Kurtyemez, ilçede bulunan kazı 
alanlarından da bahsederek Alaca’nın 
turizm alanında da gelişmeye 
açık olduğunu belirtti. Ramazan 
Kurtyemez, ziraat, veteriner ve 
turizm ile ilgili bölümlerle bölgenin 
sahip olduğu potansiyele büyük 
ölçüde katkı sağlayacağına inandığını 

söyleyerek Alaca Avni Çelik 
MYO’nun gelişimi için Kaymakamlık 
olarak her türlü desteği vermeye 
devam edeceklerini vurguladı.

Alaca Belediye Başkanı Muhammet 
Esat Eyvaz ise Alaca Avni Çelik 
MYO’nun kuruluş ve gelişimine 
ilişkin bilgiler vererek “Artık 
geldiğimiz noktada MYO’muzda 
ilçemizin gelişimini konuşuyor hale 
geldik. Üniversitemizin ilçemizde 
var olması ilçenin sosyo-kültürel 
yapısının değişmesi, ufkunun 
genişlemesi demektir” dedi. Başkan 
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Eyvaz, Alaca’nın turizm, tarım, 
hayvancılık alanlarında gelişime 
açık olduğunu ve ilçenin jeopolitik 
konumunun önem arz ettiğini 
belirterek bu alanlarda Üniversitemiz 
ile hayata geçirilebilecek projelerin 
bölgeye büyük fayda sağlayacağını 
sözlerine ekledi.

Alaca’nın tarım ve hayvancılık 
sektöründe önemli bir potansiyele 
sahip olduğunu dile getirerek 
sözlerine başlayan Alaca Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Cumhur 
Atalık da tarım ve hayvancılık 

sektörünün geliştirilmesine 
yönelik Bakanlığın başlattığı 
projelerden bahsederek bu alanlarda 
Üniversitemiz ile yapılabilecek 
işbirliklerinin Alaca için önemli 
olduğunu ifade etti.

Alaca TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Günser Şirin,  Üniversitemizin ve 
Alaca Avni Çelik MYO’nun gelişimi 
için her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını ifade ederek Alaca’da 
kurulacak olan Organize Hayvancılık 
Bölgesi hakkında bilgiler verdi. 
50 yıllık bir plan çerçevesinde 

bölgenin ilk 2 etapta 30.000 hayvan 
kapasitesine ulaşacağını söyleyen 
Şirin, Üniversitemizin ilgili 
eğitim birimleri ve bölümleriyle 
gerçekleştirilebilecek işbirlikleri 
ile yapılacak çalışmaların önemine 
değindi.

Program, Alaca’nın mevcut 
durumu ve beklentileri hakkında 
fikir alışverişi ve soruların 
cevaplandırılmasının ardından sona 
erdi.
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Fen Edebiyat Fakültesi 
mezunlarından olan Şehidimiz 
J. Asb. Kd. Çvş. Sinan 

Babacan’ın adı Üniversitemiz Fen 
Edebiyat Fakültesi yerleşkesinde yer 
alan Spor Salonuna verildi.

Törene Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. 
Dr. Mustafa Bıyık, Genel Sekreter 
Erdal Kanık, Üniversitemizin öğretim 
elemanları ve şehit yakınları katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin 

okunmasının ardından Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bu 
vesileyle şehit olan tüm askerlerimize 
ve güvenlik güçlerimize Yüce 
Allah’tan rahmet, şehit yakını 
ailelerimiz ile milletimize sabır ve 
başsağlığı diledi.

Törene katılan şehit yakınlarına 
tekrar baş sağlığı dileyerek çiçek 
takdiminde bulunan Prof. Dr. Alkan, 
tören sonrasında Şehit J. Asb. Kd. Çvş. 
Sinan Babacan adına verilen yemekle 
tören sona erdi. 

Şehidimiz Sinan Babacan’ın Adı 
Fen Edebiyat Fakültesinde Yaşayacak
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Üniversitemiz 
öğrenci kulüpleri, kulüp 

akademik danışmanları, kulüp 
başkanları,  Kulüpler Birliği Yönetimi 
Kurulu Üyeleri ile Üniversitemiz 
Erol Olçok Konferans Salonunda 
bilgilendirme toplantısında bir araya 
geldi. Söz konusu toplantıda, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Bıyık 
ve Öğrenci Kulüpleri Eş Koordinatörü 
Arş. Gör. Ömer Dinç hazır bulundular. 

Öğrencilerimizin ilgi duydukları 

sosyo-kültürel ya da sportif alanlarda 
faaliyet göstermelerine ve böylece 
yaşam becerilerini geliştirmelerine 
olanak sağlayan öğrenci kulüplerimizin 
öğrencilerimiz tarafından yoğun bir 
şekilde ilgi gördüğünü dile getiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, gelinen 
noktada öğrencilerimizin ilimizde 
pek çok ulusal ve uluslararası nitelikte 
bilimsel ya da kültürel etkinliği 
gerçekleştirmekte olduklarını söyledi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan,  2015 
yılında yürürlüğe giren Öğrenci 

Kulüpleri Yönergesi ve hazırlanan 
Bilgi Yönetim Sistemi (KUBİS) ile 
artık Üniversitemizin her birimindeki 
öğrencilerimizin istedikleri öğrenci 
kulübüne sistem üzerinden üye 
olabildikleri gibi yine sistem üzerinden 
kulüp idari organlarına aday 
olabildiklerini ve elektronik ortamda 
şeffaf bir şekilde yapılan seçimler 
sonucunda kulüp yönetiminde yer 
alabildiklerini de sözlerine ekledi.

Yapmış oldukları çalışma ve 
özverilerinden ötürü Rektörümüz 

Üniversitemizde Öğrenci Kulüpleri 
İstişare Toplantısı Yapıldı
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Prof. Dr. Alkan, kulüplere üye 
olan ve kulüp idaresine girerek 
bu sorumluluğu alabilen tüm 
öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerimiz ve danışmanlar da 
şimdiye kadar maddi ve manevi 
destekleri esirgemeyen Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a 

teşekkür ettiler. Toplantı sorularının 
cevaplanmasının ardından sona 
erdi.
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Ecdadımızın yazdığı şanlı 
tarihe yerinde tanıklık 
etmelerini sağlamak amacıyla, 

Çorum Belediyesinin destekleri 

ile Üniversitemizden yaklaşık 130 

öğrenci, 7 öğretim elemanımız 

eşliğinde 2 günlük Çanakkale gezisi 

yapmışlardır. Öğrencilerimiz bu 

sayede hem gidiş istikametinde 

Bursa’da, hem de asıl gezi yeri olan 

Çanakkale’de tarihimizde önemli 

yeri olan yerleri görme imkânı elde 

etmişlerdir. 

Öğrencilerimiz Çanakkale gezisi 

süresinde ilk durak yerleri olan 

Bursa’da Ulu Camii, Emir Sultan, 

Yeşil Türbe, Orhan Gazi ve 

Osman Gazi türbelerini ziyaret 

etmişlerdir. Ardından Çanakkale’ye 

ulaşan öğrencilerimiz burada 

şehir gezisinden sonra Çanakkale 

Şehitlerimizi anmak üzere Gelibolu 

yarımadasına geçmişlerdir. Anıt park 

haline dönüştürülen Gelibolu’da 

Cumhurbaşkanlığı tarafından hizmete 

açılan müzede Çanakkale Savaşı ile 

ilgili izletilen bilgilendirici belgeselin 

ardından şehitler anıtı ile Çanakkale 

Savaşı kahramanlarından Şehit 

Onbaşı’nın top atışını gerçekleştirdiği 

tabya ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilerimiz tarihimizde çok 

büyük bir anlamı olan Çanakkale 

gezisini büyük bir memnuniyetle 

tamamlamışlardır.

Öğrencilerimiz Çanakkale’de
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Üniversitemiz Alanya’da düzenlenen ve 32 
ülkenin katılım sağladığı  “Uluslararası Anca 
3. Bölge Dünya Otizm Festivali”ne katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın 
destekleriyle gerçekleşen “Eğitsel Oyunla Hareket 
Eğitiminin Otizmli Çocukların Ruhsal ve Fiziksel 
Gelişimine Etkisi” adlı araştırma projesi neticesinde, 
2010 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın 
en büyük Otizm Festivali olarak kabul edilen bu 
organizasyonda ilk defa bir Üniversite “özel” olarak 
davet edilmiştir. 

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Faruk Yamaner’in “Otizm ve Hareket Eğitimi” 
adlı sunumuyla konuşmacı olarak katıldığı festivalde; 
proje asistanları, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 
otizmli çocuklar ve aileleri de yer almıştır.

Festivalin ikinci gününde düzenlenecek olan 400 
metre maraton yarışmasına, Üniversitemizi temsilen 
otizmli çocuklar ve eğitmenleri katılmışlardır. Festival 
kapsamında yarışmaların yanı sıra birçok farklı 
etkinlikle otizmli bireyler ve aileleri de sosyal bir 
hareketlilik sağlamışlardır.

Üniversitemiz “Uluslararası Anca 3. 
Bölge Dünya Otizm Festivali”ne Katıldı
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Alanya’da 32 
ülkenin katılımıyla düzenlenen “Uluslararası Anca 3. 
Bölge Dünya Otizm Festivali”nde Üniversitemiz adına 

katılan heyet ile bir araya geldi.

Üniversitemizin katkılarıyla gerçekleştirilen “Eğitsel Oyunla 
Hareket Eğitiminin Otizmli Çocukların Ruhsal ve Fiziksel 
Gelişimine Etkisi” adlı projeden dolayı çok büyük mutluluk 
duyduklarını ifade eden Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği 
Başkanı Emine Çelen, hem projenin yapılmasında hem de 
uluslararası bir festivale katılma noktasındaki desteklerinden 
dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a teşekkür etti.

Festivale “Otizm ve Hareket Eğitimi” adlı sunumuyla konuşmacı 
olarak katılan Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Faruk Yamaner de otizmli çocuklara her anlamda fayda 
sağlamayı amaç edindiklerini belirterek etkinlikte Üniversitemizi 
en iyi şekilde temsil ettiklerini de sözlerine ekledi.

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.

Rektörümüz Uluslararası Anca 
3. Bölge Dünya Otizm Festival 
Heyeti ile Bir Araya Geldi
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Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, 
Gazipaşa Ortaokulu Okul Müdürü Yaşar Kabakcı’ya 
nezaket ziyaretinde bulunarak Özel Eğitim Sınıfını gezdi.

Nazik ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek 
Üniversitemizi çok yakından takip ettiklerini, yapılan çalışmaların 
takdire şayan olduğunu ve sadece bölgesinde değil, aynı zamanda 
Türkiye genelinde de adını duyuran bir Üniversite olduğumuzu 
sözlerine ekleyen Gazipaşa Ortaokulu Okul Müdürü Yaşar 
Kabakcı, bu başarının yakalanmasında emek veren başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ve ekibini tebrik 
ederek Üniversitemizle birlikte projeler, çalışmalar ve iş birlikleri 
yapmaktan onur duyacaklarını kaydetti.

Üniversitemizin kapılarının toplumun her kesimine açık 
olduğunu da ifade eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan 
Baykam ise Hitit Üniversitesi olarak üniversite-kamu iş birliğini 
çok önemsediklerini belirterek yapılabilecek çalışmalarla 
bulunduğu şehre, bölgesine, ülkesine ve nihayetinde tüm 
insanlığa katkı sağlamayı birincil misyon kabul ettiklerini söyledi.

Ayrıca Gazipaşa Ortaokulu öğrencilerine profesyonel bir eğitim 
anlayışıyla üst düzeyde eğitim verildiğini belirten Prof. Dr. 
Baykam, eğitim yolunda verilen bu kutsal görevi başarıyla yerine 
getiren başta Okul Müdürü Yaşar Kabakcı olmak üzere tüm 
öğretmenleri de tebrik etti. 

Üniversitemizden Gazipaşa 
Ortaokuluna Nezaket Ziyareti
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Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, Rektör Danışmanı 

Dr. Öğr. Üyesi Cihat Savsar ile 
birlikte Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
açılışı gerçekleştirilen Global 
Girişimcilik Kongresine (Global 
Entrepreneurship Congress - 
GEC) katıldı.

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik 
ekosistemi paydaş toplantısı 
olarak kabul edilen ve 170’i 
aşkın ülkeden 3 binden fazla 
katılımcının yer aldığı Global 
Girişimcilik Kongresi’ne yaklaşık 
250 uluslararası uzman konuşmacı 
da görüş ve tespitleriyle katıldı.

Global Girişimcilik Kongresi’nde 
konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
“Hedefimiz konumumuzu en 
iyi şekilde değerlendirerek 
ülkemizi dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden birisi haline 
getirmektir. Bunun için daha 
çok yatırım yaparak, daha 
çok üreterek, daha çok ihraç 
ederek, daha çok istihdam 
oluşturarak yolumuza devam etme 
kararındayız. Büyük hedeflerin 
büyük reformlar gerektirdiğinin 
elbette farkındayız. Bunun için 
girişimcilere ve yatırımcılara 
çok önemli destekler, teşvikler 
sağlıyoruz” dedi.

Konuşmasında pek çok konu 
başlığına değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Global Girişimcilik 
Kongresinin Türkiye ve 
girişimcilik dünyası için hayırlara 
vesile olmasını diledi.

Rektörümüz Global Girişimcilik 
Kongresine Katıldı
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Öğrencilerimize çağın gerektirdiği koşullarda 
eğitim-öğretim vermek için her alanda yoğun 
gayret gösteren Üniversitemiz, etkin eğitim 
teknikleri konusunda iki ayrı grup halinde 
düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi” konulu 
sertifika programını Üniversitemiz Erol Olçok 
Konferans Salonunda gerçekleştirdi. Doç. Dr. İlker 
Kösterioğlu, Yrd. Doç. Dr. Fatih Saltan ve Yrd. 
Doç. Dr. Ümit Çelen’in konuşmacı olarak katıldığı 
programa, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Mustafa Bıyık ve Prof. Dr. Nurcan Baykam ile çok 
sayıda öğretim elemanı katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 

Üniversitemizde “Eğiticilerin Eğitimi” 
Sertifika Programı Düzenlendi
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okunmasının ardından Doç. 
Dr. İlker Kösterioğlu “Yeni 
Nesil Öğrencilerle İletişim”, 
Yrd. Doç. Dr. Fatih Saltan 
“Öğrenme Teknolojileri,” ve Yrd. 
Doç. Dr. Ümit Çelen “Ölçme 
ve Değerlendirme” konulu 
sunumları gerçekleştirdiler.

İlk konuşmacı Doç. Dr. 
İlker Kösterioğlu “Yeni Nesil 
Öğrencilerle İletişim” konulu 
sunumunda, öğrencilerle iletişim 
kurmanın önceki nesillere göre 

değiştiğini ve bu yeni kuşağa eğitim 
öğretim alanında nasıl yaklaşılması 
gerektiğine dikkat çekti.

İkinci konuşmacı Yrd. Doç. 
Dr. Fatih Saltan ise  “Öğrenme 
Teknolojileri” konulu sunumu 
gerçekleştirdi. Sunumunda Yrd. 
Doç. Dr. Fatih Saltan, günümüz 
21. yüzyılda bilim ve teknoloji 
alanında yaşanan olağanüstü 
değişim ve beraberinde gelen 
yeniliklerle eğitim öğretim 
yöntem ve araçlarının ortaya 

çıkmasına neden olduğu 
bilgisini paylaşarak bu 
kapsamda, geleneksel eğitim 
öğretim yöntem ve araçlarında 
değişikliklerin yapılması 
ihtiyacı meydana geldiğini 
belirtti. Günümüz dünyasının 
öğrencileri sorgulayıcı bir 
öğrenme yaklaşımıyla yenilikleri 
yakından izleyip teknolojiyi çok 
etkin bir şekilde hayatlarının 
her aşamasında kullanmakta 
olduklarını dile getiren Yrd. 
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Doç. Dr. Saltan, Web, Web 2.0 ve 
Web 3.0 teknolojisindeki gelişime 
dikkat çekerek buna paralel olarak, 
geçmişten günümüze kadar 
teknolojik pedagojik alan bilgisinin 
de sürekli geliştiği bilgisini verdi.  

Son konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Ümit 
Çelen ise “Ölçme ve Değerlendirme” 
konulu sunumunda, modern 
eğitim teknolojisiyle öğrenci 
başarısının objektif olarak ölçülüp 
değerlendirildiğine, her öğrenciye 

öğrenmede kendi özelliklerine 
uygun olanaklar sağlandığına, 
öğrencinin öğrendiklerini unutma 
olasılığının azaldığına, öğrenciyi 
güdülemesine ve öğretim etkinliğine 
katılmasına olanak sağladığına 
değindi. Yrd. Doç. Dr. Ümit 
Çelen ayrıca, eğitimde ölçme ve 
değerlendirmede dört konunun 
önem arz ettiğini ifade ederek 
bu konuların eğitimde ölçme ve 
değerlendirmenin yeri ve önemi, 

eğitimde ölçme sorunları, ölçme 
araçlarında aranılan temel özellikler 
ve öneriler olduğunu belirtti.

Sunumlarının tamamlanmasının 
ardından Doç. Dr. İlker 
Kösterioğlu, Yrd. Doç. Dr. Fatih 
Saltan ve Yrd. Doç. Dr. Ümit 
Çelen,  Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan'ı makamında ziyaret 
etti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan,  
öğretim üyelerine plaket takdim 
ederek teşekkür etti. 
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Öğrencilerimizin uygulamalı 
eğitimlerine katkıda 
bulunmak amacıyla Organize 

Sanayi Bölgesine kurulması planlanan 
Meslek Yüksekokuluna ilişkin istişare 
toplantısı gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu kampüsünde yapılan 
toplantıya Çorum Valisi Necmeddin 
Kılıç, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
ÇTSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, 
kamu kurumlarının il müdürleri, STK 
temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda ilk olarak OSB’de açılması 
planlanan MYO ile ilgili hazırlanan rapor 
ile katılımcılara bilgi paylaşımında bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 
Hitit Üniversitesi olarak üniversite-sanayi 
iş birliği kapsamında pek çok çalışmaya 
imza attıklarını ifade ederek yapılan 
toplantının da OSB'de açılacak olan meslek 

yüksekokulunun verimli olup olmayacağı, 
yapılabilirliği veya hangi modelle yapılması 
gerektiğine dönük bir çalıştay niteliğinde 
olduğunu belirtti.

1 Temmuz 2017 tarihinde çıkan 7033 
sayılı Sanayi Kanununda net bir şekilde 
üniversite eğitimlerinin bir kısmının, 
en az bir döneminin sanayide iş dünyası 
ile birlikte ortak çalışmalar yapılmasına 
yönelik bir yaklaşımın var olduğunu 
ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
her ilde bir üniversite kurulmasındaki 
temel çıkış noktalarındaki bir tanesinin 
sadece eğitsel faaliyetlerin yapılması değil 
üniversitelerdeki bilgi birikiminin, bilimsel 
gücün her anlamda başta bulunduğu bölge 
olmak üzere tüm Türkiye’ye ve dünyaya 
aktarılması anlayışı olduğunu söyledi.

Üniversitemizde meslek yüksekokullarına 
ait bir koordinatörlüğün kurulduğunu 
ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
“Meslek Yüksekokullarından başlamak 

üzere 3+1 dediğimiz bir modelle dört 
dönemin bir döneminin tamamını ilgili 
sektörde geçirmelerine yönelik bir çalışma 
başlattık. Bunu sanayicilerimizin desteği 
ile yapacağız ve yakın bir zamanda da 
bunu sizlerle paylaşacağız” diyerek 8 tane 
üniversitede Organize Sanayi Bölgelerinde 
Meslek Yüksekokullarının kurulduğunu 
belirtti. MYO’ların doluluk oranlarına 
hakkında bilgi paylaşımında bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, "En ciddi 
doluluk oranına sahip olanlar Ankara'da 
Hacettepe ve Gazi Üniversiteleridir. Bizim 
burada ki amacımız üniversitede bilgi 
birikimini ilgili sektörler paylaşmaktır. 
Bunun için sanayicimizin ihtiyaç 
duyduğu programların Organize Sanayi 
Bölgemizde açılacak olan bir Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde değerlendirerek 
orada eğitimine devam etmesi veya yeni 
bir Meslek Yüksekokulunun açılmasıdır” 
şeklinde kaydetti.

Üniversitemizde 3+1 modelinin gelecek 

OSB’de MYO Kurulmasına İlişkin İstişare 
Toplantısı Yapıldı
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yıl uygulamaya başlanacağını ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
sadece öğrencilerin tümünün bir 
dönem boyunca istihdamını sağlayacak 
sektörler konusunda bazı iş birlikleri 
yapılması gerektiğinin altını çizerek 
“Üniversite olarak 3+1 modeline zaten 
geçektik. Bu toplantının amacı da 
bu modeli OSB'de bir MYO açıp bu 
çalışmayı oraya mı taşıyalım yoksa 
nasıl yapalım arayışıdır. Burada 
binada ve arsada sorun yok. Arsa 
tahsisi zaten yapıldı. Ancak için 
doldurulması konusunda iş dünyamız 
bizden istihdamını garanti etmek 
kaydıyla hangi bölümleri istiyorsa 
biz buradaki eğitim devamını ya 
da tamamını orada sürdürebiliriz. 

Ancak şunun altını bir daha çizmek 
istiyorum; iş dünyamızın birinci 
derece ihtiyacı bulunduğu hemen her 
bölüm içinde bulunduğumuz Meslek 
Yüksekokulumuzda var. OSB’de MYO 
kurulması bunu nasıl etkileyecek? Ne 
kadar gerekli? İş dünyası buna istekli 
mi? Bu konular sizlerden gelecek talebe 
göre şekillenecek. Bina yapmak çok 
önemli ama sürekli, işlevsel kılmak ve 
orada sürdürülebilir bir model kurmak 
en az kurmak kadar önemli konular” 
dedi. 

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç da 
konuşmasında Çorum’da görev 
yapmanın heyecan verici olduğunu 
belirterek, “Ben Çorum’un en büyük 
zenginliğini, beşerî zenginliği olarak 

görüyorum. Ama bu insanları yan yana 
getirip bir takım oyunu çıkarmamız 
lâzım. Bu amaçla stratejik plan 
oluşturuldu. Bunun motor görevini 
ise üniversitemiz üstlendi ve sivil 
toplumumuz ile bürokrasi de yoğun 
bir mesai harcadı. Şu anda elimizde 
2023 hedeflerine yürüyen Türkiye’de 
bir alt planımız var. Bu planların hayata 
geçirilmesi aşamasında Üniversitemizin 
bilgi birikiminin olabildiğince 
bürokrasiyle ve sanayiyle birleşerek 
alana yansıması gerekiyor. Son bir yıldır 
hem üniversite-sanayi iş birliği, hem de 
üniversite-bürokrasi iş birliği oldukça 
iyi gidiyor. Bunun da meyvelerini 
almaya başlıyoruz” dedi. 
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Bahar Etkinlikleri ve 
Mezuniyet Töreni 
kapsamında Üniversitemiz 

Mühendislik Fakültesi lisans 
öğrencileri tarafından hazırlanan 
lisans araştırma, bitirme proje ve 
tasarım çalışmaları Mühendislik 
Fakültesinde açılan “Öğrenci Proje 
Pazarı”nda sergilendi. 

Toplam 16 projenin sergilendiği 
etkinliğe Çorum Valisi Necmeddin 

Kılıç,  Rektörümüz Prof. Dr. Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, öğretim 
elemanları ve öğrenciler katıldı.

İş dünyasıyla üniversite 
öğrencilerinin projelerini 
buluşturan sergiyi, Vali Necmeddin 
Kılıç  ve Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan ziyaret etti. 
Öğrencilerin yaptıkları proje 
çalışmalarını inceleyen Vali 
Kılıç ve Rektör Prof. Dr. Alkan, 

öğrencilerden projeleri hakkında 
bilgiler aldı. 

Mühendislik Fakültesi 
öğrencilerinin bilimsel düşünme, 
araştırma, proje üretme ve takım 
çalışması anlayışının gelişmesine 
katkıda bulunulmuş olup bu 
çalışmalarda dereceye giren 
öğrencilere katılım belgesi ve ödül 
takdiminde bulunuldu.

Üniversitemizde
 “Öğrenci Proje Pazarı” Sergilendi
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Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 
tarafından 20 Nisan 2018 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne teknik 

gezi düzenlenmiştir. Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili ve Makine 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan ve Arş. Gör. Sertaç 
Samed Seyitoğlu’nun gözetiminde yapılan teknik gezide, yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğüne bağlı Yenilenebilir Enerji Birimi ve Enerji 
Verimliliği Biriminde görevli uzmanlar tarafından enerjinin önemi, 
yenilenebilir enerjilerin önemi, potansiyelleri, güncel durumları, güneş ve 
rüzgar enerji santrallerinin başvuruları, ihale süreçleri ve projelerin hayata 
geçirilmesi ile ilgili gerekli teknik detaylar, enerji verimliliği konusunda 
dikkat edilmesi gerekenler ve yapılması önerilen uygulamalar hakkında 
sunumlar yapılmıştır. 

Makine Mühendisliği Bölümümüz Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğüne Teknik Gezi Gerçekleştirdi
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Üniversitemizin sosyal 
sorumluluk projeleri 
kapsamında gerçekleştirdiği 
faaliyetlerden birisi olan ve 
Üniversitemizin kuruluşunun 
10. yılı dolayısıyla Orman 
İşletme Müdürlüğünün 
katkılarıyla Kuruçay Köyü 
mevkiinde oluşturulan 
10. Yıl Hatıra Ormanında 
Dünya Ormancılık Haftası 
dolayısıyla bir etkinlik 
düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Orman İşletme 
Müdürü Halil Kısacık, 
rektör yardımcılarımız, 
fakültelerimizin dekanları, 
yüksekokul ve meslek 
yüksekokulu müdürlerimiz 
ile Üniversitemizin akademik 
ve idari personelinin 
katılımıyla hatıra ormanımıza 
yeni fidanlar dikildi.

Etkinlikte konuşan 

Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, Kuruçay Köyü 
mevkiinde 35 dönümlük 
bir alanda oluşturulan ve 
3750 dikim kapasiteli 10. 
Yıl Hatıra Ormanında, 
Üniversitemizin tüm 
akademik ve idari personeli 
adına ağaç dikildiğini ifade 
ederek yüksek doğruluklu 
koordinatların yer aldığı bir 
sertifikanın da verildiğini 
belirtti.  Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, ayrıca 
Üniversitemizde göreve 
başlayan akademik ve idari 
personelimize benzer şekilde 
bir fidan dikilip belgelerinin 
kendilerine iletildiğini de 
sözlerine ekledi. Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, Orman 
İşletme Müdürlüğüne 
10. Yıl Hatıra Ormanının 
oluşturulmasındaki 
katkılarından dolayı teşekkür 
etti.

10. Yıl 
Hatıra Ormanı 
Fidan Dikimi 
Çalışmalarımız 
Devam Ediyor
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Akademik bilgi birikiminin 
sosyal ve toplumsal gelişmeyi 
destekleyici rolünün ortaya 

çıkarılması amacıyla Üniversitemiz 
ile Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü iş birliğinde oluşturulan 
"Çocuk Evleri Projesi" ekibi, Çocuk 
Evlerinden çocuklar ve eğitmenleri 
ile Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan'ı ziyaret etti.

Üniversitemiz kapsamında pek 
çok bilimsel projenin yapıldığını 
ancak toplumsal gelişime destek 
verecek üniversite-kamu kurumu 
ortaklığındaki bir projenin ilk defa 
hayata geçirildiğine dikkat çeken 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, üniversitelerin akademik 
başarılarının yanı sıra içinde 
bulunduğu toplumun gelişimine de 
katkısı bulunması gereken kurumlar 
olduğunu ifade etti. Başta proje 
yürütücüsü HİTÜ Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral 
Demiryürek ve proje ekibi ile 

Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürü Yahya Çoban ve çalışma 
arkadaşları olmak üzere projeye 
katkıda bulunan tüm gönüllülere 
teşekkür eden Prof. Dr. Alkan, bu 
projenin başka projelere örnek olması 
ve diğer üniversiteler tarafından da 
bu tür toplumsal içerikli projelerin 
yapılması temennisinde bulundu. 
Çocuk Evlerinden çocuklarla 
samimi bir sohbet gerçekleştiren 
Rektörümüz, ayrıca projede yer alan 
başarılı üç çocuğa da HİTÜ Çocuk 
Üniversitesine ücretsiz katılma 
imkanı sağlanacağının müjdesini 
verdi.

Ziyarette, projenin yürütücülüğünü 
üstlenen Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral 
Demiryürek projenin amaçlarına 
değindikten sonra Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan'a, Çorum 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Yahya Çoban’a ve proje ekibine 
teşekkür etti. Proje kapsamında 
bir yıl boyunca düzenlenecek 

aktivite ve etkinliklerden bahseden 
Prof. Dr. Demiryürek, projenin 
çocukların özellikle özgüven ve sosyal 
becerilerinin gelişimini destekleyerek 
geleceğe dair ufuk belirlemelerine 
yardımcı olmayı hedeflediğinin  altını 
çizdi.

Böylesine kıymetli ve özel bir 
projenin Hitit Üniversitesi 
öncülüğünde yapılıyor olmasından 
büyük bir mutluluk duyduğunu 
dile getiren Çorum Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, 
projenin çocukların gelişimine 
katkıda bulunacağına inancının 
tam olduğunu belirtti. Çoban, başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan olmak üzere, projede emeği 
geçen herkese teşekkürlerini sunarak 
bu tür projelerin artarak devam 
etmesi temennisinde bulundu.

Toplantı, çocukların yönelttiği 
soruların cevaplanmasının ardından 
toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Çocuk Evleri Proje Grubu 
Rektörümüzü Ziyaret Etti
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“Elektro-püskürtme Yöntemi ve Gıdalarda Kullanımı" başlıklı seminer Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Hülya Çakmak tarafından  
gerçekleştirildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hitit Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 2017–2018 Akademik Yılı 
Bahar Dönemi Seminerleri kapsamında pek çok 
başlık altında seminer verildi.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
2017–2018 AKADEMİK 
YILI BAHAR DÖNEMİ 
SEMİNERLERİ [H
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Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nuri 
Kapucu tarafından "İşbirlikli Kod 
Bölmeli Çoklu Erişim  (KBÇE) 
Haberleşme Sistemleri" başlıklı 
seminer verildi.

Makina Mühendisliği Bölümü son 
sınıf öğrencilerine yönelik olarak 
“Güç Aktarma Ekipmanları” 
konulu eğitim konferansı, 
Makine Mühendisliği Bölümünün 
koordinasyonu ve desteği ile 
Optibelt Türkiye tarafından 
gerçekleştirildi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Bilgehan Tozlu "Elektronik 
Burun Teknolojileri ve Uygulama 
Alanları"nı anlattı.
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Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. M. Emin 
Erdin tarafından "Metallerin 
Plastik Şekillendirmesinin Sonlu 
Elemanlar Analizi" başlıklı 
seminer gerçekleştirildi.

Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Gazi Bilal Yıldız 
tarafından “Çok Kriterli Karar 
Verme Teknikleri” başlıklı 
seminer gerçekleştirildi. 

Kimya Mühendisliği Bölümü 
Araştırma Görevlisi Dr. Celal 
Utku Deniz "Ağır Petrol 
Fraksiyonlarının Moleküler 
Düzeyde Modellenmesi" başlıklı 
seminer verdi.
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Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, 27 
üniversiteden 45 takımın yer 

aldığı Türkiye Üniversitelerarası Judo 
Şampiyonasında ve 32 üniversitenin 
katılımıyla başlayan Voleybol Ünilig 
Sezonunda Türkiye 3.lüğü elde eden 
judo ve voleybol takımlarımızın 
sporcularıyla bir araya gelerek 
başarılarından dolayı tebrik etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Spor 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Faruk Yamaner, Dr. Öğr. Üyesi Çalık 
Veli Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Emrah 
Cerit ve Öğr. Gör. Abdüsselam Turgut 
da hazır bulundu.

“Sizlerin iyi yerlerde olması, 
başarılar elde etmesi bizler için 
en büyük gurur kaynağıdır. Gerek 
takım olarak voleybolda gerekse de 
münferit olarak judo dalında elde 
ettiğiniz başarılardan dolayı sizleri 
tebrik ediyoruz” diyerek sözlerine 
başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, sporun herkes için 
ortak payda niteliğinde olduğunu 
belirtti. Üniversitemizin büyük spor 
organizasyonlarına ev sahipliği 
yaptığını ve aynı zamanda da önemli 
başarılar elde ettiğinin altını çizen 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, yaklaşık 
1400 kişilik öğrenci kadrosu ve 
deneyimli akademik kadrosuyla Spor 
Bilimleri Fakültemizin bu konuda 
çok büyük katkı ve desteklerinin 

olduğunu vurgulayarak Fakültemizin 
spor etkinliklerinin yanı sıra yakın 
zamanda hayata geçirdikleri “Eğitsel 
Oyunla Hareket Eğitiminin Otizmli 
Çocukların Ruhsal ve Fiziksel 
Gelişimine Etkisi” adlı çalışma gibi 
sosyal sorumluluk projelerine de 
ağırlık verdiğine dikkat çekti.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Her 
anlamda ilkleri gerçekleştirmeye 
devam diyoruz. Üniversitemiz sizlerin 
yaptıklarıyla, başarılarıyla güçlü” 
diyerek tüm sporcuları ve teknik 
heyeti tebrik ederek bundan sonraki 
şampiyonalar için başarılar diledi.

Rektörümüz Üniversitemizin Judo ve 
Voleybol Takım Sporcularıyla Bir Araya Geldi
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Üniversitemiz tarafından 
Bahar Etkinlikleri 
kapsamında “Spor Söyleşisi” 

Spor Bilimleri Fakültemizde 
gerçekleştirildi. 

Yoğun bir katılımla gerçekleşen 
programa; Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Mustafa Bıyık ve Prof. Dr. 
Nurcan Baykam, Üniversite Sporları 
Federasyonu Başkanı Prof. Dr. 
Kemal Tamer, Dünya ve Olimpiyat 
Şampiyonu Milli Güreşçi Tevfik Kış, 
Dünya ve Avrupa Şampiyonu Nazmi 
Avluca, çok sayıda sporcu, öğretim 
elemanlarımız ve öğrencilerimiz 
katıldı.

Üniversitemiz Spor Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Faruk Yamaner’in 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
programın açılış konuşmasını 
Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan yaptı. Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan konuşmasında “Şu anda 
burada sizlerle böylesi bir etkinlikle 
sizlerle beraber olmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Aramızda şu 
an çok kıymetli spor insanlarımız 
yer alıyor. Kendileri dünyada ve 
Avrupa’da şampiyonluk almış, spora 
gönül vermiş insanlar.  Hepinizi 
Üniversitemizde ağırlamaktan büyük 
bir onur ve mutluluk duyuyorum. 
Yapılan iş spor olunca çalışmanın ve 

ısrarın ne kadar önemli olduğunu 
vurgulamamız şart. Çünkü bizler de 
üniversite kurmak değil, “Üniversite 
olmak” misyonunu taşımanın önemi 
üzerinde durduk, bu yolda çok çaba 
sarf ettik. Biliyorsunuz ki her ne kadar 
fiziki imkanlar bir üniversite için 
önemli olsa da bu yapılar içerisinde 
ne yapıldığı ve ne tür faaliyetlere 
ev sahipliği yapıldığı da bir o kadar 
önemli. Bizler bugün sadece ulusal 
değil, aynı zamanda uluslararası 
etkinliklere de ev sahipliği yapan bir 
eğitim kurumuyuz. Bu çok muazzam 
bir başarı.  Üniversitemiz, Çorum’u 
temsil eder hale geldi ve bundan 
sonrasında da çalışmalarımıza en iyi 

Üniversitemizde “Spor Söyleşisi” 
Gerçekleştirildi
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şekilde devam edeceğiz.  Böylesi güzel 
bir etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten 
mutluluk duyuyor keyifli bir etkinlik 
olmasını diliyorum” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Konuşmacılardan Dünya ve Olimpiyat 
Şampiyonu Milli Güreşçi Tevfik Kış; spor 
hayatı ve başarısındaki deneyim, tecrübe 
ve anılarını anlatarak gidilen her yolun 
zorlu olduğunu ancak istedikten sonra 
her başarıyı da yakalamanın mümkün 
olduğunu ifade etti.

Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı 
Prof. Dr. Kemal Tamer ise spor ile ilgili 
akademik çalışma ve faaliyetler üzerinde 
durarak sporun dostluk kavramını ortaya 
çıkardığını ve bu açıdan üniversitelerin 
dostluk kavramının gelişeceği en iyi 
kurumlardan biri olduğunu söyledi. Prof. 
Dr. Kemal Tamer, “Eğitime bir bütün 
olarak bakılması gerekli. Bunun bir 
parçası olarak da spor eğitimi almalıyız. 
Bütün imkanlar sizler için, bunun 
kıymetini bilerek bugünleri çok güzel 
değerlendirmelisiniz” diye konuşarak bu 

konuda yapılması gerekenler yönünde 
öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Nazmi 
Avluca da spor ve sporcuda olması 
gereken özelliklerin neler olması 
gerektiğinden bahsederek kendi deneyim 
ve tecrübelerini paylaştı.

Konuşmacılara Rektörümüz Prof. Dr. 
Reha Metin Alkan tarafından plaket 
takdim edilmesiyle program sona erdi.
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Üniversitemiz Bahar 
Etkinlikleri kapsamında 
akademik ve idari 

personelimiz ile öğrencilerimizin 
katılımıyla Spor Bilimleri 
Fakültesinde Satranç Turnuvası 
düzenlendi.

Turnuvanın açılışına Rektörümüz 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor 
Bilileri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Faruk Yamaner, Satranç İl 
Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, 
Üniversitemizin akademik ve idari 
personeli ile öğrencilerimiz katıldı.

Üniversitemiz bünyesinde böyle 

bir etkinliğin düzenlenmesinden 
ve satrancın yaygınlaşmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Satranç İl Temsilcisi Hasan Özer 
Gökmen, Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan’a teşekkür etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan da öğrencilerimize eğitim 
faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, 
kültürel ve sportif alanlarda 
da kendilerini geliştirmelerini 
sağlayabilecek tüm faaliyetleri 
olabildiğince desteklediklerini 
ifade ederek çeşitli turnuva ve 
organizasyonlarla öğrencilerimizin 
sosyal aktivitelerine katkı sunma 

gayreti içerisinde olduklarının 
altını çizerek turnuvanın 
düzenlenmesindeki katkılarından 
dolayı Satranç İl Temsilcisi Hasan 
Özer Gökmen’e teşekkür etti. 

İlk hamleyi yaparak turnuvayı 
başlatan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
tüm katılımcılara da başarılar diledi.

Satranç Turnuvası’nda sıralamalar ise 
şu şekilde gerçekleşti:

1. Hakan Yazar
2. Hamza Topal
3. Can Er

Üniversitemizde Satranç 
Turnuvası Düzenlendi
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Üniversitemiz tarafından 
Bahar Etkinlikleri 
ve Mezuniyet Töreni 

kapsamında ilk kez “Oryantiring 
Yarışması” düzenlendi.
Yoğun bir katılımla yapılan 
Oryantiring Yarışmasında öğrenciler 
kıyasıya birbirleriyle yarışarak 
eğlenceli vakit geçirdi.

Oryantiring Yarışmasında sıralamalar 
ise şu şekilde gerçekleşti:

Bayanlar Sıralaması
1. Nuray Kurnaz 
2. Banu Tekin 
3. Melahat Şensöz 

Erkekler Sıralaması
1.  Can Baytürk
2.  Uğur Yamaner
3.  Samet Aktaş
  
Oryantiring Nedir?
Oryantiring (yön bulma, orienteering, 
kısaca OL) harita yardımıyla yön 
bulmayı içeren, zamana karşı 
yapılan bir spor türüdür. Farklı arazi 
koşullarında yapılabilse de genellikle 
ormanlık arazilerde yapılması 
tercih edilmektedir. Çoğu ülkede 
federasyonları olan oryantiring, belli 
kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Ülkemizde 1970’lerden beri silahlı 
kuvvetlere bağlı kurumlar ve diğer 
kamu kurumları bünyesinde yapılan 
oryantiring, resmi olarak 2001 yılında 
başlamış olup 2002 yılında Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü Dağcılık 
Federasyonu’na bağlı Oryantiring 
Asbaşkanlığı’nda toplanmıştır. 
Asbaşkanlık 2004 yılında İzcilik 
Federasyonu’na bağlanmış, daha 
sonrasında ise 19 Haziran 2006 
tarihinde Oryantiring Federasyonu 
kurulmuştur. Federasyon tarafından 
her yıl İstanbul 5 Gün Oryantiring 
Yarışması düzenlenmektedir.

Üniversitemizde İlk Kez Oryantiring 
Yarışması Düzenlendi
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On bir ayın sultanı rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın gelmesiyle 
insanların diğer zamanlara göre sofralarını süsleyen vazgeçilmezleri 
oluyor. Ramazan pidesi, hurma, güllaç ve her yörenin kendine has 

farklı lezzetleri…  Çorum’a özgü olarak da her evde sofraların olmazsa olması 
mantı… 

Bunların yanı sıra Çorum'da bir de yıllardır süregelen “Ramazan simidi” 
geleneği vardır. Sahur vaktine kadar Çorum sokaklarında çoğunluğunu 
10-15 yaş grubu çocukların oluşturduğu simitçi çocukların 'taze, gevrek, bol 
susamlı simit' nidaları yükselir. Çocukların fırınlardan simit alma yarışı renkli 
görüntülere sahne olur. Cami avlularında, sokaklarda simit satmak isteyen 
çocuklar adeta birbirleriyle yarışır.

Kimi vatandaşlar bu simitçi çocukların sıcacık simitlerinden alıp afiyetle 
yerken kimileri de yılların geleneğini fırından simit alarak sürdürür. Bu 
sebeple Çorum’da fırıncılarda iftarın hemen ardından hummalı bir çalışma 
başlar. Çorum simidinin özelliği, hamurunun mayasız olması ve ilk 
pişirmenin kaynayan sulu pekmezde yapılmasıdır. Sokak simitinden çok evde 
yapılanlara benzer.

Teravih namazı için camilere akın eden vatandaşlar, cami çıkışında bekleyen 
simitçi çocuklardan ya da fırınlardan aldıkları sıcak simitlerle çarşıda veya 
evde yeni demlenmiş çayla sohbete koyulur. 

ÇORUM’DA RAMAZAN’IN VAZGEÇİLMEZİ

“SİMİT”
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ÇORUM’DA RAMAZAN’IN VAZGEÇİLMEZİ
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Ankara’da Üniversite 
Tanıtım Fuarına Katıldık
Mamak İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Mamak Rehberlik Araştırma 
Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “4. Geleneksel 
Üniversite Tanıtım Fuarı”, Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim fuarına 
Basın ve Halkla İlişkiler ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
personeli katıldı.
“En Özel Devlet Üniversitesi” sloganıyla çıktığı yolda hızla 
büyüyerek gelişen Üniversitemiz, gerçekleştirilen eğitim fuarında 
katılımcıların ilgi odağı haline geldi.
Çok sayıda üniversitenin 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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Lise Tanıtım Etkinlikleri 
kapsamında, Çorum 
Sungurlu’da eğitim gören 

lise 12. sınıf öğrencilerine yönelik 
düzenlenen programa Üniversitemiz 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Abdullah Çolak, Dr. Öğr. Üyesi 
Ömür Demirer, Dr. Öğr. Üyesi 
İbrahim Bilici,  Dr. Öğr. Üyesi 
Çiğdem Karatay ile Basın ve Halkla 
İlişkiler Biriminden Selin Altıntaş 
katıldı.

Üniversitemizin Lise Tanıtım Etkinlikleri 
Başarıyla Tamamlandı
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Çorum merkezde 
eğitim gören lise 12. 
sınıf öğrencilerine 

yönelik düzenlenen programa 
ise Üniversitemiz öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. Sinan 
Çalışkan, Dr. Öğr. Üyesi Eşref 
Savaş Başcı ve Dr. Öğr. Üyesi 
Çiğdem Karaçay ile Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanlığı  
personeli Deniz Ural katıldı. 
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Çorum’un ilçeleri İskilip 
ve Alaca’da eğitim 
gören lise 12. sınıf 

öğrencileri; Üniversitemiz 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Muammer Cengil, Doç. Dr. 
Gökçe Merey, Dr. Öğr. Üyesi 
Çiğdem Karaçay, Öğr. Gör. 
Selim Özdem ile Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanlığı  
personeli Deniz Ural 
tarafından bilgilendirildi.
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Çorum’un ilçeleri Osmancık, Kargı ve Bayat’ta eğitim gören lise 
12. sınıf öğrencilerinin katıldığı tanıtım programında sunumları 
Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muammer Cengil, 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Erol, , Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Karatay, Öğr. Gör. 
Cesur Yusuf Göker, Öğr. Gör. Uğur Tunçer ile Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı  personeli Deniz Ural yaptı.

Tanıtım etkinliklerinde, tercih edilirliğinin daha da artması için “En 
Özel Devlet Üniversitesi” sloganıyla öğrenci odaklı bir üniversite olmayı 
hedefleyen Üniversitemizin tanıtım videosu, öğrenciler tarafından yoğun 
ilgiyle takip edildi. Video gösteriminin ardından öğretim üyelerimiz 
tarafından öğrencilere, Üniversitemiz hakkında detaylı bilgi verilerek 
“Hitit Üniversitesi”nde öğrenci olmak anlatıldı. 

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]
258    



[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]

259    



Lise tanıtım etkinlikleri 
kapsamında Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan ilk olarak 

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. 
Programa Prof. Dr. Abdullah Çolak, 
Doç. Dr. Gökçe Merey ve Dr. Öğr. 
Üyesi Çiğdem Karaçay da katıldı. 

“Sizlerle bir araya gelmeyi ve sizlerle 
samimi düşüncelerimi paylaşmayı 
her zaman çok önemsiyorum” diyerek 
sözlerine başlayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, öğrencilere 
“İşiniz zor ama başarmak zorundasınız. 
Çünkü sıradan bir okulda eğitim 
görmüyorsunuz. Standart birisi olmak 
mı yoksa bir şeyleri değiştiren, yön 
veren birisi olmak mı istersiniz? 
Hayatınızda her zaman bir ölçüt 
olmalı. Önemli olan kendinizden 
başka kaç insana dokunabildiğinizdir” 
diye konuştu. Öğrencilere hayatlarını 
bir disiplin içerisinde sistematik 
şekilde devam ettirmeleri konusunda 

önerilerde bulunan Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, sürdürülebilirlik 
için sistematik çalışmanın önemine 
değinerek “Hedefinizi net bir şekilde 
ortaya koymalı ve beklentilerinizi 
karşılayacak üniversite seçimini 
yapmalısınız” dedi.

“Sürekli güncellenen bir dünyanın 
içinde yaşıyoruz. Bu nedenle 
hedeflerinizi yüksek tutmalı ve 
bulunduğunuz üniversitenin 
imkanlarından en iyi şekilde istifade 
etmelisiniz. Erasmus ve Mevlana 
anlaşmalarıyla yurt dışı fırsatlarını 
kullanın. Dilinizi geliştirin ve farklı 
kültürleri tanımaya açık olun. 
Peygamber Efendimizin dediği gibi 
‘İlim, Çin’de de olsa gidip onu alın’. 
Hiç durmadan çalışmalı, kendinizi 
güncel tutmalısınız. Dünya hızla 
gelişiyor, değişiyor ve dönüşüyor. 
Yetişmiş insan gücü büyük önem arz 
ediyor. Bilgiyi üreten ve yöneten asıl 
güce sahip oluyor. Sadece Türkiye’nin 

değil, coğrafyamızın kaderini 
değiştirecek olan insanlar sizlersiniz. 
Sorumluluğumuz ve yükümüz ağrı. 
Hepinizin kalitesi yüksek olmak 
zorunda. Bu topluma hizmet etmek 
zorundayız” diyerek öğrencilere 
çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmasında Üniversitemiz ile ilgili 
tanıtıcı bilgiler de aktaran Rektörümüz 
Prof. Dr. Alkan, öğrencilerin başta Tıp 
Fakültesi olmak üzere merak edilen 
Fakülte ve bölümlere ilişkin sorularını 
cevaplayarak “1881 yılında kurulan 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinin Ar-Ge’si, beyin gücü ile 
tıp eğitimini veriyoruz. Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi’nde 150 kişilik bir kadroya 
sahibiz ” ifadesini de sözlerine ekledi.

Rektörümüzün konuşmasının ardından 
Üniversitemizin tanıtım videosu  
öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle 
takip edildi.

Lise Tanıtım Etkinliklerimizde Rektörümüz 
Öğrencilerle Bir Araya Geldi
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Rektörümüz Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan’ın ikinci durağı 
ise Çorum 15 Temmuz 

Şehitleri Fen Lisesi oldu. Programda 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan 
Baykam ve Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem 
Karaçay da yer aldılar.

Konuşmasında öğrencilere 
hayatlarını bir disiplin içerisinde 
sistematik şekilde devam ettirmeleri 
konusunda önerilerde bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
sürdürülebilirlik için sistematik 

çalışmanın önemine değinerek 
“Hedefinizi net bir şekilde ortaya 
koymalı ve beklentilerinizi 
karşılayacak üniversite seçimini 
yapmalısınız” dedi.

Hızla gelişen ve değişen günümüz 
dünyasında bilgi ve yetişmiş insan 
gücünün büyük önem arz ettiğini 
belirten Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, “Bilgiyi üreten ve yöneten 
asıl güce sahip oluyor. Sadece 
Türkiye’nin değil, coğrafyamızın 
kaderini değiştirecek olan insanlar 

sizlersiniz. Sorumluluğumuz ve 
yükümüz ağrı. Hepimizin kalitesi 
yüksek olmak zorunda. Bu topluma 
hizmet etmek zorundayız” diyerek 
öğrencilere çalışmalarında başarılar 
diledi.

Konuşmasında Üniversitemiz ile 
ilgili tanıtıcı bilgiler de aktaran 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
öğrencilerin başta Tıp Fakültesi 
olmak üzere merak edilen Fakülte 
ve bölümlere ilişkin sorularını 
cevapladı.
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Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Reha Metin Alkan, 
TV 19’da yayınlanan ve 

sunuculuğunu Tuğçe Ünsal’ın yaptığı 
Ajans Çorum programının konuğu 
oldu.

Programda; Üniversitemizde yaşanan 
gelişmeler ve yapılan çalışmalara 
ilişkin bilgi paylaşımında bulunan 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
ülkemizde her ilde bir üniversite 
anlayışının var olduğunu ve 
üniversitelerin birbirleriyle yarıştığını 
ifade etti. 

Hitit Üniversitesinin başarı çıktısını 
mezun öğrencilerimizin bulunduğu 
konum olarak nitelendiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
“Gücümüz yettiğince öğrencilerimizi 
güncel bilgilerle donatmaya ve farklı 
bakış açıları kazandırmaya çalışıyoruz. 
Milli İrade ve Demokrasi dersini 
müfredatımıza ekledik. Aynı zamanda 
dünyada 4 trilyon dolarlık helal ürün 
ve helal hizmet sektörü bulunmakta. 
Bu pazarın %202’si İslam ülkelerinde 
geri kalan %80’lik kısım ise diğer 
ülkelerde ve biz bu %20’lik dilimde 

yer almıyoruz. Bu anlamda farkındalık 
oluşturmak maksadıyla helal pazarla 
ilgili dersler müfredatımıza eklendi. 
Bunların yanı sıra Girişimcilik dersini 
alan öğrencilerimiz 150.000 TL’ye 
kadar KOSGEB desteği alıyorlar. 
Öğrencilerimizin yetiştirilmesi 
noktasında öğretim elemanlarımızın 
da olabildiğince ulusal-uluslararası 
etkinlikler katılmalarını destekliyor, 
projeler vermeye çalışıyoruz” diyerek 
tüm bu çalışmaların öğrencilerimizin 
iyi yetiştirilmesi için yapıldığını 
belirtti.

Rektörümüz Ajans Çorum 
Programının Konuğu Oldu
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‘Bir Dünya Üniversitesi’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren 
Üniversitemizin Antarktika Bilim Üssü Projesi’nde 
yer aldığını söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
Üniversitemizin dünyada tatlı suyun yarısının yer aldığı, 
fosil kaynakları açısından muazzam bir zenginliğe sahip olan 
Antarktika’ya araştırma yapmak üzere gittiğini belirterek 
2050’li yıllarda Antarktika’da söz sahibi olabilmek için 
orada bir bilim merkezine sahip olunması gerektiğini ve 
Hitit Üniversitesinin de bu oluşum içerisinde yer aldığını 
vurguladı. 

Osmanlı Devleti döneminde insanların barış ortamında 
yaşadığını ve bunun sebebinin de ilmen, bilmen, askeri ve 
ahlaki olarak güçlü olunmasından dolayı olduğunu ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Bilim dünyası başta olmak 
üzere daha önce olduğu gibi her alandaki öncülüğümüzü 
tekrar yakalarsak inanın tüm dünyada barışı sağlarız” dedi. 
Sözlerinin devamında Türkiye Cumhuriyeti’nin artık büyük 
bir ülke olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 
“Artık Türkiye Cumhuriyeti, sınırlarının çok ötesinde etki 
alanı olan bir ülke. O yüzden bunun kıymetini bilelim. 
Türkiye’nin uyanmasından ve ayağa kalkmasından çok endişe 
ediyorlar. Türkiye çok şükür ayağa kalktı ve yerli ve milli 
insanlarla yönetiliyor.  Cübbesini giyip darbe yapan rektörler 
yok artık. Onun yerine bu memlekete ne yapabiliriz diye 
çalışıp gayret eden rektörler var. Artık bütün herkes inanılmaz 
bir şekilde koşturuyor. Çok çalışmalıyız çünkü biz 1.8 milyar 
Müslümanın ve dünyadaki mazlumların dayanağı olduk. 
Mazeret üreterek değil, elini taşın altına koyarak hareket 
etmeliyiz” dedi.

Çorum’da Valimizle, Belediye Başkanımızla, 
Milletvekillerimizle, İl Başkanımızla muazzam bir sinerji 
yakalandığını söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “19.000’i 
aşkın öğrenciye ulaştık. Artık lisansüstü eğitim veriyoruz. 
Veteriner Fakültesi kurulmak üzere, Hukuk Fakültesi talep 
edildi hızla ilerliyor. Diş Hekimliği Fakültesi Allah’ın izniyle 
olacak.  Artık Hitit Üniversitesi, araştırma merkezleriyle, 
Teknokentiyle, eğitim birimleriyle, akreditasyonuyla, mesleki 
yeterlilik kurslarıyla çalışmalarını hızla sürdürüyor” dedi.

Cumhurbaşkanımızın nitelikli ara eleman yetiştirme 
konusundaki söylemlerini hatırlatan Rektörümüz Prof. Dr. 
Alkan, ilk olarak Meslek Yüksekokulu binasını yapıldığının 
altını çizerek “Kendi elektriğini üreten, kendi ısıtmasını 
sağlayan bir MYO kampüsü kuruldu. Hitit Üniversitesine 
yaklaşık 150 milyon dolarlık bir inşaat yatırımı yapıldı. 
Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. İnanılmaz bir 
katkı sağlıyor bize” ifadelerini kullandı.

''Gücümüz yettiğince 
öğrencilerimizi 
güncel bilgilerle 
donatmaya ve 
farklı bakış açıları 
kazandırmaya 
çalışıyoruz.'' 

Prof. Dr.
Reha Metin ALKAN
R e k t ör
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KİTAPLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Çorum’da Edebiyat, Edebiyatta Çorum

İş sağlığı ve güvenliği 
alanında her bir bölümü 
alanında uzman öğretim 
elemanları tarafından 
kaleme alınan kitap, 
üniversitelerimizde hayata 
hazırlanan gençlerimizin 
iş hayatlarında yol 
gösterici temek kaynak 
niteliğindedir.

Bu çalışma, Hitit 
Üniversitesi ile Çorum 
Belediyesi iş birliğinde 
hayata geçirilen 
“Çorum İçin Bir Projem 
Var” kapsamında Prof. 
Dr. Meral Demiryürek 
tarafından hazırlanan 
projenin kitaplaştırılmış 
halidir. İçeriğinde, XX. yy. 
başlarından itibaren Çorum 
hakkında yazan bazı şair ve 
yazarlar ile eserlerinden 
bölümler bulunmaktadır.

İngiltere’de Türkler: Dinsel Yapı ve Organizasyonlar

Yazar:
Yakup ÇOŞTU

Bu kitapta, anavatana geri dönme ihtimalleri büyük 
ölçüde zayıflamış ve artık İngiltere/Londra’yı vatan 
edinmiş “Britanyalı Türkler”in göç süreçleri, sosyal, 
kültürel ve ekonomik yapılanmaları ile dinsel yaşam 
tecrübeleri ve dini organizasyon örüntüleri tanımlayıcı 
bir biçimde incelenmektedir.  

15 Temmuz Üzerine Düşünceler 

Yazar:
Mehmet EVKURAN

Yazar:
Meral DEMİRYÜREK

İlk Baskısı 2017 yılında yapılan kitap, 15 Temmuz 
sürecinin dinî/teolojik ve toplumsal analizi, FETÖ 
yapılanma tarzı, temel ilkeleri, dinlerarası diyalog 
politikası, benzer zihniyet yapılarının ortak yönleri ve 
çözüm önerileri konularını içermektedir.

Editörler: 
Ebru GÖKMEŞE ve Hicran YILDIZ
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Zaman Düşüncesi: Öznel ve Nesnel Zaman 

Yazar:
Feyza Ceyhan ÇOŞTU

Bu kitap, dolaylı yollardan tecrübe edip varlığı bilinen 
fakat dış dünyada bir nesne olarak gösterilemeyen 
zamanın ne olduğu problemini felsefe tarihinde iz 
sürerek aramaya çalışmaktadır.

Şeyh Şamil ve Kafkasya Sempozyum Kitabı Hittite Journal of Science and 
Engineering/5. Cilt 1. Sayı

Editörler: Mehmet Ali BOZKUŞ ve 
              Hakan YAZAR

11-12 Mayıs 2017 
tarihlerinde Hitit 
Üniversitesinde 
gerçekleştirilen “Tarihte İz 
Bırakanlar: Doğumunun 220. 
Yılında Şeyh Şamil ve Kafkasya 
Sempozyumu”nda sunulan 
bildirilerin genişletilmesi ve 
yeni yazılar eklenip bir araya 
getirilmesi ile Şeyh Şamil ve 
Kafkasya (Mücadele –Sürgün- 
İskân) isimli kitap hazırlanmış 
ve yayımlanmıştır. 

Üniversitemizin 
Fen ve Mühendislik 
Bilimleri alanındaki 
hakemli dergisi 
olan Hittite Journal 
of Science and 
Engineering (Hittite J. 
Sci. Eng.) adlı derginin 
5. cilt 1. sayısı (Mart 
2018) yayımlanmıştır.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED) 10. Cilt 2. Sayı

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 
(HÜSBED) 10. cilt 2. sayısıyla siz değerli okuyucularının 
beğenisine sunulmuştur. 
Nitelikli dergi sınıfında yer alan, yayın periyodu düzenli 
bilimsel nitelikli akademik bir dergi olan HÜSBED, bu sayı 
ile onuncu yılını tamamlanmış bulunmaktadır. Dergimizin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü’nden e-ISSN’si alınmış ve e-dergi 
(online) olarak yayın hayatına devam etmektedir.
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Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin ŞENEL’in çocuğu olmuştur.

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Eren ÇETE'nin çocuğu olmuştur.

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. İbrahim İlker YURTTAŞ’ın çocuğu olmuştur.

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Songül DEMİREL DEĞİRMENCİ'nin çocuğu olmuştur.

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi personeli  Mustafa Alpdoğan BODUÇ'un çocuğu olmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Öğr. Gör. Hasan BAYLAVLI ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mücella BAYLAVLI’nın çocuğu olmuştur.

Rektörlük personeli Tuba ORMANCI’nın çocuğu olmuştur.

 Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) personeli Neziha MARAŞ'ın çocuğu olmuştur.

 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Arzu ERCAN'ın  çocuğu olmuştur.

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personeli Süleyman KÖSE’nin çocuğu olmuştur.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habib AKDOĞAN’ın annesi vefat etmiştir.

Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mert Şafak TUNALIOĞLU’nun babası vefat etmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇAĞIRAN KENDİRLİ’nin babası vefat etmiştir.

Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Erdal KARADURMUŞ’un annesi vefat etmiştir.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Beytullah ÖZ’ün babası vefat etmiştir.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Filiz AKTI’nın babası vefat etmiştir.

Rektörlük Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu KARACA’nın annesi vefat etmiştir.

Mühendislik Fakültesi Öğr. Gör. Ramazan BAYKAL’ın babası vefat etmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri Ayhan ÇAM’ın annesi vefat etmiştir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet Kamil BENLİ’nin babası vefat etmiştir.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli Eren BASKIN vefat etmiştir.

İlahiyat Fakültesi personeli Muharrem YAYLA'nın  babası vefat etmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli Serdar BALIKÇI’nın babası vefat etmiştir.

Spor Bilimleri Fakültesi idari personeli  İsmail YANIT'ın babası vefat etmiştir.

DUYURULAR
[H

iT
iT

 H
A

BE
R 

 | 
 O

ca
k 

- T
em

m
uz

 2
01

8 
]

270    



Naki ÇOLAK Fen Edebiyat Fakültesi Profesör

Taha Bahadır SARAÇ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör

Adem İlkay DİKEN Tıp Fakültesi Doçent

Adnan YALÇINKAYA Tıp Fakültesi Doçent

Fatih ÖZBEY Mühendislik Fakültesi Doçent

Ferit Kerim KÜÇÜKLER Tıp Fakültesi Doçent

Havva Nur PELTEK KENDİRCİ Tıp Fakültesi Doçent

İsmail Çağatay ÇAĞLAR Tıp Fakültesi Doçent

İsmail BULUT İlahiyat Fakültesi Doçent

Ümit GÖRKEM Tıp Fakültesi Doçent

Seyfi POLAT Mühendislik Fakültesi Doçent

Emrah CERİT Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Gazi Bilal YILDIZ Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Hasan Erdem MUMCU Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Hilal BOZKURT İskilip Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi

Özlem DEMİRTAŞ Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Muhammed Asıf YOLDAŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör

Mehmet ÖZEN Tıp Fakültesi Doçent

Yaşar TÜRKBEN İlahiyat Fakültesi Doçent

Abdulkerim ÇEVİKER Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Ahmet KARA Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Arzu AKDAĞLI EKİCİ Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Bilge BİLGİN KAPUCU Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Burak GÜMÜŞ Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Çiğdem KARAÇAY Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Deniz İPEK Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Elçin GÜNAYDIN Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi

Elif DOĞRU Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Elvan KÜÇÜKKÖMÜRCÜ Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Emine Nazlı HAYIRLI Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Emrah YILMAZ Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi
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DUYURULAR

Emre ÇITAK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Ercan BAŞ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Erol KUYMA Fen Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Fırat ENGİN Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Gül DOĞAN Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Gülce GÖKGÖZ ÖZIŞIK Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Gülşen ASLAN ELKIRAN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi

Hülya TOPCU Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Mucahit YETİM Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Murat Baki YILDIRIM Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Murat Bulut ÖZKAN Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Musa YILMAZ Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Nuri KAPUCU Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Özgür KAN  Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Özlem DÜNDAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Sengül ÜÇER Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Sertan ÖZYALÇIN Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Seydi KİRAZ İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Sinan BULUT Sağlık Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi

ŞenolYAVUZ Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi

Yasemin ARI YILMAZ Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Zehra EFE İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Abdulkadir BULUT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi

Bilal ÇELİKÖRS Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Cem Kıvanç KIRCI Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Çağrı SUİÇMEZ Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi

Deniz TAŞKIRAN Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Ersin KABAKCI İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Ferhat ÇITAK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi

Gamze KODALAK Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Kamil ESEN Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Nadide ŞAHİN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi

Ömer Faruk TOZLU Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi
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Yağmur YILDIZ Hukuk Müşavirliği Avukat

Selime URGANCI Personel Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni

Kadir DEMİRKAZIK Sağlık Bilimleri Enstitüsü Memur

Yunus YEŞİLIRMAK Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Memur

Burhan ALTIKARDEŞ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknisyen

Leyla OCAK Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphaneci

Yaşar Erkan ERSOY Fen Edebiyat Fakültesi Profesör

Elif KOPARAL Fen Edebiyat Fakültesi Doçent

Bülent KİLİT Spor Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Derya ATABEY Sağlık Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi

Harun BEKİROĞLU İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Kamil Gökçe TULACI Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Mehmet Kürşat DERİCİ Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Özgür KARAKURT Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi

Ayşe SÖNER Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Enes HIŞIROĞLU Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

Ergin BAYRAM Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Erhan BARAN Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi

Kadir ÜSTÜN Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi

Abdulkadir KARABULUT Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Ahmet Eray BÜLTER Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Erdoğan KAYA Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Erkan USTAOĞLU Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Esra ÖZATA Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Gökhan BODUROĞLU Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Nagihan AKSEL Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Remzi BİLGİLİ Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Seda MESCİ Rektörlük Öğretim Görevlisi
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Bulunmaz ÜNAL İlahiyat Fakültesi Şef

Orhan ÜNALMIŞ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Memur

Eren BASKIN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hizmetli  

DUYURULAR

Serkan KOCAGÖZ Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi

Şafak AKSOY Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi

Şerifenur CEBESOY Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Tuğçe GÖVER Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

Ahmet TUNAY Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Emine GÜVEN Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Murat DOĞAN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Mühendis

Onur ÖZTÜRK Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mühendis

İlknur DEMİR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Ahmet KAYA Personel Daire Başkanlığı Şef

Bünyamin ZEREN Fen Edebiyat Fakültesi Şef

Fatih SAĞIR Hukuk Müşavirliği Şef

Kenan YAŞAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şef

Mustafa KAHRIMAN Fen Edebiyat Fakültesi Şef

Numan ÇAKIR İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şef

Seçmen AKAR İlahiyat Fakültesi Şef

Serdar BALIKÇI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şef

Şükrü TOKTAŞ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şef

Adem ÇEKER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni

Seda ÖZLEN Sağlık Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni

Şeyda ÇAPRAZ Fen Edebiyat Fakültesi Bilgisayar İşletmeni
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Emir Hüseyin HAYTA İlahiyat Fakültesi Memur

Erol BUDAK Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Memur

Halil DEMİR Mühendislik Fakültesi Memur

İhsan DALYAN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Memur

İbrahim ŞAHİN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Programcı

Alpaslan ATEŞER Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tekniker

Hidayet DURMUŞ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tekniker

Ümit KARAGÖZ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tekniker

[H
iT

iT
 H

A
BE

R 
 | 

 O
ca

k 
- T

em
m

uz
 2

01
8 

]

275    














