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Üniversitemizde “Yapay Zekâ ve Robotlarla 
Covid-19 Sonrası Şekillenecek Dönem” İsimli 
Panel Gerçekleşti

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofi-
si tarafından “Yapay Zekâ ve Ro-

botlarla Covid-19 Sonrası Şekillenecek 
Dönem” isimli panel gerçekleştirildi. 25 
Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen mode-
ratörlüğünü Teknoloji Transfer Ofisi Proje 
Destek Programları Uzmanı  Öğr. Gör. 
Ayşe Çandar’ın yaptığı panele konuşmacı 
olarak UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı 
Tansu Yeğen katıldı.

Yeğen: “5. Endüstri Devrimine Co-
vid-19 Nedeniyle Koşarak İlerliyo-
ruz“
YouTube kanalımız üzerinden canlı verilen 
panelde yeni normalde e-ticaret, uzaktan 
eğitim, süreçlerin otomasyonu, ışıksız fab-
rika gibi konuların en önemli başlıklar ola-

rak karşımıza çıkacağını söyleyen UiPath 
Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, 
yakın gelecekte inovasyonu hızlı yapıp 
pazara süren kurumların çok değerli ola-
cağını belirtti. Covıd-19 sürecinden son-
ra şirketlerin stratejilerini güncellemeleri 
için öncelikle yeni ölçüm kriterlerinin be-
lirlenmesi gerektiğini vurgulayan Yeğen, 
“5. Endüstri Devrimi” denilen robotlar 
ve insanların bir arada yaşadığı bir dünya 
olarak tanımlanan dünyaya Covid-19 ne-
deniyle çok daha hızlı ilerlediğimizin altını 
çizdi.

Yeğen: “Yapay Zekâ, Hayatımızın 
Her Noktasına Girecek“
Hologram teknolojiler sayesinde birbi-
rimizle hologramlarımız üzerinden iste-

diğimiz ortamda konuşacağımıza dikkat 
çeken Yeğen, internetten satın almak is-
tediğimiz bir mobilyanın veya herhangi 
bir eşyanın gerçek boyutları ile bir anda 
evimizde görüneceğini söyledi. Yapay 
zekânın hayatımızın her noktasına gire-
ceğini “büyük veri”yi anlamlandırmamı-
zı ve analiz edebilmemizi sağlayacağına 
dikkat çeken UiPath Avrupa Başkan Yar-
dımcısı Tansu Yeğen, bu süreçten sonra 
tüm kurumların kendini dijital felaketlere 
karşı dayanıklı hale getirmesi gerektiğini 
bununda yapay zekâ odaklı teknolojilere 
kendilerini hazırlamaları ile mümkün ola-
bileceğini sözlerine ekledi.
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Üniversitemiz Bilişim Alt Yapısını Güçlendirdi
Üniversitemiz bilişim alt yapısını güç-

lendirmeye devam ediyor. Öğrenci-
lerimiz ve öğretim elemanlarımıza daha 
kaliteli ve nitelikli hizmet vermek amacıy-
la bilişim alt yapımızda önemli çalışmalar 
yapıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak 
ve çalışmaları yerinde incelemek üzere 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya, Bilgi İşlem Daire Başkanlığını 
ziyaret etti. 2 Kasım 2020 tarihinde Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığında gerçekleşen gö-
rüşmede Rektör Karakaya’ya, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Prof. 
Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Genel 
Sekreter Mehmet Zeki Küçük eşlik etti.

Canfer Memoğlu: “Üniversitemiz Bi-
lişim Alt Yapısı Artık Daha Güçlü”
Yenilenen ve güncellenen bilişim alt yapı 
çalışmaları hakkında bilgiler veren Bilgi İş-
lem Daire Başkanı Canfer Memoğlu, alt 
yapı çalışmalarında şimdiye kadar geldik-
leri aşamaları tek tek anlatarak üniversi-
temizin bilişim alanında alt yapısının daha 
da güçlendirildiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl 
yapılan çalışmalarla bu yıl yenilenen bilişim 
alt yapı çalışması sonucu elde edilen veri-
leri karşılaştıran Memoğlu, Ahi Yeterliliğe 
Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) ile uzaktan 
eğitim sistemimizin güçlendirilerek kapa-
sitenin 3 kat arttırıldığını kaydetti. Yapılan 
çalışmalar ile haftalık ders saatlerinin arttı-
rılarak öğrencilerimizin daha aktif şekilde 
derslere girmesini sağlamaya çalıştıklarını 
anlatan Canfer Memoğlu, günlük 1500 
adet canlı ders yapılabilecek bir kapasite 

kurduklarını dile getirdi. Yapılan güncel-
leme ve yenileme çalışmaları sayesinde 
derslerin artık sistemimizde kayıt altına 
alınacağını da anlatan Memoğlu, bu sayede 
öğrencilerin istedikleri zamanda istedikle-
ri ders video kayıtlarına ulaşabileceklerini 
kaydetti.

Rektör Karakaya: “Güçlendirdiğimiz 
Bilişim Alt Yapımız Sayesinde Daha 
Fazla Öğrencimize Daha Fazla Canlı 
Ders Vermeye Başladık”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Ka-
rakaya, üniversitemizin bilişim alt yapısını 
güçlendirdiklerini ve bu sayede aynı anda 
daha fazla canlı ders ile daha fazla öğren-
ciye ulaşabildiklerini söyledi. Özgün olma-

nın ve işini kendi başına yapabilmenin çok 
önemli olduğunu vurgulayan Rektör Kara-
kaya, bir şeye odaklanıp onu tüm hatları 
ile özümseyerek ondan bir ürün çıkarmak 
gerektiğini anlattı. Bu çalışma ile Bilgi İş-
lem Daire Başkanlığı personelinin üniver-
sitemizin bilişim adına bir yüzünü daha 
ortaya çıkardıklarını ve bilişim kapasitesini 
artırdıklarını belirten Prof. Dr. Vatan Ka-
rakaya, üniversitemizin bilişim alt yapısı-
nın güçlendirilmesi ile birlikte daha kaliteli 
eğitim hizmeti sunacaklarını sözlerine ek-
ledi. Rektör Karakaya, bu tür çalışmaların 
devam edeceğini belirterek çalışmaya kat-
kı sağlayan herkese teşekkür etti.
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Üniversitemizde “Türkiye Sağlıkta 
Dönüşüm Programı ve Dönüşümsel Liderlik” 
Konulu Konferans Yapıldı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafın-
dan Ahilik Kültürü ve Meslek Ah-

lakı dersi kapsamında “Türkiye Sağlıkta 
Dönüşüm Programı ve Dönüşümsel Li-
derlik” konulu konferans düzenlendi. 5 
Kasım 2020 tarihinde AYDEP sistemimiz 
ve Youtube kanalımız üzerinden canlı ya-
yınlanan konferansa konuşmacı olarak 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Er-
zurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ 
katıldı.  

Rektör Karakaya: “Öğrencilerimize 
Mesleki Becerilerin Yanı Sıra İnsanî 
Değerleri de Kazandırmak İstiyoruz”
Konferans öncesi Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Vatan Karakaya, TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili 
Prof. Dr. Recep Akdağ’a üniversitemiz-
de böyle bir konferansa katıldığı için te-
şekkür ederek Prof. Dr. Recep Akdağ’ın 
sağlıkta dönüşüm programının mimarı 
olarak öğrencilerimizle bir araya gel-
mesinden dolay mutlu olduğunu söyle-
di. Üniversitemizin çalışmaları hakkında 
kısa bilgiler veren Rektör Karakaya, Kır-
şehir Ahi Evran Üniversitesi olarak tüm 
bölümlerde Ahilik Kültür ve Medeniye-
ti dersini zorunlu hale getirdiklerini dile 

getirdi. Ahilik Kültür ve Medeniyeti dersi 
ile öğrencilerimize mesleki becerilerinin 
yanı sıra insanî değerleri de kazandırmak 
istediklerini anlatan Prof. Dr. Vatan Kara-
kaya, şu an canlı yayını gerçekleştirdikleri 
AYDEP sistemimizin üniversitemizin öz-
gün projesi olduğunu vurguladı. AYDEP 
ile eğitimde kalite güvencesini ve uzaktan 
eğitim garantisini verdiklerini kaydeden 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya, bu konferansın öğrencilerimiz 
için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Recep Akdağ: “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı ile Ülkemiz Ev-
rensel Sağlık Kapsayıcılığının Avrupa 
Değerlerine Ulaştı”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya’nın açılış konuşmasının ardın-
dan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos-
yal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Par-
ti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep 
Akdağ sunumunu gerçekleştirdi. Akdağ 
sunumunda, üniversitemizin tüm bölüm-
lerinde zorunlu hale getirilen Ahilik Kül-
tür ve Medeniyeti dersinin çok önemli 
olduğunu vurgulayarak kendi kültürü-
müzün, değerlerimizin öğrencilerimi-
ze aktarılmasının sevindirici olduğunu 
vurguladı. Üyesi olduğu partinin kuruluş 
aşamaları hakkında bilgiler veren Prof. 

Dr. Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı göre-
vine getirildikten sonra sağlıkta dönüşüm 
programını gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Ülkemizin sağlıkta dönüşüm programı-
nı gerçekleştirmeden önceki durumu ile 
sağlıkta dönüşüm programı sonrasını de-
ğerlendiren Akdağ, dönüşüm öncesi fazla 
olan anne ölümlerinin azaldığını, vatandaş 
memnuniyetinin arttığını ve finansal ola-
rak vatandaşımızın rahatladığını anlattı. 
Evrensel sağlık kapsayıcılığı ve sağlık sis-
teminin gayelerine de değinen Prof. Dr. 
Recep Akdağ, sağlıkta dönüşüm progra-
mı ile evrensel sağlık kapsayıcılığının Av-
rupa değerlerine ülkemizin ulaştığını söz-
lerine ekledi. Sağlıkta dönüşüm programı 
ile ülkemizde yapılan sağlık alanındaki 
gelişmeleri de anlatan Akdağ konuşması-
na şöyle devam etti: “Vatandaşımız sağ-
lıkta dönüşüm programı sayesinde sağlık 
alanında daha az para harcayarak sağlık 
hizmetini karşılıyor. Bunun yanı sıra anne 
ve çocuk sağlığında iyileşmeler yaşandı. 
Anne ölümlerinde azalmalar gerçekleşti. 
Nitelikli yatak ve yoğun bakım yatak sayı-
sında da artış yaşadık ve bu artış sayesin-
de gelişmiş ülkelerin ilerisindeyiz.”

Prof. Dr. Recep Akdağ: “Sağlıkta Dö-
nüşüm Programında İkinci Faza İhti-
yacımız Var”
Sağlık politikası döngüsünü nasıl gerçek-
leştirdiklerini de anlatan Prof. Dr. Recep 
Akdağ, önce problemi tanımladıklarını 
ardından sırasıyla teşhis, politika geliştir-
me, politik karar, uygulama ve değerlen-
dirme aşamalarını gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Sağlıkta dönüşüm programının 
devam ettirilmesi için ülkemizde ikinci 
faza ihtiyaç duyulduğunu belirten Akdağ 
konuşmasına şöyle devam etti: “Sağlıkta 
dönüşüm sürecinin devam etmesi için 
yaygın bir sağlık sistemine ihtiyacımız var. 
Ülke çapında sağlıklı yaşam tarzını teşvik 
etmeliyiz ve vatandaşlarımızın sağlık okur 
yazarlığını artırmalıyız. Aynı zamanda da 
aile hekimliğini tekrar revize etmeliyiz.”

Konuşmasının sonunda pandemi döne-
minde fedakarca çalışan sağlık çalışanları-
na teşekkür eden Prof. Dr. Recep Akdağ, 
öğrencilerin ve dinleyicilerin sorularını 
yanıtladı.
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“Peygamberimiz ve Çocuk” İsimli Panel Gerçekleşti

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi 
ile Kırşehir İl Müftülüğü ortaklığında 

Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsa-
mında “Peygamberimiz ve Çocuk” isimli 
panel gerçekleşti. 3 Kasım 2020 tarihin-
de gerçekleşen moderatörlüğünü İslami 
İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Hüseyin Kurt’un yaptığı panele konuş-
macı olarak Kırşehir İl Müftüsü Mehmet 
Yaman ve İslami İlimler Fakültesi öğretim 
elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıl-
dırım katıldı.

AYDEP sistemimiz ve Youtube kanalımız 
üzerinden canlı verilen panelin modera-
törlüğünü yapan İslami İlimler Fakülte-
si öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kurt, 
peygamber efendimizin hayatı ve çocuk-
larla olan ilişkisi hakkında bilgiler vererek 

çocuklar ile ilişkilerde Peygamber Efendi-
miz Hz. Muhammed Mustafa’yı (SAV) ör-
nek almamız gerektiğini dile getirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım: “Pey-
gamberimiz, Çocuklarla İlişkilerinde 
Onlara Güvenir ve Değer Verirdi”
Moderatör Doç. Dr. Hüseyin Kurt’un 
konuşmasının ardından İslami İlimler Fa-
kültesi Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım söz 
alarak “Sevgili Peygamberimiz ve Ço-
cuk” konulu sunumunu yaptı. Yıldırım 
sunumunda, insan yaşamının çocukluk, 
ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi belirli 
evrelerden geçtiğini söyleyerek insanın 
bedeni ve ruhi gelişiminde çocukluk evre-
sinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. 
Bireyde şahsiyet ve karakter oluşumunun 
çocukluk döneminde şekillendiğini belir-

ten Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım, çocuk-
luğun aynı zamanda kendine özgü bir geli-
şim evresi olduğunu anlattı. Çocuğu güzel 
yetiştirmenin anne ve babaların görevi 
olduğunu kaydeden Yıldırım, çocuklarla 
ilişkilerde Peygamber efendimizin örnek 
alınması gerektiğini vurguladı. “Peygam-
berimiz, çocuklarla ilişkilerinde onlara 
güvenir ve değer verirdi.” diyen Dr. Öğr. 
Üyesi Suzan Yıldırım, peygamberimiz ile 
çocuklar arasındaki ilişkinin aynı zaman-
da merhamet duygusu ile örüldüğünü de 
sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Mehmet Yaman: “Peygam-
berimizin Çocuklar ile Olan İlişkisini 
Bizler de Örnek Almalıyız”
Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım’ın sunumu-
nun ardından Kırşehir İl Müftüsü Mehmet 
Yaman söz aldı. Her yıl Mevlid-i Nebi 
haftası etkinlikleri kapsamında çok sayı-
da program gerçekleştirdiklerini belirten 
Yaman, bu yıl Kırşehir Ahi Evran Üniver-
sitesi İslami İlimler Fakültesi ile böyle bir 
panel düzenlemiş olmaktan mutlu olduk-
larını kaydetti. Peygamberimizin her hal 
ve davranışının tüm Müslümanlar için ör-
nek olması gerektiğini dile getiren İl Müf-
tüsü Mehmet Yaman, peygamberimizin 
çocuklar ile olan ilişkisini bizlerin de ör-
nek alması gerektiğini söyledi. Peygamber 
efendimizin çocuklar ile olan ilişkilerine 
dair kısa kısa örnek hikayeler anlatan Ya-
man, çocukları çağın şartlarına göre yetiş-
tirmek ve onlara karşı merhametli olmak 
gerektiğini vurguladı.
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Üniversitemizde Azerbaycan'ın Haklı Mücadelesi 
ve Türkiye Konulu Konferans Yapıldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi tarafından “Azerbaycan'ın Haklı Müca-

delesi ve Türkiye” konulu bir konferans gerçek-
leşti. 9 Kasım 2020 tarihinde AYDEP sistemimiz 
ve Youtube kanalımız üzerinden canlı yayınlanan 
konferansa konuşmacı olarak Azerbaycan Cum-
huriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim katıl-
dı.
Programın açılış konuşmasını yapan Üniversite-
miz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nur Çetin, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya progra-
ma katılımlarından dolayı teşekkür etti. 9 Kasım 
tarihinin Azerbaycan için önemli bir gün olduğu-
nu belirten Çetin, 9 Kasım Azerbaycan Devlet 
Bayrak Gününde Karabağ’ın Kurtuluşuna Giden 
Yolu Düşünmek: Azerbaycan’ın Haklı Mücade-
lesi ve Türkiye isimli konferansı düzenlemekten 
çok mutlu olduklarını söyledi. Kutsal vatan top-
rağı olan Şuşa’nın düşman işgalinden kurtulması 
ile bu zaferin tüm Türk Dünyası ve İslam Alemin-
de coşku ile kutlandığını söyledi. Çetin, cephede 
savaşan kahraman askerleri tebrik ederek vatanı 
uğruna canını veren şehitlere de Allahtan rahmet 
diledi. Çetin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’in Ulusa Sesleniş konuşmasından bir kesit 
sunarak konuşmasını sonlandırdı.

Rektör Karakaya: "Azerbaycan'la Gönül 
Dünyasında Birlikteyiz"
Prof. Dr. Nur Çetin’in ardından Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya bir konuşma 
yaptı. Can Azerbaycan’ın kazanmış olduğu za-
fere eşlik etmekten duydukları mutluluğu dile 
getiren Rektör Karakaya, Şuşa zaferinden dola-
yı Azerbaycan yönetimini ve Azerbaycan halkını 
kutladı. Azerbaycan ile sınırların ötesinde gönül 
dünyasında birlikte olduğumuzu belirten Prof. 
Dr. Vatan Karakaya, Azerbaycan ile yalnızca bu-
gün değil dünde birlikte olduğumuzu ve yarın da 

birlikte olacağımızı söyledi.

Rektör Karakaya: “Bu Milletin Yeniden 
Uyanışını Gerçekleştirmemiz Gerekir”
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Azerbaycan ile 
birçok konuda iş birliği içerisinde olduğuna dik-
kat çeken Rektör Karakaya, 17 lisans, 9 önlisans 
ve 5 yüksek lisans olmak üzere 31 Azerbaycanlı 
öğrencimiz bulunduğunu anlattı. Öğrencilerin 
eğitim süreçlerinin tamamlanmasının ardından 
ülkelerine faydalı bireyler olarak dönecekleri için 
mutlu olduklarını belirten Rektör Karakaya, bu 
milletin yeniden uyanışının gerçekleştirilmesi ge-
rektiğini önemle vurguladı. Prof. Dr. Vatan Kara-
kaya, Azerbaycan’a şanlı mücadelesinde başarılar 
dileyerek sözlerine son verdi.

İbrahim: “Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği 
İçten Gelen Bir Kardeşliktir”
Rektör Karakaya’nın konuşmasının ardından 
konferansa geçildi. Şuşa’da yaşanan zaferin 
kendilerini sevindirdiğini belirten Azerbaycan 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, 
Türk Dünyasının incisi olan Şuşa’nın kurtuluşun-
dan duydukları mutluluğu anlattı. Azerbaycan’ın 
Ermenistan’a karşı gösterdiği haklı mücadele-
sinde Türkiye’nin bu mücadeleye tam destek 
verdiğini söyleyen İbrahim, Türkiye-Azerbaycan 
ilişkisinin tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. 
Türkiye ile Azerbaycan arasında içten gelen bir 
kardeşlik olduğuna değinen İbrahim, “Bu kardeş-
lik sarsılmaz ve tartışılamaz.” dedi. Türkiye’nin 
adil bir şekilde haklının yanında yer aldığını be-
lirten İbrahim, Azerbaycan’ın bu mücadele-
sinin milli, hak, ulus ve vatan savaşı olduğunu 
kaydetti. İbrahim sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Ermenistan ve onu destekleyenlere karşı 
Azerbaycan’ın eskiden gücü yoktu. Azerbaycan 
artık kendine güveni olan bir millet. Bizim ulu-
sumuz ve halkımızın artık kendine özgüveni var. 
Sovyetler Birliğinde Azerbaycanlılar, Türk ve 

Müslüman oldukları için silahlı kuvvetlere, siyasi 
ve diplomatik olarak önemli görevlere alınmı-
yorlardı. Bize karşı yapılan haksızlıklara artık ses 
çıkarıyoruz. Provokasyonlar yapılırken medya 
gruplarında da tepkiler gördüklerini anlatan İb-
rahim, 30 yılda diplomasi oluştuğunu fakat bir 
sonuca ulaşılmadığını, bu konuda uluslararası ka-
muoyunun da suçu olduğunu belirtti.

İbrahim: “Biz Her Zaman Tek Millet İki 
Devlet Diyoruz”
Azerbaycan’ın son 20 yıl içerisinde çok güçlen-
diğini anlatan Büyükelçi İbrahim sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Azerbaycan ekonomik ola-
rak güçlendi. Artık profesyonel bir ordusu var. 
Cumhurbaşkanımız bize her gün müjdeler veri-
yor. Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesinden 
dolayı Batı bizi suçluyor. Bu suç değil çünkü biz 
Türkiye ile kardeşiz. Biz her zaman tek millet iki 
devlet diyoruz. Cumhurbaşkanımızın da belirt-
tiği gibi Türkiye’nin silahlı kuvvetleri dünyanın 
önde gelen güçlü silahlı kuvvetlerinden biridir. 
Biz de Türk Silahlı Kuvvetlerine benzeyen güçlü 
bir silahlı kuvvetler kurmaya çalışıyoruz. Türkiye 
bize bu konuda da tam destek verdi.”

Konferansın devamında Türkiye-Azerbaycan 
ilişkilerinin bulunduğu alanlar hakkında açıklama-
larda bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan halkının 
zafere inandığını belirterek bu süreçte her an-
lamda destek sağlayan Türkiye’ye teşekkür etti.

Programın sonunda Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya, konferansı düzenleyen Üni-
versitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Nur Çetin ve konuşmacı olarak 
katılan Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyü-
kelçisi Hazar İbrahim’e teşekkür etti.
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Üniversitemizde ”Türk Toplumunda Kadın” Konulu Panel Yapıldı

Üniversitemiz Fatma Bacı Kadın Ça-
lışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi tarafından 25 Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamın-
da “Türk Toplumunda Kadın“ konulu pa-
nel düzenlendi. 25 Kasım 2020 tarihinde 
AYDEP sistemimiz ve YouTube kanalımız 
üzerinden canlı yayınlanan panele konuş-
macı olarak Üniversitemiz İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur 
Çetin, Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri-
mizden Prof. Dr. Ayfer Şahin, İslami İlim-
ler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım 
ve Avukat İpek Demir katıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Emine Şener, önemli bir sosyal sorun olan 
kadına karşı şiddetin nedenleri hakkında 
bilgiler vererek insana karşı her türlü şid-
dete karşı olduklarını dile getirdi.

Çetin : ”Batı Toplumunda Kadın, 
Yurttaş Seviyesine Türk Toplumların-
dan Çok Daha Sonraları Yükseltildi”
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin konuş-
masında yaptırımların şiddeti azaltmada 
yetersiz kaldığını pozitif anlamda geliştir-
mediğini gördüklerini söyleyerek, yaşam 
tarzında, kadın, erkek, çocuk, aile arası 
kaliteli iletişimde yapılabilecek olumlama-
ların çok daha etkili olduğunu bildiklerini 
vurguladı. Pandemi döneminde insanların 
daha tahammülsüz hale geldiklerinin altını 
çizen Çetin, bu dönemde önceliklerin de-
ğiştiğini, tahammülsüzlüklerin tavan yap-
tığını boşanmaların arttığını belirtti. Eski 
çağlarda Batılı toplumlarda kadının yurttaş 
sayılmadığını, görmezden gelindiğini sade-

ce nüfus artışı için gerekli bir meta olarak 
görüldüğüne dile getiren Prof. Dr. Nur 
Çetin, aynı dönemde Türk toplumların-
da kadının hakanların yanında yer alarak 
karar mekanizmalarında etkili olduklarını 
ev-evdeş-eş olarak kadının Türk toplu-
mundaki önemine dikkat çekti. 

Şahin: ”Türk-İslam Geleneği Kadın-
Erkek Eşitliğini Değil Adaletini Savu-
nur”
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ayfer Şahin ise konuşmasında kadınların 
genellikle eğitim ve uzmanlaşma gerektir-
meyen makinalarca yapılabilecek işlerde 
geçici ve yarı zamanlı olarak çalıştırıldık-
larını belirterek, dünyada en son - en güç 
işe alınan ve en önce - en kolay biçimde 
işten atılan kişilerin kadınlar olduklarını 
söyledi. Türk-İslam geleneğinin kadın-er-
kek eşitliğini değil adaletini savunduğuna 
değinen Şahin, verdiği örnekte “ Eşitlikte 
kadına da erkeğe de 100 kg yükte 50’şer 
kilo vermek varken adalette ise daha kaslı 
olan erkeğe daha fazla, daha az kaslı olan 
kadına daha az yük vermek vardır .“ dedi. 
Siyasette, iş hayatında ve yönetim kade-
melerinde daha fazla kadının yer almasının 
demokrasiyi güçlendireceğinin altını çizen 
Prof. Dr. Ayfer Şahin, güçlü ve başarılı rol 
modellerin önemli olduğunu başarmış ka-
dınların daha çok ön plana çıkarılmaları 
gerektiğini sözlerine ekledi.

Yıldırım, ”Peygamber Efendimizin 
Kadınlara Verdiği Değeri Örneklerle 
Anlattı”
İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Suzan Yıldırım, Peygamber Efendimizin 
kadınlara verdiği değeri örnekler üzerin-

den anlatarak, Efendimizin evde eşlerine 
yardımcı olduklarını, kadınlarla istişare 
yaptıklarını, onları sokakta her gördüğün-
de selam verdiğini ve sahabeleri kadınlar 
konusunda eğittiğini belirtti. Yıldırım, Pey-
gamberimizin eşleri ile ilişkilerinde sevgi, 
saygı ve nezakete dayalı ahenkli bir üsluba 
dikkat ettiğini vurguladı. Erkeğin kadına 
bakış açısında zihinsel dönüşüm sağlan-
mazsa yasaların şiddeti biraz azaltabilece-
ğini veya en fazla geciktireceğini söyleyen 
Yıldırım, kadına karşı oluşan şiddetin zi-
hinsel dönüşümle tersine çevrilebileceğini 
söyleyerek sözlerini tamamladı.

Demir : ”Şiddet Konusunda Kadınla-
rımızın Yüzde 89’u Kurum ya da Ku-
ruluşlara Başvuruda Bulunmuyor”
Kırşehir Barosu avukatlarından İpek De-
mir 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanunda şiddet kavramanı açıklayarak bu 
düzenlemeyle şiddet kavramının yalnızca 
fiziksel güç uygulamak anlamında değil ge-
rek ruhsal gerek sözlü gerekse ekonomik 
şiddet olarak geniş anlamda anlaşılma-
sı gerektiği sonucuna ulaşıldığını belirtti. 
Türkiye genelinde şiddet mağduru kadın-
ların yüzde 89’unun kurum ya da kuru-
luşlara başvuruda bulunmadığını söyleyen 
Demir, bunun sonucu olarak şiddetin hem 
yeniden üretildiğini hem de gizlendiğini 
vurguladı. Kadına yönelik aile içi şiddette 
mücadelede mağdurlara sunulan destek 
hizmetlerinin ve kurumsal yapıların varlı-
ğının büyük önem taşıdığına dikkat çeken 
Avukat İpek Demir, bu konularda yeterli 
bilgiye sahip olmayan kadınlara baroların 
ücretsiz hizmet verdiğini belirterek ko-
nuşmasını sonlandırdı.



HABERKIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi 8

Tıp Fakültemiz Erişilebilirlik Belgesi Almaya Hak Kazandı

Engelli öğrencilere yönelik yerleşkelerimizde 
yaptığı düzenlemelerden dolayı birçok belge 

ve ödül almaya hak kazanan Üniversitemiz Tıp 
Fakültesine bu defa da Kırşehir Erişilebilirlik İzle-
me ve Denetleme Komisyonu tarafından  “Erişi-
lebilirlik Belgesi” verildi. 

Erişilebilirlik Belgesi 3 Aralık 2020 tarihinde vali-
lik makamında düzenlenen törende Kırşehir Va-
lisi İbrahim Akın tarafından üniversitemiz adına 
Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Kasım Karahocagil’e takdim edildi. 
Törenin ardından Dekan Karahocagil, Üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı ziyaret 
etti. Rektör Karakaya, Prof. Dr. Mustafa Kasım 

Karahocagil’i aldıkları Erişilebilirlik Belgesinden 
dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar di-
ledi.

Rektör Karakaya: “Engelli Bireylere Yöne-
lik Farkındalığı Artıracak Çalışmalar Yapı-
yoruz”

Tıp Fakültemizin almış olduğu “Erişilebilirlik Bel-
gesi” ile ilgili açıklamalarda bulunan Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, engelli 
bireylere yönelik yapılan çalışmaların bu şekilde 
takdir görmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini 
söyledi.  2020 yılının  Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Erişilebilir-

lik Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Rektör 
Karakaya, engelli bireylerin sorunlarına çözüm 
bulmaya çalışarak sosyal hayatın içerisinde kar-
şılaştıkları zorlukları en aza indirmek ve engelli 
bireylere yönelik farkındalığı artıracak çalışmalar 
yaptıklarını belirtti. Rektör Karakaya sözlerine 
şöyle devam etti: “Hepimizin birer engelli adayı 
olduğunu düşünerek hareket etmeliyiz. Engelli 
bireylerin sanatsal, sportif, kültürel ve bilimsel 
tüm çalışmalarda yer alabilmeleri için üzerimize 
düşen görevleri yerine getirmek için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Üniversitemiz içerisinde en-
gelli bireylere yönelik iyileştirmelerimizi sürekli 
gözden geçiriyoruz. Bu emeklerimizin belge ile 
taçlandırılması bizleri ayrıca mutlu etmektedir.”

Ankara Milletvekilimiz Hacı Turan Rektör Karakaya’yı Ziyaret Etti

Ankara Milletvekili Hacı Turan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya’yı 27 Kasım 2020 tarihinde rektörlük makamında ziyaret 

etti. Gerçekleşen ziyarette üniversitemizin genel durumu ve yapılan çalış-
malar ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kırşehir’in yükseköğretimdeki kalite ihtiyacını Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesi’nin karşıladığını dile getiren Turan, üniversitenin birçok 
çalışmasıyla Kırşehir’i uluslararası alanda tanıttığını belirtti. Üniversi-
tenin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Turan, bir Kırşehirli 
olarak Kırşehir için yapılan her çalışmada üzerine ne düşüyorsa yap-
maya devam edeceğini belirtti. Çalışmalarından dolayı Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve ekibine teşekkür etti.

Üniversitemizin gelişmesi ve ilimizin her alanda kalkınması adına bir-
çok proje geliştirdiklerini ve yürüttüklerini vurgulayan Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, projelerin hayata geçmeye baş-
ladığını ve projeler ile birlikte Kırşehir’in ve üniversitemizin ulusal 
ve uluslararası alanda bölgesinde fark yarattığını söyledi. Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi’nin birçok çalışmasıyla önce bölgesinde daha son-
ra da ülkede model olduğunu anlatan Rektör Karakaya, yeni proje-
lerle üniversitenin uluslararası alandaki başarılarını da artıracaklarını 
söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Karakaya, An-
kara Milletvekili Hacı Turan’a teşekkür etti.


