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Üniversitemizde “İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Erken Tanı 
ve Erken Müdahalenin Önemi” Konulu Panel Yapıldı

Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ta-

rafından “İşitme ve Konuşma Bozuklukla-
rında Erken Tanı ve Erken Müdahalenin 
Önemi“ konulu bir panel gerçekleşti. 3 
Aralık 2020 tarihinde YouTube kanalımız 
üzerinden canlı yayınlanan panele konuş-
macı olarak Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya, İşitme-Konuşma Bi-
limcileri Derneği Başkanı ve Ankara Me-
dipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Belgin ile Ha-
cettepe Üniversitesi İşitme-Konuşma Eği-
tim Ünitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe 
Sanem Şahlı katıldı.

Rektör Karakaya: “Birimizin Fazlalı-
ğı Diğerinin Eksikliğini Giderdiğinde 
Daha Mutlu Bir Toplum Olabiliriz”
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniy-
le yapılan çevrim içi webinarın açılış ko-
nuşmasını Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya yaptı. Engelsizlerin 
engellileri anlamaları gerektiğini dile ge-
tirerek konuşmasına başlayan Rektör 
Karakaya, fiziksel engelleri kaldırmanın 
ilk işleri olması gerektiğini ve bunu çok 
önemsediklerini söyledi. Kırşehir Ahi Ev-
ran Üniversitesinin YÖK tarafından En-

gelsiz Üniversite Turuncu Bayrak ödülüne 
layık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Vatan 
Karakaya, üniversitemizde eğitim gören 
engelli öğrencilerin engelsiz bir üniversi-
tede yaşayarak rahat hareket edebildiği-
ni vurguladı. Erişemeyenlerin hizmetçisi 
olmak gerektiğini ve engelli bireylerin 
daha konforlu bir hayat sürmeleri için el-
lerinden geleni yapmalarının önemini an-
latan Rektör Karakaya, üniversitelerin bu 
konularda topluma yol gösterici olmaları 
gerektiğinin altını çizerek “Birimizin fazla-
lığı diğerinin eksikliğini giderdiğinde daha 
mutlu bir toplum olabiliriz.” dedi.

Belgin: “İşitme Cihazına İhtiyacı Olan İki 
Buçuk Milyona Yakın Vatandaşımız Var”
Rektör Karakaya’nın konuşmasının ardından pa-
nele geçildi. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 
dokuzunun hafif-orta-ağır düzeyde engelli oldu-
ğunu söyleyen İşitme-Konuşma Bilimcileri Der-
neği Başkanı ve Ankara Medipol Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Erol Belgin, bu rakamların dünya ortalamasının 
biraz üzerinde olduğunu kaydetti. İşitme cihazına 
ve işitme rehabilitasyonuna ihtiyacı olan iki bu-
çuk milyona yakın vatandaşımız olduğunu belir-
ten Belgin, genetik özelliklerin, çevresel sebep-
lerin ve sağlık sistemindeki gelişmelerin tüm bu 
sayı ve oranları etkilediğine dikkat çekti. Akraba 
evliliklerinin işitme ve konuşma bozukluklarında 

genetik faktör olarak karşımıza çıktığını ve hasta 
sayısını artırdığını anlatan Belgin, sosyal çevrede 
bunlara dikkat edilmesiyle bu hastalıkların önüne 
geçilmesinin mümkün olduğunu vurguladı. Erken 
tanı, erken rehabilitasyon ve erken muayenenin 
işitme ve konuşma bozukluklarının tedavisindeki 
önemini anlatan Belgin, multidisipliner bir anla-
yışla hastalığın üzerine gidilmesinin ve teknolojik 
imkanların kullanılmasının hastalığın tedavisinde 
kritik önemde olduğunu belirterek konuşmasını 
sonlandırdı.

Şahlı: “İşitme Kaybıyla Doğan Bebeklerde 
0-6 Ay Arası Erken Tanı Kritik”
Hacettepe Üniversitesi İşitme-Konuşma Eğitim 
Ünitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Sanem Şahlı 
ise konuşmasında işitme kaybıyla doğan bebek-
ler için odyometrik tedavide erken tanının 0-6 
ay arası olduğunu söyledi. İşitme kaybının ço-
cuklar üzerinde birçok olumsuz etkisinin oldu-
ğunu anlatan Şahlı, bu şekilde doğan bebekler-
de temel problemin dinleme güçlüğü olduğunu, 
eğer problem çözülemezse seconder (ikincil) 
problemlerinde beraberinde geliştiğini belirt-
ti. Pandemi sürecinde özel öğretim okullarının 
kapanmasının öğrencilerde ve ailelerinde ciddi 
stresler oluşturduğuna dikkat çeken Şahlı, kor-
ku, kaygı ve anksiyetenin bu dönemde arttığını 
vurguladı. Okul öncesi kurumların işitme ve ko-
nuşma bozukluklarının fark edilmesinde önemli 
yeri olduğunu söyleyen Şahlı, ailelerin bu konuda 
bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerektiğini 
sözlerine ekledi.
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Üniversitemizde Kazakistan’ın Bağımsızlık Süreci 
ve Türk-Kazak İlişkileri Konulu Konferans Yapıldı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi tarafından “Kazakistan’ın 

Bağımsızlık Süreci ve Türk-Kazak İlişkile-
ri” konulu bir konferans yapıldı. 16 Aralık 
2020 tarihinde AYDEP sistemimiz ve You-
Tube kanalımız üzerinden canlı yayınlanan 
konferansa konuşmacı olarak Türkiye-
Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Cevheri, Üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve 
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin katıldı.

Çetin: “Kazak Yurdu Bağımsızlığını 
İlan Ettiğinde Onu İlk Tanıyan Ülke 
Türkiye Oldu”
Konferansın moderatörlüğünü yapan İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nur Çetin, Kazakistan’ın bağım-
sızlığının 29.yılını kutladığını belirterek 29 
yıl önce Kazak yurdu bağımsızlığını ilan 
ettiğinde onu ilk tanıyan ülkenin Türkiye 
olduğunu söyledi. Türkiye ile Kazakistan 
arasında binlerce kilometre mesafe olma-
sına rağmen aynı kültür, aynı dil ve aynı 
dini paylaşan ülkeler olduklarına değinen 
Dekan Çetin, Türkiye’nin her zaman Ka-
zak halkının yanında olduğunu ve olmaya 
devam edeceğini belirtti. Türk dünyasının 
aksakalı olan Kazakistan’ın Asya’nın par-
layan yıldızına dönüştüğünü ve ülkemizle 
derin tarihi bağları olduğunu anlatan Çe-
tin, 15 Temmuz Darbesi sonrası ülkemizi 
ilk ziyaret eden ve desteğini açıklayan ül-

kenin Kazakistan olduğuna da dikkat çek-
ti.
Gökbel: “Orta Asya’nın Anadolu 
Ruhuna İhtiyacı Var”
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Gökbel ise konuşmasına Türkiye-
Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Cevheri’ye konferansa katılım-
ları ve katkılarından dolayı teşekkür ede-
rek başladı. Kırşehir Ahi Evran Üniversi-
tesinde altı yıl önce sadece sekiz misafir 
öğrencileri olduğunu belirten Rektör Yar-
dımcısı Gökbel, bugün bu sayının 1828’e 
ulaştığını ve bu öğrencilerin yarıya yakı-
nın da Orta Asya ülkelerinden geldiğini 
söyledi. Hoca Ahmet Yesevi’nin İslam’ın 
Anadolu’da yerleşmesi için en iyi öğren-
cilerini Anadolu’ya gönderdiğine dikkat 
çeken Prof. Dr. Ahmet Gökbel, bugün ise 
Orta Asya’nın Anadolu ruhuna ihtiyacı ol-
duğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.

Cevheri: “Kazakistan ile Gönül Köp-
rüleri Kurmalıyız”
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Gökbel’in konuşmasının ardından 
Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve Şanlıurfa Mil-
letvekili Mehmet Cevheri sunumunu ger-
çekleştirdi. Kazakistan’ın 1734’ten 1991’e 
kadar iki buçuk asırdan fazla Sovyet işga-
linde kaldığına değinen Mehmet Ali Cev-
heri, kültürel ve manevi anlamda kayıpları 
olan Kazakistan ile gönül köprüleri kur-

malarının çok değerli olduğunu söyledi. 
İşgalinden bağımsızlığını kazandığı güne 
kadar Kazakistan’da çok büyük dramların 
yaşandığını ifade eden Cevheri, yapılan 
katliam ve kıyımlarda ülkenin nüfusunun 
üçte ikisini kaybettiğini dile getirdi. Bozkır 
kültüründen gelen milletlerin en önemli 
özelliğinin bağımsızlığına düşkün olmaları 
olduğunu belirten Cehveri, Kazakistan’ın 
aksakalı Nazarbayev’in 16 Aralık 1991’de 
akil devlet adamlığı sayesinde kansız 
bir şekilde bağımsızlığına kavuşmasının 
önemli olduğunu anlattı.

Cevheri: “Hoca Ahmed Yesevi’nin 
Birleştirici Bilgeliğine İhtiyacımız 
Var”
Türkiye ile Kazakistan arasında ticari 
ilişkilerin geliştirilmesinin, karşılıklı yatı-
rımların yapılmasının, eğitim noktasında 
üniversitelerimizin misyonlarını yerine 
getirmesinin kritik önemde olduğunu be-
lirten Türkiye-Kazakistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali 
Cevheri, sıkı iş birliği ve dayanışma ile bir-
çok zorluğun üstesinden gelinebileceğini 
söyledi. Kazakistan’ın eğitim alanında ve 
manevi anlamda imarında Hoca Ahmed 
Yesevi’nin birleştirici bilgeliğine ihtiyacı-
mız olduğunu ifade eden Cevheri, İslam’ın 
referans alınması gerektiğini ve İslam kar-
deşliğine ülkemizde eğitim gören misafir 
öğrencilerin katkı yapacaklarına yürekten 
inandığını belirterek konuşmasını sonlan-
dırdı.
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Rektör Karakaya YÖK Başkanlığında Dijital 
Dönüşüm Eğitim Toplantısına Katıldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Kara-
kaya, 17 Aralık 2020 tarihinde Yükseköğre-

tim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç başkanlığında ve online olarak gerçekleş-
tirilen “Cisco Dijital Dönüşüm Eğitim Programı 
Faz III Lansmanı”na katıldı.

Pandeminin etkisi ile 20 Mart 2020 tarihinde 
Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kap-
samında gerçekleşen YÖK – Cisco iş birliğinin ilk 
iki fazı 24 üniversitenin katılımı ile tamamlanmış-
tı. Ocak 2021 – Ağustos 2021 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek olan iş birliğinin üçüncü fazın-
da ise yeni üniversitelerin bu iş birliğine katılımı 
planlandı. Üniversitemizin de yer aldığı bu proje 
kapsamında dört öğretim elemanı 210 saatlik eği-
timin sonunda aldıkları sertifika ile üniversitemiz 
öğretim elemanlarına ve öğrencilerine dijital çağ-
da network ve siber güvenlik alanlarında eğitim 
verecek. Bu fazın program içeriğine programla-
manın ve siber güvenliğin artan önemine paralel 
olarak DevNet Associate dersi ve Cybersecurity 
Operations eğitimleri de eklenecek.

Daha önce tamamlanan eğitimler kapsamında 63 
akademisyen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-
nin de katkılarıyla, Cisco Networking Academy 
eğitim portföyünden Network ve Siber Güven-
lik alanlarında 255 saati aşan eğitici eğitimlerini 
başarı ile tamamladı. Eğitim programı senkron 
eğitimler, online laboratuvar ve simülasyon ça-
lışmaları, online değerlendirme ve çalıştaylar gibi 
dijital eğitim deneyimleri ile zenginleştirildi.

Rektör Karakaya: “Değişen ve Gelişen Tek-
nolojik Yeniliklere Hızla Uyum Sağlamalı-
yız”
Eğitimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu 
eğitimi önemsediklerini anlatarak tüm akademik 
personelin ve öğrencilerin bu bilgileri edinmeleri 
için dört öğretim elemanının bu eğitime gönüllü 
olarak katılacağını söyledi. Akademisyenlerin ve 
öğrencilerin günden güne değişen ve gelişen tek-
nolojik yeniliklere hızla uyum sağlayabilmesinin 
öneminden bahseden Rektör Karakaya sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Pandeminin etkisiyle tek-
noloji hayatımızda daha fazla yer etmeye başla-
dı. Dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimlere 
hızlı bir şekilde uyum sağlayarak alanlarımızda 
uzmanlaşmak zorundayız. Zaman hepimiz için 
çok kıymetli ve bu zamanı etkin kullanabilmeliyiz. 
Hep söylediğimiz gibi amacımız nitelikli bireyler 
yetiştirmek. Eğitim durağan değildir ve özveri is-
ter.   Eğitime katılarak bu konuda üniversitemiz-
de eğitici eğitimlerine başlayacak olan öğretim 
elemanlarımıza da başarılar diliyorum.”
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Rektör Karakaya Dönüşen Dünyada Liderlik 
Çalıştayına Katıldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Va-
tan Karakaya, Yükseköğretim Kalite 

Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen 
“Dönüşen Dünyada Liderlik Çalıştayı”na 
katıldı. 21 Aralık 2020 tarihinde online 
olarak ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Mu-
zaffer Elmas başkanlığında gerçekleşen 
çalıştayın ilkine bu alanda deneyimli 20 
rektör katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan YÖ-
KAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 
Türk Yükseköğretim Sisteminin hızla de-
ğişen teknoloji, öğrenci beklentileri, sek-
törel ihtiyaçlar ve rekabet anlayışına uyum 
sağlaması bağlamında en önemli aktörlerin 
üniversite rektörleri olduğunu söyleyerek 
Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak güçlü 
bir kalite güvencesi sisteminin en önemli 

yapı taşlarının, liderlik ve kalite güvencesi 
kültürünün içselleştirilmesi olduğunu dile 
getirdi. Üniversite rektörlerinin liderlik 
yaklaşımlarına katkı sunabilmek amacıyla 
“Dönüşen Dünyada Liderlik” temalı bir 
çalıştay gerçekleştirmeyi planlayarak bu 
konuda yetkin kişilerle uzun süren bir ön 
hazırlık süreci geçirdiklerini anlatan Baş-
kan Elmas, çalıştayın ilkine deneyimli 20 
rektör ile başladıklarını ve bu alanda yet-
kin olan üniversite rektörlerinin görüş ve 
değerlendirmelerinin kendileri için çok 
önemli olduğunu ifade etti.

Rektör Karakaya: “2015 Yılında Baş-
lattığımız Kalite Yolculuğumuz Ku-
rum Kültürü Haline Geldi”
Çalıştayda bir konuşmaya yapan Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 

böylesine önemli bir çalıştayın içerisinde 
yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi. 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin 2015 
yılında başlatmış olduğu kalite yolculuğu-
nu artık kurum kültürü haline getirdiğini 
anlatan Rektör Karakaya, kalite süreçle-
rinde önemli mesafeler kat ettiklerini ve 
bu konuda model oluşturduklarını ifade 
etti. Önceliklerinin her zaman insan oldu-
ğunu ve bu konuda yapılabilecek hataların 
ciddi sonuçlar doğuracağının altını çizen 
Prof. Dr. Vatan Karakaya, dünyayı anlayan 
ve takip eden, bireysel sorumluluklarının 
yanı sıra çağın getirdiği sorumlulukları ye-
rine getirmeye çalışan, ülkesinin ve mille-
tinin menfaatini düşünen, emeklerini fay-
daya dönüştürmeyi amaçlayan, okuyan, 
araştıran, sorgulayan ve günün gereklerini 
yerine getirmeye çalışan bireyler yetiştir-
mek için durmadan çalıştıklarını söyledi. 
Rektör Karakaya son olarak “Dönüşen 
Dünyada Liderlik Çalıştayı”na katılmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
çalıştayın sonuçlarının herkese hayırlı ol-
masını diledi.

Dönüşen Dünyada Liderlik Çalıştayı; 
VUCA Dünyasında Liderlik, Temel Kav-
ramlar ve Liderlik, Kurum Kültürü ve De-
ğerler ile Liderlik Davranışları olmak üze-
re dört ana bölümden oluşarak gün boyu 
devam edecek.
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Üniversitemize YÖKAK İzleme Takımı 
Tarafından Saha Ziyareti Yapıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖ-
KAK) tarafından Dış Değerlendirme 

Programı kapsamında üniversitemize İz-
leme Takımı tarafından bir Saha Ziyareti 
yapıldı. 24 Aralık 2020 tarihinde yapılan 
saha ziyaretine Takım Başkanı Prof. Dr. 
İlker Murat Ar, takım üyeleri Prof. Dr. Ba-
rış Tonguç ve Prof. Dr. Aytekin Çökelez 
katıldı. Online gerçekleştirilen saha ziya-
retinde Kurum İç Değerlendirme (KİDR) 
ve Kurum Geri Bildirim Raporu (KGBR) 
dikkate alınarak üniversitemiz tarafından 
yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Rektör Karakaya: “2015 Yılında Baş-
ladığımız Kalite Çalışmalarını 2016 
Yılında Tescil Ettirdik”
Programın açılış konuşmasını yapan Üni-
versitemiz Rektörü ve Kalite Komisyon 
Başkanı Prof. Dr. Vatan Karakaya, konuş-
masının ardından İzleme Takımı ve Senato 
üyelerine, KGBR kapsamında gerçekleşti-
rilen iyileşmeler ve Uzaktan Eğitim süreci 
hakkında bilgilendirme sunumunu yaptı. 
Rektör Karakaya sunumunda, 2019-2020 
döneminde üniversitemizin kalite süreci-
nin gözden geçirme ve iyileştirme çalışma-
ları hakkında bilgiler vererek bu çalışmaları 
belirli başlıklar altında anlattı. 2015 yılında 
kalite çalışmalarına başladıklarını ve 2016 
yılında da süreci tescil ettirdiklerini anla-
tan Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite süreci 
kapsamında üniversitemizde yönetim ağı 
oluşturduklarını kaydetti. Temelde strate-
jik plan ve altı süreç belirleyerek kalite ça-
lışmalarını başlattıklarını söyleyen Rektör 
Karakaya, süreç boyunca üniversitemizin 
her alanına ve birimine nüfuz ederek ka-
lite çalışmalarını uygulamaya koyduklarını 

belirtti. 2017 yılında kalite çalışmalarına 
otomasyon sistemi üzerinden hazırlığa 
başladıklarını dile getiren Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite 
çalışmaları sürecinde önemli adımlar ata-
rak ülkemizdeki diğer üniversitelere mo-
del olduklarını kaydetti.

Rektör Karakaya: “Süreçleri Uzman 
Akademik ve İdari Personelimizle 
Yürütüyoruz”
Bütünleşik Yönetim Sistemi hakkında 
bilgiler veren Prof. Dr. Vatan Karakaya, 
üniversitemizin iş akışları ve süreçlerinin 
sürekli tescil ettirildiğini vurgulayarak sü-
recin kapsamlı ilerlemesi için işinde uzman 
akademik ve idari personelden oluşan bir 
ekip kurduklarını söyledi. Birimlerin süreç 
performanslarının belirli aralıklarla rapor-
landırılarak üst yönetim tarafından gözden 
geçirilmesinin yapıldığını anlatan Prof. Dr. 
Vatan Karakaya, kalite sürecinin sağlıklı bir 
şekilde işlemesi için yetkili birimlerin ve 

personelin çalıştığını vurguladı.

Rektör Karakaya: “Üniversitemiz 
Kalbine Kavuşuyor”
Üniversitemizin fiziki altyapısı hakkın-
da da YÖKAK İzleme Takımına bilgiler 
veren Rektör Karakaya, göreve geldi-
ği günden bu yana üniversitemizin dört 
kat büyüdüğünü ve inşaat halinde olan 
tüm fakülte binalarının tamamlanarak 
öğrencilerimizin derslik ihtiyaçlarının gi-
derildiğini kaydetti. Üniversitemizde tek 
eksik binanın kütüphane binası olduğu-
nu belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya konuşmasına şöyle 
devam etti: “2016 yılında Üniversitemiz 
tarafından organize edilen fahri doktora 
töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızdan 
kütüphanemiz için talepte bulunmuştuk. 
Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Genç-
lik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı tarafından yaptırılması planla-
nan kütüphanemizin temel atma çalışma-
ları başladı.”

Rektör Karakaya: “İlk Seçilen Beş Pi-
lot Üniversite Arasındayız”
Üniversitemizin önemli çalışmalarından 
bir diğeri olan pilot üniversite projeleri 
ile ilgili önemli adımlar attıklarını söyle-
yen Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2016 yılın-
da YÖK tarafından hazırlanan “Bölgesel 
Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşma” programı kapsamında ilk 
seçilen beş pilot üniversite arasında yer 
aldıklarını, “Jeotermal ve Tarım” alanında 
da altı projeyi hayata geçirdiklerini vurgu-
ladı. Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın 
Temini ve Proje Sahalarına İletimi Proje-
si, Termal Seralarda Kümelenme Projesi, 
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Kaba Yem Üretim Projesi, Ceviz Odaklı 
Kalkınma ve Gelişim Projesi, Jeotermal 
Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKA-
REM) Projesi, Geleneksel ve Tamamlayı-
cı Tıp (GETAT) Projesi ile Sporcu Sağlığı 
Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabi-
litasyon Merkezi (SAUTER) projelerinde 
gelinen aşamaları ayrıntılarıyla anlatan 
Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üni-
versitesinin bölgesinde tarım ve sağlık 
alanında öncü bir üniversite yapmak için 
çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Sanayi ve Toplum İş Birliğinde Proje-
ler Hazırlanıyor
Sanayi ve toplum iş birliği alanında da Kır-
şehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bir 
çalışma yürüttüklerini vurgulayan Rektör 
Karakaya, Üniversitemiz Teknoloji Trans-
fer Ofisi tarafından sanayi sektörü ve üni-
versitemizi birleştirecek projeler hazır-
landığını anlattı.

Üniversitemizden Memnuniyet Gün-
den Güne Artıyor
Sunumunda kalite çalışmalarına da ara-
lıksız devam edildiğini söyleyen Prof. Dr. 
Vatan Karakaya, üniversitemizin düzenli 
aralıklarla yaptığı memnuniyet anketle-
rinde üniversitemizden memnuniyetin 
yüzde 15 oranında arttığını kaydetti. Aynı 
zamanda engelli öğrencilerimizin ihtiyaç-
ları kapsamında mekanlarla ilgili yeni çalış-
malar ve iyileştirmeler yapıldığını anlatan 
Rektör Karakaya, “Mekânda Erişilebilirlik 
alanında verilen Turuncu Bayrağa üniver-
sitemizin tüm fakülte ve yüksekokul bina-
ları sahip oldu.” dedi.

Rektör Karakaya: “Önceliğimiz Öğ-
rencilerimiz”
Akreditasyon çalışmaları hakkında da YÖK 
İzleme Takımını bilgilendiren Üniversi-

temiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 
akreditasyon sürecinin üniversitemiz için 
çok önemli olduğunu ama üniversitemizin 
bütçesinin önceliğini öğrencilerimizin ih-
tiyacını karşılamak üzere kullanılmasından 
dolayı akreditasyon süreci için yeterli büt-
çelerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Rektör Karakaya: “Lisansüstü Çalış-
malarımızla İlkleri Gerçekleştiriyo-
ruz”
Üniversitemizin lisansüstü bölümle-
ri hakkında da bilgilendirme yapan Prof. 
Dr. Vatan Karakaya, 2017 yılında 10 olan 
doktora bölümlerinin sayısının 20’ye yük-
seltildiğini söyleyerek konuşmasına şöyle 
devam etti: “Göreve geldiğimiz günden 
bu yana üniversitemizin lisansüstü bö-
lümlerini artırmak için çalışmalar yaptık. 
Bu çalışmalarımızın meyvesini de zamanla 
aldık. Şu andaki yüksek lisans bölüm sayı-
mız 40’ı bulmuş durumda. Ayrıca sadece 
yurtdışındaki öğrencilerimize özel tezsiz 
yüksek lisans programları hazırlıyoruz. Bu 
çalışmamız ile belki de ülkemizde bir ilki 
daha gerçekleştirmiş olacağız.”

Rektör Karakaya: “Çok Sayıda Ya-
bancı Uyruklu Öğrenciyle Temas Ha-
lindeyiz”
Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci 
sayıları ve etkinlikleri hakkında kısa açıkla-
malarda bulunan Rektör Karakaya, göreve 
geldiğinde 8 olan yabancı uyruklu öğrenci 
sayısının şu an 1834 olduğunu ve 45 farklı 
ülkeden öğrencilerinin bulunduğunu be-
lirtti. Üniversitemizin pandemi öncesinde 
çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda 
kongre, seminer, sempozyum, konferans 
gibi etkinliklere ev sahipliği yaptığını dile 
getiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Vatan Karakaya, aynı zamanda hem ön li-
sans hem de lisans bölümü öğrencileri ile 

yılda iki kere bir araya gelerek onlarla isti-
şarede bulunduğunu söyledi. Sunumunun 
sonunda üniversitemizde aidiyet duygu-
sunun gelişmiş olduğunu anlatan Rektör 
Karakaya, gerçekleştirilen çalışmalarda 
emeği olan tüm ekip arkadaşlarına teşek-
kür etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya’nın sunumunun ardından Kali-
te Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hü-
seyin Şimşek “AYDEP ve Eğitimde Kalite 
Güvence Sistemi” başlıklı sunumunu ger-
çekleştirdi. Sürecin işleyişi ve uygulanışını 
anlatan Şimşek, üniversitemizin eğitimde 
kalite güvence sistemini AYDEP ile başlat-
tıklarını belirtti. 

Prof. Dr. Hüseyin Şimşek’in sunumunun 
ardından Kalite Koordinatör Yardımcı-
sı Ekrem Öztürk söz alarak “Bütünleşik 
Yönetim Sistemleri” hakkında sunumunu 
gerçekleştirdi.

Sunumların ardından Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Kalite 
Yönetim Koordinatörlüğü ekibi YÖK İzle-
me Takımının sorularını yanıtladı. 

YÖK İzleme Takımı daha sonra akademik 
birim yöneticileri, idari personel ve öğ-
rencilerle de bir araya gelerek KGBR’de 
yer alan gelişmeye açık yanlar konusunda 
yapılan çalışmalar ve uzaktan eğitim süre-
cindeki uygulamalar hakkında istişareler-
de bulundu. 

Görüşmelerin ardından YÖK İzleme Ta-
kımı ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Vatan Karakaya tekrar bir araya gelerek 
ziyaret sürecini ve izleme raporunda yer 
alacak hususlar hakkında değerlendirme-
lerde bulundu.



HABERKIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi 8

Rektör Karakaya, YÖK Başkanına AYDEP’i Anlattı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya, 28 Aralık 2020 tarihin-

de online olarak gerçekleşen toplantı ile 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
M. A. Yekta Saraç’a Ahi Yeterliğe Dayalı 
Eğitim Projesi (AYDEP) ile ilgili bir sunum 
yaptı. 2015 yılında fikir olarak ortaya çıkan 
AYDEP’in gelişim süreci ve bugün kulla-
nım alanlarına dair açıklamalarda bulunan 
Rektör Karakaya, AYDEP sisteminin işle-
yişi hakkında Başkan Saraç’a bilgi verdi.

Süreç Temelli Bütünleşik Kalite Yönetim 
Sistemini açıklayarak sunumuna başlayan 
Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu sürecin altı 
aşamadan oluştuğunu anlattı. AYDEP’in 
“Yeterlik Alanları” ve “Yeterlik Göster-
geleri” hakkında bilgiler veren Rektör Ka-
rakaya ders öğrenme çıktılarında bilişsel, 
duyuşsal ve davranışsal kazanımlar elde 
etmeyi amaçladıklarını söyledi. AYDEP 
sisteminin kullanımına dair bilgiler de ve-
ren Prof. Dr. Vatan Karakaya, AYDEP 
Arayüz Detayları hakkında açıklamalarda 
bulundu.

Rektör Karakaya: “2015 Yılında Fikir 
Olan AYDEP Bugün Uzaktan Eğitim-
de Model Oldu”
Pandemi döneminde uzaktan eğitimin 
önem kazanması ile birlikte Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesinin bu süreci kontrol al-
tında tutarak öğrencilerin eğitimlerine ara 
vermeden devam etmesini sağladıklarını 
kaydeden Rektör Karakaya sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Fiziksel eğitimin ya-
pılmasının mümkün olmadığı bu dönem-
de öğrenci ile öğretim elemanı arasında 
AYDEP sayesinde önemli bir bağ kurduk. 
Öğrencilerimiz bu dönemde eğitimlerine 
kesintisiz olarak devam etti. Yükseköğ-
retim sistemine kalite getirmek için 2015 

yılında Eğitim Fakültemiz tarafından pilot 
olarak uyguladığımız AYDEP, bugün uzak-
tan eğitim sistemine bir model haline geldi. 
Koronavirüs Salgını nedeniyle üniversite-
mizin tüm birimlerinde kullanılan AYDEP 
ile birlikte üniversitemizin misyonuna yö-
nelik bir amacı gerçekleştirmiş olmaktan 
çok mutluyuz.”

Rektör Karakaya: “AYDEP Öğrenci 
Odaklı Bir Eğitim Modelidir”
AYDEP’in üniversitemiz için çok önemli 
bir proje olduğunu anlatan Rektör Karaka-
ya, sunumunda AYDEP’in işlevleri, ilkeleri 
ve katkılarına yönelik açıklamalarda bu-
lundu. Eğitim süreçlerinin izlenmesinin ve 
kayıt altında bulunmasının önemine deği-
nen Rektör Karakaya, AYDEP ile yeterliğe 
dayalı öğrenme, kazanım odaklı değerlen-
dirme, yeterliğe dayalı program geliştirme 
ve nitelikli eğitim sunma amacında olduk-
larını belirtti. AYDEP’in öğrenci odaklı bir 
eğitim modeli olduğu ifade eden Prof. Dr. 
Vatan Karakaya sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Öğrencilerimizin çok yönlü ge-
lişimini önemsiyoruz ve bunu AYDEP ile 
destekliyoruz. Öğretim materyallerinin 
eksiksiz bir halde öğrencilere etkileşimli 

bir şekilde sunulmasını sağlıyoruz. Örgün 
ve yaygın eğitimde kullanılan ve eğitim sü-
reçlerinin tamamını kayıt altına alarak öğ-
rencilerimizin emeğine sahip çıkıyoruz.”  

Rektör Karakaya: “Eğitim İçin Sınır 
Yoktur”
Rektör Karakaya “Eğitim İçin Sınır Yok-
tur” sloganı ile eğitim-öğretim faaliyetle-
rine devam eden üniversitemizin nitelikli 
bireyler yetiştirmek için çalışmalarına hız 
kesmeden devam ettiğini anlattı. AYDEP 
ile canlı derslerin başarılı bir şekilde yü-
rütülmesinin yanında sınavların da sorun-
suz bir şekilde yapıldığını anlatan Prof. 
Dr. Vatan Karakaya sözlerine şu şekilde 
devam etti: “AYDEP’in hayata geçirilmesi 
ve başarılı bir şekilde uzaktan eğitimlerin 
devam edebilmesi için sistem üzerinde 
sürekli güncellemeler yaptık. Derslerin iş-
lenmesi ve sınavların uygulanmasının yanı 
sıra lisansüstü tez savunmalarımızı da AY-
DEP üzerinden gerçekleştirdik. Eğitime 
de kalite güvencesini getirerek Türkiye 
yükseköğretimine bir yön vermeye çalış-
tık. İnsan ancak bilgi ile değişebilir. Biz de 
bu değişimi sağlamak için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz.”


