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Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. 
Üyesi Halit Ertuğrul’dan 
İmza Günü

Genç Tıbbiyeliler Beyaz Önlüklerini Giydi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya Kalite Öğrenci Elçileri ile Buluştu

6-7’de4-5’te8’de

3’te

KOP Bölgesi Üniversiteler Bir-
liğinin (UNİKOP) 2020 dönem 
başkanlığını başarılı bir şekilde 
tamamlayan Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesi, 2021 Dönem Baş-
kanlığı görevini Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesine dev-
retmişti. 

KAEÜ’de Üç Gün Sürecek ‘’5. Öğrenci 
Toplulukları Buluşma Şenliği’’ Başladı

Rektör Karakaya UNİKOP 
Üyesi Üniversite Rektörleri ile 
NEVÜ’de Bir Araya Geldi

Üniversitemiz Eğitim Fakül-
tesi Dr. Öğr. Üyesi Halit Er-
tuğrul tüm kitaplarının sergi-
lendiği imza günü düzenledi. 

Rektör Karakaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Kutlama Törenlerine Katıldı
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Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi 
Halit Ertuğrul’dan İmza Günü

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. 
Üyesi Halit Ertuğrul tüm kitaplarının 

sergilendiği imza günü düzenledi. 27 Ekim 
2021 tarihinde KAEÜ Eğitim Fakültesinde 
düzenlenen katılımın yoğun olduğu imza 
gününe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Refik Balay, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

İmza gününde 
öğrencilerle so-
hbet eden ve 
kitapları hakkında 
bilgiler veren 
Dr. Öğr. Üyesi 
Halit Ertuğrul, 
kitaplarının moral 
motivasyona yöne-
lik eğitim ve kültür 
kitapları olduğunu 
belirtti. Bugüne 
kadar 74 adet 
kitap yayımlayan 
eğitimci yazar Halit 

Ertuğrul, akademik çalışmalarını yaptıktan 
sonra çeşitli üniversitelerde yöneticilik ve 
öğretim üyeliği yaptı. Milli Eğitim bakanlığı 
Bakan Danışmanı olarak da görev yapan 
Ertuğrul, yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
bilimsel ve kültürel faaliyetlerde bulundu. 
Meslek yaşamı boyunca yazdığı kitaplarla 

geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan yazarın 
kitapları çok sayıda ödül aldı ve çeşitli 
dillere çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
tavsiye edilen kitaplar arasında yer alan 
yazarın birçok eseri baskı rekorları kırdı 
ve iki kez yılın yazarı seçildi. 

Son kitabı Bir Deistin Gözyaşları ‘’Affet 
Beni Allah’ım’’ hakkında konuşan eğitimci 
yazar Ertuğrul, kitabın deizm ve ateizm 
yolunda inancını yitiren bir gencin yürek 
burkan yaşanmış bir hikâyesini anlattığını 
kaydetti. Son olarak İmza gününe göster-
ilen ilgiden dolayı Üniversite yönetimine 
ve öğrencilere teşekkürlerini sunan Dr. 
Öğr. Üyesi Halit Ertuğrul, kitaplarının her 
kesimden gördüğü ilgiden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.
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Rektör Karakaya 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Kutlama
Törenlerine Katıldı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenlerine katıldı. 28 - 

29 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen törenlerin ilki Cacabey 
Meydanında gerçekleşti. Törene Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 
Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye 
Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, il 

protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören 28 Ekim’de İlk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunulması, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından 
il protokolü ve Rektör Karakaya, Kırşehir Orman İşletme 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan fidanları halka dağıttı. Kurtuluş 
Savaşı’nın Cumhuriyetle taçlandırıldığı günün 98. yıldönümünü  
29 Ekim Cuma günü Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın tebrikleri 
kabulü ile devam etti. Mehteran Bölüğü konseri sonrası 
öğrenciler tarafından şiirler okunarak, halk oyunları gösterisi 
gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim, 
şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere 
hediyelerinin verildiği 98. Yıl kutlamaları Tören Geçişi ile sona 
erdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Cumhuri-
yetimizin 98. yıl dönümünü kutluyor olmanın mutluluğunu 
yaşadığını belirterek Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak ül-
kemizin gelişimi için çok önemli çalışmalar yapmaya devam et-
tiklerini söyledi.
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Genç Tıbbiyeliler Beyaz Önlüklerini Giydi

Yenilikçi eğitim anlayışı ve araştırma 
olanakları ile bilimsel araştırma ve 

geliştirme yeterliliğine sahip ve mesleki 
etik değerlerini yaşatarak donanımlı he-
kimler yetiştirmeyi hedef edinen Üniver-
sitemiz Tıp Fakültesinin 2021-2022 Aka-
demik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni 
gerçekleşti. Üniversitemiz 15 Temmuz 
Milli İrade Salonunda 26 Ekim 2021 tari-
hinde gerçekleşen törene Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tıp 
Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel 
ile Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter 
Mehmet Zeki Küçük, İl Sağlık Müdürü Op. 
Dr. Ali Bulut ve Kırşehir Eğitim Araştırma 
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Güneş, 
akademik ve idari personel ile öğrenciler 
ve veliler katıldı.

Törende açılış konuşmasını Üniversit-
emiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mus-
tafa Kasım Karahocagil yaptı. Tıp Fakül-
tesi kuruluşunda katkısı bulunan herkese 
teşekkür ederek sözlerine başlayan 
Dekan Karahocagil, Covid-19 pandemisi 
nedeniyle uğurlama töreni yapamadıkları 
emekliye ayrılan öğretim üyelerini ve 
Tıp Fakültesine maddi-manevi destek 
veren Kırşehirli hayırsever Osman 
Yalçınkaya’yı aralarında görmekten mut-
luluk duyduklarını dile getirdi.

Dekan Karahocagil : ’’Tüm Kuramsal 
Ve Uygulamalı Sınavlarının Tamamını 
Elektronik Ortamda Yapabilecek 
Konuma Geldik’’
Corona virüs sebebiyle hayatını kaybe-
den Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Dr. Murat Tad’ı hayırla yâd eden 
Dekan Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahoca-
gil, pandemiyle mücadele ederken şehit 
olan sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet 
diledi. Karahocagil, pek çok Tıp Fakül-
tesinden daha iyi şartlarda geçirdikleri 
hibrit eğitim döneminden sonra 562 
öğrenci ile eğitime devam ettikleri bilgi-

sini verdi. Genç tıbbiyelilere seslenen 
Dekan Karahocagil, şuan tıp öğrencisi 
olduklarını ama yarının hikmetli hekim-
leri olacaklarına inandığını belirtti. Kara-
hocagil sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
‘’Fakültemiz tıp eğitim müfredatını Ulu-
sal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) 
2020 çerçevesinde güncellemiş ve diji-
tal ortama taşımıştır. Tüm bunlar sayes-
inde geliştirilen yazılım üzerinden takip 
edilebilir ve sürekli bir gelişim sürecini 
gerçekleştirebilir olması yanında tüm 
kuramsal ve uygulamalı sınavlarının 
tamamını elektronik ortamda yapabil-
ecek konuma gelmiştir. Hedeflerimiz 
doğrultusunda öğrencilerimizin mesleki 

yetkinlik ve yeterliliklere ulaşması için 
bütün planlamalarımızı yapıyoruz ve bu-
nun için morfoloji binamızda tüm bunları 
ölçüp değerlendirebileceğimiz mekânlar 
hazırladık. Bu istasyonlarda tamamen si-
müle hastaların ve hastalık senaryolarının 
kullanıldığı bir kamera mikrofon 
eşliğinde öğrenci yeterliliklerinin hocaları 
tarafından gözlenerek değerlendirildiği 
uygulama ve performans sınavlarını yap-
maktan mutluluk duyuyoruz. Bizlerin 
siz öğrencilere tavsiyeleri eğitim hayatı 
boyunca öğrendiğiniz mesleki ahlak ve 
etik değerleri yaşamanız ve yaşatmanız 
sonucunda Ahi Hekimler olmanızdır.’’

Rektör Karakaya : ’’İnsanın 
Canlılığına, Cevherine, Özüne 
Sağlık Sunmak Çok Kıymetli’’
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Kasım Karahocagil’den sonra kürsüye 
gelen Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, 
beyaz önlük giymenin zihnindeki tasav-
vuru insan denen kıymetli bir varlığı 
korumak üzere beyaz bir sayfa açmak 
gibi olduğu değerlendirmesini yaparak 
başladı. ‘’İnsan nedir? Canlılık olmasaydı 
hastalık olur muydu? Canlılık olmasaydı 
hekimlik olur muydu?’’ sorularına 
felsefe üzerinden cevap arayan Rektör 
Karakaya, insanın canlılığına cevherine 
özüne sonradan ilişen şeye hastalık 
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dendiğini hekimliğin ise bu hastalığı 
tedavi etmek üzere insanın inşa ettiği 
bilgi birikimi olduğunu ifade etti. Bugün 
öğrencilerin beyaz önlüklerini giyerek 
bu işe soyunacaklarına vurgu yapan 
Karakaya, insan denen kıymetli varlığa 
sağlık sunmak için hekimlik görevine 
talip olacaklarını kaydetti.

Rektör Karakaya : ’’Tıp Alanında 
Şansa Bırakılmayacak Tek Şey: 
Eğitim’’
İnsanı hem bedeni hem de bedenin 
arkasındaki ruhuyla değerlendirmek 
gerektiğinin altını çizerek sözlerine de-
vam eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, 
aslolanın tarihin ilk çağlarından beri 
olduğu üzere insanın ruhu olduğunu 
ve hekimlerin insana bu zaviyeden 
bakmasının daha önemli olacağını 
söyledi. İnsanın ‘’Ahsen-i Takvim", 
"Eşref-i Mahlûk" bir yüksekliği olduğu 
hatırlatmasında bulunan Rektör Karakaya, 
bu yüceliğe hizmet etmenin ise onurlu 
bir iş olduğu vurgusunda bulundu. Tıp 
öğrencilerinin eğitimini önemsediklerini, 
bilgiyi doğru, güvenli ve kontrol edebilir 
şekilde vermemenin işi şansa bırakmak 
olacağını söyleyen Karakaya, bu alanda 
şansa bırakılmayacak tek şeyin eğitim 
olduğunu söyledi. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakül-
tesinin altıncı dönem öğrencilerinin 
eğitime başlamasının kendilerini 
onurlandırdığını ifade eden Prof. Dr. Vatan 
Karakaya, “Öğrencilerimizin kaliteli ve ni-
telikli bir eğitim sürecinden geçmeleri için 
elimizden geleni yapacağız, eksiklerimiz 
olduğunu biliyoruz, daha konforlu bir 
eğitim-öğretim ortamı için çalışıyoruz ve 
bize emanet ettiğiniz o gençleri gurur-
la yetiştireceğiz.” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı. Törenin ardından KAEÜ 
Tıp Fakültesi kurucu Dekanı Prof. Dr. 

Ayhan Karabulut ve emekliye ayrılan 
öğretim üyelerine plaket takdimi yapıldı. 
Kırşehirli hayırsever Osman Yalçınkaya’ya 
da destekleri için plaket verildi. Rektör 
Karakaya emekleri için Karabulut, emekli 
öğretim üyeleri ve Yalçınkaya'ya teşekkür 
etti.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Tıp 
Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni 
öğrencilerin beyaz önlüklerini giyme-
si ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin 
ardından son buldu.
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Vatan Karakaya Kalite Öğrenci 
Elçileri ile Buluştu

Üniversitemiz Kalite Yönetim 
Koordinatörlüğü ve Genç Kalite 

Topluluğu tarafından “Rektör Prof. Dr. 
Vatan Karakaya Kalite Öğrenci Elçileri ile 
Buluşuyor” isimli bir program düzenlendi. 
25 Ekim 2021 tarihinde Ahi Evran Kongre 
ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade 
Salonunda gerçekleşen programa Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Kara-
kaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet 
Gökbel, Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Prof. 
Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Genel 
Sekreter Mehmet Zeki Küçük, dekanlar, 
müdürler, akademik ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Genç Ka-
lite Topluluğu Başkanı Halil İbrahim 
Okur yaparak topluluk hakkında bilgiler 
verdi. Genç Kalite Topluluğunun amaç, 
vizyon, misyon ve faaliyetlerini anlatan 
Okur, öğrencilerin kalite sürecine dahil 
olmalarının çok önemli olduğunu söyledi. 
Topluluk olarak gerçekleştirdikleri etkin-
likleri dinleyicilerle paylaşan Halil İbrahim 
Okur, bu faaliyetlerle öğrencilerin kalite 
süreceğini içselleştirmelerini istediklerini 
vurguladı. Her birimden Öğrenci Ka-
lite Elçisi seçtiklerini ve kaliteyi yaymayı 
amaçladıklarını kaydeden Okur, kendile-
rine tüm aşamalarda destek olan üniver-
sitemiz yönetimine teşekkür etti.

Genç Kalite Topluluğu Başkanı Halil 
İbrahim Okur’un konuşmasının ardından 
Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem 
Öztürk söz alarak kalite sürecini anlattı. 
Öğrencilerin kalite sürecine katkısını 
dile getiren Öztürk, Kırşehir Ahi Evran 
Üniversitesinin Yükseköğretim Kuru-
lunun (YÖK) Kurumsal Akreditasyon 
Programına (KAP) dahil olduğunu kaydet-
ti. KAP süreci hakkında da bilgiler paylaşan 
Ekrem Öztürk, öğrencilerin üniversitem-
izin kalite sürecinde önemli bir role sahip 
olduğunu vurguladı.

Rektör Karakaya: “Gençlerin Hareke-
ti Toplumun Yenilenme Hareketidir”
Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem 
Öztürk’ün konuşmasının ardından Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya 
söz alarak bir konuşma yaptı. Rektör Kara-
kaya konuşmasında üniversitemizin 2015 
yılında başlattığı kalite sürecinin öğrencilere 
ulaşmasından memnuniyet duyduğunu 
belirterek gençlerin sahiplendiği her işin 
başarıya ulaştığını söyledi. 2015 yılında 
çıktıkları kalite yolculuğunun öğrencilerle 
birlikte yenilenerek ilerleyeceğini kayd-
eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Gençlerin 
hareketi toplumun yenilenme hareketi-
dir.” dedi. Gençliği toplumun temiz kanı 
olarak gören Üniversitemiz Rektörü 

Prof. Dr. Vatan Karakaya, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Gençlik hareketi, tarih 
boyunca hep vardı. Toplumun dinamizmi 
düştüğünde hareketi başlatan her zaman 
gençler olmuştur. 9. yüzyılda Fütüvvet, 
12. yüzyılda Ahilik aslında bir gençlik ve 
toplumun yenilenme hareketidir. İnsan 
bedeninde yenilenme, kanı temizlemey-
le olur, gençlik de bir toplumun temiz 
kanıdır. O kan hareket ettiği zaman orası 
yenilenir, temizlenir. Bu anlamda bu kadar 
genci kalite etkinliği içinde görmek beni 
mutlu etti.”

Rektör Karakaya: “Yeniden Doğmak, 
Umutla Yaşamak Gerekiyor”
Gençlere seslenen ve onlardan beklen-
tisini dile getiren Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Vatan Karakaya, insanın din-
amik bir varlık olmasından dolayı sürekli 
yenilenmesi gerektiğini, aksi takdirde 
durağanlığın insan enerjisini düşürmesine 
neden olacağını söyledi. “Onun için her 
gün yenilenmek, her gün yeniden doğmak, 
umutla yaşamak gerekir.” diyen Prof. Dr. 
Vatan Karakaya, gençlerimizin umutsuz-
luk hastalığına düşmemeleri için mutlaka 
ellerinde bir işi, ileriye dönük de bir umu-
du ve görevi olması gerektiğini kaydetti. 
Öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim elde 
etmek için burada olduklarını vurgulayan 
Rektör Karakaya, kalite çalışmalarıyla bu 
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amaca hizmet ettiklerini ve öğrencileri de 
kalite sürecine dahil ederek birlikte kuru-
mu güçlü kılmayı hedeflediklerini belirtti.

Rektör Karakaya: “Ahilik 21. Yüzyıl 
Kalite Hareketidir”
Kalitenin yapılan işi insan faydasına 
dönüştürmek olduğunu söyleyen Prof. 
Dr. Vatan Karakaya, kalitenin sadece me-
kanik bir tasarım değil, içselleşmiş on-
urlu bir hayatın adı olduğunu dile getirdi. 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin hiçbir 
zaman sadece duvarına asacağı bir kalit-
enin peşinde olmadığını anlatan Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 
konuşmasına şöyle devam etti: “2015’ten 
bu yana yönetim ve tüm personelimiz 
kalite ile ilgili mutlaka bir eğitim aldı. 
Çünkü iyileşmenin kaynağı eğitilmektir. 
Yönetilmek bunu sonucunda çıkan bir or-
ganizasyondur.”

Rektör Karakaya: “İyilerin Yanında 
Olup Kötülerden De Uzaklaşarak 
Toplumu İnşa Etmeliyiz”
Ahiliği 12. yüzyıldaki bir kalite hareketi 
olarak değerlendiren Rektör Karakaya, 
insanın iç dünyasında kendini inşa etme-
sinin önemli olduğuna değinerek insanın 
içindeki öğrenme perdesini açmadıkça 
dünya ile bağ kuramayacağını kaydetti.  
Dünyayı tanımanın yolu iç dünyanın dış 
dünyaya açılmasından geçtiğini belirten 
Prof. Dr. Vatan Karakaya, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bu kapıyı açtıktan son-

ra biz dışarda sadece nesneleri görürüz. 
Sevgiyi, merhameti, güzelliği, kini ve ne-
freti içimizde yaşarız. Demek ki insanın 
fethi, içindeki bu duyguları tasnif etmesi-
yle olur. İyilerin yanında olup kötülerden 
de uzaklaşarak toplumu inşa etmeliyiz. 
Çünkü toplum iyi ile inşa edilir.”

Rektör Karakaya: “KAP Şartlarını 
Yerine Getirerek Beş Yıllık Akredi-
tasyon Değerine Sahip Olduğumuzu 
Göstermemiz Gerekli”
Konuşmasının devamında Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesinin kalite yolculuğunu 
da anlatan Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya, kalite yolculuğuna 
ilk adımı 2015 yılında attıklarını ve 2016 
yılında tüm süreçleri tamamlayarak Türk 
Standardlar Enstitüsü (TSE) tarafından 
Kalite Yönetim Belgesi aldıklarını söyledi. 
Kalite süreçlerinde her alanda kendini 
akredite eden bir üniversite olduklarını be-
lirten Rektör Karakaya, bütün iş süreçleri 
ile birlikte kalite yönetim sistemini özgün 
olarak tasarladıklarını vurguladı. Kalitedeki 
özgün tasarım ile Yükseköğretim Kalite Ku-
rulunda (YÖKAK) üniversitemizin örnek 
gösterildiğini de dile getiren Rektör Kara-
kaya, bu tasarım ile yükseköğretimdeki 
çok sayıda üniversitede kalite çalışmalarını 
anlattıklarını söyledi. Eğitimde Kalite 
Güvencesini 21. yüzyılda Ahilik değeri 
olarak değerlendiren Prof. Dr. Vatan Kara-
kaya, “Çünkü insanı önceleyen, insanın 
sadece ihtiyaçlarını değil hakikatin üzeri-

nden fikir ve iyileştirme önerileri yapan 
bir tasarım olduğu için bundan gurur 
duyuyorum.” dedi. Öğrencileri kendileri 
için değerli ve bu ülkenin istikbali olarak 
gören Rektör Karakaya, üniversitemizin 
kalite çalışmalarındaki başarısı sayesinde 
öğrencilerin eğitim öğretim sürecindeki bir 
eksikliği daha gidermiş olmaktan mutluluk 
duyduğunu sözlerine ekledi. Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi olarak Kurumsal Akre-
ditasyon Programında (KAP) yer aldıklarını 
anlatan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Vatan Karakaya, konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Bizim için sınav yeni başladı. Bir 
yıllık süreçte KAP şartlarını yerine getir-
erek beş yıllık akreditasyon değerine sa-
hip olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. 
Yönetim ile sıkı ilişkiler içinde olmalısınız. 
Bir yıllık sürede tasarladıklarımızı tüm al-
anlarda uygulamaya geçeceğiz. Hepimiz 
büyük bir gayretle çalışarak KAP’tan beş 
yıllık akreditasyon garantisi ile ayrılmak 
istiyoruz. Sizlerin desteği ve katkısı bizim 
için çok kıymetli, katkılarınız için şimdiden 
teşekkürler sevgili gençler.”

Rektör Karakaya konuşmasının sonunda 
öğrencilerin sorunlarını yanıtladı. Pro-
gram Genç Kalite Topluluğu Başkanı Halil 
İbrahim Okur tarafından Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya çiçek 
verilmesinin ardından sona erdi.
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Rektör Karakaya UNİKOP Üyesi Üniversite Rektörleri ile 
NEVÜ’de Bir Araya Geldi

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin 
(UNİKOP) 2020 dönem başkanlığını 

başarılı bir şekilde tamamlayan Kırşehir 
Ahi Evran Üniversitesi, 2021 Dö-
nem Başkanlığı görevini Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesine devretmişti. 
Bu kapsamda 26 Ekim 2021 tarihinde 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kül-
tür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 
toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya, 2021 UNİKOP Dö-
nem Başkanı ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. 
Semih Aktekin, Aksaray Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hasan Uslu, Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, 
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hasan Ali Karasar, T.C. Sanayi ve Teknolo-

ji Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut 
Sami Şahin katıldı.

“Pandemi Sürecinde Kazanılan Tecrü-
beler Işığında Uzaktan Eğitimde Başarı 
Örnekleri ve Yeni Fırsatlar” ana teması 
kapsamında yapılan toplantıda;  “Bölge-
sel kalkınma açısından uzaktan eğitim, 
çevrim içi toplantı ve sempozyumların 
önemi ve etkisi”,  “Dijital dönüşüm süre-
cinin pandemi ile tetiklenmesi öğretme/
öğrenme alışkanlıkları üzerindeki etkisi”, 
“Uzaktan eğitim; üniversite yönetimleri, 
akademisyenler ve öğrenciler açısından 
getirdiği farklılıklar”, “Derslerin verimli-
likleri ve derslerin kazanımları açısından 
durum değerlendirmesi”, “Pandemi 
dönemi ve geçtiğimiz yıllara göre öğrenci 
ortalamalarındaki değişimler” başlıkları 
altındaki konu ve sorular kapsamlı şekilde 
ele alınarak değerlendirmeler yapıldı. 

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği üyesi 
üniversite rektörlerinin ‘KOP Bölgesi 
üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, 
araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet 
gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri 
yapmak başlıkları irdelendi. Üniversite-
sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir 
bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve 
ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma 
çabalarına katkı sağlamak amacına yönelik 
ortak çalışmaların daha da geliştireceğine’ 
yönelik açıklamalarının ardından toplantı 
sona erdi.

Toplantı sonrası Kırşehir Ahi Evran Üniver-
sitesi olarak yapılacak her türlü çalışmaya 
destek vermeye hazır olduklarını söyley-
en Prof. Dr. Vatan Karakaya, UNİKOP’un 
bölge içerisinde enerjimizi, birikimim-
izi birlikte ortaya çıkararak bölgesel 
kalkınmaya destek olmak adına önemli bir 
görev üstlendiği belirtti.

KAEÜ’de Üç Gün Sürecek ''5. Öğrenci Toplulukları Buluşma Şenliği'' Başladı
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ’’Öğrenci Toplulukları 
Buluşma Şenliği’’nin 5.’si 25 Ekim 2021 tarihinde Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 
15 Temmuz Salonu ve Fuaye alanında başladı. Çok sayıda öğrencinin büyük ilgi 
gösterdiği ve üç gün sürecek (25-26-27 Ekim 2021) etkinliğin ilk gününe katılım yoğun 
oldu.

Öğrencilerin eğlenceli dakikalar geçirdiği programda, Gençlik Spor Halk Oyunları 
Gösterisi, Kardeş Ülkeler Topluluğu Uluslararası Müzik Dinletisi ve Halk Oyunları 
Gösterisi, Ali Türk, Neşet Doğan, Haydar-Yasin Ertaş Türk Halk Müziği Dinletisi ile 
çeşitli oyun ve skeç etkinlikleri yapıldı. Ahi Pilavı, tatlı ve ayran ikramının yapıldığı 
programda uçurtma şenliği, bilgi yarışması, ebru sanatı etkinliği, Grup 21 Pop-Rock 
Konseri ve Grup Tam Dörtlü Anadolu Rock Müzik Dinletisi gibi etkinlikler diğer gün-
ler gerçekleşecek.
5. Öğrenci Toplulukları Buluşma Şenliği alanını ziyaret eden Prof. Dr. Vatan Karakaya 
ise öğrencilere müjde vererek yeni yapılan kütüphane çevresinde sosyal alan yerini 

belirlediklerini ve bütçe çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Üniversite yönetiminin her zaman gençliğin yanında olduğunu vurgulayan Rektör Karakaya, 
öğrenci topluluklarının çalışmalarını da her daim destekleyeceklerini belirtti. Şenliği düzenleyen birimlere teşekkürlerini ileten Karakaya, daha sonra 
öğrenci topluluklarını gezerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.


