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REKTÖRDEN
Kıymetli Okuyucularımız,
Yarınlarımızı yetişmiş insan gücüne emanet edebilmek gayilesi
ile 2008 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Yalova
Üniversitemiz’in 10. Yıldönümü’nü yaşadığımız günümüzde, sizleri bültenimiz vasıtası ile selamlamanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Aynı zamanda yine Yalova Üniversitemizi temsilen her bir Yarıyıl’ın bitiminde yayınlamayı planladığımız Bülten çalışmamızın
ilk sayısını, sizler ile buluşturmanın sevinci içerisindeyiz. Güz
Dönemi Bültenimiz, Yalova Üniversitemiz’in 10 yılını özetleyecek
niteliği haiz verileri ve yoğun bir katılımla icra ettiğimiz kutlama
programına ilişkin detayları kapsamaktadır.
Yine bizim için büyük önem arz eden 2018-2019 Akademik Yılı
Açılış Töreni’ne ilişkin haberimizi de Güz Dönemi Bülteni ile okuyucularımızın beğenilerine sunmuş bulunmaktayız. Bilhassa,
Yalova Üniversitesi olarak, üzerine hassasiyetle eğildiğimiz sektörel iş birliklerimiz kapsamında imza edimleri gerçekleştirilen
TUSAŞ ve İŞKUR Protokolleri’ne de yer verdiğimiz bültenimizde,
Yalova ilimizde faaliyet göstermekte olan Basın ve Sanayi Kuruluşları’nın Temsilcileri’nin katılımları ile gerçekleştirdiğimiz toplantılara da geniş yer ayırmış bulunmaktayız.
Ayrıca, Öğrenci Kulüplerimiz’in düzenlediği etkinliklere ayırdığımız sayfalarımız ile birlikte, ilgili aktivitelere dair desteğimizi de bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Ve dahi ulusal ile uluslararası platformlarda elde ettikleri dereceler ile bizleri
gururlandıran Öğrencilerimiz’in başarı hikayeleri de bültenimizde yer edinmiştir. Bu vesileyle, kendilerini tekrar tebrik eder,
başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Güz Yarıyılı süresince gerçekleştirilen ziyaret detayları ile noktaladığımız bültenimizi, siz kıymetli okuyucumuza sunmaktan büyük gurur duymaktayız.
Güz Dönemi Bültenimiz aracılığıyla sizler ile buluşmanın mutluluğunu duyuyor, 2019 yılının milletimize ve tüm insanlığa
barış, huzur, refah ve yeni güzellikler getirmesini diliyorum.
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Yalova Üniversitesi’nin kuruluşunun 10. yıldönümünü kutlama programı, 19 Aralık Çarşamba günü Raif
Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Yalova Valisi Muammer Erol’un
yanı sıra, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova
İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Yalova İl
Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz
başta olmak üzere çok sayıda il protokolü, üniversitenin akademik-idari personeli ve öğrenci katıldı.

bul edildiğini söyleyerek sözlerine başlayan Rektör Cebeci,
“Üniversitemizin geride kalan 10 yılında millet olarak sıkıntılı günlerden geçtik ancak çok şükür ki hepsini atlattık. Artık
önümüze bakma zamanıdır. Bu sebeple geçmişe dair bir şey
söylemeden geleceğimize dair planlarımıza yönelmemiz gerekmektedir” diye konuştu.

Üç Temel Hedef
Geçmişe dair iyi bir okuma yaptıklarını ve bu kapsamda gelecek için üç temel hedef belirlediklerini söyleyen Prof. Dr.

4

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan

Suat Cebeci, “Üç temel hedefimizin ilki, kurumumuzun çalı-

kutlama programı, 10. Yıl Tanıtım Filmi’nin gösterimi ile de-

şanlarının huzurlu bir çalışma ortamına kavuşmasıdır. Ara-

vam etti. Yalova Üniversitesi’nin 10 yıllık serüvenini konu

daki kırgınlıkların giderilip herkesin işinden memnun, ça-

eden tanıtım filminin gösterimi, izleyicilerden büyük alkış

lışma ortamında mutlu, kuruma aidiyet hissettiği ve zevkle

aldı. Daha sonra ise Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat

çalıştığı bir ortamı hazırlamak en büyük hedefimizdir. Nite-

Cebeci açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Yıldönümlerinin

kim göreve başladığım tarihten itibaren de bu konuda olduk-

genellikle kurumların geçmişinin muhasebesini yapmak ve

ça mesafe kaydettik. İkinci temel hedefimiz; Yalova Üniver-

geleceğe dair planlarını açıklamak için bir fırsat olarak ka-

sitesi’ni çevresiyle çok daha ilişkili hale getirmektir.

www.yalova.edu.tr

10 YILDA 7 FAKÜLTE 5 MYO
Başta Yalova halkı olmak üzere kamu kuruluşları, iktisadi

ve öğrencilerimizin gurur duyacağı bir hale getirirsek öğren-

kuruluşlar ve iş dünyası ile işbirliği yapma konusunda eli-

ci ve öğretim kalitemiz de o derece yükselecek” ifadelerini

mizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Bu konuyla ilgili

kullandı.

birkaç örnek verecek olursam; öncelikle Türkiye Havacılık
ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) ile Mühendislik Fakültesi öğ-

Rektör Cebeci’nin açılış konuşmasını takiben Yalova Üni-

rencilerinin uygulamaları ve mezuniyet sonrası istihdamları

versitesi Müzik Kulübü’nün bestelediği “Yalova Üniversitesi

konularında bir protokol yaptık. Yöremizdeki saygın kuruluş-

10. Yıl Marşı”, kulüp öğrencilerinden Seben Ersoy, Eray Kılış,

lardan olan TERSAN Tersanecilik ile Altınova ilçemizde is-

Hilal Cenik, Batuhan Kahya, Alper Turmuş, Taha Sevim ve Bi-

tihdam güvenceli bir meslek yüksekokulu kurma konusunda

lal Fidan tarafından seslendirildi. Daha sonra ise Yalova Üni-

işbirliği yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü

versitesi Edebiyat Kulübü öğrencisi Yasemin Karaca, bir şiir

ve diğer kuruluşlarla işbirliği çalışmalarımız da devam edi-

dinletisi gerçekleştirdi.

yor. Üçüncü hedefimiz ise öğrencilerimizin memnuniyetini
üst düzeye çıkarmaktır. ‘Öğrencimizi, üniversite ile barış-

Kutlama programında son olarak Mürselpaşa Türk Müziği

tırmalıyız’ diyerek yola çıktık ve kampüsümüzü, öğrencile-

Topluluğu sahne aldı. Türk müziği eserlerinden oluşan bir

rimizin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek, içinde huzurla

seçkiyi izleyenlerle paylaşan Mürselpaşa Türk Müziği Top-

dolaşacakları ve kendilerini mutlu hissedecekleri bir yapıya

luluğu’nun konserinden sonra, Yalova Üniversitesi’nin 10.

kavuşturmak için planlar yaptık. İnşallah önümüzdeki öğre-

yıldönümü kutlama programı sona erdi.

tim yılı başına kadar bambaşka bir kampüsü öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Kampüsümüzü ne kadar görkemli
www.yalova.edu.tr
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10.YIL KONSERI
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VERILERLE 10 YIL
7 FAKÜLTE
5 MESLEK YÜKSEKOKULU
1 YÜKSEKOKUL
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15.000'DEN FAZLA ÖĞRENCI
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2018-2019 AKADEMIK YILI AÇILIŞ TÖRENI
GERÇEKLEŞTIRILDI
Yalova Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış
Töreni, 2 Kasım 2018 Cuma günü, Raif Dinçkök Kültür
Merkezi Özgecan Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın yanı sıra, Yalova Vali Vekili İrfan Demiröz,
AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova
Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Vefa
Salman ve Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban başta olmak üzere çok sayıda il protokolü, üniversitenin
akademik-idari personeli ve öğrenci katıldı.

beklentiler her geçen gün artmaktadır. Gelişen bu süreçte
üniversitelerin mihenk taşı olan biz öğrencilere de büyük
görevler düşmektedir. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki
üniversitemiz de bu konuda bizlere her türlü desteği vermek için bütün imkanlarını kullanmakta, hocalarımız da iyi
niyetle her türlü gayreti göstermektedir. Ancak Üniversitemiz’in Türkiye’nin parlayan yıldızı konumuna getirilmesi
için yapılacak daha birçok işin olduğunu biliyoruz. Yalova
ilimizin mahalli yöneticilerinden, bölgenin sosyal ve ekonomik aktörlerinden de üniversitemize sahip çıkmalarını ve
daha fazla destek vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Mürselpaşa Müzik Topluluğu’nun tasavvuf musikisi ve sanat
müziği dinletisiyle başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal

Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alper Balık’ın ardından Yalova

Marşı’nı takiben Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alper Ba-

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından törenin

lık’ın selamlama konuşması ile devam etti.

açılış konuşması yapıldı. Rektör Cebeci konuşmasına, “Üniversitemiz, 5 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 2

10

Yükseköğretim kurumlarının ilk çağlardan itibaren bilimsel

enstitü, 9 araştırma ve uygulama merkezi ve bu birimlerde

bilginin üreticisi olduğunu söyleyen Balık, “İçinde bulundu-

görev yapan toplam 827 personel ile eğitim-öğretim ve araş-

ğumuz bilgi toplumunun lokomotifi olan üniversitelerden

tırma faaliyetlerini sürdüren genç bir kurumdur” sözleriyle

www.yalova.edu.tr

başladı. Yalova Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerindeki 93 programında toplam 14.850 öğrencinin
öğrenim gördüğünü belirten Rektör Cebeci, bu sayının önümüzdeki yıllarda 20.000 rakamına ulaşacağını söyledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 2018 verilerinden de
söz eden Rektör Cebeci, “Bu öğretim yılında Üniversitemiz’in
önlisans ve lisans programlarında doluluk oranı ortalama
%92 olmuştur. Programlarımızın genelinde doluluk çok iyi olmakla birlikte, 5 programımızın düşük kalması, ortalamanın
%92’ye çekilmesine sebep olmuştur. Bir yandan bu programların neden ilgi görmediği üzerinde çalışarak geliştirilmesine ya da tasfiye edilmesine, bir yandan da itibar gören yeni
bölümler açılmasına devam edilecektir” ifadelerini kullandı

4 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 2 Meslek Yüksekokulu
Müjdesi
Yalova Üniversitesi’ne 4 yeni fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu kazandırılacağını müjdeleyen Prof. Dr. Suat
Cebeci, “Yalova’nın sosyoekonomik durumunu ve bölgesel
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak İnsan ve Toplum
Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Tarım Bilimleri ve
Teknolojileri fakültelerinin açılmasına karar verdik. Bunun
yanında Çiftlikköy ve Altınova ilçelerimizde birer Meslek
Yüksekokulu, Armutlu İlçemizde ise yüksekokul açma çalış-

ve huzurlu bir yerleşke ortamında öğrenim görmelerini sağ-

malarımız başladı” açıklamalarını kullandı. Yalova’ya ulus-

lamak üzere birtakım düzenleme çalışmaları başlattık. Bu

lararası bir kongre merkezi de kuracaklarını belirten Rektör

çalışmaların büyük bir kısmını bir yıl dolmadan tamamla-

Cebeci, “Yalova’mız sahip olduğu ulaşım kolaylıkları, doğal

yıp gelecek öğretim yılına yetiştireceğiz” diye konuştu. Öğ-

güzellikleri ve merkezi konumu ile uluslararası etkinliklerin

rencileri iş dünyası ile buluşturma çalışmaları kapsamında

odak noktası olmayı hak etmektedir. Her yıl yurtdışından ge-

işbirliklerine imza attıklarını da belirten Rektör Cebeci, “İlk

lecek binlerce kişiyi konuk edecek olan çok amaçlı bu mer-

etapta Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizin, staj yapma-

kez, hiç şüphe yok ki ilimize ve ülkemize bilimsel, ekonomik

larını ve mezuniyet sonrasında işe girmelerini temin etmek

ve kültürel anlamda çok değerli katkılar sağlayacaktır” dedi.

üzere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile protokol imzaladık. Bunun yanı sıra Türkiye İş Kurumu ile bir işbirliği
gerçekleştirdik. TERSAN Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

‘Sağlık Turizmi’ ve ‘Egzotik Bitkiler’

ve Altınova Belediyesi işbirliği ile istihdam güvenceli Meslek
Yükseköğretim Kurulu’nun yürüttüğü ‘Bölgesel Kalkınma

Yüksekokulu açma çalışmamız son aşamasına geldi. Benzer

Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’

çalışmalarla üniversite-endüstri işbirliğini çok daha ileri bo-

kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini belirten Rektör

yutlara taşımak kararlılığındayız” dedi.

Cebeci, “Bölgenin kalkınması için Yükseköğretim Kurulu’na
sunduğumuz niyet mektubumuz kabul edilmiş olup, nihai
raporumuzu hazırlamak üzere süre verilmiştir. Bu sürede
kapsamlı bir çalışma yürüttük. Elde edilen bütün veriler sonunda ‘Sağlık Turizmi’ ve ‘Egzotik Bitkiler’ alanlarını Üniversitemizin ihtisas alanı olarak belirlemiş olduk” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yol açtığı travmanın izlerinden hızla kurtulmak gerektiğini vurgulayan Rektör Cebeci, “15 Temmuz sonrasında yaşanan gelişmeler Üniversitemiz’in gelişme yönündeki enerjisinin heba olmasına yol
açmıştır. Ancak bu travmadan hızla kurtulmak durumundayız. Personelimizin moral değerlerini yükseltip huzur ve

Merkez Yerleşke’de devam eden iyileştirme çalışmaları hakkında da bilgi veren Rektör Cebeci, “Öğrencilerimizin mutlu

güven içinde verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamaya
gayret ederken olumsuz gelişmelere karşı hassasiyetimizi
de devam ettireceğiz.

www.yalova.edu.tr
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Milletimizin birliğine, bütünlüğüne ve huzuruna kast eden

orman olan, ilçelerinin denize kıyısı bulunan ve her türlü do-

ihanet şebekelerinin Üniversitemizde taraftar bulmasına

ğal güzelliğe sahip ideal bir kentte bulunuyor. 2008 yılında

asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

kurulan Üniversitemiz, çok zor günler geçirdi ancak şu anda
yönetim tamamen yenilendi ve artık her türlü olumsuzluğun

Konuşmasının son bölümünde ise RİMER uygulaması hak-

geçmişte kalacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

kında bilgi veren Rektör Cebeci, “Sorunlarınızı, dilek ve isteklerinizi bize kolaylıkla ulaştırabilmeniz için Rektörlük İleti-

Yalova Üniversitesi’nin coğrafi anlamda büyük bir avantaja

şim Merkezi’ni (RİMER) hayata geçirdik. Artık personelimiz

sahip olduğunu belirten CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel,

CİMER’e ihtiyaç duymadan doğrudan bize ulaşabilecek” dedi.

“Türkiye’de 205 yükseköğretim kurumunda yaklaşık 7 mil-

Yalova Üniversitesi’nin Webometrics’in akademik perfor-

yon 500 bin öğrenimiz var. Yalova Üniversitesi’nde ise 14 bin

mans sıralamasına göre ülkemizdeki 183 üniversite arasında

748 öğrencimiz öğrenimlerini sürdürüyor. 10 yılda bir o kadar

110. sırada olduğunu, 2000 yılından sonra açılan 77 üniversi-

da öğrenci mezun ettik. Üniversitenin yeni olması nedeniyle

te arasında ise 22. sırada bulunduğunu da sözlerine ekleyen

elbette sorunlarının olması doğal ancak bu sorunlar aşıla-

Cebeci, bu sıralamayı daha ileri düzeye çekme kararlığında

cak. İlimiz ve üniversitemiz büyük bir coğrafi avantaja sahip.

olduklarını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Önümüzdeki yıllarda bu avantajı iyi kullanarak daha nitelikli
hale geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Olumsuzluklar Geçmişte Kalacak”
“Kartpostallara Taş Çıkaracak Güzellikte”
Yalova Üniversitesi’nin kuruluş sürecinden söz ederek sözle-

12

rine başlayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Yalova

Yalova Üniversitesi’nin kartpostallara taş çıkaracak güzellik-

Üniversitesi benim için sadece belediye başkanı kimliğimle

te olduğunu belirten AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Ak-

değil, Vefa Salman kimliğimle de son derece önemsediğim

yol, “Yola çıktığımız ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaş-

bir değer. Yalova’nın en önemli kurumlardan biri olan Üni-

kanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hepimizin

versitemiz, büyük şehirlerin üçgeninde yer alan, yüzde 58’i

derdi eğitimli ve kültürlü bir nesil yetiştirmek olmuştur.

www.yalova.edu.tr

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘benin memleketim’ dediği ve

7,5 milyon genç ve dinamik üniversite öğrencisi dünyaya

Kurtuluş Savaşı’nda çok büyük kahramanlıkların yaşandığı

yön vermek için eğitim alıyor. Bu çok önemli bir başarıdır”

Yalova’yı hak ettiği yere getirmek için üzerimize düşen ne

açıklamalarında bulundu.

varsa yapmalıyız. Bugün burada Yalova’nın ecdadımıza layık olacak şekilde üniversitesiyle anılan bir il olması için ant

İlk Ders: Yükseköğretim ve Kalite

içelim ve hem gençlerimiz hem de hocalarımızla fikirlerimizi birleştirerek burayı şaha kaldıralım. Ben bunun için çok

Protokol konuşmalarının ardından tören sunucusu Yahya

heyecanlıyım. Bugün burada güzel bir ateş yakalım. Üniver-

Bakır tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof.

siteler, genç dimağlara ufuklar açan yerlerdir. Bizim de ak-

Dr. Muzaffer Elmas’ın özgeçmişi okundu. Konuşmasına, Ya-

lını kiraya vermeyen öğrenci, akademisyen ve siyasetçilere

lova Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töre-

ihtiyacımız var. Çünkü yarınları, bugünlerden inşa etmek

ni’ne katılmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek

zorundayız” dedi.

başlayan Prof. Dr. Elmas, ‘Yükseköğretim ve Kalite’ başlıklı
açılış dersini gerçekleştirdi. Prof. Dr. Suat Cebeci’nin Yalova

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz’ın tayini çıkması nedeniyle ken-

Üniversitesi’ni ileriye taşıyacağına inandığını belirten Prof.

disi adına törene katıldığını belirten Yalova Vali Vekili İrfan

Dr. Elmas, “Yalova Üniversitesi gelecekte çok daha iyi yerlere

Demiröz yaptığı konuşmasında Yalova Üniversitesi’nin aka-

ulaşacak. Türkiye’de üniversitelerimizin imkanları hiçbir za-

demik kadrosunun gücüne vurgu yaptı. “Çok genç bir kurum

man dünyanın diğer ülkelerinden geride değil. Dünyada ar-

olan Yalova Üniversitesi, fiziki şartlar itibariyle tam olmasa

tık üniversitelere kaynak aktarılmazken ülkemizde önemli

da öğretim üyesi kadrosuyla ve genç öğrencileriyle on nu-

sayıda yatırımlar yapıldı. Ancak artık kalite konusuna daha

maralı bir üniversitedir” diyen Demiröz, “Yeryüzü bir okuldur

fazla önem vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

ve Mevla’nın bize bahşettiği ‘Oku’ emri bir mağarada gelmiştir. Bu nedenle sevgili öğrencilerimizin fiziki şartlara bakma-

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer El-

maları gerekmemektedir. Bugün Türkiye yükseköğretiminde

mas’ın açılış dersinin ardından tören sona erdi..

REKTÖRÜMÜZ YÖK'ÜN AKADEMİK
YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve
senato üyelerimiz, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı
Açılış Töreni’ne katıldı.
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öksüz, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekan V. Cihangir Akın, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alican Dağdeviren, Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Öztaş ve Yalova Meslek Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Fikret Yüksel, Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.
2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının yanı sıra YÖK üyeleri, ilgili Kurum Başkanları, tüm
üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen
ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
www.yalova.edu.tr
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REKTÖR YARDIMCIMIZ PROF. DR. ORHAN TORKUL
GÖREVINE BAŞLADI
ise İngiltere Cranfield Teknoloji Enstitüsü'nden 1993 yılında alan Torkul, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği bölümünde 1993-1998 yılları arasında
Yardımcı Doçent, 1998-2003 yılları arasında Doçent, 2003 yılından itibaren ise Profesör olarak görev yaptı. Torkul ayrıca, 1993-1995 yılları arasında Mühendislik Fakültesi Dekan
Yardımcılığı, 1997-2011 yılları arasında Enformatik Bölüm
Başkanlığı, 2005-2011 yılları arasında Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 2011-2014 tarihleri
arasında Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı ve 2014-2018
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Orhan Torkul, 12 Kasım 2018 tarihinde Yalova Üniversitesi
Rektör Yardımcılığı görevine atandı. Prof. Dr. Orhan Torkul,
lisans derecesini, Sakarya Üniversitesi Sakarya Mühendislik
Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1982 yılında
aldıktan sonra 1982-1984 yılları arasında askerlik görevini
yedek subay olarak yaptı. Yüksek lisans derecesini Yıldız
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'ndan 1987 yılında, doktora derecesini

yılları arasında ise Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. İmalat Planlama ve Kontrol, Yönetim Bilişim
Sistemleri, Uzaktan Eğitim, Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm ve
Endüstri 4.0 alanlarında araştırmalar ve çalışmalar yapan
Torkul, çok sayıda uluslar arası hakemli dergide makale, ulusal ve uluslar arası konferanslarda bildiriler ve kitap bölümlerine de sahiptir. Birçok ulusal ve uluslar arası konferans ve
sempozyum düzenleme komitelerinde yer alan Prof. Dr. Orhan Torkul, davetli konuşmacı olarak çok sayıda konferans,
bilimsel toplantı ve çalıştaya da katıldı.

ÜNIVERSITEMIZ YENI
FAKÜLTELER IÇIN
HAREKETE GEÇTI

ile uygun bulundu.
Üniversite bünyesinde yeni fakültelerin kurulması konusunda Yalova Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararların 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca,

Yalova Üniversitesi’nin uzun süredir gündeminde
olan yeni fakülteler kurulması konusunda ilk adım
atıldı. Yalova Üniversitesi Senatosunun toplantısında
üniversite bünyesinde açılması teklif edilen fakülteler ele alınarak karara bağlandı.
Yalova’nın gelecek vizyonu, bölgenin sosyoekonomik durumu ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak üniversitenin gelişim vizyonuna uygun yeni fakültelerin kurulması için yapılan değerlendirmeler sonucu kurulması uygun
görülen fakülteler belirlendi. Yalova Üniversitesi bünyesinde
“İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi”, “Sağlık Bilimleri Fakültesi”, “Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi” ile “Spor Bilimleri Fakültesi” olmak üzere 4 yeni fakültenin kurulması
Yalova Üniversitesi Senatosunun yaptığı toplantıda oybirliği
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gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulması
ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelecek onayın ardından yeni fakültelerin kurulması süreci fiilen başlayacak.
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci üniversite
bünyesinde kurulması öngörülen fakülteler için yaptıkları
fizibilite çalışmaları neticesinde 4 yeni fakültenin kurulmasına karar verdiklerini ifade ederek bu kararları alırken Yalova’nın ve bölgenin sosyal ve ekonomik durumunu, bölgesel
ihtiyaçları ve üniversitenin gelişim vizyonunu göz önünde
bulundurduklarını söyledi. Rektör Cebeci önümüzdeki süreçte de başta Altınova ve Çiftlikköy ilçelerine yüksekokul kazandırılması konusu olmak üzere üniversiteye yeni fakülteler, yüksekokullar ve bunların bünyesinde bölümler açılması
konusundaki çalışmaların bir plan dâhilinde devam edeceğini sözlerine ekledi.

www.yalova.edu.tr

ÜNIVERSITEMIZIN DOLULUK ORANI
%92 OLDU
Üniversitemiz %92 Doluluk Oranına Ulaştı

İstanbul ve Bursa’da Tanıtım Fuarlarına Katıldık

Üniversitemiz 2018 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

Üniversitemiz tanıtım faaliyetleri kapsamında 4-5-6 Ağustos

verilerine göre %92 doluluk oranına ulaşarak önemli bir ba-

tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde ve 11-

şarıya imza attı. 3052 yeni öğrencinin ailemize katıldığı so-

12 Ağustos tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kültür Mer-

nuçlara göre başta Hukuk, İslami İlimler, İletişim Sanatları ve

kezi’nde tercih fuarlarına katılmıştı. Üniversitemizin çeşitli

Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümler olmak üzere pek çok

departmanlarından tanıtım uzmanlarımızın danışmanlık

bölümümüz yoğun ilgi gördü. Böylelikle üniversitemize tah-

hizmeti verdiği fuarlarda, standlarımız öğrenci adaylarından

sis edilen kontenjanın %92’si doldu.

yoğun ilgi görmüştü.

Lisans’ta %83, Önlisans’ta %94 Doluluk!
Üniversitemizin lisans düzeyinde açtığı kontenjanın %83’ü
öğrencilerimiz tarafından tercih edilirken önlisans düzeyinde açılan kontenjanın ise %94’ü doldu. Toplam kontenjanımızın %8'i ise ek kontenjan döneminde tercih yapacak öğrenci
adaylarını bekliyor.

www.yalova.edu.tr
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İSTIHDAM GÜVENCELI ALTINOVA MESLEK
YÜKSEKOKULU İÇIN İMZALAR ATILDI
Yalova Üniversitesi ile Altınova Belediyesi ve Tersan
Tersanecilik arasında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere istihdam güvenceli meslek yüksekokulu kurulması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Mezunlar İstihdam Edilecek
Üniversite, sanayi ve belediye işbirliği protokolü kapsamında
teorik dersler meslek yüksekokulunun öğretim elemanları
tarafından Altınova Belediyesi’nin tesis ettiği binalarda, uygulama çalışmaları ise Tersan’ın görevlendirdiği elemanlar

Üniversite, sanayi ve belediye işbirliğini hayata geçirmek

tarafından işletme sahasına yürütülecek. Yalova Üniversi-

üzere imzalanan protokol kapsamında, Yalova’nın Altınova

tesi ile Tersan tarafından ortaklaşa belirlenen takvim çerçe-

ilçesinde kurulacak meslek yüksekokulunun eğitim-öğretim

vesinde gerçekleşecek olan işyeri uygulamasını başarılı şe-

faaliyetleri ile uygulama alanlarına dair esaslar düzenlendi.

kilde tamamlayıp mezun olan öğrenciler, Tersan’da çalışma

Tarafları temsilen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat

imkanı bulacak. Ayrıca işyeri uygulamasına katılacak öğ-

Cebeci, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Tersan

rencilerin, iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu arasında im-

için sigorta işlemleri de yapılacak. Bunun yanı sıra Yalova

zalanan protokole göre teorik öğretimleri Yalova Üniversitesi

Üniversitesi, protokol kapsamında Altınova Belediyesi’nin

tarafından yürütülecek olan meslek yüksekokulunda, öğre-

personelinin hizmet içi eğitimine de destek olacak.

tim mekanları belediye tarafından temin edilecek ve uygulama imkanları ise Tersan tarafından sağlanacak.
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necilik arasında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere istihdam güvenceli meslek yükseko-

Meslek yüksekokulunun bölgenin değerini arttıracağını söy-

kulu kurulması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

leyen Dr. Metin Oral, “Altınova’da meslek yüksekokulu açılması yönündeki hassasiyetleri için hocalarımıza teşekkür

Üniversite, sanayi ve belediye işbirliğini hayata geçirmek

ediyoruz. Ciddi bir yol aldık ve gelecek sene eğitime başlaya-

üzere imzalanan protokol kapsamında, Yalova’nın Altınova

cağız. Ayrıca katkılarından dolayı Tersan’a da teşekkür edi-

ilçesinde kurulacak meslek yüksekokulunun eğitim-öğretim

yoruz. Tersan hem istihdam hem de hayırseverlik açısından

faaliyetleri ile uygulama alanlarına dair esaslar düzenlendi.

bölgemize ciddi katkıları olan bir firma. Meslek yüksekoku-

Tarafları temsilen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat

lumuzun iş garantili olması da bölgemizin değerini oldukça

Cebeci, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Tersan

arttıracak” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu arasında imzalanan protokole göre teorik öğretimleri Yalova Üniversitesi

“Donanımlı Elaman İhtiyacımız Karşılanacak”

tarafından yürütülecek olan meslek yüksekokulunda, öğretim mekanları belediye tarafından temin edilecek ve uygula-

Meslek yüksekokulu ile beraber donanımlı eleman ihtiyaçla-

ma imkanları ise Tersan tarafından sağlanacak.

rını karşılayacaklarını belirten Tersan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu ise “Tersan olarak böyle bir işbir-

Mezunlar İstihdam Edilecek

liğinin tarafı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sanayici olarak
aldığımız elemanların pratikte eksiği olduğundan şikayet

Üniversite, sanayi ve belediye işbirliği protokolü kapsamında

ediyorduk. Ancak bu meslek yüksekokulu bizim için önemli

teorik dersler meslek yüksekokulunun öğretim elemanları

bir ihtiyacı karşılayacak. İhracata çalışan bir firmayız, üstün

tarafından Altınova Belediyesi’nin tesis ettiği binalarda, uy-

donanımlı gemiler yapıyoruz. Bu nedenle hem donanımlı

gulama çalışmaları ise Tersan’ın görevlendirdiği elemanlar

hem de yetişmiş elemanlara ihtiyacımız var. Bu proje ile be-

tarafından işletme sahasına yürütülecek. Yalova Üniversi-

raber bu ihtiyacı karşılamış olacağız” diye konuştu.

tesi ile Tersan tarafından ortaklaşa belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleşecek olan işyeri uygulamasını başarılı şekilde tamamlayıp mezun olan öğrenciler, Tersan’da çalışma
imkanı bulacak. Ayrıca işyeri uygulamasına katılacak öğrencilerin, iş kazası ve meslek hastalıklarından korunması
için sigorta işlemleri de yapılacak. Bunun yanı sıra Yalova

PROF. DR. ATILLA TAŞDELEN
ALTINOVA MYO MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVINE ATANDI
Yalova Üniversitesi, Altınova Belediyesi ve Tersan Tersane-

Üniversitesi, protokol kapsamında Altınova Belediyesi’nin
personelinin hizmet içi eğitimine de destek olacak.

Örnek Bir Uygulama
İmza töreninde yaptığı açıklamada kurulacak meslek yüksekokulunu tüm kurumlara örnek olacağını belirten Yalova
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “Yalova Üniversitesi, Altınova Belediyesi ve Tersan Tersanecilik olarak bir
meslek yüksekokulu kurmak için işbirliği yaptık. Belediyemiz, okulun yerini temin etti, Üniversite olarak biz programın eğitim ve öğretimi ile ilgili çalışmaları başlattık. Tersan
ise öğrencilerimize uygulama imkanı verecek ve imkanları
ölçüsünde istihdam sağlayacak. Bu meslek yüksekokulu ile
beraber iş başında yetişmiş nitelikli elemanları sanayiye kazandıracağız. Bu örnek bir uygulamadır ve el ele verdiğimiz

cilik arasında imzalanan protokol kapsamındaki Altınova

takdirde güzel işler başaracağımızın açık bir göstergesidir”

Meslek Yüksekokulu (MYO) kuruldu. Öğrencilerine istihdam

ifadelerini kullandı.

güvencesi sunan Altınova MYO Müdürlüğü’ne ise Yalova
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Atilla Taşdelen atandı.

Bölgemizin Değerini Arttıracak
www.yalova.edu.tr
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REKTÖRLÜK ILETIŞIM MERKEZI (RİMER)
FAALIYETE BAŞLADI
RİMER Nedir?

mesi altında alınacak. Talep oluşturacak kişiler, sisteme UBS
ya da Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden giriş yapabilecekleri

Yalova Üniversitesi, her an, her yerde ve herkes için ulaşıla-

gibi, giriş yapmadan isimlerini, bölümlerini/birimlerini ve

bilir olma prensibinden yola çıkarak Rektörlük İletişim Mer-

iletişim adreslerini de yazabilecekler. Doğrudan Rektörlüğe

kezi (RİMER) uygulamasını hayata geçirdi. İletişim kanalları-

iletilecek olan mesajlarla ilgili üniversite yönetimimiz talebi

nı sürekli açık tutmak ve kurum içi etkileşimi güçlendirmek

oluşturanlarla iletişim kuracak.

için kullanıma açılan RİMER aracılığıyla öğrenciler ve akademik-idari personel başta olmak üzere tüm vatandaşlar,
dilek, öneri ve şikayetlerini 24 saat boyunca kolaylıkla Yalo-

Kimlik Bilgilerinin Paylaşımı ve Hukuki Durum Nasıl
Olacak?

va Üniversitesi’ne iletebilecek. RİMER uygulamasını kurum
kültürünün bir parçası haline getirmeyi amaçlayan Yalova

RİMER uygulamasına başvuru yapan kişilerle ilgili bilgilerin

Üniversitesi, uygulama aracılığıyla dilek, öneri ve şikayetleri

gizliliği esas alınacak ve üçüncü bir kişiyle paylaşılmaya-

alarak kısa bir süre değerlendirecek ve talebi oluşturan kulla-

cak. Ancak Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, iletilen talebin

nıcı ile iletişime geçerek çözüm önerileri sunacak.

gerçekleştirilmesi ile ilgili adımlarda oluşabilecek bilgi paylaşım hakkını elinde bulundurmaktadır. Bunun yanında Rİ-

RİMER Başvuruları Nasıl Yapılacak?

MER uygulaması aracılığıyla yapılan başvurularda küfür, hakaret ve argo kullanımı durumunda talebi oluşturan kişiler

RİMER uygulamasına yapılacak olan başvurular, rimer.yalo-

hakkında yasal işlem başlatılacak.

va.edu.tr üzerinden “Dilek Öneri veya Şikayet Oluştur” sek-
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www.yalova.edu.tr

GÖNÜLLÜ ELÇILER YALOVA ÜNIVERSITESI’NE
KONUK OLDU
TRT Haber’de ekrana gelen “Gönüllü Elçiler” programı,
Yalova Üniversitesi’nin uluslararası öğrencileriyle bir
araya geldi. Eğitim almak için Türkiye’yi seçen ve zamanla ‘gönüllü elçi’ye dönüşen uluslararası öğrenciler, Yalova’yı evleri gibi gördüklerini söyledi.
40 farklı ülkeden 146 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü Yalova Üniversitesi, kapılarını TRT Haber’de yayınlanan
Gönüllü Elçiler programına açtı. Türk dilini ve kültürünü,
ülkemizde yaşayan uluslararası üniversite öğrencilerinin
gözünden ekrana taşıyan Gönüllü Elçiler programı, yükseköğrenim görmek için dünyanın dört bir tarafından gelerek
Yalova’yı tercih eden öğrencilerle buluştu. Yalova Üniversitesi yerleşkesinin yanı sıra şehrin doğal güzelliklerine de yer
verilen programda, uluslararası öğrenciler Yalova’yı evleri
gibi gördüklerini söyledi.
www.yalova.edu.tr
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Rektör Cebeci de Eşlik Etti

ğumuzu belirten Prof. Dr. Suat Cebeci, “Biz konuksever bir
toplumuz. Ülkemize sığınan bütün mazlum ve mağdur mil-

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Tolga Özlü’nün üstlendiği

letlerin insanlarına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra

Gönüllü Elçiler programı kapsamında, Yalova Üniversitesi

da hep kucak açacağız. Dünya çapında hizmetler veren res-

Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci de uluslararası öğrencilerle bir

mi kurumlarımız aracılığıyla tüm mazlumlara el uzatıyoruz.

araya geldi. Öğrencilerle, masa tenisi oynayan Rektör Cebeci,

Üniversitemizde konuk ettiğimiz uluslararası öğrencilerimi-

merkezi bir şehirde sakin bir öğrencilik hayatı geçirmek is-

zin tüm problemlerinin çözümü için de gerekli hassasiyeti

teyen öğrencilerin genellikle ilk tercihlerinin Yalova olduğu-

gösteriyoruz” diye konuştu.

nu söyledi. Yalova’nın nadir güzellikteki bir şehir olduğunu
belirten Cebeci, “Türkiye’de yükseköğrenim öğrencisi olmak

Gönüllü Elçiler programı, ilerleyen günlerde TRT Haber ek-

isteyenlerin, en çok tercih ettikleri şehirlerden birinin Yalo-

ranlarında yayınlanacak.

va olması bizleri oldukça memnun ediyor. Yalova, deniziyle,
coğrafyasıyla, şifalı sularıyla, iklimiyle, insanıyla, dünyanın
nadir bulunan şehirlerinden biridir. Burada mutlu olmayan
dünyanın başka hiçbir yerinde mutlu olamaz. Bu nedenle kampüsümüzü daha da geliştirerek, deniz manzaramızı
avantaja çevirmek ve öğrencilerimiz için çok daha yaşanılır
bir hale getirmek istiyoruz. Kampüsümüz, bir cazibe merkezi
haline gelecek ve göz kamaştıracak. Bunu başaracağımıza
inancımız tam” diye konuştu.
Ülke olarak bize sığınan mazlum ve mağdurlara umut oldu-
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MANEVI DANIŞMA VE REHBERLIK
BÜROSU AÇILDI
Yalova Üniversitesi öğrencilerinin manevi danışmanlık hizmeti alabilmeleri amacıyla ‘Manevi Danışma ve
Rehberlik Bürosu’ kuruldu.

miz, dini konularda kafalarına takılan soruların yanıtlarını
bulabilecekler. Yine aynı şekilde isteyen öğrencilerimiz, Kuran-ı Kerim okumayı öğrenebilecek. Bu vesileyle Manevi Danışma ve Rehberlik Bürosu’nun açılışına öncülük eden başta

Yalova Müftülüğü’nün katkılarıyla Yalova Üniversitesi Mer-

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Suat Cebeci olmak üzere, emeği

kez Yerleşkesi’nde hizmete başlayan Manevi Danışma ve

geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Rehberlik Bürosu’nun açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti. Yalova Müftüsü Turgut Açari, Yalova Üniversitesi Genel

Yalova Müftüsü Turgut Açari’den sonra söz alan Yalova Üni-

Sekreteri Sayim Oral ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Yalova Yurt

versitesi Genel Sekreteri Sayim Oral ise “Yurdumuzun dört

Müdürü Derya Şengel Kartal başta olmak üzere çok sayıda

bir yanından gelen evlatlarımızın maddi ihtiyaçları olduğu

önemli ismin katıldığı tören sırasında, Yalova Kredi ve Yurt-

gibi, manevi ihtiyaçları da oluyor. Bu manevi ihtiyaçları en

lar Kurumu’nda kalan öğrencilerin yapmış olduğu eserlerden

iyi karşılayabilecek kurumun da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın

oluşan serginin açılışı da gerçekleşti.

Yalova’daki temsilciliği olan Yalova il müftülüğümüz olduğu
için Sayın rektörümüz Prof. Dr. Suat Cebeci hocamızın reh-

İki görevlinin hizmet vereceği Manevi Danışma ve Rehberlik

berliğinde ve talimatları doğrultusunda Manevi Danışma ve

Bürosu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren Yalova Müftü-

Rehberlik Bürosu’nu hazırladık. Amacımız, gönülleri boş ve

sü Turgut Açari, “Biz Müftülük olarak, gençlerimizin eğitim

mahzun olan tüm evlatlarımızın, gelip burada hem rehber

aldığı Üniversitemizde, dini konular hakkında danışmanlık

hem de lider olan hocalarımızın bilgi dağarcığından istifade

hizmeti verebilmeyi istedik ve Üniversitemizde çok hızlı bir

edebilmelerini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

şekilde mekan tahsis ederek bu istediğimizi yerine getirdi.
Manevi Danışma ve Rehberlik Bürosu’na gelen öğrencileri-

Açılış konuşmalarının ardından sergiyi gezen heyet, eserleri
olan öğrencileri tebrik etti.

www.yalova.edu.tr
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ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞTAYI
DÜZENLENDI
Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından

çok çalışmamız ve uluslararası bağlantıları iyi kullanmamız

17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında ''Uluslararasılaşma Ça-

gerektiğini söyledi. Uluslararası arenada hem kimliğimizle

lıştayı'' düzenlendi. İhlas Armutlu Tatil Köyü’nde gerçekleş-

hem çalışmalarımızla hem de işbirliklerimizle güçlü bir şe-

tirilen çalıştaya Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat

kilde var olabilmenin 3 temel dinamiği olduğunu ifade eden

Cebeci ve rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Öksüz, Prof.

Cebeci, bu dinamiklerden birincisinin bilgiye ulaşma, ikinci-

Dr. Derya Güroy ve Prof. Dr. Orhan Torkul’un yanı sıra fakülte

sinin bilgiyi üretme ve üçüncüsünün bilgiyi işleme olduğunu

dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bölüm baş-

vurgulayarak AR-GE çalışmaları ve uygulamalı proje çalış-

kanları katılım sağladı.

malarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Çalıştayın açılışında konuşan Prof. Dr. Suat Cebeci, yükse-

Erasmus+ Programları Hakkında Detaylı Bilgi Verildi

köğretimin taşıdığı potansiyel sebebiyle son yıllarda önemli
bir uluslararası rekabet alanı haline geldiğini vurgularken

Ulusal Ajans'tan gelen uzman Ahmet Fatih Işık, Yalova Üni-

uluslararasılaşma konusunda belirlenen stratejilerin hayata

versitesi yetkililerini Erasmus+ programları hakkında bilgi-

geçirilmesi gerektiğini belirtti. Akademik ve bilimsel alan-

lendirdi. Gerçekleştirdiği sunumda bireylerin öğrenme ha-

lardaki bilgi birikiminin paylaşımı yoluyla kurumsal kali-

reketliliği ve uygulamaların değişimi için işbirliğine ilişkin

tenin ve kapasitenin yükseleceğini belirten Rektör Cebeci,

yürütülen programlar hakkında detaylı bilgi veren Işık, aktif

uluslararası projeler üretilmesinin, yayınlar yapılmasının

olarak yürütülen Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hare-

destekleneceğini ve bu çalışmaların üniversitemizin ulus-

ketliliği projesine ilişkin bilinmesi gerekenleri de paylaştı.

lararası ölçekte tanınırlığına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Yalova Üniversitesi’nin diğer üniversiteler arasında projenin

Milli kimliğimizden ödün vermeden bilim ve teknolojinin ta-

uygulanması açısından başarılı olduğunu belirten Işık, ulus-

kip edilmesi ile bölgede güçlü bir Türkiye'nin varlık göstere-

lararasılaşma sürecine ilişkin tavsiyelerde de bulundu.

bileceğini ifade eden Rektör Cebeci, bu hedefe ulaşmak için

22

www.yalova.edu.tr

Yalova Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Cahit Ensari

Dış İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuzhan Köse’nin gerçek-

ise gerçekleştirmiş olduğu sunumda kaynakları en verimli

leştirdiği son oturumda ise Erasmus ofisinin sorunları masa-

şekilde kullanarak, müşterileri tatmin edecek ürün ve hiz-

ya yatırıldı. Köse ayrıca Erasmus ofisinin kurumsallaşması

meti en ekonomik şekilde üretmeyi; ayrıca ürün, hizmet ve

ve Uluslararasılaşmanın sağlanması için hayata geçirilmesi

yaşam kalitesini sürekli ve sistemli olarak iyileştirmeyi he-

gereken stratejiler hakkında da bilgi verdi.

defleyen, tüm çalışanların katkıda bulunduğu yönetim tarzı
olan Toplam Kalite Yönetimi hakkında katılımcıları bilgilen-

Programın kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Suat

dirdi. Prof. Dr. Ensari ayrıca Kalite Yönetim Sistemi’nin yapı-

Cebeci, çalıştayın çok verimli geçtiğini, gerçekleştirilen su-

landırılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli

numların farkındalık oluşturduğunu ve Yalova Üniversite-

sorumluluklar ve prosedürler hakkında bilgi verdi.

si'ni bölgede güçlü bir konuma taşıyacak her türlü projenin
destekleneceğini belirtti. Yükseköğretimde uluslararasılaş-

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yalova Koordinatörü Murat

manın ülke açısından büyük önem taşıdığını belirten Rektör

Özkan tarafından gerçekleştirilen son sunumda ise marka

Cebeci, uluslararasılaşma ile ülkelerin doğrudan veya dolaylı

faaliyetleri, ajans destekleri ve proje teklif çağrıları hakkında

olarak akademik, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel açılar-

detaylı bilgi verilirken başarılı olmuş proje örnekleri katılım-

dan zenginleşeceğini ve güçleneceğini ifade etti.

cılarla paylaşıldı.

Farkındalık Oluşturan Sunumlar
Çalıştayın, Pazar günü gerçekleştirilen oturumlarında ise ilk
sunum Bilimsel Programlar Uzmanı Okan Saldoğan tarafından gerçekleştirildi. Okan Saldoğan, Avrupa Birliği Araştırma
ve İnovasyon Çerçeve Programları, Ufuk 2020 programının
yapısı ve Proje Örnekleri hususunda bilgilendirme yaparken
Türkiye'nin performansını da değerlendirdi.

www.yalova.edu.tr
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İDARI PERSONELE YÖNELIK
ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞTAYI
GERÇEKLEŞTI
Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 22-23 Aralık tarihleri arasında idari birimlere
yönelik “Uluslararasılaşma Çalıştayı” düzenlendi. İhlas Armutlu Tatil Köyü’nde gerçekleştirilen çalıştaya
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve
rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Öksüz, Prof. Dr.
Derya Güroy, Prof. Dr. Orhan Torkul ve Genel Sekreter
Sayim Oral’ın yanı sıra daire başkanları, şube müdürleri, akademik birimler ve diğer ilgili personeller katıldı.

ları hakkında da bilgi verdi. Kamu kaynaklarının maksimum
faydayı sağlayacak şekilde kullanılması gerektiğini de ifade
eden Rektör Cebeci, israf etmemenin önemine değindi.
Rektör Cebeci’nin konuşmasını tamamlamasının ardından
Yalova Üniversitesi Genel Sekreteri Sayim Oral ise “Kurumsal İşleyiş ve Çalışma İlkeleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Dış ilişkiler koordinatörlüğünün işleyişi hakkında bilgi veren Dış İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuzhan Köse,
kurumun uluslararası platformda tanınırlığının arttırılması
ve uluslararasılaşmanın sağlanması için yapılması gereken-

Yalova Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonunu ve bek-

leri sıraladı. Yükseköğretim kurumları arasında Erasmus+

lentileri katılımcılarla paylaşarak sözlerine başlayan Prof.

programının uygulanışına ilişkin Yalova Üniversitesi’nin

Dr. Suat Cebeci programın açılışını, “Uluslararasılaşmanın

konumundan söz eden Öğr. Gör. Köse, Dış İlişkiler Koordi-

Önemi” başlıklı konuşmasıyla yaptı. Yalova Üniversitesi’nin

natörlüğü bünyesinde yürütülen değişim programlarına da

mevcut ulusal ve uluslararası işbirliklerine vurgu yapan Rek-

değindi. Son olarak yeni dönemde hibe miktarlarının arttı-

tör Prof. Dr. Cebeci, bölüm bazında yapılan kurumlararası an-

rılacağı söyleyen Oğuzhan Köse, tahsis edilen hibeden etkin

laşmalar ve yıllar itibariyle gerçekleştirilen hareketlilik sayı-

bir şekilde yararlanabilmek için organizasyon yapısındaki
eksiklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.
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Köse’nin ardından Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Süre-

Yükseköğretim kurumlarında kaliteye yönelik çalışmaların

ci hakkında bilgi veren Erasmus Personeli Nejla Türkdoğan

dört aşamada yapıldığını belirten Prof. Dr. Ensari, “Bunlar-

da Erasmus+ eğitim alma hareketliliği başvuru süreci ve de-

dan ilki; Kalite Yönetim Sistemi’nin yapılandırılması ve uy-

ğerlendirme ölçütlerine vurgu yaptı. Erasmus+ eğitim alma

gulanması, ikincisi; yıllık Kurum İçi Değerlendirme Raporu

hareketliliğinin gerçekleştirileceği yükseköğretim kurumu-

çalışmalarının gerçekleştirilmesi, üçüncüsü; Kurumsal Dış

nun/işletmenin bulunması ve kabul alınması gerektiğini

Değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkların yapılması ve

söyleyen Türkdoğan, değerlendirme sonuçlarının ilanı, hibe

son olarak dördüncüsü de akreditasyon çalışmaları için ge-

miktarları ve hareketlilik esnasında ofise sunulması gereken

rekli desteğin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

evraklar hakkında bilgi vererek sözlerini noktaladı.
Prof. Dr. Cahit Ensari’den sonra ise Yalova Üniversitesi Rekİlk günün son konuşmasını ise Yalova Üniversitesi Rektör

tör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Güroy “Üniversitelerde Kalite

Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Torkul gerçekleştirdi. Bilimsel

Kültürünün Geliştirilmesi” başlıklı konuşmasını gerçekleş-

Araştırma Projeleri ile Stratejik Ortaklıklar konularına de-

tirdi. Kurumsal Yönetim Sistemi’nin aşamaları hakkında

ğinen Prof. Dr. Torkul, çalışmaları devam etmekte olan yeni

bilgi veren Prof. Dr. Güroy bu aşamaları, ‘Plan’, ‘Eylem’, ‘Yap’

web sayfası ile ilgili de bilgi verdi. Günümüzde en önemli ta-

ve ‘Kontrol’ şeklinde sıraladı. Rektörlük İletişim Merkezi (Rİ-

nıtım aracının üniversitelerin web sayfaları olduğunu ifade

MER) uygulamasına da vurgu yapan Prof. Dr. Güroy, bu uygu-

eden Prof. Dr. Torkul, “Kalitemizi yükseltecek olan en önemli

lama ile beraber şeffaflık ve saydamlık sağlamayı hedefle-

araçlardan biri web sayfalarıdır. Çünkü öğrenciler de araştır-

diklerini belirtti.

macılar da, bizimle ilgili ilk bilgileri bu sayfalar aracılığıyla
almaktadır” diye konuştu.

Çalıştayın son konuşmasını gerçekleştiren Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öksüz ise personel

Kalite Çalışmasının Dört Aşaması

politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mustafa Öksüz ayrıca genel anlamda Personel Daire Başkanlığı,

Çalıştayın ikinci günü Yalova Üniversitesi Kalite Koordina-

Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Baş-

törü Prof. Dr. Cahit Ensari’nin “Üniversitelerde Kalite Yöne-

kanlığı’nın çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

tim Sistemi ve ISO 9001” başlıklı konuşmasıyla başladı. Prof.
Dr. Ensari konuşmasında, Kalite Yönetim Sistemi’nin yapı-

Konuşmaların tamamlanmasının ardından katılımcıların da

landırılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli

görüşlerini paylaştığı değerlendirme oturumu yapılarak ça-

sorumluluklar ve prosedürlerle ilgili açıklamalara yer verdi.

lıştay tamamlandı.
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YALOVA ÜNIVERSITESI İLE TUSAŞ ARASINDA
İŞBIRLIĞI PROTOKOLÜ İMZALANDI
Yalova Üniversitesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
A.Ş. (TUSAŞ) arasında Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin eğitimi ve istihdamına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Prof. Dr. Suat Cebeci, üniversitenin iş hayatı ile bütünleşmesine yönelik çalışmalara önem verdiklerini vurguladı. Bölgesel kalkınmada öncü rol üslenen bir üniversite olmak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Cebeci, bunun için üniversitenin
imkan ve kabiliyetlerini geliştirmeye, öğrenci ve öğretim ele-

“Stajyer Mühendis Programı” kapsamında gerçekleştirilen

manlarının çalışma motivasyonlarını üst düzeye çıkarmaya

protokolün imza töreni, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

çalıştıklarını söyledi.

Suat Cebeci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü
Prof. Dr. Temel Kotil ve Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat’ın katılımıyla gerçekleşti. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılın-

“Yalova Üniversitesi’ni Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz”

dan itibaren geçerli olacak işbirliği protokol kapsamında Mühendislik Fakültesi öğrencileri, masrafları TUSAŞ tarafından

Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinde yer alan Yalova’nın ula-

karşılanarak ve bir miktar da harçlık verilerek haftada bir

şım imkanlarının geniş olduğunu ve coğrafi anlamda büyük

gün Ankara’daki TAİ tesislerinde staj yapacaklar. Böylelikle

bir potansiyeli barındırdığını belirten Prof. Dr. Suat Cebeci, bu

İHA, SİHA, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK ve diğer helikopter mo-

durumun Yalova Üniversitesi için heyecan verici olduğunu

dellerinin üretildiği tesislerde uygulama yaparak kendilerini

söyledi. Yalova’daki saygın yönetici kadrosunun da katkı-

geliştirme imkanına kavuşan öğrenciler, mezun olduktan

larıyla bu heyecanı geliştirerek kuvvetli bir enerjiye dönüş-

sonra da bu tesislerde mühendis olarak işe başlama fırsatına

türmek istediklerini ifade eden Rektör Cebeci, yerel basının

sahip olacaklar.

ildeki sosyal ve kurumsal gelişmeler konusundaki duyarlılığının da kendilerini teşvik ettiğinin altını çizdi. Son olarak

“İşbirliği Çalışmaları Devam Edecek”

bölgedeki bütün aktörlerle sıkı bir işbirliği ve dayanışma
içinde olduklarını belirten Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Üni-

Yalova Üniversitesi’nin bütün birimlerinin ilgili sektör kuru-

versitesi’ni öğrenci ve öğretim elemanları için cazibe merke-

luşları ile işbirliği yapmaya devam edeceğini belirten Rektör

zi ve bölgesel kalkınmanın dinamik gücü haline getireceklerini söyledi.
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YALOVA ÜNIVERSITESI İLE İŞKUR ARASINDA
İŞBIRLIĞI PROTOKOLÜ İMZALANDI
Yalova Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR)
Yalova il müdürlüğü arasında öğrencilerin mesleki
deneyimlerinin arttırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

verecek. Öğrenciler, İrtibat Noktası’nda görev yapacak iş ve
meslek danışmalarından istihdam seçenekleri hakkında bilgi alabilecek. Ayrıca öğrenciler, İşbaşı Eğitim Programı ve Girişimcilik Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden
de yararlanabilecek.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen protokolün
imza töreni Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci,

Bu uygulama ile beraber öğrencilerin teorik bilgilerinin ge-

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Öksüz ve Prof. Dr. Derya

liştirilmesi ve mesleki deneyimlerinin arttırılması amaçla-

Güroy ile İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede’nin katılımıyla ger-

nıyor.

çekleşti. Öğrencilerin mesleki yaşamlarına iyi bir başlangıç
yapabilmeleri amacıyla düzenlenen protokolün kapsamında
öğrencilere özgeçmiş hazırlama, iş arama becerileri ve işverenle mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler verilecek.
Protokol kapsamında iş yaşamına adım atmak isteyen öğrencilerin bilgileri, İŞKUR tarafından kayıt altına alınacak ve
bu öğrenciler uygun programlara yönlendirilecek. Ayrıca İŞKUR yetkilileri, işverenlerden gelen talepleri de mevzuat çerçevesinde öğrencilerle eşleştirecek ve böylelikle öğrenciler
meslek sahibi olacak.

İŞKUR İrtibat Noktası Kurulacak
Yalova Üniversitesi ile İŞKUR arasında imzalanan protokole
göre üniversite bünyesinde İŞKUR İrtibat Noktası da hizmet

www.yalova.edu.tr
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YALOVA ÜNIVERSITESI SEKTÖR
TEMSILCILERIYLE BULUŞTU
Yalova Üniversitesi, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamında, Yalova’da faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin katılımıyla bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Cebeci, “Bilim ve iş dünyasının enerjilerini birleştirerek çalışması, gelişme ve kalkınmanın temelini oluşturmaktadır.
Bu açıdan üniversite ile endüstriyel girişimin bir araya gelmesi ülke yararına değer üretmenin önünü açmaktadır. Biz
Yalova Üniversitesi olarak, oldukça genç olmamızın yanı sıra

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kalkınma Bakanlığı’nın iş-

hem yöresel hem de coğrafi anlamda büyük bir potansiyele

birliğiyle hayata geçirilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon

sahibiz. Ülkemizin kalbi olan bir coğrafyadaki üniversitemi-

Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamındaki ça-

zin, daha iyi imkanlara sahip olması gerekiyor. Bu kapsamda

lışma toplantısı, Yalova Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ger-

üniversitemizin cazibesi ve kabul edilebilirliğini yükseltmek

çekleşti. Program kapsamında ihtisaslaşacağı alanları, “sağ-

için ciddi bir çalışma başlattık ve kısa sürede ciddi mesafeler

lık turizmi”, “bahçe ve süs bitkileri”, “gemi inşaatı” ve “kimya

kaydettik” diye konuştu.

sanayii” olarak beyan eden Yalova Üniversitesi, bu alanlarda
faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Üni-

“Sahaya İnen Bir Üniversite…”

versite ve sanayi işbirliği konusunda önemli bir adım olan
toplantıya, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Üniversitesi

Yalova Üniversitesi olarak sahaya inen ve ülkenin geleceği-

Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar

ne yön veren bir üniversite olmayı hedeflediklerini belirten

Demirel’in yanı sıra ilçe belediye başkanları, il müdürleri, Ya-

Prof. Dr. Cebeci, “Sektör temsilcilerimizle hangi alanlarda iş-

lova Üniversitesi akademisyenleri, kamu kuruluşlarının ve iş

birliği yapabileceğimizi ve sektörlerin de üniversiteye hem

dünyasının önemli isimleri de katıldı.

staj hem de istihdam anlamında nasıl katkı sağlayabileceği konularında fikir alışverişi yapmak istiyoruz. Bu konula-

“Ciddi Mesafeler Kaydettik”

rı belirlerken masa başında fikir yürütmek yerine bölgesel
kalkınmanın dinamizmi olan sektör temsilcilerimizin gö-

Açılış konuşmasında üniversite ve sanayi işbirliğinin öne-

rüşlerini almayı önemsiyoruz. Çünkü sahaya inen, ülkenin

mine vurgu yapan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat

geleceğine yön veren ve katkı sağlayan bir üniversite olmak
istiyoruz” dedi.
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“Görüşlerinizi Önemsiyoruz”

Yalova Üniversitesi’nin de kendi yöresine katkıda bulunan
bir rol üstlenmesi gerekiyor. İlimizde tek üniversitemiz var

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhti-

ve bu açıdan üniversitemize sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

saslaşması Programı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Suat
Cebeci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafın-

“50 Bin İlave İstihdam”

dan 5 pilot üniversitenin program kapsamına alınmasından
sonra YÖK de 37 üniversite belirleyerek bir çağrıda bulun-

Yalova’nın coğrafi açıdan en küçük il olmasına rağmen ta-

du. Bu 37 üniversiteden aralarında Yalova Üniversitesi’nin

rım, sanayi ve turizm anlamında ülke ekonomisine katkı

de bulunduğu 32 üniversite çağrıya olumlu cevap vererek

sağladığını belirten Vali Tuğba Yılmaz, Organize Sanayi Böl-

ihtisaslaşmayı planladıkları alanları beyan etti. Biz Yalova

geleri’nin (OSB) faaliyete geçmesiyle 50 bin yeni istihdamın

Üniversitesi olarak bölgemizin gelişen sektörlerini dikkate

önünün açılacağını söyledi. Tarımdan sağlık turizmine, sa-

alarak 4 alanda ihtisaslaşacağımızı söyledik. Buna ilişkin ra-

nayiden süs bitkilerine kadar geniş bir yelpazede üretim ya-

porumuzu ve bu toplantıdan çıkacak sonuçları, 8 Haziran’da

pıldığını belirten Vali Yılmaz, “Yalova, coğrafi açıdan en kü-

YÖK’e teslim edeceğiz. Bu raporları oluştururken sizlerin de

çük vilayet ve ilimizin yüzde 60’ı orman, yüzde 27’si ise tarım

görüşlerinizi önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

arazisinden oluşuyor. Bu açıdan sınırlı alanda sağladığımız
katma değer büyük anlam ifade ediyor. Yalova’nın potansi-

“Üniversitemize Sahip Çıkmalıyız”

yeli, ciddi yatırımların yapılmasıyla birlikte her geçen gün
daha ileri bir noktaya gelecek. Özellikle OSB’lerin de faaliyete

Yalova Üniversitesi’nin, Yalova açısından büyük önem taşı-

geçmesiyle beraber ilave 50 bin istihdam sağlanacak. Önü-

dığını belirten Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, üniversiteye sa-

müzdeki aylarda bir OSB faaliyete geçecek. Diğer bir OSB, 2

hip çıkılması gerektiğini söyledi. Birebir ilişkileri geliştirerek

yıl içinde üretim yapacak. Yerli otomobilin hayata geçirilme-

üniversite ve sanayiyi buluşturmak gerektiğini belirten Vali

siyle birlikte ona yan sanayi sağlayacak bir OSB daha olacak.

Yılmaz, “Türkiye’nin üretim anlamında kalbi olan üç metro-

Tarım, turizm, eğitim ve sanayi sektörlerine doğru yatırımlar

polün ortasında bulunan ilimiz, tarım, turizm, sanayi ve eği-

yapıldığı takdirde Yalova, beklenin ötesinde bir gelişme gös-

tim altyapısıyla bu üç ilin, gücüne güç katacak bir potansi-

terecek” dedi.

yele sahiptir. Genç bir üniversite olan Yalova Üniversitesi de

Katılımcılar Görüşlerini Paylaştı
Açılış konuşmalarının ardından Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ümit Ünver, Yalova’daki sektörlerin
mevcut durumu, Yalova Üniversitesi’nin mevcut imkânları
ve üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerine ilişkin bir sunum
gerçekleştirdi. Sunumun ardından ise Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci moderatörlüğünde tartışma
bölümüne geçilerek sektör temsilcilerinin görüşlerine yer
verildi. Sektör temsilcilerinin, üniversite mezunu ve yabancı
dil bilen personel arayışına vurgu yapılan toplantıda, fiziki
mekan ihtiyacı da öne çıktı.
Sektör temsilcilerinin görüşlerinin ardından bir değerlendirme yapan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, “Yalova Üniversitesi’nin fiziki altyapısını ve yurt ihtiyaçlarını tamamlayarak
geçen zamanın telafisini yapmış olacağız. Yeni fakültelerin açılması konusunda sektör temsilcilerimizin fikirleribir taraftan kendisini toparlamaya çalışırken diğer taraftan

ni önemsiyoruz. Yeni bir alan tahsisinin ardından Kredi ve

YÖK’ün tasarrufu çerçevesinde geleceğine yönelik bir ka-

Yurtlar Kurumu yurdu yapmayı planlıyoruz. Bu konuda da

rar vermeye gayret ediyor. Eğitim camiasının da talep etti-

çabalarımızı sürdürüyoruz. Yalova’daki iş kollarımızın pek

ği üzere öğrenci sayısını birden arttırmaktan ziyade doğru

çoğu ihracat yapan sektörler olduğu için yabancı dil bilen

bölümleri açarak nitelikli bir şekilde ilerlemeliyiz. Bu açıdan

personel araması da çok doğal” dedi.

www.yalova.edu.tr
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TÜRKIYE’NIN İLK VERI BILIMI KONFERANSI
YALOVA’DA BAŞLADI

30

Yalova Üniversitesi tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları
Konferansı, 6 ülkeden 120 akademisyenin katılımıyla başladı. 4-7 Ekim tarihleri arasında devam edecek
konferansta, veri bilimi farklı yaklaşım alanlarının
katkılarıyla ele alınacak.

miçi paylaşımını mümkün kılan bir veri merkezi platformu

Türkiye’de ilk kez gerçekleşen Uluslararası Veri Bilimi ve Uy-

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yalova Üniversitesi

gulamaları Konferansı (ICONDATA), Yalova Üniversitesi’nin

Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, moral değerlerle birleştirilen

katkılarıyla Yalova’da başladı. 4-7 Ekim tarihleri arasında dü-

verilerle çalışmanın, günümüzün en önemli meselelerinden

zenlenen konferansta, veri setleri üzerinden gerçekleştirilen

biri olduğunu söyledi. İnsan merkezli teknolojik ve dijital ve-

bilimsel çalışmalar, 6 ülkeden 120 akademisyenin katılımıyla

rilerin birlikte değerlendirilmesini gerektiğini belirten Prof.

sunuldu. Rizom Resort Otel’in ev sahipliğindeki konferansın

Dr. Cebeci, “Günümüzde, verilere dayanan kararlarla, plan-

açılış töreni ise Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat

larla, formüllerle çalışmadıkça başarıya ulaşma şansımızın

Cebeci, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner,

olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle data bilimi ile ça-

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Yalova Üniversitesi

lışma hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Dijital verilerin

Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve Konferans

hayatımızı kuşatmasıyla beraber insan rolünün yerini, sa-

Başkanı Doç. Dr. Murat Gök ve çok sayıda akademisyenin

yısal otomasyonlar alıyor. Ancak her ne olursa olsun insan

katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’de ilk defa verilerin çevri-

başat unsurdur” ifadelerini kullandı.

oluşturulan konferansta, katılımcılar verilerini bu platformda paylaşarak, platformdaki tüm verileri görme, indirme ve
üzerinde çalışma yapma hakkına sahip olacak.

“İnsan başat unsurdur”
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“İnsan psikolojisine yükleniliyor”

“Mesleklerin yüzde 80’ini yok olacak”

Ülke olarak içinden geçtiğimiz süreçte uydurma verilere in-

Türkiye’de ilk defa veri bilimi alanındaki bir konferansı,

san psikolojisi ve sosyal hafızanın hedef alındığını söyleyen

Yalova’da ve Yalova Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleş-

Prof. Dr. Suat Cebeci, “Ortada herhangi bir felaket olmaması-

tirmenin heyecanı içerisinde olduklarını belirten Yalova

na rağmen uydurma verilerle, ekonomik anlamda insan psi-

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyesi

kolojisine yüklenildiğini görüyoruz. Buna rağmen sözgelimi

ve Konferans Başkanı Doç. Dr. Murat Gök, konferansta, bil-

dolarla alakası olmayan ürünlerde bile yüzde yüzün üzerin-

gi, elektronik, ulaştırma, temel bilimler, işletme, uluslara-

de fiyat artışı yaşanıyor. Bu nedenlerden dolayı bizler, verileri

rası ilişkiler, hukuk ve daha pek çok alandan bildirinin yer

kendi moral değerlerimizi güçlendirmeye sevk etmeliyiz. Sa-

aldığını belirtti. Bilgiyi işleyecek yeteneklerin gelişmesi ge-

dece teknolojik verilere odaklanarak insan psikolojisini, sos-

rektiğini de belirten Doç. Dr. Gök; “Bilgi çağında meydana

yal psikolojiyi ve moral değerleri ihmal edersek sonuç ters

gelen teknolojik gelişmeler, hayatımızı dönüştürmekte ve

etki yapan bir silaha dönüşebilir. Çünkü günümüzdeki mü-

şekillendirmektedir. Özellikle yakın gelecekte, dijital otonom

cadele, teknolojiyi değil insanı ve toplumu elde etme müca-

sistemlerin yaşantımızın her alanında olması bekleniyor.

delesidir. Dünya toplumları arasında saygın ve güçlü olmak

Ayrıca araştırmalar, dijital otonom çağının önümüzdeki 30

istiyorsanız, önce dirençli ve bu saldırılara karşı koyabilme

yılda var olan mesleklerin yüzde 80’ini yok edeceğini ve yeni

kabiliyetinde olmalısınız” diye konuştu.

meslekler ortaya çıkaracağını söylüyor. Dijital otonom çağının enerjisi bilgidir ve bu da sanayileşmenin dördünce evresi

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman adına katılımcıları se-

olarak yapay zeka çalışmalarının saç ayağını oluşturmakta-

lamlayan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güler

dır. Fakat bilgi kadar yeteneklerin de geliştirilmesi gerekir.

ise böyle bir konferansı düzenlediği için Yalova Üniversite-

Bu açıdan akademik camiaya büyük görevler düşmektedir”

si’ne teşekkür ederek belediyenin bilgi işlem departmanında

ifadelerini kullandı.

görev yapan personelleri konferansa dahil edeceğini belirtti.
www.yalova.edu.tr
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YALOVA ÜNIVERSITESI MARKA
TOPLANTISINA EV SAHIPLIĞI YAPTI
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından
Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde düzenlenen yerel toplantıların Yalova durağı, Yalova Üniversitesi’nin
ev sahipliğinde gerçekleşti.

pek çok konuyu kapsamaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz toplantımızın, yerelde karşılaşılan sorunlara çözüm
önerileri geliştirebildiğimiz, çalışanın da işverenin de mutlu
olduğu bir üretim sürecine geçilmesine vesile olmasını istiyoruz. Bu kapsamda buradan güzel fikirlerin ve çözüm öneri-

Sanayi ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren paydaşların

lerinin çıkmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

görüşlerinin alınması amacıyla düzenlenen toplantı, Yalova Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Yalova Üniversitesi Rek-

Toplantının sonucunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na su-

törü Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan

nacaklarını belirten MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa

Torkul ve MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu’nun

Çöpoğlu ise “Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde düzenle-

katılımıyla gerçekleşti. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel

diğimiz toplantının dördüncüsünü Yalova Üniversitesi’nde

yönetimler, ilgili sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası tem-

gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Katılımcıla-

silcilerinin de hazır bulunduğu toplantının açılış konuşma-

rın seçtiği konu başlıklarına baktığımızda, tüm toplantılar-

sını yapan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci,

da benzer konuların öne çıktığını görüyoruz. Biz de toplantı

“Ülkemizin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediğimiz bu

neticesinde çıkacak fikirleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na

toplantıda, güzel fikirlerin ve düşüncelerin üretileceğine ina-

sunacağız” ifadelerini kullandı.

nıyorum. Yalova Üniversitesi olarak MARKA ile birçok konuda işbirliği içerisindeyiz ve bu koordinasyonu da devam et-

Açılış konuşmalarını takiben MARKA Uzmanı Muhammet

tirmek istiyoruz. Bizim tüm gayemiz ülkemize faydalı olmak

Bayrak, “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sa-

ve değer üretmektir” diye konuştu.

nayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra ise katılımcıların, anket

Sanayideki Verimliği Arttırmayı Hedefliyoruz

yoluyla belirlediği konu başlıklarından oluşan panel oturumlarına geçildi. Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
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Sanayideki verimliği arttırmayı hedeflediklerini belirten

Orhan Torkul’un moderatörlüğünde gerçekleşen panel otu-

Yalova Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, “Devletimiz tarafın-

rumlarında; Finansmana Erişim, Ekonomik Belirsizlik, Ulu-

dan açıklanan Yeni Ekonomi Programı, gelir dağılımından

sal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma, Devlet Destek-

enflasyona, tasarruf tedbirlerinden adaletli paylaşıma kadar

leri ve Kurumsal Yapılanma konu başlıkları masaya yatırıldı.
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YALOVA MYO MARKA’DAN HIBE KAZANDI
“Yalova Meslek Yüksekokulu 3D Yazıcı Temelli Tasarım ve İmalat Atölye Projesi”, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından hibe almaya hak kazanarak 2018 yılında Yalova’nın program kapsamındaki
en yüksek bütçe alan projesi oldu.

cek ve kalifiye eleman yetiştirecek olan projeden katma değeri yüksek sonuçlar alınması hedefleniyor. Ayrıca yerel ve
ulusal düzeydeki hem mevcut hem de gelecekte açılması
planlanan organize sanayi bölgelerinin yüksek miktardaki
kalifiye personel ihtiyacı da “Yalova Meslek Yüksekokulu 3D
Yazıcı Temelli Tasarım ve İmalat Atölye Projesi” ile karşılan-

Yalova Meslek Yüksekokulu ile Sanat ve Tasarım Fakülte-

mış olacak.

si öğretim görevlileri tarafından hazırlanan “Yalova Meslek
Yüksekokulu 3D Yazıcı Temelli Tasarım ve İmalat Atölye
Projesi”, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) “2018
yılı İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi
Mali Destek Programı” kapsamında hibe almaya hak kazandı. Toplamda 741.123 Türk Lirası bütçesi olan proje kapsamında, Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesine “3 Boyutlu Yazıcı
ve Tarayıcı Atölyesi” kurulacak. Bu atölyede, gerek 3 boyutlu
tasarım gerekse de 3 boyutlu ürünlerin tersine imalatı konularında yıllık yaklaşık 120 öğrenci eğitilerek imalat sanayinin
ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji alanlarına kalifiye personel
yetiştirilecek.

Kalifiye Personel İhtiyacı Bu Proje ile Karşılanacak
Yalova Meslek Yüksekokulu koordinatörlüğünde ve Yalova
Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığındaki proje, Yalova ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarının
iştirakçiliğiyle yürütülecek. Yerel ortaklık geliştirilerek ilin
imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu ileri teknolojiyi üretewww.yalova.edu.tr
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ÖĞRENCILERIMIZ ARAPÇA MÜNAZARA
ŞAMPIYONASI’NDA AVRUPA İKINCISI OLDU
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrenci
ekibi, Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara
Şampiyonası’nda çeşitli ülkelerden katılan 22 ekip
arasında büyük bir başarı göstererek ikinci oldu.

yalnız bırakmayarak motive etti. Yalova Üniversitesi adına
güzel bir başarıya imza attıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi
Coşkun, öğrencilerin ilk kez böyle bir yarışmaya katılmalarına rağmen iyi bir sonuç elde ettiklerini söyledi. Ayrıca finalde karşılaştıkları Almanya takımının öğrencilerinin Arap

Katar Münazara Merkezi tarafından Avusturya'nın başken-

asıllı olduğunu vurgulayan Coşkun, “Bizim öğrencilerimiz

ti Viyana'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Arapça

arasında anadili Arapça olan veya Arap kökenli bir öğrenci

Münazara Şampiyonası’nda finale kalan Yalova Üniversitesi

bulunmuyordu, buna rağmen başa baş bir mücadele yürüt-

İslami İlimler Fakültesi ekibinde Halid Ekmen, Mansur Peker,

tük ve çok şükür ülkemizi layığıyla temsil ettik” diye konuş-

Sena Osmanoğlu ve Merve Nur Gündüz isimli öğrenciler yer

tu. Mart ayında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek olan

aldı.

Uluslararası Arapça Münazara Yarışması’na da katılacaklarını belirten Coşkun, buradaki hedeflerinin ise birincilik oldu-

Aralarında Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya

ğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

ve Polonya’nın bulunduğu 18 ülkeden 22 üniversitenin katıldığı şampiyonada, Türkiye'yi temsil eden Yalova Üniversite-

Rektör Cebeci De Tebrik Etti

si öğrencileri, iki gün süren münazara yarışması sonucunda
finale kaldı. Final etabında Almanya’dan katılan öğrencilerle

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, münazara

yarışan Yalova Üniversitesi öğrencileri, yarışmayı ikinci ola-

sonucunda ikincilik ödülü kazanan İslami İlimler Fakültesi

rak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

öğrencilerini tebrik etti. Rektör Cebeci yaptığı açıklamada,
“Öğrencilerimiz, Viyana’da düzenlenen Avrupa Üniversite-

Hedef Birincilik

ler Arası Arapça Münazara Şampiyonası’nda ikinci olarak
gümüş madalya kazanmaları bizleri oldukça gururlandırdı.
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Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üye-

Kendilerini ve onları yetiştiren hocaları yürekten kutluyor,

si Abdülkadir Coşkun da öğrencileri şampiyona boyunca

başarılarının devamını diliyorum” dedi.

www.yalova.edu.tr

YALOVA ÜNIVERSITESI BASINLA BULUŞTU
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, düzenlediği basınla tanışma ve bilgilendirme toplantısında Yalova’da görev yapan gazetecilerle bir araya
gelerek sorularını yanıtladı. Gelecek hedefleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cebeci, “4 yılın sonunda üniversiteyi tanınamayacak kadar güzel hale getirmeyi
amaçlıyoruz” dedi.

Üniversiteye İlişkin Bilgiler Paylaşıldı
Yalova Üniversitesi’nin yönetim yapısı, birimleri, ihtiyaçları
ve öğrenci sayılarıyla ilgili bir sunum yapan Cebeci, üniversitenin kurumsal organizasyonuna yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu’nun, “Bölgesel Gelişme Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında düzenleme
yapılacağını söyledi. Üniversitenin bilgi öğretme ve bilgi

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova’da

üretme gibi iki temel görevi olduğunu belirten Prof. Dr. Ce-

faaliyet gösteren gazetecileri düzenlediği basınla tanışma ve

beci, “Bilgi öğretmeyi öğrencilere yönelik, bilgi üretmeyi ise

bilgilendirme toplantısında ağırladı. Çok sayıda basın men-

topluma yönelik olarak gerçekleştireceğiz” dedi. Vekaletle

subunun katıldığı toplantının açılış konuşmasında Filis-

yürütülen yöneticiliklerle ilgili de açıklama yapan Prof. Dr.

tin’de meydana gelen katliamı kınayarak söze başlayan Prof.

Cebeci, “Eksikliklerimizin birçok sebebi var. Ülkemiz ciddi bir

Dr. Suat Cebeci, daha sonra ise geçmiş çalışmalarıyla ilgili

badireden geçti, bu travmanın artçı sarsıntıları olabilir ancak

olarak basın mensuplarına bilgi verdi. Yalova Üniversitesi’ni

böyle bir dönemin sonucu olarak bugüne geldik ve artık o dö-

‘son durak’ olarak nitelendiren Suat Cebeci, kalıcı olmayı

nem bitti. Şimdi üniversitemizi ayağa kaldırmanın zamanı-

hedeflediğini belirterek işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

dır” ifadelerini kullandı.

Yalova Üniversitesi’ni iyi bir düzeye çıkarmak istediğini söyleyen Prof. Dr. Suat Cebeci, “Burada herkesin potansiyelini,

Üniversite Cazibe Merkezi Haline Gelecek

bu ülkenin menfaatleri doğrultusunda geliştirecek bir yapı
oluşturacağız. Çünkü Yalova’da iyi bir iz bırakmak istiyorum”

Yalova Üniversitesi merkez kampüsünün mevcut haliyle

ifadelerini kullandı.

öğrencileri cezbetmekten uzak olduğunu söyleyen Prof. Dr.
Suat Cebeci, “Kısa vadede öğrencilerimizi her yönden des-

www.yalova.edu.tr
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tekleyecek tedbirlerle almayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar

Fetö Yargılamalarıyla İlgili Açıklama

yoğun bir çalışma yapmayı planlıyorum. Üniversiteye kısa
vadede cazibe kazandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

FETÖ ile ilgili olarak yargı süreci devam eden ve sona eren
idari ve akademik personele ilişkin soruları da yanıtlayan

Üniversite - Sektör İşbirliği Sağlanacak

Prof. Dr. Cebeci, “Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden
ihanet odaklarına karşı son derece uyanık olmamız gerektiği

Bu ay içerisinde sektör temsilcileriyle bir toplantı yapacak-

gibi durumdan vazife çıkararak bulanık suda balık avlamak

larını belirten Prof. Dr. Cebeci, “Bu toplantıda, üniversite-sa-

amacıyla suçsuz insanların mağdur edilmesine çalışanlara

nayi işbirliğini nasıl geliştirebileceğimizi tartışacağız ve bu-

karşı da son derece dikkatli olmalıyız. Bu konuda üniversite-

radan çıkan fikirler önümüzde yeni ufuklar açacak. Örneğin

miz ameliyat geçirmiş bir hastaya benzemektedir. Üniversite

klasik fakültelerden ziyade ekonomik üretimi esas alan bir

personelimizden FETÖ ile mücadele gösteren bazı kişilerin,

ziraat fakültesine ihtiyaç duyuyoruz. Ya da sağlık turizmi ve

yine bizzat FETÖ’cüler tarafından FETÖ üyesi olmak iftira-

tersanecilik alanlarında faaliyet göstermeyi amaçlıyoruz.

sıyla şikayet edildiğini gördük. Bu nedenle kimseye haksız-

Üniversiteyi yöresel sanayilerle ve işletmelerle birleştirmek

lık yapmamaya özen göstermeliyiz. Personelimiz arasında

zorundayız. Biz de bu doğrultuda bölgenin istediği bölümleri

ciddi bir tedirginlik ve güvensizlik mevcut. Bir barışa ve

açacağız” dedi.

samimiyet ortamı oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu noktada
personelimize sahip çıkacağız. Bu üniversitede işini doğru

Şeffaf Yönetim Anlayışı

yapan herkes kimliği ve düşüncesi ne olursa olsun benden
sonuna kadar destek görecek. Ancak işini doğru yapmayan

Basınla işbirliği içerisinde olmanın önemine de değinen

ise benim düşüncemden ve dünya görüşümden olsa bile des-

Suat Cebeci, üniversite ve basın arasındaki ilişkilerde kar-

tek göremeyecek. Barış, hoşgörü, dayanışma ve kaynaşma

şılıklı olarak iyi niyetin ve desteğin esirgenmemesi gerekti-

kültürü oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

ğini söyledi. Basına çok iş düştüğünü de hatırlatan Cebeci,
“Şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Söylediklerim,

Toplantının son bölümünde ise Prof. Dr. Suat Cebeci, Çınar-

uygulayacaklarımdır. Yeni bir başlangıç yapacağız. Eskiye

cık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, 11. Ulusal Klavye

bir sünger çekeceğiz ve eskiyle hesaplaşmaya girmeyeceğiz.

Yarışması’nda 26 üniversiteyi geride bırakarak ‘Bireysel’ ve

Her dönemde yapılan işleri, o dönemin şartlarıyla değerlen-

‘Grup’ alanının her ikisinde de birinci olduğunu duyurdu. Öte

dirmek gerekiyor. Önümüze bakarak mevcut imkanlarımızla

yandan Armutlu Meslek Yüksekokulu’nda üretilen ve prote-

neler yapabileceğimize odaklanacağız” dedi.

in değeri yüksekliğiyle bilinen yosunlu kurabiyeler de basın
mensuplarına dağıtıldı.
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2. ULAŞIM GÜNLERI SEKTÖR TEMSILCILERINI
BULUŞTURDU
Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Kulübü
tarafından düzenlenen 2. Ulaşım Günleri Çalıştayı,
sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

zin yaptığı bölümümüz, ülkemizin önemli bir ihtiyacı olan
ulaştırma eğitimini lisans düzeyine taşımıştır. Bölümümüz
ilk öğrenci alımını 6 yıl önce gerçekleştirdi ve geçtiğimiz yıl
da ilk mezunlarını vererek ilk ulaştırma mühendislerini ül-

Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği bölümünün

kemize kazandırdı” diye konuştu.

himayelerinde Ulaştırma Mühendisliği Kulübü tarafından
düzenlenen 2. Ulaşım Günleri Çalıştayı, 14 Kasım 2018 Çar-

Ulaştırma Mühendisliği Kulüp Başkanı Ersel Altınışık’ın ko-

şamba günü, Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda gerçek-

nuşmasının ardından Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başka-

leştirildi. Çalıştaya 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili ve

nı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan selamlama konuşmasını gerçek-

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musta-

leştirdi. Bozdoğan konuşmasında, “Günümüzde teknolojinin

fa Ilıcalı’nın yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova

çok hızlı ilerlemesi, birçok sektörü mühendislik dalı olarak

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Belediye

karşımıza çıkarmaktadır. Bugün birçok ülkenin gündemin-

Başkan Vekili Hamit Kutlu başta olmak üzere çok sayıda il

de olan Endüstri 4.0 sayesinde, 15 sene sonra çok farklı bir

protokolü, üniversitenin akademik-idari personeli ve öğrenci

dünya ile karşı karşıya kalacağız. Yalova Üniversitesi olarak

katıldı.

bu gelişmeyi öngörerek Ulaştırma Mühendisliği bölümünü
açtık” ifadelerini kullandı.

İSBAK ana sponsorluğunda bu sene ikincisi gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının

Öğrencilere sürekli gayret ve çaba içinde olmaları gerektiği

ardından Ulaştırma Mühendisliği Kulübü Başkanı Ersel Al-

tavsiyesi ile sözlerine başlayan Mühendislik Fakültesi Deka-

tınışık’ın konuşmasıyla başladı. Ulaştırma mühendisliğinin

nı Prof. Dr. Mustafa Öztaş, “İkincisini düzenlediğimiz Ulaşım

tanımını yaparak sözlerine başlayan Altınışık, “Önderliğini

Günleri, öğrencilerimize farklı bakış açısı ve elverişli bilgi

Prof. Dr. Rafet Bozdoğan hocamızın ve akademisyenlerimi-

kazandıracaktır. Bu nedenle azim, kararlılık ve sabırla çalışmanızı temenni ederim” dedi.

www.yalova.edu.tr
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Türkiye’de İlk Kez Yalova Üniversitesi’nde

nusu olduğunda yapılacak işi ‘çözüm’ olarak tanımladık ve
bunun için uğraştık ama keşke bu konu problem haline gel-

Ulaştırma Mühendisliği’nin Türkiye’de ilk kez Yalova Üni-

meden önce ulaşımı yönetmeye talip olsaydık. Ulaşım in-

versitesi’nde kurulduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan

sanlığın var olduğundan ve birlikte yaşamaya başladığından

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “Ulaştırma

itibaren doğru yönetilmesi gereken önemli bir hizmet alanı.

Mühendisliği, ilk bakışta İnşaat Fakültesi’nin bir bölümü gibi

Göreve başladığım 1 haftalık süre boyunca şehrimizin en bü-

düşünülse de hem ülkelerin hem de şehirlerin çok önemli

yük sıkıntısının ulaşım olduğunu gözlemledim. Bu nedenle

bir problemi olması sebebiyle ayrı bir bölüm olmayı hak edi-

Ulaştırma Mühendisliği bölümümüzün öncelikle içinde bu-

yor. İlk açıldığı yıllarda öğrenciler Ulaştırma Mühendisliği’ne

lunduğu şehirdeki ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine

daha çok ilgi gösterirken son yıllarda bir düşüş gözlemliyo-

katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

ruz. Bu nedenle bölümüzü tanıtmak için biraz daha gayret
sarf etmeliyiz. Ayrıca bütün bölümlerimizin hem uygulama
hem de istihdam alanında sektörlerle işbirliği içerisinde ol-

Prof. Dr. Ilıcalı: “Dünyanın İlk Ulaştırma Üniversitesi
İçin Çalışmalara Başladık”

masını önemsiyoruz” diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından 22. ve 26. Dönem ErzuUlaştırma Mühendisliği bölümünün, Türkiye’de ilk defa Yalo-

rum Milletvekili ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim

va’da açılmasından gurur duyduklarını belirten Yalova Bele-

Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Ulaştırma ve Önemi” başlık-

diye Başkan Vekili Hamit Kutlu da “Yalova Belediyesi olarak

lı sunumunu gerçekleştirdi. Dünyada ilk defa bir ulaştırma

öğrencilerimize ve hocalarımıza fakültede duydukları ihti-

üniversitesi kurulması konusunda çalışmalara başladıkları-

yaçlar konusunda her zaman yardımcı olacağımızı belirt-

nı belirten Prof. Dr. Ilıcalı, “Atatürk Havalimanı’nın atıl kalma-

mek isterim” ifadelerini kullandı.

ması ve o bölgeye İstanbul Ulaştırma Üniversitesi kurulması
için bir rapor hazırlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep

Yalova’daki ulaşım hizmetlerini değerlendirerek sözlerine

Tayyip Erdoğan’a sunduk. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir

başlayan Yalova Valisi Muammer Erol ise “Ulaşım söz ko-

girişim yok. Bu açıdan kurmayı planladığımız ulaştırma üniversitesi ilk olma özelliği taşıyor” diye konuştu.

38

www.yalova.edu.tr

Ulaşım alanının ülkemizde hızla geliştiğini belirten Prof. Dr.

lemesi ve Kentsel Dönüşüm” konusuna yer verildi.

Ilıcalı, “Ülkemizin son 16 senede hayata geçirdiği atılımlar sayesinde ulaşım alanı muazzam bir hızla gelişmektedir. Son

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğu ve

10 yıl içinde dünyanın en büyük projelerinden 6’sını ülkemiz

Bursa Ulaşım-Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Genel

gerçekleştirdi. Bu konudaki tek eksiğimiz alanda çalışacak

Müdürü Mehmet Kürşat Çapar’ın katılımı ve Yalova Üniver-

insan kaynağıdır. İşte Ulaştırma Mühendisliği bölümlerimiz,

sitesi Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Avcı Karataş'ın moderatörlüğü

bu ihtiyaçları karşılamak için kurulmuştur” açıklamalarına

ile gerçekleşen ikinci oturumda “Ulaşım Sitemlerinin İşletim

yer verdi. Konuşmasının sonunda 16 yıl boyunca 21.891 km

ve Yönetimi” başlıklı konu masaya yatırıldı.

bölünmüş yol ile 16 milyar 552 milyon toplam yıllık tasarrufun sağlandığını belirten Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bu yollar

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Niya-

sayesinde ölümlü kazalarda yüzde 70’e varan bir azalmanın

zi Türlü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi

meydana geldiğini vurguladı.

Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın katılımı ve Yalova Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Delice'nin moderatörlüğü ile ger-

4 Farklı Oturum

çekleşen üçüncü oturumda “Trafik Sistemlerinin Yönetim ve
Kontrolü” konusu değerlendirildi.

4 oturumdan oluşan çalıştayda, kentsel dönüşümden trafik
sistemlerine, ulaşım altyapılarının bakımından ulaşımın

Ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

planlanması ve modellenmesine kadar çok sayıda konu ma-

(TCDD) Genel Müdür Yardımcısı İsmail H. Murtazaoğlu ve

saya yatırıldı.

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kaan Dumantepe’nin katılımı ve Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Mehmet Öz-

Dr. Eray Can'ın moderatörlüğü ile gerçekleşen dördüncü otu-

çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-

rumda ise “Ulaşım Altyapılarının Yapım, Bakım ve Onarımı”

dımcısı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı ve İstanbul Ticaret

hakkında konuşmalar yapıldı.

Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Eyigün’ün moderatörlüğü
ile gerçekleşen birinci oturumda, “Ulaşım Planlaması, Modelwww.yalova.edu.tr
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YALOVALI SANATSEVERLERDEN
ÇINI SERGISINE YOĞUN İLGI
Dr. Öğretim Üyesi Nursel Karaca tarafından YÜSEM
bünyesinde yürütülen “Çini Sanatı Eğitici Eğitimi”
programının sergi açılışı ve sertifika töreni, sanatseverin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Süreyya Sepin ve Türkan Özdemir’in eserleri sergilendi. Kurdele kesimiyle başlayan açılış törenin ardından katılımcılar
çini eserlerinin yer aldığı sergi alanı gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Çini Sanatı Eğitici Eğitimi programına katılan
kursiyerlerin sertifikaları ise törene katılan önemli isimler

Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden Dr. Öğ-

tarafından takdim edildi.

retim Üyesi Nursel Karaca’nın Yalova El Sanatları Derneği
katkılarıyla Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Yalova Kent Müzesi’ndeki çini sergisi 16 Eylül’e kadar sanat-

ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) bünyesinde yürüttüğü “Çini

severler tarafından ziyaret edilebilecek.

Sanatı Eğitici Eğitimi” programının sergi açılışı ve sertifika
töreni gerçekleşti. Yalova Kent Müzesi’ndeki serginin açılışına Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Yalova
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öksüz, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, Yalova İl Kültür
Turizm Müdürü Şeref Tali ve Yalova Üniversitesi Genel Sekreter V. Sayim Oral başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yalovalı sanatseverlerin de
yoğun ilgi gösterdiği sergide, Çini Sanatı Eğitici Eğitimi programı kapsamındaki derslere katılan A. Meltem Tunç, Emel
Meseci, Eylem Sezgin, Hatice Elibol, Melek Büyükkalem,
Naile Kurdaş, Nermin Özgen, Nimet Bayçora,, Sevgi Kılınç,
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ÜNIVERSITEMIZDEN AKKİM’E TEKNIK GEZI
DÜZENLENDI
Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve
Yalova Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda Ak-Kim Kimya ve Sanayi Ticaret AŞ’ye teknik
gezi düzenlendi.

liği'' haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe üniver-

Her yıl 22-26 Ekim tarihleri arasında kutlanan ''Ürün Güven-

Piyasa Gözetim ve Denetimi Anlatıldı

sitemiz mühendislik fakültesi öğrencilerinden 20 kişilik bir
grup ve Polimer Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Atilla Taşdelen katıldı.

Ürün güvenliğine ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte; Mühendis ve Sanayi Ürünleri
Denetçisi Atilla Yegin “Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Tüp
Takip Sistemi” konulu bir sunum gerçekleştirerek mühendislik fakültesi öğrencilerimizi ve Akkim çalışanlarını bilgilendirdi. Sunumda Yalova İl ve Teknoloji Müdürlüğünün görev
alanlarından birinin de sanayi ürünlerine yönelik “Piyasa
Gözetimi ve Denetimi (PGD)” faaliyetleri yürütmek olduğu
ifade edildi. PGD faaliyetlerinin, ürünlerin piyasaya arzı veya
dağıtımı aşamasında, ürün piyasada veya kullanımda iken;
ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek, güvenli olmayan
ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek amacıyla
gerçekleştirilen her türlü faaliyeti kapsadığı belirtildi.
www.yalova.edu.tr
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ARMUTLU MYO'DA ”DOĞU TÜRKISTAN”
PANELI DÜZENLENDI
Armutlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Öğrenci
Konseyi tarafından düzenlenen “Türk İslam Direnişinin Son Kalesi: Doğu Türkistan” konulu panel, İhlas
Armutlu Tatil Köyü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa Armutlu Kaymakamı Abdulselam
Öztürk ve Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan
ile il ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

letin bakışına baktığımızda esas önemli olması gereken Tür-

Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Armutlu sakinlerinden

Panelin ikinci bölümünde söz olan Doğu Türkistan Vakfı Eski

büyük ilgiyle karşılanan programda, Armutlu Meslek Yük-

Başkanı Hamit Göktürk ise Çin yönetiminin 01 Nisan 2017 ta-

sekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serhan Mantoğlu’nun

rihinde yürürlüğe koyduğu, 17 bölüm ve 50 maddeden oluşan

açılış ve Armutlu Kaymakamı Abdulselam Öztürk’ün proto-

“Aşırılık ve Terörle Savaş Yasası”ndan bahsetti. Bu yasaya

kol konuşmalarından sonra, konuşmacı olarak Ankara Hacı

dayanarak Uygur Türklerine ırki soykırım yapıldığını vur-

Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdürreşit

gulayan Göktürk şunları söyledi: “Komünist Çin Hükümeti

Celil Karluk ile Doğu Türkistan Vakfı Eski Başkanı Hamit

aşırılık ve terörle savaş yasasının maddelerini bahane ede-

Göktürk söz aldılar.

rek Müslüman Türkleri eğitim kampı görünümlü Nazi kamp-

kistan ve Kafkasya, Ortadoğu’nun ikinci planında kalmıştır.
Büyük milletlerin ülküsü olur. Ülküsüz milletler medeniyet
inşa edemezler ve dünyada öncü olamazlar. Kızılelma’mızı
kaybettik ve çöküşümüz başladı. Çin’in de ‘ne kadar Türklerin yurduna genişlersek, ne kadar Türkleri asimile edersek
bizimde ömrümüz o kadar uzun olur’ diye ülküleri vardır”.

larına atmaktadır. Namaz ve oruç gibi dini ibadetleri tatbik
Oturum başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Kübra Deren Ekici’nin

ve teşvik, Gıda maddelerinin helal olup olmadığı konusun-

yaptığı panelde Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk, Türk tarihi

da bilgi vermek veya istemek, Çin’in ideolojik kurumlarına

ve Doğu Türkistan ile Çin coğrafi bölgeleri hakkında bilgiler

gitmeyi reddetmek, dini nikah kıymak, çocukların sünnet

vererek başladığı konuşmasında, Doğu Türkistan’ın Türkle-

ettirilmesi, İslam’a uygun cenaze defni yapılması, Kuran baş-

rin atalarının tarih sahnesine çıktığı yer olduğunu dile ge-

ta olmak üzere her türlü dini materyalin görsel ya da yazılı

tirerek, “Doğu Türkistan, Türklüğün ve İslam’ın doğudaki

kopyalanması gibi suçlar bu kamplara gönderilmek için var

kalesidir. Doğu Türkistan’ın düşmesi Batı Türkistan’ın düş-

olan nedenlerden sadece bir kaçı. Çinli memurların Uygur

mesi demektir. Doğu Türkistan, Çin zulmüne veya işgaline

Türklerinin evlerine zorla yerleştirilmesi, Müslüman isimle-

100 yıldır dayanıyor fakat Batı Türkistan bu kadar dayanacak

rin zorla değiştirilmesi ve Müslüman kızların Çinlilerle zorla

kadar güçlü değildir. Bu bağlamda Doğu Türkistan’ın düşme-

evlendirilmesi gibi birçok baskı artarak devam etmektedir” .

si Kafkasya ve Anadolu’nun da tehlikeyle direk yüzleşmesi
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ve düşmesi demektir” diye konuştu. Türkiye’nin jeostratejik

Panel, Armutlu Kaymakamı Abdulselam Öztürk, Armutlu Be-

konum itibariyle lojistik alanının daima Türkistan ve Kaf-

lediye Başkanı Mehmet Birkan ve İhlas Armutlu Tatil Köyü

kasya olduğunu ifade eden Karluk, konuşmasını şu sözlerle

Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Canseven’in konuşmacıla-

sürdürdü: “Günümüzde çevre bölgelere dönük algı veya dev-

ra katılımları için teşekkür belgelerini takdimi ile sona erdi.

www.yalova.edu.tr

YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCILERIMIZIN BÜYÜK BAŞARISI
Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Otel,
Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri katıldıkları Alanya Uluslararası Yemek
Yarışması’nda çeşitli kategorilerde büyük başarılar
elde ederek üniversitemizi başarıyla temsil ettiler.

rıyla temsil eden öğrenciler, kazandıkları ödüllerle birlikte
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’yi ziyaret
ettiler. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü’nün akademisyenlerinden Öğr. Gör. Dr. Semih Arıcı, Öğr. Gör. Yasin
Özaslan, Öğr. Gör. Çağrı Dilmen ve Öğr. Gör. Arzu Güzel Çakmak’ın da eşlik ettiği ziyarette Rektör Cebeci, öğrencileri

Alanya Belediyesi ve Altınkepçe Turizm ve Aşçılar Derneği

tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Meslek

tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Alanya Uluslararası

yüksekokullarının çeşitli alanlarda başarılar elde etmesini

Yemek Yarışması’na katılan Aşçılık bölümü öğrencileri, balık

özellikle değerli bulduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Suat

yemeği dalında 1 altın madalya, klasman birinciliği kupası

Cebeci, aynı başarıyı diğer meslek yüksekokullarının da elde

ve 1 bronz madalya kazanarak bu alanda büyük bir başarı-

edeceğini inançlarının tam olduğunu dile getirdi. Amaçları-

ya imza attılar. Bunun yanı sıra tatlı tabağı dalında 2 bronz

nın bölgedeki çeşitli hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarına ce-

madalya ve 1 merit, pizza dalında 1 bronz madalya, makarna

vap verecek nitelikte personel yetiştirmek ve bunların istih-

dalında 1 gümüş ve 1 bronz madalya, kuzu yemeği dalında

damına öncülük etmek olduğunu vurgulayan Rektör Cebeci,

1 gümüş madalya ve 1 merit, tavuk yemeği dalında 2 merit,

Altınova’ya açılacak meslek yüksekokulunda uygulanacak

yöresel yemek dalında 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan

olan istihdam güvenceli işbaşı uygulamalı eğitim modelini

öğrenciler, üniversiteler ekip yarışması dalında ise toplamda

diğer meslek yüksekokullarında da uygulayabilmek adına

12 bronz madalya elde ettiler. Bu başarılarıyla klasman ka-

çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Meslek yüksekokullarını

tegorilerinde de ikincilik ve üçüncülük kupalarını kazanan

bölgesel sektörlerle işbirliği içerisinde geliştirerek bölgenin

öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı.

tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek birer eğitim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Rektör Cebeci, böyle-

“Meslek Yüksekokullarımızla Gurur Duyacağız”

likle meslek yüksekokullarının Yalova Üniversitesi’nin gurur
kaynağı olacağını ifade etti.

Sergiledikleri performanslarla Yalova Üniversitesi’ni başawww.yalova.edu.tr
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AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCILERI
IBATECH’TEN MADALYA İLE DÖNDÜ
Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, 6-8 Aralık tarihleri arasında
İzmir’de düzenlenen Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı’na
(IBATECH) katıldı.

ve Turizm Müdürü Şeref Tali’yi de ziyaret ederek fuarın Türkiye ve Yalova’nın turizmine faydalı olması temennisinde
bulundu.

Fuar kapsamında düzenlenen Uluslararası Yemek Yarışması’nda bireysel kategoride 1 altın, 3 bronz ve 2 merit madalya
kazanan Aşçılık Programı öğrencilerini, Otel Lokanta İkram
Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Arıcı ve bölüm öğretim üyelerinden Öğr. Gör. Yasin Özaslan ve Öğr. Gör.
Çağrı Dilmen de yalnız bırakmadı.
Yalova Üniversitesi’ni temsilen Üniversiteler Arası Ekip
Yarışması’na da katılan öğrenciler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti genelinden çok sayıda Üniversitenin arasında ikincilik ödülünü almayı başararak 2 gümüş ve 1 bronz
madalya kazandı.

Şeref Tali’yi Ziyaret
IBATECH Fuarı ve Uluslararası Yemek Yarışması’nın düzenlendiği alanda, 12.'si düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı'na
da katılan öğretim elemanları ve öğrenciler, Yalova İl Kültür
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DAĞCILIK VE KAMPÇILIK TOPLULUĞU’NDAN
KARTEPE’YE ZIRVE YÜRÜYÜŞÜ
Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Dağcılık ve Kampçılık Topluluğu üyeleri tarafından Kartepe Kış Kampı ve Zirve Yürüyüşü
etkinliği düzenlendi.

önce Kuzu Yaylası’na sonrasında ise 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Molla Yakup Çayırı’na ulaştı. Burada bir gece
konaklamayan öğrenciler, 16 Aralık sabahı günün ilk saatlerinde zorlu kar ve kış şartlarında 3.20 kilometrelik zirve
yürüyüşünü gerçekleştirmiş ve 1879 metre rakımlı Kartepe

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nden 15 Aralık günü

Zirvesi’ne ulaşmışlardır.

hareket eden Dağcılık ve Kampçılık Topluluğu’nun 23 üyesi,

www.yalova.edu.tr
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ÖĞRENCILERDEN ERIKLI YAYLASI’NDA
DOĞA TEMIZLIĞI
Yalova Üniversitesi Kampçılık ve Dağcılık Kulübü,
doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi
odağı olan Erikli Yaylası’nda hiking ve doğa temizliği
gerçekleştirdi.

mizliği de yaparak çevre bilincinin geliştirilmesine katkıda

Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na

Zorlu ve bir o kadar da eğlenceli olan parkuru tamamlayan

bağlı Kampçılık ve Dağcılık Kulübü, yağmurlu ve çamurlu

öğrenciler, doğada hayatta kalmanın ve güvenliklerini sağ-

yollara rağmen eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Yalova’nın

lamanın yollarını öğrenirken kendi sınırlarını genişletme-

Çınarcık ilçesine bağlı bir belde olan Teşvikiye’den Erikli

nin sırrını da keşfettiler. Kayıp düşmemek için her zaman

Şelalesi’ne uzanan 12 kilometrelik yürüyüş rotasını başarıy-

temkinli olmayı ve sağlam adımlar atmayı bizzat doğadan

la tamamlayan öğrenciler, yılın ilk kar yağışına da şahitlik

öğrenen Kampçılık ve Dağcılık Kulübü üyeleri, karşılaştıkları

etmenin mutluluğunu yaşadı. Parkur boyunca benzersiz bir

manzaraları fotoğraflayarak yollarına devam etti.

bulundu.

“Zorlu ve Eğlenceli Bir Parkur”

doğa deneyimi yaşayan öğrenciler, aynı zamanda doğa te-

46

www.yalova.edu.tr

ULUSLARARASI ÖĞRENCILER
MINIK YÜREKLERLE BULUŞTU
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinden Kazakistanlı Elnora Irrıssaliyeva ve Bangladeşli Mahmudul Hasan, 19 Temmuz İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

mı ile gelen Elnora Irrıssaliyeva ve Farabi Değişim Programı
ile gelen Mahmudul Hasan öğrencilerle tanışarak İngilizce
konuşma pratiği yaptılar. Küçük yaştaki öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerini teşvik etmek amacıyla gerçekleşen ziyarette, ilkokul öğrencileri ile uluslararası öğrenciler sohbet
ederek eğlenceli vakit geçirdi. Türkiye’de eğitim almaktan

Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün organi-

dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Irrıssaliyeva ve

zasyonuyla gerçekleşen ziyarette, Mevlana Değişim Progra-

Hasan, öğrencilerle birlikte şarkı söyleyerek oyunlar oynadı.

www.yalova.edu.tr
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İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERINDEN
KENT TURU
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazanarak Yalova’ya yeni gelen
öğrencilerin kenti daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla 10 Aralık tarihinde bir gezi düzenlendi.
Geziye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Süleyman Kızıltoprak, İşletme Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Selami Özcan, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr.
Barış Kocaarslan, İşletme ve Ekonomi (MEC) Öğrenci
Topluluğu temsilcileri ve İşletme bölümü 1. sınıf öğrencileri katıldı.

zıltoprak ve Prof. Dr. Selami Özcan hocalarımızın geziye katılmaları bizleri onurlandırdı ve mutlu etti. Ayrıca İşletme ve
Ekonomi Kulübü yöneticilerinin bizlerle olması da kendimizi
önemli hissettirdi. Gezi bilgilendirici, eğlenceli ve keyifliydi.
Arkadaşlarımızla kaynaştık ve pek çok fotoğraf çektik. Geziye katılamayan arkadaşların çok şeyler kaybettiklerini düşünüyoruz. Üniversiteye aidiyetimizi güçlendirecek bu tür
gezilerin ve bilimsel toplantıların devamını istiyoruz. Emeği
geçenlere teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz” diye
konuştu.

Gezide, Yalova’nın tarihi değerinden ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünyaya çevreci duruş mesajı verdiği Yürüyen Köşk tanıtıldı. Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak,
Köşk’ün tarihi önemi ve Cumhuriyet tarihi süresince misafir
ettiği devlet adamları hakkında öğrencilere bilgi verdi. Daha
sonra yüzde 60’ı orman olan Yalova’nın doğal güzelliklerini
tanıtım amacıyla Kent Ormanı ziyareti yapıldı. Böylece, öğrenciler Yalova’nın yeşil ve doğal dokusunu daha yakından
görme imkanı buldu.
Geziye katılan öğrencilerden Esra Sağlık ve Candaş Erdoğan duygularını şu şekilde, “Yürüyen Köşk ve Kent Ormanı
gezisine katıldığımız çok mutluyuz. Prof. Dr. Süleyman Kı-
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YALOVA ÜNIVERSITESI
UNILOOK 2018 FUARINA KATILDI
Yalova Üniversitesi, Unilook’un Türkiye genelinde düzenlediği Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliğinin Yalova durağına katıldı.

tınkuyu’nun babası Hüseyin Altınkuyu’nun katılımıyla gerçekleşti.
Yalova il merkezi ve ilçelerinde bulunan ortaöğretim kurum-

Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi’nin kapalı spor salo-

larında eğitim gören öğrencilerin katıldığı fuarda 15 farklı

nundaki tanıtım ve tercih fuarının açılış töreni, Yalova Üni-

devlet ve vakıf üniversitesinin standı hazır bulundu. Öğren-

versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Güroy, Kadıköy

cilerin yoğun ilgi gösterdiği Yalova Üniversitesi standındaki

Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Yalova İl Milli Eğitim Şube

görevliler, bölümler ve meslekler hakkında bilgi vererek öğ-

Müdürü Hüseyin Yılmaz, Şehit Osman Altınkuyu Anadolu

rencilerin sorularını yanıtladı.

Lisesi Müdürü Sedat Oymak, Merhum Şehidimiz Osman Al-

www.yalova.edu.tr
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MEZUNLARIMIZDAN

ATIK HALILAR SANAYI SEKTÖRÜNE
CAN VERDI
Ülkemizde ilk kez Yalova’da gerçekleştirilen bir uygulama ile atık halılar geri dönüştürülerek elektronik,
otomotiv ve mobilya sektörlerine hammadde olarak
kazandırıldı. Türk polimer mühendislerinin hayata
geçirdiği proje ile çok sayıda sanayi kuruluşu, plastik
hammadde ihtiyacında dışa bağımlılıktan kurtuldu.

ründe kullanılıyor.

115 Metreküp Su Kirlenmekten Kurtuldu
Soner Alayurt, TÜBİTAK başta olmak çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen girişimcilik yarışmalarda dereceye girerek elde ettiği toplamda 430 bin lira hibe ve KOSGEB’ten

Türkiye’de ilk kez Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği

aldığı kira ve işçi maaşı desteği ile Yalova’daki Kirazlı Sana-

mezunu Soner Alayurt tarafından gerçekleştirilen halı atık-

yi Sitesi’nde Hagelson’u kurdu. Geri dönüşüm faaliyetlerine

larının geri dönüşümü projesi ile Ocak ayından itibaren 45

burada devam eden Alayurt, 11 aylık periyotta 115 metreküp

ton atık halı sanayi sektörüne kazandırıldı. Günümüzde ha-

suyun kirlenmekten kurtulduğunu, 92 ton eşdeğer karbon

lıların yüzde 95’inin plastik elyaflı malzemeden üretildiğini

salınımının engellendiğini, 400 metreküp çöp alanının te-

belirten Alayurt, atık halı geri dönüşümünden plastik ham-

mizlendiğini ve 246 evin bir ayda harcayacağı enerjinin geri

madde üretim aşamalarını şöyle sıraladı: Öncelikle oteller,

kazanıldığını söyledi.

bankalar ve büyük tesislerden elde edilen aylık 5 ton halı,
plastik sınıflarına ayrılıyor. Daha sonra bu halıların içinde-

Polimer Bilgisinin Azlığı Nedeniyle Fark Edilememiş

ki plastikler ayrıştırılarak plastik hammadde haline geliyor

Öğrencilik yıllarında Doç. Dr. Atilla Taşdelen’in tavsiyeleri

ve eskiden atık olan, toprağa gömülen ya da yakılan halılar,

üzerine atık halı geri dönüşüm alanına yoğunlaştığını vur-

böylelikle ithal ettiğimiz plastik hammaddelere dönüşüyor.

gulayan Alayurt, ülkemizin halı üretiminde dünya üçüncüsü

Dönüşemeyen kısımları ise keçe haline gelip mobilya sektö-

olmasına rağmen geri dönüşümle ilgili yeterli çalışmanın
yapılmamasını hem şaşkınlık hem de üzüntüyle fark ettiğini

50

www.yalova.edu.tr

MEZUNLARIMIZDAN

Polimer Nedir?
Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal
bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı
maddelere polimer ismi verilir. Endüstride kullanılan polimerik malzemeler plastikler, kauçuklar ve fiberler diye sınıflandırılırlar. Günümüzde polimerik malzemeler çok yaygın
bir kullanım alanına sahiptir. Plastik ve kauçuk malzemelerin tümü polimer esaslıdır. Evimizde kullandığımız plastik
eşyalardan su şişelerine, halılardan elektronik cihazlara kadar hepsi polimerdir.

Polimer Mühendisliği Nedir?
Polimer Mühendisliği bölümü, ülkemizde ilk kez 2009 yılında Yalova Üniversitesi’nde açıldı. Polimer Mühendisliği, polimerizasyon yöntemlerini, polimerlerin kimyasal ve fiziksel
özelliklerini inceleyen, polimerik malzemelerin kimyasal
yapısı ile özellikleri arasındaki ilişkiyi araştıran, polimer
malzemelerin tasarımını, üretimini, karakterizasyonunu, geliştirilmesini, işlenmesini ve uygulama alanlarının belirlenmesini kapsayan bir mühendislik bilimidir.""

söyledi. Şimdiye kadar halı geri dönüşümü ile tek uygulamanın keçe yapımı olduğunu ifade eden Alayurt, “Halıdaki
değerli plastikler keçeye dönüştüğünde değerini kaybediyor.
Polimer bilgisinin azlığından dolayı da bu durum fark edilememiş. Halıların plastik malzemeden üretildiği bilinmezse,
ikinci bir hayatları olacağı da tahmin edilemez” diye konuştu.

400 Bin Ton Atık Halı Var
Hagelson’da görev yapan Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği mezunu Gülşah Karayavru da Türkiye’deki 400 bin
ton atık halının büyük bir kısmının evlerde olduğunu söyledi.
Zamanla camilerden ve evlerden de atık halı toplayacaklarını belirten Karayavru, sayıca oldukça az olan yün atık halıları
da tekstil sektörüne kazandırmayı hedeflediklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.
www.yalova.edu.tr
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TÜRK MÜHENDISLERDEN 3D YAZICILARIN
ÖNÜNÜ AÇAN GIRIŞIM
Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Doktora öğrencisi Serhat Oran, katıldığı yarışmalardan aldığı hibelerle kurduğu Porima’da geleceğin teknolojisi olan
3D yazıcılar için yerli filament üretimine başladı. Ağır
sanayi, havacılık, sağlık ve savunma sektörleri gibi
alanlarda kullanılan elektronik parçaların 3D yazıcılarla üretildiğini belirten Serhat Oran, spesifik ürünlerin ön prototipinin de bu yöntemle geliştirildiğini
söyledi.

Karadeniz, Samet Sert ve Erdem Selçuk ile birlikte Porima’yı
kurduklarını belirtti.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında 3D yazıcılar için
nano kompozit filamentler hakkında araştırma yaptığını belirten Serhat Oran, bu çalışmalardan edindiği tecrübe ile yerli filament üretimine başladıklarını söyledi. Yeni ve gelişime
açık bir alan olması sebebiyle 3D yazıcılarla ilgili çalışmalara
önem verdiğini vurgulayan Serhat Oran, öğrencilik yıllarının
başından itibaren ‘faydalı bir ürün üretmeliyim’ düşüncesi
ile hareket ettiğini ifade etti. Oran, daha sonra ise aralarında İTÜ Çekirdek, Mercedes Benz ve KOSGEB’in bulunduğu
çeşitli yarışmalardan yaklaşık 400 bin lira kazanarak Kadri
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“Her Şey Kopyalanabilir Hale Gelecek”

miş zorlu bir yoldan geçmek gibidir. İyi bir gözlem yapmak
bu aşama için oldukça önemlidir” diye konuştu.

Ürettikleri yerli filmanetler ile 3D yazıcıların kartuş ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Serhat Oran, 3D yazıcıların yakın bir gelecekte her şeyi kopyalayabileceğini söyledi. Anakart, telefon, kumanda ve robot gibi ürünlerin de bu yöntemle
çoğaltılabileceğini vurgulayan Oran, bu noktada en büyük ihtiyaçlardan birinin de ucuz ve yerli filament olduğunu ifade
etti. 3D yazıcıların ayrıca ön prototip üretim noktasında da
büyük bir işleve sahip olduğunu belirten Serhat Oran, “Özellikle büyük firmalar, üzerine çalıştıkları ürünü, geniş kitlelere ulaştırmadan önce tasarımsal hataların olup olmadığını
tespit etmek istiyorlar. Şayet bir hata varsa bunu üretimden
önce düzeltmek için o ürünün ön prototipini üreterek gerekli
incelemeleri yapıyorlar. 3D yazıcıların yardımıyla oluşturulan ön prototipler, ürünlerdeki hataları sıfıra düşürüyor” dedi.

Girişimcilere Tavsiyeler
Genç girişimcilere ise harekete geçmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Serhat Oran, “Bir projeniz varsa, beklemeden
harekete geçin, fakat bir projeniz yoksa bile girişimcilerin
yaptığı çalışmaları araştırıp bilgi edinin. Girişimcilik sanılanın aksine kolay bir yol seçmek değil, aslında hiç geçilmewww.yalova.edu.tr
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ARMUTLU MYO’DAN TURIZME ÖNEMLI KATKI
Yalova Üniversitesi Armutlu MYO, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ülkemizin önemli tatil mekanlarından Armutlu’nun geleceği için üniversite, kamu
ve özel sektörün katılımıyla önemli bir işbirliğine ev
sahipliği yaptı.

rine istihdamda öncelik verilmesi sağlandı. Programın açılış
konuşmasını yapan Armutlu MYO Müdürü Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy, Armutlu’nun turizm potansiyeli hakkında bilgi
verdi. Armutlu MYO’da Turizm Bölümü açıldığını ifade eden
Yücesoy bu bölümü geliştirebilmek adına hem sektör temsilcilerinin hem de yerel idarecilerin desteğini bekledikleri-

Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu (MYO), 15-

ni söyledi. Rektör Cebeci ise, ülkemizin her yıl 40 milyonun

22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlik-

üzerinde turist ağırladığını ifade ederek turizm sektörünün

leri kapsamında alana katkı sağlaması beklenen üniversite,

öneminin giderek arttığına vurgu yaptı. Coğrafyamızın her

kamu ve özel sektörün önemli temsilcilerini bir araya getir-

açıdan mükemmel bir konumda olduğunu ifade eden Cebeci,

di. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Armutlu

turizmin milli bir mesele olarak ele alınması ve bu sektöre

Kaymakamı Uğur Sezer, Armutlu MYO Müdürü Prof. Dr. Jü-

yatırım yapan müteşebbislerin her açıdan desteklenmesi ge-

lide Hızal Yücesoy ve Kuran Grup Yönetim Kurulu Başkanı

rektiğinin altını çizdi.

Fatih Kuran’ın başta olmak üzere çok sayıda önemli ismin
katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Yalova Üniversitesi ile

Uğur Sezer: “Kaliteyi Artırmak Gerekiyor”

Armodies Termal Park işletmesi arasında eğitim ve uygulama alanlarında işbirliği protokolü imzalandı. İki kurumu

Turizm Haftası etkinliğinin Armutlu MYO’da düzenlenme-

da temsilen Prof. Dr. Suat Cebeci ve Fatih Kuran tarafından

sinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Armutlu Kay-

imzalanan protokol sayesinde Armutlu Meslek Yüksekokulu

makamı Uğur Sezer, üniversitelerin bulundukları bölgenin

Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencilerinin işyeri

ge lişimi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade

uygulama derslerinin ve yaz stajlarının işletmeye ait tesis-

etti. Armutlu Kaymakamlığı olarak Yalova Üniversitesi ve

lerde yapılması ve Armutlu Meslek Yüksekokulu öğrencile-

Armutlu Meslek Yüksekokulu’nun her zaman destekçisi olacaklarını söyleyen Uğur Sezer, Armutlu’nun birden fazla
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turizm çeşidinin bir arada bulunduğu büyük bir potansiyele

Kahyaoğlu Ailesine Teşekkür Belgesi

sahip olduğunu belirtti. Turizmin gelişimi için tesisleşmenin
ve hizmet kalitesinin artmasının büyük önem taşıdığını vur-

Programın sonunda, Armutlu MYO’ya yapmış oldukları kat-

gulayan Sezer, “Armutlu’da turizmin gelişmesi için bu alan-

kılardan dolayı Kahyaoğlu ailesine teşekkür belgeleri Yalova

da iyi yetişmiş kalifiye elemanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bunu

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından takdim

sağlamak için de üniversite ile turizm sektörünün bir araya

edildi ve Kahyaoğlu ailesinden Hatice Kahyaoğlu’nun adının

getirilerek üniversitede verilen teorik eğitimlerin ilçedeki tu-

verildiği sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

rizm tesislerinde pratikte uygulanmasını sağlayarak kaliteyi
artırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Deniz, Orman Ve Kaplıca Turizmi Bir Arada”
Armutlu’da faaliyet gösteren turizm sektörü temsilcileri adına bir konuşma yapan Kuran Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Kuran, Armutlu’nun deniz, orman ve kaplıca turizmini
içinde barındıran mükemmel bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek sektörün Armutlu’da gelişebilmesi adına en
temel ihtiyaçlarının kalifiye eleman olduğuna vurgu yaptı.
Bu bağlamda Armutlu MYO bünyesinde kurulan Turizm bölümünü çok önemsediklerini ifade eden Kuran, bu konuda
yapılan çalışmalardan dolayı Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Armutlu MOY Müdürlüğü’ne ve Armutlu Kaymakamlığı’na teşekkür etti.

www.yalova.edu.tr

55

ATATÜRKÇÜ FIKIR KULÜBÜ ONUR ÖYMEN’I
AĞIRLADI
Atatürkçü Fikir Kulübü Onur Öymen’i Ağırladı
Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Yalova Üniversitesi
Atatürkçü Fikir Kulübü tarafından düzenlenen “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs”konulu konferansla öğrencilerle
bir araya geldi.

açılış konuşmasıyla başladı. Atatürkçü Fikir Kulübü Başkanı Koray Erdoğan’ın moderatörlüğündeki konferansta Kıbrıs
meselesinin dünü, bugünü ve yarını değerlendirildi. Konuşmasında, Kıbrıs meselesinin
terörden kaynaklanan bir geçmişi
olduğunu ve sorunların tavizlerle
değil; kararlı bir mücadele ile
çözülebileceğini ifade eden

Yalova Üniversitesi Atatürk-

Emekli

çü Fikir Kulübü tarafından

Onur

“Doğu Akdeniz ve Kıbrıs”-

Öymen, Kıbrıs’ın jeopoli-

konulu konferans, Onur

tik ve stratejik önemini

Öymen’in yanı sıra Yalova

vurguladı.

Üniversitesi Rektör Yar-

nın ardından öğrencile-

Konuşması-

dımcısı Prof. Dr. Derya Gü-

rin sorularını yanıtlayan

roy, İktisadi ve İdari Bilim-

Öymen, “Atatürk bu ülkeyi

ler Fakültesi Dekanı Prof.

gençlere emanet etti. Genç-

Dr. Süleyman Kızıltoprak ve

ler de onun emanetine sahip
çıkıyor. Biz bugün Atatürk’ten

Atatürkçü Fikir Kulübü Aka-

daha şanslıyız çünkü onun ör-

demik Danışmanı Öğr. Gör. Tuğ-

nek alabileceği bir Atatürk yoktu, bi-

rul Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

zim ise var” diyerek sözlerini noktaladı.

Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin
ilgi gösterdiği konferans, Dekan Kızıltoprak’ın
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HUKUKÇULAR MESLEKI DENEYIMLERINI
ÖĞRENCILERLE PAYLAŞTI
Yalova Üniversitesi Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Kariyer Günleri’ne katılan konuşmacılar, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

hakimlik sınavına hazırlık süreçlerinden bahseden Hakan
Gergeroğlu, genç hukukçu adaylarını, nitelikli, donanımlı,
insan psikolojisini bilen ve tarihi takip eden zihinler olarak
görmek istediklerini belirtti. Sözü devralan Murat Şakru ise
hakim ile avukat arasındaki farkları açıkladı. Suç oranının

Yalova Üniversitesi Hukuk Topluluğu bu yıl 4’üncüsü düzen-

düşmesi için eğitimimizi düzeltmemiz gerektiğini vurguladı.

lenen Kariyer Günleri’ne ev sahipliği yaptı. Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öksüz’ün katılımıyla

Savcılık teşkilatının doğuşu ve gelişimiyle alakalı bilgiler

gerçekleşen programa konuşmacı olarak Yalova Cumhuriyet

veren Cumhuriyet Savcısı Fikret Günay, ülkemizde savcılık

Savcısı Fikret Günay, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dursun

teşkilatının mimarının Atatürk olduğunu söyledi. Hakim ve

Hayati Yurtbaşı, Ağır Ceza Mahkemesi Üyeleri Şahin Do-

savcılığa başladıktan sonraki süreçlerden de bahseden Gü-

ğan ve Murat Şakru, Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Fuat

nay, sözü Fuat Toprak’a devretti. Avukatlıktan hakimliğe ge-

Toprak ve Yalova Barosu Eski Başkanı Av. Hakan Gergeroğ-

çiş sürecini anlatan Fuat Toprak sözlerini, “Allah içinizdeki

lu katıldı. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yoğun katılımıyla

adalet duygusunu her zaman diri tutsun” diyerek tamamladı.

gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konuşmacıların, geleceğin birer hakim, sav-

Tüm konukların görüşleri ve öğrencilerin sorularıyla ta-

cı ve avukat adaylarına süreçler ve meslekle alakalı bilgiler

mamlanan etkinlik, katılan öğrencilere sertifikalarının veril-

verdiği programda, çok sayıda avukat da hazır bulundu.

mesiyle birlikte sona erdi.

"Suç oranını düşürmek için…”
Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra staj, atanma ve
www.yalova.edu.tr
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PSIKOLOJIK DAYANIKLILIK EĞITIMINE
YOĞUN İLGI
"Dünya Ruh Sağlığı Günü" nedeniyle Yalova Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Psikolojik Dayanıklılık Eğitimi yoğun ilgi gördü.

“Dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz?”
Edison ve Van Gogh'un başarı hikayelerinden örnek veren
Şenyurt, “Dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz?” sorusunu ise

Yalova Üniversitesi, "Dünya Ruh Sağlığı Günü" nedeniyle

“Kendinize güvenin, güçlü yanlarınızı bulmaya çalışın ve

düzenlenen Psikolojik Dayanıklılık Eğitimi’ne ev sahipli-

bunları her fırsatta geliştirin. Bilginizi arttırın, ne isterseniz

ği yaptı. Rektörlük konferans salonunda Psikiyatri Uzmanı

okuyun ama mutlaka okuyun. Etrafınızdakilerle iyi ilişkiler

Dr. Meltem Vural Şenyurt tarafından verilen eğitime, Yalova

kurun ve yeni bağlantılar bulmaya önem verin. Başkalarına

Üniversitesi akademik ve idari personelin yanı sıra çok sa-

yardım edin, zorlukları ve krizleri aşılmaz dağlar gibi görme-

yıda öğrenci katıldı. Psikolojik olarak dayanıklı olmanın yol-

yin, sorumluluk almaktan çekinmeyin” ifadelerini kullandı.

ları hakkında bilgiler veren Dr. Meltem Vural Şenyurt kişisel
gelişimi destekleyecek çözümlerden bahsetti. Dayanıklı ol-

Hedef koymanın önemi üzerinde duran ve öğrencilere tavsi-

mak için gereken ilkelerden söz eden Şenyurt, “Dayanıklılık

yeler veren Şenyurt, “Değişim hayatın bir parçasıdır. Olumlu

için yetenek ve özgüven, çevre ile iyi ilişkiler kurmak, iyi bir

değişiklikleri fırsat bilin, hedef koyun ve hedef doğrultusun-

amaca ve plana sahip olmak, uyum sağlama ve pes etmeme

da ilerleyin. Bedeninize iyi bakın, spor yapın, uykunuzu ih-

becerilerini geliştirmek gerekir” diye konuştu.

mal etmeyin” dedi.
Yoğun ilgi gören eğitim, akademisyen ve öğrencilerden gelen soru ve görüşlerle birlikte sona erdi.
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UPLAST VE HAGELSON
FIRMALARINA TEKNIK GEZI DÜZENLEDI
Polimer Mühendisliği Bölümü, sektörel işbirlikleri
kapsamında Uzunoğlu Plastik ve Hagelson Plastik ve
Geri Dönüşüm firmalarına teknik gezi düzenleyerek
sektördeki deneyimli kişilerle buluştu.

Türkiye'de İlk Kez Yalova'da
Uzunoğlu Plastik fabrikasındaki gezilerini tamamlayan öğrenciler ardından, Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği
bölümü mezunlarından Soner Alayurt tarafından Türkiye'de

Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği bölümü, Polimer

ilk defa Yalova'da kurulan halı geri dönüşüm firması Hagel-

İşleme dersi kapsamında Uzunoğlu Plastik ve Hagelson

son Plastik ve Geri Dönüşüm’ü de ziyaret etti. Hagelson’da

Plastik ve Geri Dönüşüm firmalarına teknik gezi düzenledi.

görev yapan Gülşah Karayavru da, halı atıklarının geri dö-

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Polimer Mühen-

nüşümü projesi ile Ocak ayından itibaren 45 ton atık halıyı

disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Öksüz başkanlığında

plastik hammaddeye dönüştürerek sanayi sektörüne kazan-

gerçekleştirilen teknik geziye, bölüm öğrencileri yoğun ilgi

dıran Hagelson’un kuruluş hikayesini öğrencilerle paylaştı.

gösterdi. Uzunoğlu Plastik firmasının ekstrüzyon ve enjeksi-

Öğrencilerle girişimcilik tecrübelerini paylaşan Soner Ala-

yon kalıplama yöntemini kullanarak Yalova'da üretim yapan

yurt ise geleceğin Polimer Mühendislerine çeşitli tavsiye-

fabrikasını ziyaret eden öğrenciler, derste edindikleri bilgile-

lerde bulundu. Ayrıca öğrenciler, düzenlenen teknik gezi ile

rin fabrikadaki uygulamasını gözlemledi. Mesleklerine dair

plastik sektöründeki geri dönüşüm imkanları hakkında bilgi

sektörel bilgi edinme fırsatı bulan öğrenciler, plastik sektö-

edinme fırsatı da buldu.

rüne dair sorularını da firma yetkililerine yöneltme fırsatı
buldu.
www.yalova.edu.tr
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GIRIŞIMCILER YALOVA'DA BIR ARAYA GELDI
Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Girişimcilik ve Kariyer Günleri, iş dünyasının
önemli isimlerini öğrencilerle bir araya getirdi. Genç
girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaşan birbirinden başarılı sektör temsilcileri, her şeyden önce ‘pes
etmeme’ tavsiyesinde bulundu.

deneyimlerini paylaşmak üzere ise Sefa Merve Sahibi Oya

Yalova Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından

Merkezi (YÜGİM) tarafından gerçekleştirilen 3. Geleneksel

başlayan programın açılış konuşmasını YUGİM Müdürü Doç.

Girişimcilik ve Kariyer Günleri, sektörlerinde büyük başarı-

Dr. Hacı Yunus Taş yaptı. Öğrencilerin, sektör temsilcileriyle

lara imza atan girişimcilerle öğrencileri buluşturdu. Suba-

buluşmasının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Taş, “Öğrencile-

şı Belediyesi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın

rimize yıllardır teorik bilgiler anlatıyoruz ancak bunun prati-

katkılarıyla Yalova Üniversitesi’nin merkez yerleşkesinde

ğini de göstermemiz gerekiyor. Bu programımız aracılığıyla

düzenlenen programa Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

öğrencilerimizi pratik anlamda başarı elde etmiş kişilerle bir

Suat Cebeci, Subaşı Belde Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,

araya getirdik. Öğrencilerimizin de kendi adlarına gerekli

YÜGİM Müdürü Doç. Dr. Hacı Yunus Taş, Yalova İŞKUR İl Mü-

dersleri çıkaracaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

Okur Erciyes, Sosyal Girişimci Oya Kalender, Okaytaş Madencilik Kurucusu Kazım Demirtaş ile Civil Mağazalar Genel
Müdürü Engin Sevim katıldı.

“Öğrencilerimiz Gerekli Dersleri Çıkaracak”

dür Erhan Dede, fakülte dekanları ve akademisyenler başta
olmak üzere çok sayıda önemli isim katıldı. Öğrencilerle
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“Girişimcilik Toplumun Önünü Açıyor"

memeleri yönünde tavsiyede bulunan Erciyes, “Bir girişimci
adayı asla pes etmemeli ve başarıya ulaşan tüm yolları de-

Türkiye toplumuna çağ atlatmak için üç özgürlüğün öne çık-

nemeli. Bunun yanısıra özveri de büyük bir öneme sahip.

ması gerektiğine vurgu yapan Yalova Üniversitesi Rektörü

Örneğin ben, kendim giymeyeceğim hiçbir şeyi Sefa Merve

Prof. Dr. Suat Cebeci, “Rahmetli Turgut Özal’ın da söylediği

üzerinden satışa çıkarmıyorum. Çözüm odaklı gidiyoruz ve

gibi Türkiye toplumuna çağ atlatmak için üç özgürlüğün öne

bu sayede insanlar, markamızı kendilerinden hissediyor. Biz,

çıkması gerekiyor. Bunlarından ilki fikir özgürlüğü, ikincisi

Türkiye’de ve dünyada sosyal e-ticareti gerçekleştirebilen

din ve vicdan özgürlüğü, üçüncüsü ise teşebbüs özgürlüğü-

tek firmayız. Şimdilik 71 ülkeye gönderim yapıyoruz ama he-

dür. Bunlar insanın en temel özellikleridir. Fikrimiz, inancı-

defimiz dünyada büyüyen bir Türk markası olabilmek” şek-

mız ve iş yapabilme irademiz bizim insanlık değerlerimizi

linde konuştu.

öne çıkaran özelliklerimizdir. Girişimcilik ise toplumun önünü açan en değerli mekanizmadır. Bu nedenle toplantının

“Önce Kendiniz İnanmalısınız”

öğrencilerimiz, üniversitemiz ve milletimiz için hayırlı ol“Ufka Baktığında Ne Görüyorsun?’ başlıklı bir sunum yapan

masını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Oya Kalender ise girişimciliğin çok önemli bir yolculuk oldu-

“Sosyal E Ticareti Gerçekleştirebilen Tek Firmayız”

ğunu söyledi. Başarının illa ki koyulmuş bir hedef olmadığını
belirten Kalender, “Herkesin kabiliyeti ve yetenekli olduğu

Sefa Merve’nin ihtiyaçtan doğan bir proje olduğunu belirten

alanlar farklıdır. Emek verdiğiniz ve hayalini kurduğunuz

Sefa Merve kurucusu Oya Okur Erciyes, kuruldukları ilk 9 ay

bir şeye, en başta eğer siz inanırsanız, herkesin bir anda size

boyunca sadece şal ve eşarp satarak hedeflerinin 3 katına

yardım etmeye başladığını göreceksiniz. Özellikle günümüz-

ulaştıklarını söyledi. “İnandığınız şeyden vazgeçmediğiniz

de başarılı olmak için dijital mecra gibi büyük bir imkanımız

takdirde başarı kaçınılmazdır” diyen Erciyes, insanların ha-

var. Bunu iyi kullanmalıyız ve mutlaka kendimize ait bir say-

yatlarına dokunan inovatif ürünler geliştirmenin önemine

famız olmalı. Bunun yanısıra İngilizce bilmek de başarıya

vurgu yaptı. Girişimci olmak isteyen öğrencilere asla pes et-

giden yol için bir diğer önemli anahtar” ifadelerini kullandı.
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KADINA YÖNELIK ŞIDDET ILE MÜCADELE
PANELI DÜZENLENDI
Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM), Kadına Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında “Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele” başlıklı
bir panel düzenledi.

olan şiddet konusu, insanileşme ve insani değerleri özümseme bakımından geride kalmış kişilerin kendilerini ispat
etmek üzere ortaya koyulan bir vahşettir. Bu konu, kadınların değil, erkeklerin sorunudur. Bu nedenle bizler, erkekleri
bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmalıyız. Fakat her
şeye rağmen biz sağlam değerlere sahip bir milletiz. Bu ne-

Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleşen panel, Yalova

denle bu sorunu çözeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ve Yalova Belediye Başkan Yardımcısı

“Kadına Yönelik Şiddet Küresel Bir Problemdir”

Jülide Güner başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Kadına yönelik şiddetin küresel bir problem olduğunu söyle-

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın moderatörlüğündeki panele

yen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süley-

konuşmacı olarak ise Yalova İl Müftüsü Turgut Açari, YÜKAM

man Kızıltoprak, sırasıyla konuşmacıları takdim etti. İlk sözü

Müdürü Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay ve Aile, Çalışma ve Sosyal

alan Yalova İl Müftüsü Turgut Açari, “İslam’da Kadın” konu-

Hizmetler Yalova İl Müdürü Faruk Uysal katıldı.

sunu değerlendirdi. İslam dininin kadına birtakım haklar getirdiğini hep ifade etmekteyiz. Peygamberimiz, Veda Hutbe-

Açılış konuşmasında kadına şiddeti önleme konusunda bir

si’ni okurken ‘Ey insanlar, kadınların haklarına riayet ediniz,

farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Yalova Üni-

kadınlarınız size Allah’ın emanetidir. Sizin haklarınız oldu-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “Şiddet, güçlünün güç-

ğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde haklarınız vardır’

süze karşı üstünlüğünün istismarına dayanan psikolojik bir

ifadelerini kullanmıştır. Bugün bildiğimiz anlamda kadınlar

hastalıktır. Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu

için yaşama, eğitim, eşitlik, hürriyet ve mülkiyet haklarının
tamamı o dönemde getirilmiştir. Ayetlere baktığımızda da
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yaratılışta, gayede, çalışmada, din hizmetinde, hak ve vazife

Panelin son konuşmasında ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-

konularında eşitlik olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

metler Yalova İl Müdürü Faruk Uysal ise “Kadına Şiddetle Mücadeleye Yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-

Yalova İl Müftüsü Turgut Açari’nin konuşmasını tamamla-

ğı’nın Verdiği Hizmetler” hakkında bilgi verdi. Aile, Çalışma

masının ardından YÜKAM Müdürü Prof. Dr. Elif Yüksel Ok-

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kuruluş sürecini anlatarak

tay da “Dünyada ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet” konulu

sözlerine başlayan Faruk Uysal, “İl müdürlüğümüz, bünye-

sunumunu gerçekleştirdi. Şiddet kelimesinin etimolojik kö-

sinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve Kadın

kenini anlatarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Oktay, “Şiddet

Sığınma Evleri ile faaliyetlerine devam etmektedir. Mağdur

olumsuz çağrışımlar yaptıran bir kelimedir. Bir insan hakları

kadınlarımız, ilk etapta 6 ay süreyle kadın konuk evinde hiz-

ihlali olan kadına yönelik şiddet, ekonomik koşullar, eğitim-

met almaktadır. Ancak, mağdur kadınlarımız talep ederse bu

sizlik ve kötü aile koşulları, alkol ve uyuşturucu kullanımı,

süre uzatılmaktadır. Kadın konuk evinde barınma haricinde;

kitle iletişim araçlarından etkilenmek ve silahlara kolay ula-

harçlık, psikolojik destek, istihdam için İŞKUR’a ve mesleki

şabilmek gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır” ifadelerini

kurslara yönlendirme, avukatlık ve kreş hizmetleri, sosyal,

kullandı. Kadına yönelik şiddetin türleri ve etkileri hakkında

sanatsal ve spor faaliyetlerine yönlendirilme gibi imkanlar

da bilgi veren Oktay, şiddete başvuran kişilerin ortak özel-

sağlanmaktadır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz ise 7

liklerini ise, kıskançlık, eşinin davranışlarını kontrol etme

gün 24 saat açık olan bir kuruluştur. İlimizde 400 aile, sosyal

isteği, kendi ihtiyaç ve isteklerinin daha önemli olduğuna

ve ekonomik destek, 1600 aile ise engelli ve yaşlılara bakım

inanma, alınganlık, gerçekçi olmayan beklentiler, düşük ben-

desteği almaktadır. Bu desteklerin birçoğu ise kadınlara sağ-

lik algısı ve ani duygusal patlamalar olarak sıraladı. Prof. Dr.

lanmaktadır” diye konuştu.

Oktay son olarak dünyada kadına şiddete ilişkin verilerini de
katılımcılarla paylaşarak sözlerini noktaladı.
www.yalova.edu.tr
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DÜNYA AIDS GÜNÜ FARKINDALIĞI
ETKINLIĞI DÜZENLENDI
“1 Aralık Dünya AIDS Günü” kapsamında Yalova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve
YÜKAM işbirliği ile “Dünya AIDS Günü Farkındalığı”
etkinliği düzenlendi.

lığın belirtilerini ateş, farenjit, deri döküntüleri, kas ve eklem
ağrısı, ishal, baş ağrısı, bulantı ve kusma, karaciğer ve dalak
büyümesi olarak sıraladı. Klinik bulguların HIV enfeksiyonuna özgü olmayıp oldukça değişken olduğunu söyleyen Aydın,
erken tanı ve tedavinin önemine de vurgu yaptı. HIV virü-

Rektörlük Binası Konferans Salonu’ndaki farkındalık eğiti-

sünün olası bulaşma yolları ile tanı, tedavi ve korunma yön-

mi programı, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

temlerine değinen Sultan Aydın, HIV testinin gerekli görülen

Derya Güroy’un katılımıyla gerçekleşti. Yalova Valiliği İl Sağ-

her basamaktaki sağlık kurumlarında uygulanabileceğini ve

lık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzm. Dr.

test sonuçlarının aynı gün içinde alınabileceğini söyledi. Ül-

Sultan Aydın’ın konuşmacı olduğu farkındalık eğitim progra-

kemizde HIV hastalarının sayısının artmaması için HIV’den

mında, YÜKAM Müdürü Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay da “Türki-

korunmayı öğrenmek gerektiğini belirten Aydın, HIV/AIDS

ye’de HIV/AIDS ile Yaşayanların Çalışma Hayatında Karşılaş-

sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvuran ve testlerini yaptı-

tıkları Zorluklar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Etkinliğin

ran hastaların kimliğinin kodlandığını ve bu kişilerin bilgile-

açılış konuşmasında AIDS hastalığını taşıyanları dışlamak

rinin gizli tutulduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.

yerine, topluma kazandırmanın önemini vurgulayan Prof.
Dr. Derya Güroy, “Bugün, önemli bir farkındalık günü ancak

“Engeller Sevgiyle Ortadan Kalkar “

bizler hastalıklara karşı bir gün değil, her gün bilinçli olmak
Uzm. Dr. Sultan Aydın’ın ardından söz alan YÜKAM Müdü-

zorundayız” diye konuştu.

rü Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay ise HIV/AIDS hastalığına sahip

“Vücudun Savunma Gücünü Yıkıyor”

olanların çalışma hayatında yaşadıkları zorluklar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin
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HIV/AIDS virüsü hakkında bilgiler veren Sultan Aydın, “Bu vi-

doğru tedavi ve bakıma ulaşmasının önünde duran en büyük

rüs vücudun savunma gücünü zayıflatıyor ve yıkıyor. Sonun-

engelin; dışlanma, ifşa olma, işten atılma ve iş bulamama

da ise normal koşullarda tedavi edilebilen hastalıklar, savun-

gibi korkular olduğunu söyleyen Prof. Dr. Oktay, “Bu hastalığa

ma gücü yetersiz kaldığı için tedavi edilemiyor” dedi. Dünya

sahip olanlar, tanı ve tedavi için toplumdan dışlanmamalı ve

Sağlık Örgütü’nün 2017 verilerine göre dünyada 36.7 milyon

cesaretlendirilmeli. Çünkü bütün engeller sevgiyle ortadan

HIV virüsüne sahip olan kişi olduğunu belirten Aydın, hasta-

kalkar” diye konuştu.
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PROF. DR. DENIZ ÜLKE ARIBOĞAN
YALOVA ÜNIVERSITESI’NE KONUK OLDU
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile bir araya
gelerek “Duvarları Aşmak” konulu bir konferans verdi.

sanın mobil bir varlık olduğunu ve sürekli göç ettiğini söyledi. Tehditlere karşı duvar inşa etme sürecinden de bahseden
Prof. Dr. Arıboğan, “İnsanlık, ilk var olduğu günden itibaren
kendine duvarlar inşa etmiştir. Ancak kaygı içinde olan in-

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen

san, duvarlar sayesinde bu kaygısını aşmaktadır. ‘Duvarlı

“Duvarları Aşmak” konulu konferans, Yalova Üniversitesi İk-

dünya’ dediğimiz şey insanın, içkin karakteridir. Duvarlar

tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman

somut bir tehdit tarafından gelişir. Korku, burada çok önemli

Kızıltoprak başta olmak üzere çok sayıda akademiysen ve

bir rol oynar. Duvar, insanı dış tehlikelerden korumaktadır.

öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal

Bizler somut tehdit aldığımız zaman, o duvarları inşa ediyo-

Marşı’nın okunmasının akabinde başlayan programda, ulus-

ruz” ifadelerini kullandı.

lararası ilişkilerden küresel pazara, insanlığın gelişiminden
sosyal medyada kadar pek çok konuya değinen Arıboğan, in-

Konferans, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’a plaket ve çiçek
takdiminden sonra sona erdi.
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GÜZ KARMASI SERGISI VE ÖĞRENCI FILMLERI
GÖSTERIMI DÜZENLENDI
Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi’nde “Güz Karması Sergisi” ve “Öğrenci Filmleri Gösterimi” etkinliği düzenlendi.
Sanat ve Tasarım Fakültesi
öğretim üyeleri ile fakültenin öğrencilerinin hazırladığı 11 kısa filmin
gösteriminin yapıldığı etkinliğe Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat
Cebeci, Sanat ve Tasarım
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Metin Işık ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

yönüyle açığa çıkarmaktadır. Eğer sanat

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rek-

si’nde açılan Güz Karması Sergisi, 11 Ocak

olmasa robotlaşırız. Sizler iyi bir yoldasınız ve iyi bir meslektesiniz. Yaptığınız bu güzel meslekte ürettiklerinizi daha fazla görmek isteriz.
Çalışmalarınız Üniversitemizin dışa yansıyan güzellikleri
olacaktır. Hepinizi kutluyor
ve teşekkür ediyorum” dedi.
Sergi açılışı ve film gösteriminin ardından öğrencilere
ve akademisyenlere teşekkür
belgelerini takdim eden Prof. Dr.
Suat Cebeci, başarılarının devamını diledi. Sanat ve Tasarım Fakülte2019 tarihine kadar tüm akademisyen ve öğren-

tör Prof. Dr. Suat Cebeci, sanatsal faaliyetlerin
önemine dikkat çekerek, “Sanat insanı en has, en insani
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cilerin ziyaretine açık olacak.
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ÖĞRENCILERDEN KÜNEFE YAPIMI DERSINE
YOĞUN İLGI
Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu, Aşçılık öğrencileri için künefe yapımı dersi düzenledi.
Sektör ve üniversite işbirliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Aşçılık bölümü öğrencilerine Gold Künefe’nin sahibi
Mustafa Kandemir tarafından künefe yapımı dersi verildi.
Aşçılık bölümü öğretim üyelerinin düzenlediği etkinlikte,
Mustafa Kandemir künefe yapımındaki püf noktaları öğrencilerle paylaştı. Turizm programı öğretim elemanlarının
da hazır bulunduğu etkinlik, Aşçılık programının uygulama
mutfağında gerçekleşti. Yoğun ilgi gören etkinlikte, Aşçılık
bölümü öğrencileri keyifli dakikalar geçirirken künefe yapımını da uygulamalı şekilde öğrendiler.
Yalova Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünün Mustafa
Kandemir'e teşekkür belgesini takdim etmesiyle etkinlik
sona erdi.
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ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU'NDAN
ÇİFTE BAŞARI
Çınarcık Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencileri Mahmut Alkan ve Tunay Osmanoğlu Standart
Türk Klavyesi olan F Klavye kullanımının teşviki ve
yaygınlaştırılmasına yönelik “11. Ulusal
Klavye Yarışması” nda 26 üniversiteyi geride bırakarak “Bireysel” ve
“Grup” alanında birincilik elde
ettiler.

Mahmut Alkan ve Tunay Osmanoğlu hem bireysel hem de
grup alanında birincilik kazandılar.
11. Ulusal Klavye Yarışması”nda gösterdikleri başarıdan dolayı Adalet Programı öğrencileri Mahmut Alkan ile
Tunay Osmanoğlu’na ve ayrıca öğrencilere
bu konuda destek olan Çınarcık Meslek
Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr.
Gör. Necmettin Çakır ve Öğr. Gör.
Özgür Doğan Gürcü ye başarı ve

Öğrenciler İki Kategoride Birden Birincilik Elde Etti

teşekkür belgeleri Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından takdim edildi.

3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde Gazi

İşaret Dili Kursu Tamamlandı

Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye’deki Adalet Meslek Yükseko-

Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Yalo-

kullarındaki Adalet Programlarının
katılımıyla,

üniversiteler

va Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

arasında

ve Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü koordi-

bilgi alışverişinin sağlanması, eğitim ka-

nesinde Çınarcık Meslek Yüksekokulu’nda 31

litesinin arttırılması ve Standart Türk Klavye-

Ekim 2017- 09 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam-

si olan F Klavye kullanımının yaygınlaştırılmasına
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yönelik olarak düzenlenen yarışmada Yalova Üniversitesi

da 120 saat olarak planlanan İşaret Dili Kursu İşaret Dili Ter-

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencileri

cümanı Yasemin Denizler yönetiminde tamamladı.

www.yalova.edu.tr

İşaret Dili Kursu’nun düzenlenmesinde katkıları bulunan Çı-

destek verdiklerini ve vereceklerini yineleyen Cebeci, Türki-

narcık Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. İzzet

ye’nin dünya mazlumlarının umudu olduğunu, Batı’nın tüm

İsmail Dur’a, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uy-

dünyayı içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini söyledi. Son

sal’a, İşaret Dili Tercümanı Yasemin Denizler’e, Çınarcık Halk

olarak öğrencilere, “Biz daima önünüzde ve arkanızdayız.

Eğitim Merkez Müdür Yardımcısı Aşkın Yavuz’a ve Çınarcık

Önünüzdeyiz başarmanız için, arkanızdayız destek olmak

Meslek Yüksekokulu öğrencileri Fatma Kaçmaz’a ve İnci Ko-

için… Unutmayın! Siz kazanırsanız biz kazanırız, biz kaza-

nukcu’ya da teşekkür belgeleri Yalova Üniversitesi Rektörü

nırsak Türk Milleti kazanır.” diye seslendi.

Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından verildi. . Ayrıca “İşaret Dili
Kursu” başarıyla tamamlayan 37 kursiyere Çınarcık Meslek
Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. İzzet İsmail Dur ve

Öğr. Gör. Bayram Karakurt: En İyiye Ulaşmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız

İşaret Dili Tercümanı Yasemin Denizler tarafından başarı
Çınarcık MYO Müdürü Öğr. Gör. Bayram Karakurt; Çınarcık

belgeleri takdim edildi.

Meslek Yüksekokulu’nun akademik ve idari personelleri ile

Rektör Cebeci: “Öğrencilerimiz Daime Destekçisi Olacağız”

birlikte en iyiye ulaşmak adına elinden geleni yaptığını söyledi. Akademik personelin özverili çalışmalarının ve öğrencilerin potansiyelinin Türkiye genelinde kazanılan dereceler

Klavye yarışmasında birincilik elde eden öğrencilere başarı

ile dikkatleri Çınarcık Meslek Yüksekokulu üzerine çektiğini

belgelerinin verilmesi ve İşaret Dili Eğitim sertifika töreni

vurguladı. Meslek Yüksekokulu’nda bulunan bölümlerin ön

için Çınarcık Meslek Yüksekokulu’nda bulunan Yalova Üni-

lisanslar içerisinde öncelikli tercih edilen bölümler arasında

versitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci burada yaptığı açıkla-

olduğunu, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de en iyisi ol-

mada; nitelikli insanların yetişmesinin Ülkemizin geleceği

mak için çaba sarf edeceklerini açıkladı.

için oldukça önemli olduğunu, bu nedenle öğrencilerin farklı
özelliklerini açığa çıkaracak etkinliklerin sayısının giderek

Çifte başarının kutlandığı gün, Çınarcık Meslek Yüksekokulu

artırılması gerektiğini belirtti. Bu tarz faaliyetlere her zaman

bahçesinde toplu fotoğraf çekilmesi ile sonlandı.

www.yalova.edu.tr
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TERMAL MYO ÜNIVERSITELER ARASI
AMBULANS RALLISI’NDE BIRINCI OLDU
Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu İlk
ve Acil Yardım Programı öğrencileri, 5. Üniversiteler
Arası Ambulans Rallisi’nin Kardiyak Aciller etabında
birinci oldu.

Aydın, Murat Çelik ve Güler Nazlıcan Kaplan’dan oluşan ekip,
Kardiyak Aciller etabında birincilik ödülü kazandı.

Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil
Yardım Programı öğrencileri, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Resüsitasyon ve Travma Sempozyumu’na katıldı. Paramedik Derneği (PARDER) ve Maltepe Üniversitesi’nin işbirliği ile 23-24
Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 6. Resüsitasyon ve Travma Sempozyumu’nda, paramedikler tarafından
kaza sonrasında yapılan müdahaleler üzerinde duruldu.

Kardiyak Aciller Etabında Birinci Oldu
Sempozyum kapsamında düzenlenen 5. Üniversiteler Arası
Ambulans Rallisi’nde ise farklı üniversite ekipleri kıyasıya
mücadele etti. Ekiplerin zamanla yarıştığı rallinin sonucunda ise temsili yaralılara en hızlı ve doğru müdahaleyi gerçekleştiren Yalova Üniversitesi ekibi birinci oldu. 7 etap şeklinde
gerçekleştirilen ralli kapsamında İlk ve Acil Yardım Programı’nın 2. Sınıf öğrencilerinden Seyid Ahmet Orhan, Büşra
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YALOVA ÜNIVERSITESI PERSONELINE
SERTIFIKALI İLKYARDIM EĞITIMI VERILDI
Yalova Üniversitesi personeli, 29 Temmuz 2015 tarihli ve

Şube Müdürlüğü tarafından verilen ilkyardım eğitimi, Rek-

29429 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İlkyardım Yönet-

törlük binasındaki toplantı salonunda gerçekleşti. Persone-

meliği’nin İlkyardımcı Bulundurulması başlıklı 19. maddesi

lin de yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı, 21 Aralık tarihi-

1/a fıkrası uyarınca düzenlenen sertifikalı eğitim programı-

ne kadar devam edecek.

na katıldı. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri

www.yalova.edu.tr
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DÜNYA DAĞ GÜNÜ SÖYLEŞI İLE KUTLANDI
Yalova Üniversitesi Kampçılık ve Dağcılık Kulübü
11 Aralık Dünya Dağ günü sebebiyle söyleşi etkinliği
düzenledi. 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ali
İhsan Gülcan ve Murat Orkun Cengiz’i konuk olarak
ağırlayan YÜKAMP söyleşinin ardından kulüp üyeleriyle birlikte Dünya Dağ Günü’ne özel film gösterimi
gerçekleştirdi.

yeri geldiğinde malzemeyi, bilgiyi, yeteneği ve kuvveti paylaşmalıyız. Kalbinizde doğa varsa bu isteğin peşinden gidin,
doğaya zaman ayırın. Dağcılık bir süre sonra tutku haline gelir. Tüm zorluklara ve aksiliklere rağmen her seferinde daha
çok keyif alırsınız. Gittikçe güçlenirsiniz. Dağ sporları sağlık
ve hayat kalitenizi arttırır hem bedeninizi hem de zihninizi
çalıştırır, sizi daha planlı ve programlı olmaya teşvik eder”
şeklinde konuştu.

Yalova Üniversitesi Dağcılık ve Kampçılık Kulübü’nün çalışmalarını yakından takip ettiğini ve çalışmalarını destekledi-

“Dağ bir yaşam biçimi”

ğini ifade eden Ali İhsan Gülcan öğrencilerle deneyimlerini
paylaşıp dağ sporları için cesaretlendirdi. Yalova ve Bursa

Dağ sporlarını seçme nedenini öğrencilerle paylaşan Murat

civarının dağcılığın her alanı için çok uygun bir bölge oldu-

Orkun Cengiz ise dağcılık sporu için “Topraktan geldik, gide-

ğunu ifade eden Gülcan öğrencilere, “Bu imkanları değerlen-

ceğimiz yer de yine toprak. Bu genlerimizde olan bir duygu.

dirip dağ tutkunuzun peşinden gidin” çağrısı yaptı.

Bir süre sonra tutkuya karışıyor. Benim için dağ bir yaşam biçimi. Doğaya saygı duyun, dağa saygı duymazsanız, dağ size

“Doğa İle Yarış”

saygı duymaz” diyerek sözlerini tamamladı.

Dağcılığın bir paylaşım sporu olduğunu belirten Gülcan, “Biz

Söyleşinin ardından kulüp üyeleri ve konuklar, Dünya Dağ

diğer sporlardan farklı olarak doğa ile yarış içerisindeyiz,

Günü’ne özel olarak gösterimi gerçekleşen “The Wildest Dream” adlı filmi izledi.
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YÜTİK’IN 9. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL
OYUN SAHNELENDI
Yalova Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün (YÜTİK) 9. kuruluş yıl dönümüne özel hazırladığı “9. Senfoni” adlı
doğaçlama tiyatro gösterisi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda sahnelendi.

Senfoni, oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yönetmenliğini Elif Akın'ın
üstlendiği oyunda teknik odada Osman Tatar ve Bager Kaya ses
ve ışık kontrolünü
yaptı. Oğuzhan Er'in
reji asistanı olarak
görev yaptığı doğaçlama tiyatro oyununda YÜTİK oyuncuları
ve üniversitemiz öğrencilerinden; Aybüke Çakır, Burak
Takış, Cavid Cafarov, Ege Durmuş, Elif

Kendigelen,

Erdem Acet, Esra Sağlık, Murat Çavuşoğlu, Oğulcan Eskiocak,
Oğuzhan Er, Selen Çağlar, Sena Kirezli, Serkan Yılmaz Yazan
ve Yasin Nazlıgül rol aldı. Seyircileri kahkahaya boğan 9.

www.yalova.edu.tr
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ÖDÜLLÜ YÖNETMEN
ADNAN YAĞIZ YEŞILYAPRAK
YALOVA ÜNIVERSITESI’NE KONUK OLDU
Çektiği reklam filmleri ve televizyon programlarının
yanısıra uzun metrajlı “Döngü” filmi ile de tanınan yönetmen Adnan Yağız Yeşilyaprak, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde
İletişim Sanatları öğrencileri ile bir
araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

yeni proje üretmeye çalışın ve ısrarcı olun. Kendi yaşamımdan örnek verecek olursam, ben okulum devam ederken sektöre ilk adım attım ve tutunabilmek için istikrarlı bir şekilde
çalışmayı sürdürdüm. Çünkü bizler iletişimciler
olarak kendimizi, öncelikli olarak yine kendimize kanıtlamalıyız” diye konuştu.
Sektöre yeni adım atacak öğrencilere

Merkez

tavsiyelerde de bulunan Yeşilyaprak,

Yerleşkesi’ndeki söyleşi, Sanat

“Bir konuyu derinlemesine öğren-

ve Tasarım Fakültesi Dekan

meden ego yapmamız oldukça yan-

Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ser-

lış bir tutum. Ne yazık ki genellikle

kan Öztürk’ün yanısıra, bölüm

sektöre yeni adım atarken eleştiriye

Yalova

Üniversitesi

kapalı oluyoruz fakat aslında eleşti-

akademisyenleri ve çok sayıda

ri insanı güçlendiren bir motivasyon

öğrencinin katımıyla gerçekleş-

kaynağıdır. Bunun yanısıra sinema ala-

ti. Söyleşide deneyimlerini, İletişim

nında iyi bir noktaya gelmek istiyorsanız

Sanatları öğrencileriyle paylaşan yönet-

olabildiğinizce çok kitap okumanızı ve bulduğu-

men Adnan Yağız Yeşilyaprak, “Sektörde iyi

nuz her filmi izlemenizi öneririm” diye konuştu.

bir noktaya gelebilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Özellikle de üniversiteden mezun olduktan sonra sürekli

Etkinlik, öğrencilerin sorularının ardından sona erdi.

74

www.yalova.edu.tr

ÜNIVERSITEMIZDE AŞURE DAĞITILDI
Yalova Üniversitesi, 2018-2019 Akademik Yılı’nı aşure
tatlısı ile karşıladı. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde öğrenci ve personele dağıtılan aşurenin, ülkemizin
birlik ve bereketine katkı sağlaması temenni edildi.

ikram edilen öğrenciler de duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aşure ile karşılanmanın kendileri için bir sürpriz olduğunu ifade eden öğrenciler, hem üniversite yönetimiyle hem
de arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buldu. Yalova Üniversitesi’ne yeni yerleşen öğrencilerin de kurumu daha yakın-

Yalova Üniversitesi, 2018-2019 Akademik Yılı’nın başlangıcı-

dan tanıdığı programa birlik ve beraberlik havası hakim oldu.

na denk gelen Muharrem ayı dolayısıyla tüm yerleşkelerinde
öğrenci ve personele aşure tatlısı dağıttı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Mustafa Öksüz ve Prof. Dr. Derya Güroy ile Genel Sekreter
Sayim Oral’ın da aşure dağıttıkları programa, üniversite personeli ve öğrenciler ilgi gösterdi.
Günün önemine dair açıklamada bulunan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, bakliyat ve kuru meyvelerin karışımından yapılan ve İslam kültüründe önemli bir
yeri olan aşure tatlısının, ülkemizin birlik ve bereketine katkı
sağlaması dileklerinde bulundu. Öğrencilerin ve tüm personelin 2018-2019 Akademik Yılı’nı da tebrik eden Rektör Cebeci, başarı dileklerini ileterek dönem boyunca istedikleri her
zaman üniversite yönetimine ulaşabileceklerini ifade etti.

İlk Ders Gününde Aşure
2018-2019 Akademik Yılı’nın ilk ders gününde aşure tatlısı
www.yalova.edu.tr
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E-İHALE UYGULAMALARI VE 4734 SAYILI
KAMU İHALE KANUNU EĞITIMI GERÇEKLEŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İhale İşleri Müdürü olarak görev yapan Ahmet Altay, Yalova Üniversitesi personeline e-İhale uygulamaları ve 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunu eğitimi verdi.

tesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Güroy, Ahmet Altay’a
teşekkür ederek plaket takdim etti. Eğitim, sertifikaların dağıtılmasının ardından eğitim programı sona erdi.

İhale işlemlerinde aktif görev alan personellerin katıldığı
eğitim programı, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere
iki oturumda gerçekleşti. e-İhale uygulamalarının değerlendirildiği ilk oturumda, Yalova Üniversitesi’ndeki birimlerin
e-İhale’ye hazırlanma sürecinde elektronik ortamda ihale
yapma, teklif alma, tekliflerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile elektronik eksiltme işlemleri konuları masaya yatırıldı.
Programın, öğleden sonraki oturumunda ise 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunu hakkında genel bilgiler verildi. Yaklaşık maliyet, aşırı düşük sorgulaması, tekliflerin incelenmesi,
değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile şikayet süreci işlemlerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlara değinildi.
Düzenlenen eğitim programının sonunda, Yalova Üniversi-
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VERI TABANI EĞITIM TOPLANTISI
DÜZENLENDI
Yalova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı tarafından Proquest iş birliği ile veri
tabanı eğitim toplantısı düzenlendi. Kullanıcılara, veri
tabanlarına daha pratik erişim sağlayabilmeleri ve
hızlı aramalar yapabilmeleri amacıyla verilen eğitime
çok sayıda akademisyenin yanı sıra doktora ve yüksek lisans öğrencileri de katıldı.
Atıf bilgisi, literatür taraması ve filtreleme konuları hakkında
bilgi verilen eğitimde, akademik araştırma yapacaklar için
bir kaynak olabilecek, 4.5 milyondan fazla tez barındıran
Proquest Dissertation& Thesis sisteminin kullanımı anlatıldı. Yüz binlerce kitabın bulunduğu “Ebook Central” ile iş dünyası ve ekonomi alanında çok sayıda kaynak barındıran “Business Premium Collection” veritabanları hakkında detaylı
bilgilerin de verildiği eğitim, akademisyen ve öğrencilerin
sorularıyla beraber uygulamalı olarak aramalar gerçekleştirildikten sonra sona erdi.
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ZİYARETLER

DIYANET İŞLERI BAŞKANI PROF. DR.
ALI ERBAŞ ÜNIVERSITEMIZI ZIYARET ETTI
Bir dizi etkinliğe katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Yalova’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş Yalova Üniversitesi’ni de ziyaret
etti. Prof. Dr. Ali Erbaş Rektörlük girişinde Rektör Prof.
Dr. Suat Cebeci tarafından karşılandı. Rektör Prof. Dr.
Suat Cebeci ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti
ifade ederek Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş da Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci’ye görevinde
muvaffakiyetler diledi.

Prof. Dr. Ali Erbaş: “Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci Yalova Üniversitesi’nin Gelişimine İvme Kazandıracaktır”
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Rektörlük görevinin
çok önemli bir görev olduğunu ifade ederek rektörler tarafından yönetilen üniversitelerin şehirlerde eğitim hayatının en
üst düzeyde geliştirilmesi, niteliğinin artırılması, şehre katkı
sağlanması noktasında büyük bir önem taşıdığını söyledi.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’deki tüm şehirlerde üniversitelerin kurulmasıyla birlikte kalkınmanın gözle görülür bir şekilde arttığını

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rektör Prof. Dr. Suat

belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova Üniversitesi’nin gelişim

Cebeci ile Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bera-

sürecinin de Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci’nin öncülüğünde

ber uyum içinde görev yaptıklarını hatırlattı. Geçmişte Sa-

ivme kazanacağına inandıklarını vurguladı. Rektör Prof. Dr.

karya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini Prof.

Suat Cebeci’nin gerek Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Suat Cebeci’den devraldığını ifade eden Prof. Dr. Ali Erbaş

Dekanlığı sürecinde gerekse Kırgızistan’da görev yaptığı dö-

“Sayın Rektörümüzün halefiydim İlahiyat Fakültesi Dekan-

nem içerisinde buralarda bıraktığı izlerin Yalova Üniversite-

lığını kendisinden devralmıştım şimdi de o benim halefim

si’nde yapacağı başarılı çalışmaların işareti olduğunu ifade

oldu. Yalova Üniversitesi Rektörlüğü görevini biz de ona dev-

eden Prof. Dr. Erbaş; Rektör Cebeci’nin Yalova Üniversitesi’n-

retmiş olduk. Rabbim kendilerine hayırlı hizmetler yapmayı

de hem kampüsleşme sürecinin hızlanması hem de eğitim

nasip etsin” ifadelerini kullandı.

kalitesinin artırılması noktasında başarılı çalışmalar yürüteceğine yürekten inandıklarını ifade etti.
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Rektör Cebeci: Prof. Dr. Ali Erbaş Bizim Gurur Kaynağımızdır
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’de bu ziyaret vesileyse onur ve gurur dolu bir gün yaşadıklarını ifade
etti. Rektör Cebeci yıllarca Sakarya Üniversitesi’nde birlikte
görev yaptıkları Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanı
olmasından ve Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Yalova Üniversitesi’nin
kendisinden önceki rektörü olmasından dolayı kendileriyle
gurur duyduklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci Yalova Üniversitesi’ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği 2023 vizyonuna hazırlamak için
gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak bu
hedefler doğrultusunda seçkin bir kadro oluşturarak hedefe
emin adımlarla yürüme gayreti içinde olacaklarını belirtti.
Rektör Cebeci kendileri hakkındaki iyi dilek ve temennileri
için Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş’a teşekkürlerini sundu.
Yapılan konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci’ye “Hadislerle İslam”
isimli kitap seti hediye etti. Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci’de
kendilerine ziyaret anısına özel yaptırılan bir tabloyu hediye
etti. Karşılıklı hediye takdiminin ardından Yalova Üniversitesi ziyaret defterini imzalayan Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr Ali Erbaş Yalova Üniversitesi idari personeliyle de selamlaşıp hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra üniversiteden ayrıldı.
www.yalova.edu.tr
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REKTÖRÜMÜZDEN YALOVA VALISI
MUAMMER EROL’A ZIYARET
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve
beraberindeki heyet Yalova Valiliği görevine atanan
Muammer Erol’u makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Valiler Kararnamesi’ne göre Yalova Valiliği’ne atanan Muammer Erol’u makamında ziyaret ederek yeni görevleri dolayısıyla tebriklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Vali Muammer Erol, üniversitenin genel durumu
hakkında bilgi aldı.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Öksüz ve Prof. Dr. Derya Güroy

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam eden ve iyi niyet

ile Genel Sekreter Sayim Oral, Resmi Gazete’de yayımlanan

temennileriyle sona eren ziyaretin ardından Yalova Üniversitesi heyeti, Valilik makamından ayrıldı.

VALI YILMAZ’DAN
REKTÖRÜMÜZE
VEDA ZIYARETI
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Yalova Üniversitesi’nde devam eden çalışmalar
hakkında Vali Yılmaz’a bilgi veren Rektör Cebeci,
“Şehrimizde önemli hizmetleri bulunan Valimiz
Tuğba Yılmaz’ın Mülkiye Başmüfettişliği görevini
kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesine
göre Mülkiye Başmüfettişi görevine atanan Yalova
Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Suat Cebeci’ye veda ziyareti gerçekleştirdi.
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Yalova Üniversitesi’ndeki gelişmeleri takdirle takip ettiğini belirten Vali Yılmaz da Rektör Cebeci’ye başarılar
diledi. Vali Tuğba Yılmaz, çiçek ve hediye takdiminin ardından kurumdan ayrıldı.
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REKTÖRÜMÜZDEN
YALOVA
MILLETVEKILLERINE
TEBRIK ZIYARETI
seçilen Sayın Ahmet Büyükgümüş ve Sayın
Meliha Akyol’u ziyaret etti. AK Parti Yalova
İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak’ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında milletvekillerimizi
tebrik eden Yalova Üniversitesi rektörümüz,
milletvekilliği görevinde kendilerine başarılar
diledi.
Yalova Üniversitesi’nin son durumu ve geli-

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve
beraberindeki heyet, AK Parti 27. Dönem Yalova Milletvekilleri Sayın Ahmet Büyükgümüş ve Sayın Meliha Akyol’u ziyaret ederek tebriklerini iletti.
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Öksüz ve Prof. Dr. Derya Güroy, 24
Haziran genel seçimlerinde AK Parti’den Yalova Milletvekili

şim süreci hakkında Sayın Ahmet Büyükgümüş ve Sayın Meliha Akyol’a bilgi veren Yalova Üniversitesi
heyeti, üniversitenin gelişim sürecine hız vermek amacıyla
başta ilin milletvekilleri olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum
ve kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içinde olacaklarını
vurguladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 27.
Dönem Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha
Akyol ise Yalova Üniversitesi’ne her konuda destek olacaklarını belirtti.

REKTÖRÜMÜZDEN
YALOVA MILLETVEKILI
ÖZCAN ÖZEL’E ZIYARET
dönemlerde hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında da Milletvekili Özel’in görüşlerini aldı. Yalova Üniversitesi’nde yaşanan gelişmeleri takdirle takip ettiğini
belirten Özcan Özel ise kurumu layık olduğunu noktaya
taşımak için destek vereceklerini ifade etti. Yeni eğitim
ve öğretim dönemi ile ilgili başarı temennilerinde de bulunan Milletvekili Özel, Yalova Üniversitesi’nin, tüm Yalovalıların ortak değeri olduğunu ve Yalova ilinde özel bir
önem taşıdığını vurguladı.
Üniversitenin gelişim sürecine hız vermek amacıyla

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, 27.
dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili Özcan Özel’i ziyaret ederek tebriklerini iletti.
Yalova Üniversitesi’nin son durumu ve gelişim süreci hakkında Özcan Özel’e bilgi veren Prof. Dr. Suat Cebeci, ilerleyen

başta ilin milletvekilleri olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içinde olacaklarını belirten Rektör Cebeci de desteklerinden dolayı Yalova
Milletvekili Özcan Özel’e teşekkürlerini iletti. Son olarak
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcan Özel,
Yalova Üniversitesi’ne her konuda destek olacaklarını ifade
etti.
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REKTÖRÜMÜZDEN YALOVA BELEDIYE
BAŞKANI VEFA SALMAN’A ZIYARET
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı makamında ziyaret ederek karşılık görüş alışverişinde bulundu.

Yalova’nın ideal bir üniversite kenti olduğunu ve kuruluş
aşamasından bu güne kadar her zaman üniversiteye destek
olduklarını ifade ederek bundan sonraki süreçte de Yalova
Belediyesi olarak Yalova Üniversitesi’ne her konuda destek

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova

vermeye hazır olduklarını söyledi. Üniversitedeki çalışmalar

Belediye Başkanı Vefa Salman’ı makamında ziyaretti etti.

hakkında Salman’a bilgi veren Prof. Dr. Cebeci, görüşmenin

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de hazır

ardından belediyeden ayrıldı.

bulunduğu görüşmede iki kurum arasında gerçekleştirilmesi planlanan ortak projeler görüşüldü. Başkan Vefa Salman,
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REKTÖRÜMÜZDEN
YALOVA GARNIZON
KOMUTANI'NA ZIYARET
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı
Tuğamiral Ayhan Gedik’i makamında ziyaret etti.
Yalova Üniversitesi’nde devam eden çalışmalar hakkında
Ayhan Gedik’e bilgi veren Suat Cebeci, Gedik’e başarı dileklerini iletti. Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Suat Cebeci’ye teşekkür etti.

BILAL ERDOĞAN’DAN REKTÖRÜMÜZ
PROF. DR. SUAT CEBECI’YE ZIYARET
İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’yi makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla tebriklerini iletti.

ne atanmaları dolayısıyla Prof. Dr. Cebeci’yi tebrik eden Bilal
Erdoğan, başarı dileklerini ileterek Yalova Üniversitesi’nin
büyük gelişme kaydedeceğine inandığını söyledi. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Suat Cebeci de
Bilal Erdoğan’a üniversitenin genel durumu hakkında bil-

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdo-

gi verdi. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından İlim Yayma

ğan ve beraberindeki heyet, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.

Vakfı’nın Yalova’daki faaliyetlerini anlatan Bilal Erdoğan,

Dr. Suat Cebeci’yi makamında ziyaret etti. Rektörlük görevi-

günün anısına Prof. Dr. Suat Cebeci’ye hediye takdim ederek
kurumdan ayrıldı.
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BÜYÜK HADIS ÂLIMI M. EMIN SARAÇ
ÜNIVERSITEMIZI ZIYARET ETTI
Tüm dünya tarafından tanından İslam aleminin en
önemli hadis âlimlerinden ve ilim insanlarından
Sayın Muhammed Emin Saraç, Yalova
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ni ziyaret ederek iyi temennilerde bulundu.

Prof. Dr. Cebeci, fakültenin yüzde yüz Arapça eğitim verdiğini ifade etti.

"Allah Hizmetlerinizi Daim Eylesin"
İslami İlimler Fakültesi’nin

Yalova

önümüzdeki

Üniversitesi

Rektörü Sayın Prof. Dr.
Suat Cebeci ve İsla-

taşınacağını ve fa-

mi İlimler Fakültesi

kültenin yanına bir

Dekanı Sayın Prof.

cami inşa edilece-

Dr. Alican Dağde-

ğini ifade eden Sa-

viren

yın Prof. Dr. Suat

tarafından
Sa-

Cebeci, bu hususta

Muhammed

muvaffak olmaları

karşılanan
yın

Emin Saraç, fakül-

için kendilerinden

te bahçesinde İsla-

destek ve dua beklediklerini

mi İlimler Fakültesi

Yalova

öğretim üyeleriyle bir

belirtti.

Üniversitesi

İslami İlimler Fakülte-

araya geldi. Yaşamın-

si’nin arzu edilen noktaya

dan önemli kesitleri öğre-

gelmesi için dua edeceklerini

tim üyeleriyle paylaşan Sayın

ve destek olacaklarını ifade eden

Muhammed Emin Saraç, dualar

Sayın Muhammed Emin Saraç, “Allah

ederek iyi dileklerde bulundu. Yalova

sizleri milletimize hadim eylesin, hizmetle-

Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi hakkında Sayın Muhammed Emin Saraç’a bilgi veren Sayın
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süreçte

yeni yapılan binasına

rinizi daim eylesin” diyerek sözlerini tamamladı.
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YALOVA VALISI MUAMMER EROL’DAN
REKTÖRÜMÜZE İADE-I ZIYARET
Yalova Valisi Muammer Erol, göreve başlaması dolayısıyla kendisine 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştiren
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’ye
iade-i ziyarette bulundu.

de karşılanan Vali Erol, üniversitedeki faaliyetler hakkında
bilgi aldı. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Vali Erol
ve Rektör Cebeci karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Yalova
Üniversitesi ile her konuda işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Yalova Valisi Muammer Erol, plaket takdiminin

Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından Rektörlük binasının girişin-

ardından kurumdan ayrıldı.
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MELIHA AKYOL’DAN
REKTÖR CEBECI’YE
IADE-I ZIYARET
üniversite yönetimi ile sürekli iletişim ve eşgüdüm içerisinde kalmak suretiyle üniversitenin
gelişim sürecinin ivme kazanması yönünde çaba
göstereceklerini belirtti.
Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci de ziyaretlerinden
duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ak Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol’a teşekkür etti. Son
yapılan genel seçimlerde Yalova Milletvekili seçilmeleri dolayısıyla Meliha Akyol’u tebrik eden
Rektör Cebeci milletvekilliği görevinde kendile-

24 Haziran genel seçimlerinde Ak Parti’den Yalova Milletvekili seçilen Meliha Akyol Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Suat Cebeci’yi ziyaret etti. Prof. Dr. Suat Cebeci’ye Rektörlük görevinde başarılar dileyen Meliha Akyol Yalova Üniversitesi’nin son durumu ve gelişim süreci ile Rektörlüğün
projeleri ve ihtiyaçları hakkında Rektör Cebeci’den bilgi aldı.
Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ve ekibinin Yalova Üniversitesi’ni layık olduğu noktaya taşımak adına yapacakları çalışmalarda kendilerine destek olacaklarını ifade eden Akyol,

rine başarılar diledi. Üniversitenin son durumu
hakkında konuğuna bilgiler sunan Rektör Cebeci üniversitenin gelişim sürecine hız vermek adına başta ilin milletvekilleri olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği
ve dayanışma içinde olacaklarını vurgulayarak kendilerini
ziyaret etmek suretiyle üniversitemize desteklerini ifade
eden Ak Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol’a teşekkürlerini iletti. Yapılan görüşmenin ardından ziyaretini tamamlayan Meliha Akyol üniversiteden ayrıldı.

ÖZCAN ÖZEL'DEN REKTÖRÜMÜZE İADE-I ZIYARET
Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Özcan
Özel, göreve başlaması dolayısıyla kendisine 'hayırlı
olsun' ziyareti gerçekleştiren Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat
Cebeci’ye iade-i ziyarette
bulundu.

sitenin gelişim sürecine hız vermek adına başta ilin milletvekilleri olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla
işbirliği ve dayanışma içinde olacaklarını vurguladı.

Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından karşılanan Özcan Özel,
Yalova Üniversitesi’nin son
durumu ve gelişim süreci ile
ilgili Rektör Cebeci’den bilgi
aldı. Üniversite yönetimi ile
sürekli iletişim ve işbirliği
halinde olmak istediklerini
belirten Özcan Özel, Rektör
Cebeci'ye başarı dileklerinde
bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Prof. Dr. Suat Cebeci, üniver-
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VEFA SALMAN’DAN REKTÖRÜMÜZE
İADE-I ZIYARET
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’ye iade-i ziyarette
bulunarak yeni
eğitim ve öğretim dönemi ile
ilgili başarı dileklerini iletti.

Üniversitesi’nde yaşanan gelişmeleri takdirle takip ettiğini
belirten Vefa Salman ise kurumu layık olduğunu noktaya taşımak için destek
vereceklerini ifade ederek, Yalova
Üniversitesi’nin,
tüm Yalovalıların
ortak değeri olduğunu söyledi.

Yalova Üniversitesi’nin

gelişim

süreci ve ilerle-

Üniversitenin ge-

yen dönemlerde

lişim sürecine hız

hayata geçirmeyi

vermek amacıyla

planladıkları pro-

tüm kişi, kurum

jeler

ve

hakkında

kuruluşlarla

Başkan Vefa Sal-

işbirliği ve daya-

man’a bilgi veren

nışma içinde ola-

Prof. Dr. Suat Ce-

caklarını belirten

beci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalova

Rektör Cebeci de desteklerinden dolayı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a teşekkürlerini iletti.

ENGELLI PERSONEL VE ÖĞRENCILERDEN
REKTÖRÜMÜZE ZIYARET
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Üniversitede görev yapan engelli personel ve öğrencileri ağırladı.

personel ve öğrencilere, öğle yemeğinde eşlik eden Rektör
Cebeci, daha sonra ise ziyaretçilerini makamında ağırladı.
Karşılıklı görüş alışverişi ve sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette engelli personel ve öğrenciler, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Rektör Cebeci’ye teşekkürlerini iletti. Dünyada

Rektörlük binasında gerçekleşen görüşme öncesinde engelli

aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını söyleyen Prof. Dr.
Suat Cebeci ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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