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REKTÖRDEN 
Yalova Üniversitesi çatısı altında 

son dört yılda büyük bir özveri ile 

tesis ettiğimiz kurum kültürümüzün 

önemli bir parçası olan Bültenimizin 

yedinci sayısını kıymetli okuyucu-

larımızın beğenisine sunuyoruz.

Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinin 

merkezinde bulunan Yalova Üniver-

sitesi ailesi olarak kaliteli eğitimin 

yanı sıra ilimizin ve toplumumu-

zun refah düzeyinin yükselmesine 

katkıda bulunma hedefimize hızla 

ilerlediğimiz bir yılı daha geride bı-

raktık.

Bu dönemde, küresel salgın nede-

niyle bir buçuk yılı aşkın bir za-

mandır zorunlu olarak ayrı kaldığımız öğrencilerimiz ile kavuşmanın mutluluğunu yaşadık. Yeni bir heyecanla başladığımız 

2021-2022 Akademik Yılının Açılış Törenini Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 

katılımıyla gerçekleştirdik.

Üniversitemiz 2021-2022 öğretim yılında, kontenjanların doluluk oranı bakımından birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 

127 üniversite arasında 46. sırada tercih edilen bir üniversite olmuştur.

2018 yılında başlayan yeni dönem ile birlikte hızlı şekilde toplanma sürecine giren Üniversitemizde, kurumsal eksiklikler 

giderilerek rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı tesis edilmiş, kampüsümüz öğrencilerimiz için uygun bir yaşam alanı haline 

getirilmiştir.

Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında pek çok kurum ve kuruluş ile ortak proje ve çok yönlü iş birliklerine gidilmiş-

tir. Üniversitemiz öncülüğünde İMES OSB, Tersaneler Birliği ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Teknoloji Geliştirme 

Merkezi (Teknopark) kurulmuştur. Bunun yanında 8 yeni uygulama ve araştırma merkezi kurularak bu merkezlerin sayısı 

16’ya yükseltilmiştir. Son 3 yıl içinde biri tıp fakültesi olmak üzere 4 fakülte kurulmuş, 22 yeni bölüm açılmış, istihdam garan-

tili bir meslek yüksekokulu kurulmuştur.

Bu süreçteki en önemli motivasyonumuz, Üniversitemizin, uluslararası düzeyde bilimsel ve akademik saygınlığı yüksek mar-

ka değer haline getirme azim ve kararlılığı olmuştur. Bu motivasyonumuz, yeni başarıların kıvancıyla artarak devam edecek-

tir.  

Üniversitemizin gelişim sürecinde başta yöneticilerimiz olmak üzere özverili gayretleriyle üzerine düşen görevleri yerine 

getiren bütün personelimizi kutluyor, hepsine gönülden teşekkür ediyor, Bahar yarıyılının huzurlu ve başarılı geçmesini dili-

yorum.  

Prof. Dr. Suat CEBECİ
Yalova Üniversitesi Rektörü
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Yalova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açı-
lış Töreni Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Baş-
kanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılı-
mıyla gerçekleşti.
 

Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nin ev sahipliğindeki Yalova Üni-

versitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni, 63., 64. ve 65. 

dönem hükümetlerinin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Söz-

cüsü, 2017-2018 yıllarında ise Kültür ve Turizm Bakanı görev-

lerini yürüten, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili 

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşti.

 

Törene ayrıca Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Milletvekil-

leri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Baş-

kan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Suat Cebeci, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim 

Kılavuz ve Yalova Barosu Başkanı Fedai Doğruyol başta olmak 

üzere ilçe kaymakamları ve  belediye başkanları ile çok sayıda 

il protokolü, akademik-idari personel ve öğrenci katıldı.

 

Aşk-ı Efza Müzik Topluluğu’nun sanat müziği dinletisiyle baş-

layan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasını ta-

kiben Yalova Üniversitesi tanıtım filminin gösterimi ve Yalova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’nin açılış konuşma-

sıyla devam etti.

 

“Hızlı Bir Şekilde Toparlanma Sürecine Gidildi”
 

Pandemi nedeniyle bir buçuk yıllık aradan sonra yüz yüze eği-

time başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek sözleri-

ne başlayan Prof. Dr. Suat Cebeci, “Üniversitemiz 2010 yılında 

eğitim öğretime başlamış genç bir üniversite olarak henüz ku-

ruluş yıllarındayken milletçe maruz kaldığımız dış güdümlü 

malum çete yüzünden ciddi zaman ve enerji kaybına uğramış-

tır. Ancak 2018 yılının dördüncü ayından itibaren başlayan yeni 

dönemde, hızlı bir şekilde toplanma sürecine giderek yönetim 

kademelerindeki boşluklar doldurulmuş, rahat ve huzurlu bir 

çalışma ortamı tesis edilmiş, kurumsal eksiklikler hızla gideril-

miş ve kampüsümüz öğrencilerimiz için güzel bir yaşam alanı 

haline getirilmiştir. Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği kapsa-

mında ortak çalışmalar geliştirerek pek çok kurum ve kuruluş 

ile ortak proje ve çok yönlü iş birliklerine gidilmiştir. Üniver-

sitemiz öncülüğünde İMES OSB, Tersan Tersaneleri ve Yalova 

Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Teknopark kurulmuştur. 

Buna paralel olarak 8 yeni uygulama ve araştırma merkezi açı-

larak, bu merkezlerimizin sayısı 16’ya yükseltilmiştir. Son 3 yıl 

PROF. DR. NUMAN KURTULMUŞ AKADEMİK 
AÇILIŞ TÖRENİMİZE KATILDI
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içinde biri tıp fakültesi olmak üzere 4 fakülte, 22 yeni bölüm ve 

istihdam garantili bir meslek yüksekokulu kurulmuştur” diye 

konuştu.

 

“Üniversitemizin Yükselişi Devam Ediyor”
 

Kötü tecrübelere ve pandemiye rağmen son yıllarda gerçek-

leştirilen yoğun çalışmalar ile hem ülkemizde hem de dünya 

üniversiteleri arasında Yalova Üniversitesi’nin yükselmeye de-

vam ettiğini belirten Prof. Dr. Suat Cebeci, “Yalova Üniversitesi 

birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak tercih ediliyor. Bu 

yıl öğrencilere ayrılan kontenjanların doluluğu incelendiğinde, 

üniversitemizin 127 üniversite arasından 46. sırada yer aldığını 

görüyoruz. Üniversitemizin itibarı uluslararası düzeyde de dik-

kat çekiyor. Yalova Üniversitesi, Webometrics sıralamasında 

son 3 yılda 3065 basamak yükselerek 6768. sıradan 3703. sıraya 

çıktı. URAP’ta ise henüz kuruluşunu tamamlama çalışmaları 

devam etmesine rağmen 2777. sırada yer aldı. Stanford Bilim 

Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, Mühendislik Fa-

kültesi öğretim üyemiz Prof. Dr. Atilla Taşdelen dünyada etkili 

10 bin bilim insanı arasında 388. sırada yer alarak bizleri gu-

rurlandırdı. Üniversitemizin bu hızlı gelişim sürecinde özverili 

şekilde gayret gösteren dekanlar, müdürler, bölüm başkanları 

ve daire başkanları başta olmak üzere bütün akademik ve idari 

personelimize teşekkür ediyor, onlarla gurur duyduğumu be-

lirtmek istiyorum” dedi.

 

“Marka Bir Değer Haline Getirmek İstiyoruz”
 

Son olarak Yalova Üniversitesi’ne göstermiş oldukları ilgi ve 

destekten dolayı Yalova Valisi, Yalova Milletvekilleri ve Yalova 

Belediye Başkan Vekili’ne teşekkür eden Prof. Dr. Suat Cebeci, 

“Yalovamız, Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinin orta yerinde bu-

lunmaktadır. Üniversitemizin öncelikli hedefi kaliteli eğitimin 

yanısıra ilimizin ve toplumuzun refah düzeyinin yükselmesi-

ne katkıda bulunmaktır. Üniversitemizi, uluslararası düzeyde 

bilimsel ve akademik saygınlığa sahip marka bir değer haline 

getirmek istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

 

“Başarılı Bir Öğretim Yılı Olmasını Temenni Ediyo-
rum”
 

Açılış konuşmasının Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Baş-

kanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş selamlama konuşması 

ve açılış dersi için kürsüye davet edildi. Konuşmasına, Yalova 

Üniversitesi’nin 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne ka-

tılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başla-

yan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Hayatının önemli bir kısmı 

üniversitelerde geçmiş, başbakan yardımcısı olduğum güne 

kadar üniversitelerde ders vermiş biri olarak, üniversitelerden 

davet geldiğinde vakit buldukça bu davete icabet etmeyi vazife 

olarak telakki ediyorum. Özellikle de ülkemizin genç nesil üni-

versitelerinden biri olan Yalova Üniversitesi’nin açılış törenine 

icabet etmek bir sorumluluktu. Uzun bir aradan sonra yüz yüze 

eğitimden mahrum kalmanın ne büyük bir özlem ve beklenti 

olduğunun farkındayım. Keyifli, zevkli ve başarılı bir öğretim 

yılı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
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“Üniversitelerin İki Önemli Özelliği Bulunmakta-
dır”
 

Üniversitelerin iki önemli özelliği olduğunu söyleyen Prof. Dr. 

Numan Kurtulmuş, “Bunlardan birincisi dünyadaki bütün kal-

kınma hareketlerinin temelinde yatan ana unsurlarından biri-

nin başarılı üniversiteler ve iyi araştırma merkezleri olduğudur. 

Üniversiteler, itici gücü oluşturarak ülkelerinin ileri gitmesine 

olanak tanımıştır. Bu anlamda üniversiteleri sadece bir eğitim 

kurumu olarak görmek eksiktir. Çünkü üniversite; şehir, şehir-

le bütünleşen bir canlılık, sanayi ve ekonomi ile bütünleşmiş 

bir bilim yuvası demektir. İkinci unsur ise tüm büyük mede-

niyetlerin üniversiteler etrafında şekillendiğidir. Tarihteki tüm 

medeniyetlerin arkasındaki temel direk üniversitelerdir. İşte bu 

iki tarihsel gerçeğin farkında olarak Türkiye’de eğitime büyük 

önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 Üniversite Sayısı 76’dan 207’ye Çıktı
 

Yükseköğretim alanındaki son gelişmeler hakkında da bilgi 

veren Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Son yıllarda üniversite sa-

yısı 76’dan 207’ye çıkmıştır. Üniversiteye erişim bakımından 

öğrencilerin önünde engel kalmamıştır, her ilde bir üniversite 

vardır ve yaklaşık 8.5 milyon üniversite öğrencisi bulunmakta-

dır. Özellikle de üniversitelerin içerisinde ihtisaslaşmanın orta-

ya çıkması ile birlikte adımların çok daha güçlü atıldığını görü-

yoruz. Üniversite sayısının artması kaliteyi düşürmez. ABD’de 

beş binin üzerinde üniversite var. Bunun içerisinde Harward 

ve MIT gibi ilk 500’ün içerisinde üniversite olduğu gibi sıradan 

üniversiteler de bulunmaktadır. Bu açıdan üniversite sayısının 

artmasını rekabeti arttıran bir fonksiyon haline getirilmeliyiz. 

Üniversite sayımız son on yılda iki buçuk kat arttı. Eğitime 

ayrılan pay, genel bütçenin içerisinde birinci sıraya yükseldi. 

2007 yılında 18-22 yaş gençlerimizin yüzde 21’i üniversiteye 

giderken bugün bu rakam yüzde 48’e yükseldi. Çocukların üni-

versiteleşme oranı yüzde 15.7’den yüzde 46’ya çıktı. Bu bir ifti-

har tablosudur. Özellikle son 10 yılda doktora öğrenci sayısında 

da önemli miktarda artış gözlemlendi. 138 bin kişilik dev bir 

öğretim üyesi ordusuna sahibiz. Üstelik öğretim üyelerimizin 

yüzde 45.3’ü de kadın. Bunun yanı sıra şu anda 230 bin ulus-

lararası öğrenci üniversitelerimizde okumaktadır. Afrika’dan 

Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar Türkiye’nin dostları 

dediğimiz büyük bir diasporanın oluşması üniversitelerimiz 

sayesinde gerçekleşiyor. Yükseköğrenim gören engelli evlatla-

rımızın sayısı ise 53 bin. Bütün bu gelişmeler daha da ileriye 

gidecek. Sayısal başarılar, niteliği ve kaliteyi de yukarı doğru 

çıkaracak.  İlerleyen süreçte ilk 500 üniversitenin arasında 3 

Türk üniversitesinin yer almasını hedefliyoruz” diye konuştu.

 

FETÖ’nün Temizlenmesi Vakit Aldı Ama Başarılı 
Oldu
 

FETÖ’nün üniversiteleri basamakları kolay yükselme merkez-

leri haline getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 

“Ülkemiz sadece siyasi olarak değil, eğitim bakımından da çok 
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büyük bir ihanetle karşılaştı. O ihanetin merkezlerinden biri de 

Yalova Üniversitesi idi. FETÖ, ülkemizin kurumlarına sızmakla 

kalmadı, üniversiteleri de kendi adamları için kolay yükselme 

merkezleri haline getirdi. Çok sayıda FETÖ’cünün bu basamak-

larda yükseldiğini, nice iftira ve kumpaslarla birçok öğretim 

üyesini diskalifiye ettiğini, öğrenciler üzerinde kurdukları bas-

kıyla üniversiteleri kendi amaçlarına hizmet eden kurumlar 

haline getirmek için ne gayretler verdiğini biliyoruz. 15 Tem-

muz’dan sonra çok ciddi mücadele verdik. Bu çetenin kamu-

nun içerisinden temizlenmesi vakit aldı ama çok şükür başarılı 

oldu. Bunun örneklerinden biri de Yalova Üniversitesi’dir. Bu 

süreçte FETÖ’nün kirinden ve pasından arınmış oldunuz. Siz-

lere başarılar diliyorum, Allah yolunuzu açık etsin. Bu süreçte 

biz sadece bilime ve bilimsel gelişmeye odaklanarak üniversi-

telerimizin her birini dünya ile rekabet edebilir kurumlar haline 

getireceğiz” dedi.

 

İlk Ders: İlmin Yeri, Bilmenin Önemi
 

‘İlmin Yeri ve Bilmenin Önemi’ başlıklı açılış dersi ile katılımcı-

lara seslenen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “İlim, hikmet ve irfan 

ilmi bir hiyerarşi oluşturuyor. Bunlar insan ve kâinat arasında 

bir denge kurulmasına yardımcı olup bilimselliğin doğru bir şe-

kilde ilerlemesini ve güçlenmesini desteklemektedir. Üniversi-

telerimizin ilim, hikmet ve irfanın neşet ettiği yuvalar haline 

gelmesini en içten dileklerimle arzuluyorum. Büyük medeni-

yetimizin üçüncü büyük yürüyüşü bu coğrafyadan çıkacaktır. 

Türkiye’deki üniversite ve öğretim üyesi sayısının artması, 

ülkemizi daha ileri seviyelere çıkaracak büyük Türkiye hede-

fi doğrultusunda atılmış bir adımdır. Türkiye’nin öğrencisine 

sıradan hedefler peşinde koşmak yakışmaz. Öğrencilerimizin, 

öğretim elemanlarımızın ve Türkiye’deki her ferdimizin he-

defi ‘Yeniden Güçlü Büyük Türkiye’ amacını gerçekleştirmek 

olmalıdır. ‘Dünya beşten büyüktür’ demek, dünyanın gayr-i 

hakkaniyetsiz süregelen bu mevcut sisteminin devam etme-

yeceği anlamına gelmektedir. Bu manada bizim Türkiye olarak 

bu mevcut düzenin karşısında duran bir dünya kurmamız ge-

rekmektedir. Üniversitelerimiz bu amaç için yeni nesillerimizi 

yetiştirmeli ve ülkemizi daha adil ve üstün medeniyetler sevi-

yesine taşımalıdır” diye konuştu.

 

Açılış dersinin sona ermesinin ardından Yalova Valisi Muam-

mer Erol ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci 

tarafından Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a çiçek ve hediye tak-

dimi gerçekleştirildi. Tüm protokol üyelerinin sahneye davet 

edilerek hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile birlikte Yalova Üni-

versitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni sona erdi.

 

Akkök Holding’e Plaket
 

Törenin ardından Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’ne bir 

ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Raif Dinçkök 

Rektörlük Binası’nın yapımına katkılarından dolayı Akkök Hol-

ding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök’e plaket takdim 

ederek teşekkürlerini iletti.
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Yalova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Genel 
Kurulu, akademik personelin katılımı ile Raif 
Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yar-

dımcıları Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy, Prof. Dr. Fikret Yüksel 

ve Prof. Dr. Rahmi Karakuş’un hazır bulundukları Akademik 

Genel Kurul, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile 

başladı. Akademik personelin yoğun ilgi gösterdiği 2021-2022 

Akademik Genel Kurulu’nun açılış konuşması ise Yalova Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından gerçekleştirdi.

Yalova Üniversitesi’nin gelişim sürecine devam ettiğini belir-

ten Prof. Dr. Suat Cebeci, “Akademik genel kurlumuzda geçti-

ğimiz yıl yapılanları değerlendiriyor ve önümüzdeki yıl yapıl-

ması gerekenlere dair zihinsel hazırlığımızı gerçekleştiriyoruz. 

Üniversitemiz halen kuruluş aşamasına devam etmektedir. Fi-

nansal kriz ve pandemi gibi şanssızlıklar yaşamamıza rağmen 

2 senede 4 fakülte açtık. Ancak açılan yeni birimler için, altya-

pı, fiziki donanım, akademik ve idari personel gibi bir dizi ihti-

yacımız var. Üniversitemiz gelişmeye devam edecek ve bunu 

birlikte başaracağız. Son 3 buçuk yılda ortaya koyduğumuz 

performans, bize bu umudu veriyor. 10 bin öğrenciden 17 bin 

civarında öğrenciye gelmiş olduk. Kaydolup da gelmeme ora-

nını neredeyse sıfırladık. Akademik personel sayımızı 500’den 

700’e çıkardık, böylece toplam personel sayımız 950’ye ulaştı. 

Kampüsü geliştirmek için çok çabalıyoruz ve herkesin gurur 

duyacağı bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Seyreltişmiş Kampüs Modeli

Yeni eğitim-öğretim döneminin yüzde 40 uzaktan, yüzde 60 

ise yüz yüze eğitimle devam edeceğini belirten Prof. Dr. Suat 

Cebeci, bu oranların birimlerin kendi kapasitelerine ve ders ni-

teliklerine göre esnetilebileceğini ifade etti. Bilinç ve kararlılık-

la tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Suat Cebeci, 

“Seyreltilmiş kampüs modeli ile öğrencilerimizin yüzde 40’ı ev-

lerinde veya yurtlarında derslerini uzaktan bir şekilde alacak-

lar, yüzde 60’ı ise kampüse gelerek derslerine girecekler. Üstelik 

birimlerimize sabahçı ve öğlenci uygulaması getirdik. Bu saye-

de kampüse gelen öğrencilerimizin bir kısmı derslerini sabah, 

diğer kısmı ise öğleden sonra yapacak. Böylece kampüste aynı 

anda bulunan öğrenci sayısı yüzde 30’u geçmeyecek. Teması 

azaltmak için sınıfları seyreltmeye devam edeceğiz. Maske 

kullanımını ve mesafe duyarlılığını sürdürmek istiyoruz. Blok 

dersleri kaldırarak ders sürelerini 45 dakikaya, teneffüsleri ise 

15 dakikaya sabitledik. Ders bitiminde öğrencilerimiz sınıftan 

çıktıktan sonra sınıflarımız havalandırılacak, dezenfekte edile-

cek ve bir sonraki derse hazırlanacak. Pandeminin yayılması-

ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİ
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na izin vermeden yüz yüze eğitimin devam etmesini istiyoruz” 

diye konuştu.

Takip ve Tedbir Komisyonu Karar Verecek

Sınıflarda pandeminin yayılmasını önlemek adına Takip ve 

Tedbir Komisyonu kurduklarını ifade eden Prof. Dr. Suat Cebe-

ci, “Bütün öğretim üyelerimizden en az iki doz aşılarını yaptır-

malarını rica ediyoruz. Bu vicdani ve insani bir sorumluluktur. 

Herkesten bu sorumluluğu hissederek aşılarını tamamlaması-

nı istiyoruz. Öğrencilerimizi de aşı konusunda teşvik etmemiz 

gerekiyor. Sınıfımızda hastalık belirtisi gösteren bir öğrencimiz 

varsa onu derhal PCR testine yönlendirmeliyiz. Bunun yanı 

sıra sınıflarımızda pandeminin yayılmasını önlemek adına Tıp 

Fakültesi dekanımız, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanımız ve 

Mediko Sosyal birimi müdürümüzden oluşan Takip ve Tedbir 

Komisyonu’nu hayata geçirdik. Sınıflarımızda pozitif vaka çı-

karsa, bu komisyona intikal edecek ve komisyonumuz Sağlık 

Bakanlığı’nın filyasyon ekibi ile istişare ederek karar verecek. 

Bizler de o kararı uygulayacağız” dedi.

“Endüstri ve Eğitim İş Birliğini Çok Önemsiyoruz”

Endüstri ve eğitim iş birliğini çok önemsediklerini belirten 

Prof. Dr. Suat Cebeci, “İMES, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve 

TERSAN ile beraber kurduğumuz Teknoloji Merkezi’ni gelecek 

yaz sonu itibariyle bitirmeyi planlıyoruz. Ar-Ge çalışması yapa-

cak ve sanayi iş birliğiyle katma değer sağlayacak araştırma-

cıları bekliyoruz. Personelimize yüzde 25 kontenjan ayırdık ve 

ofislerde yüzde 50 kira indirimi uygulayacağız. Teknoloji Mer-

kezimiz sadece mühendislik alanında çalışanları değil, bütün 

alanları kuşatacak imkanlar sunuyor. Topluma değer katan ve 

teknolojik seviyeyi yükseğe taşıyan üniversitemizin, ülke ge-

lişimindeki rolünü yükseğe çıkaran çalışmalar yapacağız. En-

düstri-eğitim iş birliğini çok önemsiyoruz. Endüstri ile kol kola 

giden bir üniversite olmak istiyoruz” diyerek sözlerini nokta-

ladı.

Daha sonra ise sırayla lisans birimleri adına konuşmasını ger-

çekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Ha-

cıhasanoğlu Aşılar, Yalova Üniversitesi bünyesinde kurulan fa-

külteleri sıralayarak fakültelerin başarı durumu, kontenjan ve 

doluluk oranları, akademik personel sayısı ve öğrenci sayıları 

hakkında ayrıntılı bilgiler vererek başladı. Yalova Üniversite-

si’nin küresel çapta tüm dünyayı etkisi alan COVID-19 süreci-

ni çok iyi yönettiğini ifade eden Prof. Dr. Rabia Hacıhasanoğlu 

Aşılar, “Fakültelerimizin temel amacı dünyanın her yerinde 

faydalı olabilecek, çağdaş, bilgili, başarılı ve yenilikçi bireyler 

yetiştirmektir. Bilgi birikimleri ve deneyimleriyle alanlarında 

yetkinlikleri olan kıymetli akademik personelimizin çağdaş, 

çalışkan, ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler yetiştirmek ko-

nusundaki emekleri aşikardır. Bu durum tek taraflı motivas-

yonla değil, amirleriyle birlikte uyumlu bir akademik atmosfer 

sağlanmasıyla mümkün olmaktadır” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Lisansüstü Enstitü Müdürü Prof. Dr. Senay 
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Yürür Karslıoğlu, 6 Şubat 2021 tarihinde Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün birleştirilmesiyle kurulan 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün oluşum süreci hakkında bilgi 

verdi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 22 ana bilim dalı 

ve 52 programın olduğunu belirten Prof. Dr. Senay Yürür Kars-

lıoğlu, şu andaki mevcut öğrenci sayısının 1080 olduğunu ve 

208 akademik personelin eğitim ve danışmanlık hizmeti verdi-

ğini belirtti. Kısa zamanda ‘Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönet-

meliği’ni hazırlıklarının tamamlanarak 1 Eylül 2021 itibariyle 

yürürlüğü girdiğini ifade eden Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu, 

Enstitü’nün gelecek akademik yıl için hedefleri konusunda bil-

gilendirme yaparak konuşmasına son verdi.

2021-2022 Akademik Genel Kurulu’nun son konuşmasını ise 

ön lisans birimleri adına Yalova Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Prof. Dr. Naci Genç gerçekleştirdi. Konuşmasına Yalova Üniver-

sitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarının kontenjan dolu-

luk oranlarının 2021 YKS sonucuna göre yüzde 90’ın üzerinde 

olduğunu söyleyerek başlayan Prof. Dr. Naci Genç, meslek yük-

sekokullarının tematik yüksekokullar haline getirilmesi için 

ilerleyen dönemlerde planladıkları çalışmalar hakkında bilgi 

verdi. Yüksekokulların akademik personel sayıları, öğrenci sa-

yıları ve gerçekleştirdikleri bilimsel yayınlar ve projelerin yad-

sınamayacak derecede olduğunu ifade eden Prof. Dr. Naci Genç, 

bu çalışmaların Yalova Üniversitesi’nin genel sıralamasında 

olumlu yönde katkı sağladığını vurguladı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından değerlendirme bö-

lümüne geçildi. Bu bölümde genel kurula katılım gösteren çok 

sayıdaki akademik personel, birimlerine ilişkin görüş ve öneri-

lerini Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ile Rektör Yardımcıları Prof. 

Dr. Jülide Hızal Yücesoy, Prof. Dr. Fikret Yüksel ve Prof. Dr. Rah-

mi Karakuş’a ilettiler.

Takdirname ve Teşekkürname Belgeleri Dağıtıldı

Değerlendirme bölümünün ardından 2020-2021 Eğitim-Öğre-

tim Yılı içerisinde gösterdikleri performanstan dolayı takdir-

name ve teşekkürname almaya hak kazanan personel, birim 

ve merkezlerin belgeleri dağıtıldı. İlk olarak ‘Kimya Bilimine 

Yön Veren 100 Türk Bilim İnsanı’ listesinde 30. sırada yer alan 

Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Mehmet Atilla Taşdelen takdirname ile ödüllendirildi. Görevi 

dolayısıyla yurt dışında bulunan Prof. Dr. Taşdelen’in belgesi, 

Prof. Dr. Gökhan Temel’e takdim edildi.

Daha sonra Merkez Yerleşke’deki cami yapımında gösterdiği 

gayretli çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Mustafa Öksüz, şehirle 

ilgili üstlendiği görevlerdeki başarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi 

Fatma Kahraman Güloğlu, Yapay Zeka Yaz Okulu ile Ulusla-

rarası Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı’na katkılarından 

dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özen, yine Uluslararası Yapay 



ÜNİVERSİTEMİZDEN

13www.yalova.edu.tr

Zekâ Uygulamaları Konferansı sürecindeki katkıları sebebiyle 

Dr. Öğr. Üyesi Alperen Bal ve Öğr. Gör. Yasemin Korkut ise te-

şekkürname ile ödüllendirilmeye layık bulundu.

Bireysel kategorideki belgelerinin dağıtımının ardından bi-

rimler bazındaki teşekkürname belgelerinin dağıtımına geçil-

di. Bu kategoride teşekkürname belgesi almaya hak kazanan 

Spor Bilimleri Fakültesi adına Dekan V. Prof. Dr. Murat Azaltun, 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adına Enstitü Müdürü Prof. Dr. 

Senay Yürür Karslıoğlu, Çınarcık Meslek Yüksekokulu adına 

Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Volkan Topçu ve Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı adına Daire Başkanı Eyüp Albayrak sahneye davet 

edilerek belgelerini Rektör Cebeci’den aldı.

Daha sonra ise teşekkürname almaya hak kazanan merkezler 

kategorisindeki belgelerin dağıtımına geçildi. Bu kategoride 

Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma 

Merkezi adına Merkez Müdürü Doç. Dr. Pelin Baran, Merkez 

Araştırma Laboratuvarı adına Merkez Müdürü Prof. Dr. Gökhan 

Temel ve Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi adına Merkez Müdürü Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay sah-

neye davet edilerek belgelerini Rektör Cebeci’den aldı.

2020-2021 Akademik Genel Kurulu’na idari personel, organi-

zasyon ve proje kategorilerindeki teşekkürname belgelerinin 

takdimi ile devam edildi. Bu kategoride ise Öğrenci İşleri Daire 

Başkanı Rasim Çetik, Uluslararası Yapay Zekâ Uygulamaları 

Konferansı’nın düzenlemesi nedeniyle Prof. Dr. Murat Gök ve 

Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Kür Merkezi Kurulum Fizibilitesi 

MARKA Projesi ile Prof. Dr. Bülent Yiğit sahneye davet edilerek 

belgelerini Rektör Cebeci’den aldı.

Akademik Başarılar Ödüllendirildi

Daha sonra ise akademik aşama kaydeden personel için belge 

takdimi gerçekleştirdi. ‘Profesör’ unvanı almaya hak kazanan 

öğretim üyeleri Prof. Dr. Bedrettin Kesgin, Prof. Dr. Bilge Ley-

li Demirel, Prof. Dr. Eray Can, Prof. Dr. Ferhat Sayım, Prof. Dr. 

Mine Aksoy Kavalcı, Prof. Dr. Murat Gök, Prof. Dr. Nurdan Çetin 

Yerlikaya, Prof. Dr. Sibel Başakçılardan Kabakcı, Prof. Dr. Hamit 

Erdemi, Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Prof. Dr. Mustafa Atilla Akde-

mir ve Prof. Dr. Nedret Yaşar’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikret 

Yüksel tarafından başarı belgesi takdim edildi.

‘Doçent’ unvanı almaya hak kazanan öğretim üyeleri Doç. Dr. 

Mehmet Selçuk Mert, Doç. Dr. Muhammed Ceyhan, Doç. Dr. Fat-

ma Kızıl, Doç. Dr. Ali Kalyon, Doç. Dr. Hatice Hande Mert, Doç. Dr. 

Asuman Saltan, Doç. Dr. Nigar Küçükkubaş, Doç. Dr. Serkan De-

niz, Doç. Dr. Mehmet Arslan ve Doç. Dr. Cüneyt Tunçkal’a Rek-

tör Yardımcısı Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy tarafından başarı 

belgesi takdim edildi.

‘Doktor unvanı almaya hak kazanan öğretim üyeleri Dr. Şule 

Ağaç, Dr. Ahmet Safa Yıldırım, Dr. Selim Erdin, Dr. Mehmet Öz-

kan, Dr. Nur Neşe Şahin, Dr. Muhammet Celal Kul, Dr. İbrahim 

Doğan Takavut, Dr. Abdullah Muhsin Yıldız, Dr. Muhammed 

Recai Gündüz, Dr. Özlem Tuna, Dr.  Mahmut Kadir İşgüven, Dr. 

Yusuf Ziya Yıldırım, Dr. Kadir Sarıaslan ve Dr. Seda Bekin Açar’a 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Karakuş tarafından başarı 

belgesi takdim edildi. Başarı belgesi takdiminin ardından 2020-

2021 Akademik Genel Kurulu sona erdi.
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Yalova Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı’nı 
başarıyla tamamlayan 2 binin üzerindeki mezunu-
nu düzenlediği görkemli törenle geleceğe uğurladı.

Yalova Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı’nı başarıyla ta-

mamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için Öğ-

renci Yaşam Merkezi’nde mezuniyet töreni düzenledi. CO-

VID-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen 

mezuniyet töreni, duygu dolu anlara da sahne oldu.

Mezun olan öğrenciler ve aile üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği 

mezuniyet töreni, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Millet-

vekili Özcan Özel, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Ce-

beci, Yalova Belediye Başkan V. Mustafa Tutuk, Yalova Barosu 

Başkanı Av. Fedai Doğruyol, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Ha-

san Soygüzel, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları olmak 

üzere çok sayıda il protokolü, akademik ve idari personelin ka-

tılımıyla gerçekleşti.

İlk olarak tören geçişi ile başlayan 2020-2021 Akademik Yılı Me-

zuniyet Töreni’nde sırasıyla Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hu-

kuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler 

Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 

Altınova Meslek Yüksekokulu, Armutlu Meslek Yüksekokulu, 

Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Termal Meslek Yüksekokulu ve 

Yalova Meslek Yüksekokulu mezunları katılımcıları selamladı.

Kortej yürüyüşünün ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Mar-

şı’nın okunması ile devam eden 2020-2021 Akademik Yılı me-

zuniyet töreni, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebe-

ci’nin açılış konuşmasıyla devam etti.

“Bu Gurur Hepimizin”

Yalova Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren yaklaşık 22 bin 

mezun verdiğini ifade ederek sözlerine başlayan Rektör Prof. 

Dr. Suat Cebeci, mevcut öğrenci sayının 14.599’a ulaştığını ve 

yeni eğitim-öğretim yılında bu sayının 17 binlere yaklaşacağını 

vurguladı. Geride bıraktığımız son üç yılda Yalova Üniversite-

si’nin kurumsal yapısında büyük ilerlemeler kaydedildiğini be-

lirten Prof. Dr. Suat Cebeci, “Değerli ailelerimiz, Üniversitemizin 

tüm akademik ve idari kadrosu ile birlikte tüm gücümüzle ça-

lışarak sizlerin bize emanet ettiğiniz yavrularınızı en iyi şekil-

de yetiştirmeye çalıştık. Onlar artık milletimize değer katacak 

aydınlık bireylerdir, bu gurur hepimizin. Değerli mezunlarımız, 

sizi hayata uğurlarken gönlümüz ve dualarımız sizinledir. Ken-

dinize her zaman güvenin ve milletimize değer katmak için 

var gücünüzle çalışın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz 

açık olsun” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci’nin konuşmasının ardından Yalova 

Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı sonunda dereceye giren 

ilk üç öğrenci açıklandı. Yalova Üniversitesi’nin üçüncüsü İkti-

sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Öz-

lem Şakar, ikincisi  İslami İlimler Fakültesi’nden Ammar Olabi, 

birincisi ise İslami İlimler Fakültesi’nden Hülya Karabulut oldu. 

Dereceye giren mezunlara anı belgeleri ve hediyeleri Yalova 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINI
GELECEĞE UĞURLADI
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Valisi Muammer Erol, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Yalova 

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından takdim edildi. 

Ödül takdiminden sonra katılımcılara seslenen Yalova Valisi 

Muammer Erol, “Yalova’mızın en değerli eğitim kurumu olan 

Yalova Üniversitemizin bu etkinlikle birlikte ne kadar güzel-

leşip büyüdüğünü görme fırsatını yakaladık. Salgın nedeniyle 

mezuniyetlerimizi özledik, bekledik ve bu törenle birlikte öz-

lediklerimizi hatırladık. Bütün öğrencilerimizi can-ı gönülden 

tebrik ediyor, bundan sonrasında da başarılı ve sağlıklı bir ha-

yat diliyorum” diye konuştu. Daha sonra Yalova Belediye Baş-

kan Vekili Mustafa Tutuk ve Yalova Milletvekili Özcan Özel de 

duygularını ifade ederek sahneden ayrıldılar.

Yalova Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı birincilik ödülü-

nü kazanan İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Hülya Karabulut 

ise konuşmasını tamamladıktan sonra Geleneksel Kütük Çak-

ma Merasimi’ni gerçekleştirdi.

Kepler Havaya!

Törenin son bölümünde Yalova Üniversitesi mezunları hep 

birlikte ‘Millete Sözü’ isimli yeminlerini ettiler. Sonrasında Üni-

versite birincisi Hülya Karabulut’un geri sayımıyla mezunlar 

keplerini havaya uçurarak doyasıya eğlendi.

Yalova Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töre-

ni’nin sonunda ise Müzik Kulübü öğrencileri, gerçekleştirdik-

leri konser ile mezunlara ve ailelerine müzik ziyafeti yaşattı.
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Yalova Üniversitesi 2021 Yükseköğretim Kurum-
ları Sınavı (YKS) verilerine göre önlisans ve lisans 
programlarının ortalaması bakımından yüzde 90’ı 
aşkın doluluk oranına ulaşarak önemli bir başa-
rıya imza attı. Yalova Üniversitesi ailemize 3637 
yeni öğrencinin katıldığı sonuçlara göre Tıp, Hu-
kuk, İslami İlimler, Sağlık Bilimleri, İnsan ve Top-
lum Bilimleri ile Sanat ve Tasarım fakültelerine 
tahsis edilen kontenjanların tamamı tercih edildi.

Milyonlarca üniversite adayını hayallerine kavuşturan 2021 yılı 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre kon-

tenjanlarının büyük bir bölümü öğrenciler tarafından tercih 

edilen Yalova Üniversitesi yüzde 90’lık doluluk oranına ulaştı.

2021 YKS verilerine göre Yalova Üniversitesi’nin ön lisans dü-

zeyindeki bölümlerine tahsis edilen 2171 kontenjana 1980 öğ-

renci yerleşirken lisans düzeyindeki bölümlerine tahsis edilen 

1862 kontenjana ise 1657 öğrenci yerleşti. Toplamda 4033 kon-

tenjana 3637 adayın yerleştiği Yalova Üniversitesi’nde doluluk 

oranı ise yüzde 90,2 oldu. Program doluluk oranlarının ek yer-

leştirmeler ve uluslararası öğrenci kayıtları sonrasında daha 

da yükselmesi bekleniyor. Mevcut durumda emsali üniversite-

lerin üzerinde bir doluluk oranına ulaşan Yalova Üniversitesi, 

kendisinden çok daha önce açılmış devlet üniversitelerinin 

birçoğunun üstünde bir doluluk oranına ulaşmış oldu.

6 Fakültenin Kontenjanları Yüzde 100 Doldu

Yalova Üniversitesi’nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımların 

sonucunda kurulan İnsan ve Toplum Bilimleri, Sağlık Bilimleri, 

Spor Bilimleri ve Tıp ile sayıları 9’a yükselen fakülteleri, 2021 

YKS maratonunda öğrenci adaylarından yoğun ilgi gördü. Bu-

nun yanı sıra 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk defa 

öğrenci kabul eden Tıp Fakültesi başta olmak üzere Hukuk, İs-

lami İlimler, Sağlık Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri ile Sa-

nat ve Tasarım fakültelerinin tüm bölümleri de yüzde 100 dolu-

luk oranını yakaladı.

Öğrenci Sayısı 17 Bine Ulaşacak

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında yaklaşık 2500 mezununu ge-

leceğe uğurlayan Yalova Üniversitesi’nde 2021-2022 Eğitim-Öğ-

retim döneminde ise YKS ile yerleşen öğrenciler, uluslararası 

öğrenciler, ek yerleştirmeler ve lisansüstü kayıtlarıyla birlikte 

yaklaşık 4500 yeni öğrencinin kayıt yaptırması ve böylece top-

lam öğrenci sayısının 17 bine yaklaşması bekleniyor.

ÜNİVERSİTEMİZ 2021 YKS’DE YÜZDE 90
DOLULUK ORANINA ULAŞTI 
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Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Milletvekil-
leri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca 06 Şubat 
2021 tarihinde kurulan ve 2021 Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı sonucunda öğrenci kabul eden 
Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili önemli 
temaslarda bulundu.

İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nı zi-

yaret eden Yalova heyeti, yatırımlarla ilgili görüşmeler sağla-

yarak Tıp Fakültesi öğrencilerinin temel tıp bilimleri eğitimini 

alacakları morfoloji binasının yapımına ilişkin görüş alışverişi 

gerçekleştirdi.

Daha sonra ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret eden 

Yalova heyeti, ortak kullanım protokolüne ilişkin görüşme sağ-

ladı. Tıp fakültesi ile ilgili güncel gelişmeleri Bakan Koca’ya 

aktaran Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Milletvekilleri 

Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Suat Cebeci ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik 

Arıca, görüşme sonrasında kurumdan ayrıldı.

TIP FAKÜLTEMİZ İLE İLGİLİ ANKARA
ÇIKARMASI
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Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniver-
sitemizin gelişim sürecini hızlandırmak, kalitesini 
arttırmak, uluslararası düzeyde saygınlık oluştur-
mak amacıyla akademik personele yönelik bir dizi 
toplantı gerçekleştirildi.
 

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından 

organize edilen toplantılarda Profesörler, Doçentler, Doktor Öğ-

retim Üyeleri ile Araştırma ve Öğretim Görevlileri ile ayrı ayrı 

oturumlar gerçekleştirildi. Üniversitenin mevcut durumuna 

ilişkin görüş alışverişi yapılan toplantılarda, COVID-19 ile mü-

cadeleye yönelik uygulamalar, yeni dönemde hayata geçirilen 

eğitim-öğretim politikaları, geleceğe yönelik projeler, beklenti-

ler ve talepler görüşüldü.

Toplantılarda akademik kadronun bilgi, beceri ve deneyimine 

olan inancını dile getiren Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, kurumsal 

kimliğe hizmet etmenin önemini vurguladı. Yalova Üniversi-

tesi öğretim üyeleri ve elemanlarından ulusal ve uluslararası 

projeler üretmeye devam etmelerini beklediğini belirten Prof. 

Cebeci, kaliteyi arttırma yolunda atılacak tüm adımları bizzat 

desteklediğini belirtti.

REKTÖRÜMÜZ AKADEMİSYENLERE YÖNELİK 
TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRDİ
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Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, 
Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon 
ile birlikte Merkez Yerleşke’de faaliyetlerine baş-
layan Genç Ofis’i ziyaret etti ve öğrencilerin soru-
larını yanıtladı.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Genç-

lik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ile birlikte Merkez Yer-

leşke’de bulunan ve öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı 

sıra, sosyal ve kültürel olarak da gelişimlerini desteklemek 

amacıyla faaliyetler gösteren Genç Ofis’e ziyarette bulundu.

Çalışanlardan Genç Ofis hakkında bilgi alan Yalova Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci öğrencilerle bir araya geldi. 

Konuşmasının başında öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Dr. 

Suat Cebeci, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

 

“Bu Yıllarınızı Çok İyi Değerlendirin”

Konuşmasına, COVID-19 salgınından dolayı bir buçuk yıl eğiti-

me ara verilmesi nedeniyle ayrı kaldığı öğrencileri özlediği ifa-

de ederek başlayan Prof. Dr. Suat Cebeci, bu arayı en verimli şe-

kilde değerlendirdiklerini ve Yalova Üniversitesi’ni geliştirmek 

adına çalışmalarına durmaksızın devam ettiklerini söyledi. 

Öğrencilere üniversite yıllarını en verimli şekilde değerlendir-

meleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Suat Cebeci, “Sevgili genç-

ler, bu yıllarınızı çok iyi değerlendirin. Okulun size sağladığı 

tüm imkanları sonuna kadar kullanın ve bu imkanların yeter-

siz kaldığı noktada bizden destek isteyin; eğitim sizin değer ve 

yeterlilik kazanmanızdır. Sadece bilgi alarak değil, birçok yeti 

ve beceri kazanarak mezun olmanız gerekir. Siz toplumun en 

genç, dinamik, zinde zihinlerisiniz, bu kapasitenizi kullanarak 

toplum için üretmeniz gereklidir. Bu mekanlar, sizin kendinizi 

yetiştirmek maksadıyla yapacağınızı etkinliklere fırsat sun-

mak için hayata geçirildi” diye konuştu.

 

“Burada Yaşamınızı Anlamlandırın”

Yalova Üniversitesi Geliştirme Derneği’ne gelen bağışlarla inşa 

edilen camii hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Suat Cebeci, cami-

REKTÖRÜMÜZ GENÇ OFİS’TE ÖĞRENCİLERLE 
BULUŞTU
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inin altındaki bin metrekarelik bir alanın kulüplerin faaliyetleri 

için ayrılacağını söyledi. Böylelike öğrencilerin her türlü kültür 

ve sanat faaliyetlerini o alanlarda gerçekleştirme imkanına sa-

hip olacağını belirten Prof. Dr. Cebeci, “Buraya öğrenci yaşam 

merkezi dememizin nedeni tam da bu. Burada yaşamınızı an-

lamlandırın, burada yaşayın;  hem çalışın, hem eğlenin hem de 

kendinizi geliştirin” ifadelerini kullandı. 

‘Yalova Üniversitesi Öğrencileri ile İftihar Ediyo-
rum’

Özgüvenli, donanımlı ve güçlü insanlar olarak mezun olabil-

mek için öğrencilik yıllarının her anının çok iyi değerlendiril-

mesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Suat Cebeci, “Sizler, ülkenin 

geleceğisiniz. Potansiyelinizin farkına varın ve bu sorumlulu-

ğu hissederek kendinizi yetiştirin. Gençlerimiz her şeyi yapa-

bilecek kapasiteye sahip ve ben özellikle öğrencilerime çok gü-

veniyorum. Sorumluk sahibi öğrenci yapısına sahibiz. Bununla 

da iftihar ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmasından sonra öğrencilerin sorularını tek tek ilgiyle 

dinleyen Prof. Dr. Suat Cebeci, öğrencilerin istekleriyle ayrı ayrı 

ilgilendi ve fotoğraf çekiminin ardından Genç Ofis’ten ayrıldı.

Genç Ofis

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri’nin üni-

versite yerleşkeleri içerisinde temsilcilikleri olarak çalışmalar 

yürüten Genç Ofis, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasa-

poğlu’nun katılımıyla Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat 

Cebeci ile Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon 

arasında 22 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan protokol ile ku-

rularak Yalova Üniversitesi’nde faaliyetlerine başladı.
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Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebe-
ci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiy-
le Yalova’da görev yapmakta olan basın mensupları 
ile bir araya geldi. Toplantıya, Yalova Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy 
ve Prof. Dr. Fikret Yüksel ile Genel Sekreter Ömer 
Naci Fidan da katıldı.   
 

Yalova’da faaliyet gösteren tüm basın mensuplarının 10 Ocak 

Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak basın toplantısına baş-

layan Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, Merkez Yerleşkede yapımı 

tamamlanan ve devam etmekte olan çalışmalar hakkında 

detaylı bilgiler aktardı. Geride kalan 4 yıllık süreçte yaptıkları 

çalışmaları anlatan Prof. Dr. Cebeci görevi devraldığı 2018 yı-

lından bu yana 4 yeni fakülte açtıklarını ve böylelikle fakülte 

sayısının 9’a ulaştığını ifade etti.   

 

Yapımı yarım kalmış olan İslami ilimler Fakültesi binasının ta-

mamlanması başta olmak üzere fakültelerin önemli eksiklikle-

rinin giderildiğini ifade eden Prof. Dr. Suat Cebeci, 4 yıllık süre 

zarfında 22 yeni bölüm açtıklarını, araştırma, geliştirme faali-

yetlerine hız verebilmek için de 8 yeni uygulama ve araştırma 

merkezi kurarak uygulama ve araştırma merkezi sayısını 16’ya 

çıkardıklarını söyledi. Bunların yanı sıra  Merkezi Araştırma 

Uygulama ve Araştırma Merkezini de geliştirerek daha işlevsel 

hale getirdiklerini buradan farklı üniversitelere ve iş dünyasına 

laboratuvar hizmetleri verdiklerini ifade etti.

 

Merkez Yerleşkede inşaatı büyük ölçüde tamamlanan 700 kişi-

lik bir konferans salonu yapılmakta olduğun söyleyen Prof. Dr. 

Suat Cebeci, “Yalova’nın en büyük konferans salonunu yapıyo-

ruz. Bu konferans salonu, Yalova’da düzenlenecek her türlü ulu-

sal ve uluslararası toplantı, sempozyum ve kongre gibi birçok 

etkinliğe ev sahipliği yapabilecek bir kapasiteye sahip” diye ko-

nuştu. Spor Bilimleri Fakültesinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 

merkez yerleşkede bir stadyum yapılması konusunda  Gençlik 

ve Spor Bakanlığı ile anlaştıklarını belirten Rektör Prof. Cebe-

ci, “Stadyum tamamlandıktan sonra üniversiteye devredilecek 

ve   Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile müştereken yö-

neteceğiz. Bu stadyum hem Yalova’da yapılacak spor müsaba-

kalarında hem de Spor Bilimleri Fakültesi’nin eğitim faaliyetle-

rinde kullanılacak” dedi.

Teknoloji Kampüsü Kuruluyor
 

Organize Sanayi Bölgesi’nde bir Teknoloji Kampüsü kurmayı 

hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Suat Cebeci, bu doğrultuda 

Yalova İmes OSB ile bir protokol yaptıklarını ve bu kapsamda 

bazı bölümleri Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilen yere 

taşıyacaklarını söyledi. İlk etapta Makine Mühendisliği ve En-

düstri Mühendisliği bölümlerinin Teknoloji Kampüsü’nde eği-

REKTÖRÜMÜZ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
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tim vereceğini, bunlara ilave olarak açılması planlanan Me-

katronik Mühendisliği bölümünün de aynı şekilde Teknoloji 

Kampüsü’nde açılacağını müjdeledi. İlerleyen dönemde Tek-

noloji Kampüsü içerisinde bir meslek yüksekokulu da açmayı 

hedeflediklerini söyleyen Prof.Dr. Cebeci iş dünyasının ihtiyaç 

duyduğu her türlü eğitimin teknoloji kampüsünde verileceğini 

belirtti.

 

“Üniversitenin Yalovalıların Desteğine İhtiyacı 
Var”  
 

Göreve geldikten sonra ildeki iş dünyası, kamu kurum ve ku-

ruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile toplantılar 

düzenlediklerini ifade eden Prof. Dr. Suat Cebeci, böylelikle üni-

versite ile Yalova kamuoyunu bütünleştirmeyi amaçladıklarını 

söyledi. Şehrin üniversiteye, üniversitenin de şehrin desteğine 

ihtiyacı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cebeci varlıklı iş insanla-

rına ve hayırseverlere destek çağrısında bulunarak, “Büyük bir 

kütüphaneye ve merkezi yemekhaneye ihtiyaç var. Öğrencile-

rimizin ve personelimizin daha iyi fiziki imkanlara kavuşması 

için varlıklı bireylerin ve iş insanlarının üniversiteye el atması-

na ihtiyacımız var” dedi

 

“Kültür, Sanat ve Spor Şenliği Düzenlemek İstiyo-
ruz”  
 

COVID-19 salgını nedeniyle öğrencilerin yüz yüze eğitimden 

uzun bir süre uzak kaldıklarını ifade eden Cebeci, şu anda eği-

tim-öğretim faaliyetlerine yüzde 60 yüz yüze, yüzde 40 uzaktan 

şekilde devam ettiklerin belirtti. Öğrencilerin sosyal aktivite-

lerine yönelik 2 yıldır yapmayı planladıkları ancak salgın ne-

deniyle yapamadıkları birçok etkinlik olduğunu belirten Prof. 

Dr. Suat Cebeci, “Mayıs ayında 4 veya 5 günlük bir panayır gibi, 

şehirdeki esnafın da burada bulunacağı kültür, sanat ve spor 

şenliği düzenlemeyi planlıyoruz. Buna benzer etkinlikleri art-

tırarak üniversiteyi şehir ile buluşturacak projelere devam ede-

ceğiz” ifadelerin kullandı. 

 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen ba-

sın buluşması, basın mensuplarının sorularının Rektör Prof. Dr. 

Suat Cebeci tarafından cevaplanmasının ardından sona erdi. 

Basın toplantısı sonrasında Rektör Prof. Dr. Suat tarafından 

basın mensuplarına yönelik bir kampüs turu düzenlendi. Ba-

sın mensuplarına Merkez Yerleşkeyi gezdiren Prof. Dr. Cebeci 

yapımı devam eden çalışmaları yerinde anlattı. Kampüs turu 

sonrasında basın mensupları üniversiteden ayrıldı.
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Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, 
Bingöl, Muş Alparslan, Bitlis Eren ve Dicle Üniver-
sitelerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaret prog-
ramlarında önemli iş birliklerine imza attı.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, ülkemizin 

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine yönelik bir 

ziyaret programı gerçekleştirdi. Ziyaret programına Bingöl ile 

başlayan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, ilk 

olarak Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile 

görüştü. Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü makamında gerçekleş-

tirilen görüşmede, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Üniversi-

tesi’nin 2018 yılından itibaren yakaladığı gelişim ivmesi ile ilgili 

mevkidaşı Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak’a bilgilendirmede bu-

lundu. Daha sonra ise Yalova Üniversitesi ile Bingöl Üniversite-

si arasında eğitim-öğretim, bilimsel ve teknoloji araştırma-ge-

liştirme projeleri, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında 

yapılacak ortak çalışmalarla ilgili protokol imzalandı.

Rektörümüz Bingöl’de Konferans Verdi

Prof. Dr. Suat Cebeci, protokol töreninin ardından Bingöl Üni-

versitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleş-

tirilen ‘Sosyal ve Kültürel İlişkilerde İletişim’ konulu konferansa 

konuşmacı olarak katıldı. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

İbrahim Çapak’ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 

Çiftçi, Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Genel Sekreter Öğr. Gör. Me-

sud Öğmen, dekanlar, yüksekokul müdürleri ve çok sayıdaki 

personel ile öğrencinin katılımıyla gerçekleşen konferans, pla-

ket takdimi ile sona erdi.

REKTÖRÜMÜZ BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS VE
DİYARBAKIR’DA ÖNEMLİ TEMASLARDA
BULUNDU
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Muş Alparslan ve Bitlis Eren Üniversitelerine Zi-
yaret

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Bingöl Üni-

versitesi’ndeki temaslarının ardından Muş Alparslan Üniver-

sitesi’ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile 

bir görüşme gerçekleştirdi. Muş Alparslan Üniversitesi ile her 

konuda iş birliği yapmak istediklerini belirten Rektör Cebeci, 

Yalova Üniversitesi’nde hayata geçirilen atılımlara ilişkin açık-

lamalarda bulundu.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, daha sonra 

ise Bitlis Eren Üniversitesi’ne giderek Rektör Prof. Dr. Necmet-

tin Elmastaş’ı makamında ziyaret etti. Şubat ayında atanarak 

görevine başlayan mevkidaşı Rektör Prof. Dr. Necmettin El-

mastaş’ı tebrik ederek başarı dileklerini ileten Rektör Prof. Dr. 

Suat Cebeci, karşılıklı hediye takdiminin ardından kurumdan 

ayrıldı.

Dicle Üniversitesi ile Farabi Değişim Protokolü İm-
zalandı

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’nin Güneydo-

ğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ziyaretleri kapsamında-

ki son durağı ise Diyarbakır oldu. Diyarbakır’da ilk olarak Dicle 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç’u makamında 

ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştiren Prof. Dr. Suat Cebeci, 

Yalova Üniversitesi’nde yeni açılan fakülteler, bölümler ve Tek-

nopark’a ilişkin bilgilendirmede bulundu. Ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise Yalova 

Üniversitesi’nde son dönemde gerçekleştirilen atılımları dik-

katle izlediğini belirterek Rektör Cebeci’ye başarı dileklerini 

iletti.

Görüşmenin ardından Yalova Üniversitesi ile Dicle Üniversitesi 

arasında öğrenci veya öğretim üyelerinin kendi kurumlarının 

dışında başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine devam etmelerine olanak sağlayan Farabi Deği-

şim Protokolü imzalandı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Suat Cebeci protokol imza töreninin ardından Diyarbakır’dan 

ayrıldı.
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Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Poli-
mer Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Atilla Taşdelen, Uluslararası Temel 
ve Uygulamalı Kimya Birliği’nin (IUPAC) çalışma 
gruplarında ülkemizi temsil edecek bilim insanları 
arasında yer aldı.

Türk Kimya Derneği’nin 1958 yılından bu yana ülkemizi tem-

silen üyesi olduğu Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya 

Birliği’nin (IUPAC - International Union Pure and Applied Che-

mistry) çalışma gruplarında ülkemizi temsilen yer alacak bilim 

insanları açıklandı. Buna göre Yalova Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. M. Atilla Taşdelen, 2022-2023 yılında ‘Polimer Kimyası’ ala-

nında ülkemizi temsil etmek için seçilen isim oldu.

Dünya Otoritesi IUPAC Kimya Alanına Yön Veriyor

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC), birey-

sel ülkelerdeki kimyagerleri temsil eden uluslararası bir Ulusal 

Bağlı Kuruluşlar Federasyonu’dur. IUPAC, 1919 yılında kimyanın 

ilerlemesi için Uluslararası Uygulamalı Kimya Kongresi’nin 

halefi olarak kurulmuştur ve Uluslararası Bilim Konseyi (ISC) 

üyesidir. IUPAC’ın Bölümler Arası İsimlendirme ve Semboller 

Komitesi, kimyasal elementlerin ve bileşiklerin isimlendiril-

mesi için standartlar geliştirmede tanınan dünya otoritesidir. 

Birliğin amacı, üye ülkelerdeki kimyacılar arasında sürekli iş 

birliğini teşvik etmektir.

Prof. Dr. M. Atilla Taşdelen, IUPAC temsilciliğiyle ilgili “Elimiz-

den geldiğince katkı vermek, ülkemizi polimer kimyası alanın-

da IUPAC’ta başarıyla temsil etmek istiyoruz” diyerek IUPAC’ın 

kimya alanında bilimsel çalışmalara yön veren öncü bir kuru-

luş olduğunu belirtti.

Özel Sektör Firmalarıyla Çok Yönlü Ortak Projeler

Aktif olarak danışmanlığını yaptığı 9 doktora öğrencisi ve 3 

yüksek lisans öğrencisi ile beraber farklı firmalarla ortak proje-

ler yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Taşdelen, “Bunların arasında 

polimerlerin işlenmesi, özellikle kablo sektörüne yönelik güç 

tutuşur kablolar, biyobozunur polimerler ile tarımsal atıkların 

birleştirilmesi üzerine yenilenebilir kaynaklı polimerler üzeri-

ne çalışmalarımız var.  Üç boyutlu yazıcılarda kullanılan fila-

mentlerin özelliklerini iyileştirmek, akrilik elyafları güç tutu-

şur hale getirmek, kompozit sektörüne yönelik kompozitlerin 

üretiminde foto kürlenme dediğimiz ışıkla kürleme yöntemiyle 

kompozit malzemelerin yerinde tamir edilmesi konularında 

araştırmalarımız bulunmaktadır. Yine geri dönüşüm sektö-

ründe de esnek plastik atıkların üzerinde mürekkep giderim 

üzerinde bir projemiz var. Ayrıca Türkiye’nin öncü ambalaj 

firmalarından biri ile ortak bir proje sürecimiz var” ifadelerini 

kullandı.

“Lokasyon, Uzmanlık ve Hızlı Geri Bildirim Konu-
sunda Avantajlıyız”

Özellikle polimer sektöründeki birçok firmanın iletişime geçe-

rek ortak projeler yapmak istediklerini belirten Prof. Dr. M. Atil-

la Taşdelen “Üniversitemiz genç ve dinamik bir üniversite. Bu 

da özel sektör tarafından ilgiyle izleniyor, ilgi duyuluyor. Bizim 

hızlı geri dönüşler yapmamız, güçlü altyapımız ve tabii onlar-

la aynı tempoda koşuyor olmamızın da bunda etkisi olduğunu 

düşünüyorum. Üniversitemiz hem lokasyon anlamında hem 

de uzmanlık alanlarının odaklanmış olmasıyla ve firmaların 

karşılaştıkları sorunlarını çözmede birçok avantaj sunuyor” 

diye konuştu.

Ortak projelerle üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmek 

adına geri bildirim noktasının çok önemli olduğunu vurgula-

yan Prof. Dr. Taşdelen “Büyük ve küçük firmalar problemleri-

ni çözmek, projelerini gerçekleştirmek ve vakit kaybetmemek 

için onlara hızlı geri dönüş sağlayan üniversitemiz ile çalışmak 

istiyorlar. Bunda hem uzmanlığımız hem de özellikle Merkez 

Araştırmalar Laboratuvarı’nın 48 saat içerisinde geri dönüş 

yapmasının rolü büyük” açıklamalarında bulundu.

PROF. DR. M. ATİLLA TAŞDELEN IUPAC’TA
ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK
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Kahraman milletimizin onurlu bir direnişin fitilini 
ateşleyerek, tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin beşinci yıl dö-
nümü kapsamında Yalova Üniversitesi tarafından 
‘Mili Şuur, Milli İrade’ konferansı düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün beşinci yıl dö-

nümü kapsamında Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi tara-

fından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İki gün boyunca devam 

eden etkinliklerde, Yalova Üniversitesi tarafından ‘Milli Şuur, 

Milli İrade’ konferansı düzenlendi.

Yalova halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşen konferansta, Yalo-

va Valisi Muammer Erol, Karamürsel Eğitim Merkezi ve Garni-

zon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Yalova Belediye Baş-

kan Vekili Mustafa Tutuk, Rektör Vekili Prof. Dr. Jülide Hızal 

Yücesoy ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi 

parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üniversite perso-

neli de hazır bulundu.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen 

konferans, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 

başta olmak üzere, Kurtuluş Savaş’ında, Çanakkale’de, 15 Tem-

muz’da, vatanımızın birlik ve beraberliği için canlarını veren 

kahraman şehit ve gazilerimiz adına Saygı Duruşu ve ardından 

İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.

Konferansın selamlama konuşmasını gerçekleştiren Rektör 

Vekili Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy, “Bayrağımızın sonsuza 

dek dalgalanmasını ve milli birliğimizin sonsuza kadar sür-

mesini diliyorum” diyerek mikrofonu konferans konuşmacısı 

olan ve 15 Temmuz akşamında yaralanan direnişçilere ilk tıbbi 

müdahaleyi yaparak birçok insanın hayatını kurtaran Kalp ve 

Damar Cerrahı Doç. Dr. Sezai Çelik’e bıraktı.

Konuşmasına video gösterisiyle başlayan Doç. Dr. Sezai Çelik, 

darbe girişiminin başladığı ilk andan itibaren yaşadıklarını 

katılımcılarla paylaştı. Yaklaşık yedi saat boyunca ateş hattın-

da yaralılara müdahale ettiğini belirten Doç. Dr. Sezai Çelik, “O 

gece, 8 arkadaşımla birlikte yürüyerek ulaştığımız 15 Temmuz 

Şehitler Köprüsü’nde, hekimlik mesleğimin bir gereği olarak, 

yaralılara hiçbir alet olmaksınız yardım etmeye başladım. 7 

saat boyunca ateş hattında yaralılara müdahale etmeye devam 

ettim. Sırtıma bir bayrak taktım. Bunun nedeni, askerlerin bay-

rağa hürmet ederek silahını bana yöneltmeyeceği düşüncesiy-

di ancak asker ateş etti. Artık o kadar çaresiz kaldım ki sırtım-

daki bayrağı çıkararak yaralılara tampon yapmaya başladım” 

diye konuştu.

Yaşadıklarını, o geceye ait videolarla birlikte anlatan Çelik, bir 

daha böyle şeylerin başımıza gelmemesi için gençleri, milli bir-

lik şuuruna sahip şekilde yetiştirmek gerektiğini ifade etti.

Yalova Valisi Muammer Erol’un, Doç. Dr. Sezai Çelik’e teşekkür 

edip çiçek takdim etmesiyle konferans sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZ ‘MİLLİ ŞUUR, MİLLİ İRADE’ 
KONFERANSI DÜZENLEDİ 
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Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde aşı ol-
mak isteyen personel ve öğrenciler için, Yalova İl 
Sağlık Müdürlüğü tarafından COVID-19 aşı standı 
kuruldu.

Son dönemlerde artan aşı çalışmalarına Yalova Üniversitesi 

de destek verdi. Üniversitemiz bünyesinde bulunan henüz CO-

VID-19 aşıları tamamlanmış veya aşı olmamış öğrenci ve per-

sonelimiz için Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve Yalova Üniversi-

tesi Mediko Sosyal Birimi tarafından COVID-19 aşı uygulaması 

başladı.

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde yer alan Merkez 

Kantin’de kurulan çadırda, Mediko Sosyal Birimi’nde görevli 

Doktor Metin Sabuncu ve hemşireler Esra Uluç Karaman ve 

Arzu Atbaşı ile Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’nden Ebe Hemşire 

Yasemin Yıldırım ve Hemşire Nevin Atila gözetiminde aşı uy-

gulaması gerçekleştiriliyor.

COVID-19 aşısı hakkında bilgilendirmelerin de gerçekleştirildi-

ği stant ile ilgili açıklamalarda bulunan Doktor Metin Sabuncu, 

toplumsal bağışıklık kazanabilmemiz için COVID-19 aşısının 

büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. COVID-19 ile mücadelede 

başarılı olmanın yolunun aşıdan geçtiğini belirten Dr. Sabuncu, 

henüz COVID-19 aşısı olmayan herkesi kurdukları stantta aşı 

olmaya davet etti. Kurulan aşı standına öğrenciler ilk günden 

yoğun ilgi gösterdi.

ÖĞRENCİLERİMİZ MERKEZ KAMPÜSTE
COVID-19’A KARŞI AŞILANIYOR 
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Yalova Üniversitesi bilim insanları, savunma sa-
nayi alanı için çok önemli bir atılım yaptı. Uzun 
çalışmalar sonucunda düşman radarlarına karşı 
görünmezlik sağlayacak sprey köpük ve 3D ya-
zıcıdan istenilen özelliklerde malzeme üretimini 
sağlayacak filament üretildi. Bu ürünlerin, Türki-
ye’ye olası savaşlarda büyük avantaj sağlaması 
bekleniyor.

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme 

Mühendisliği Bölümü, biri TÜBİTAK destekli iki projede, ısı ya-

lıtımında kullanılan köpük ve kendi üretimleri olan filament (3 

boyutlu yazıcılarda parça imal etmek için kullanılan ham mad-

de) ile radara yakalanmayan malzemeler üretti. Doç. Dr. Alper 

Kaşgöz ve ekibi tarafından yürütülen çalışmaları yakından 

izleyen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, üni-

versitelerinin genç olmasına rağmen çok iyi bir kadroya sahip 

olduğunu ifade etti.

Savunma Sanayinde Çok Önemli Yeri Var

Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümünde birçok çalışmanın 

yürütüldüğünü, özellikle savunma sanayi alanında Doç. Dr. 

Kaşgöz ve ekibinin çalışmasının da büyük takdir topladığını 

aktaran Prof. Cebeci, savunma sanayinde çok önemli bir yeri 

olan radarlara karşı korunma sistemlerinin geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapıldığını bildirdi.

“Ülkemizin Gelişimine Sonuna Kadar Destek Vere-
ceğiz”

Ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak akademik ve bilimsel 

araştırmalar söz konusu olduğunda sonuna kadar destek vere-

ceklerini belirten Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Ce-

beci, “Radar sinyallerini absorbe edebilen, özellikle seyyar mal-

zemelere, radarlara karşı görünmezlik kazandırabilen sprey, 

diğer bir ifadeyle radarları kör edebilen bir sistem. Arkadaşları-

mız bu konuda güzel bir çalışma yaptılar. TÜBİTAK destekli bu 

projenin ikinci senesindeyiz. Burada, filament ve sprey sistemi 

olmak üzere iki proje yürütülüyor. Özellikle ülkemiz savunma 

sanayi alanında bir hamle sürecine girmişken bizim de buraya 

mutlak suretle katkı sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

“Teçhizatlar Kadar, Onların Korunması Da Önemli”

Radarlara karşı çalışmaların yeni olmadığını, ancak üniver-

sitemizde yapılan çalışmanın daha kullanışlı ve pratik hale 

getirildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Cebeci, şunları kaydetti: “Bi-

zim geliştirdiğimiz ve bütün sistematiğini bizim bildiğimiz, 

hızlı üretebildiğimiz mekanizmaları geliştirmek zorundayız. 

Filament ise kullanım alanlarına göre farklı malzeme üretme 

ihtiyacından doğan bir gereklilik. Bunu yapabildikten sonra is-

tediğiniz geometride ve özellikte malzeme üretebiliyorsunuz. 

Mevcutta kullanılan savunma, saldırı, mühimmat veya diğer 

önemli teçhizatın korunması, en az kullanılması kadar önemli. 

Özellikle kendi ülkemizde, kendi teknolojimizle, mühendislik 

becerilerimizle geliştirdiğimiz silahların korunması da bize 

özgü malzemelerle olması gerekiyor. O yüzden de bu çalışma-

lar çok önemli.”

YALOVA ÜNİVERSİTESİ’NDEN SAVUNMA
SANAYİNDE DEVRİM YAPACAK PROJE 
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Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratu-
varı, sanayi kentlerine hızlı analiz hizmeti sağlı-
yor.

Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesin-

de bulunan cihaz, ekipman ve uzman kadrosuyla birçok alanda 

sanayi kuruluşları ve akademisyenlerin çalışmalarında önemli 

roller üstleniyor. Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Labo-

ratuvarında yapılan çalışmalar hakkında basına önemli açık-

lamalarda bulunan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat 

Cebeci, ulaşım ve iş birliği bakımından stratejik bir konumda 

yer aldıklarını vurgulayarak, “Üniversitemizi ve laboratuva-

rımızı uluslararası boyutta geliştirdik. Dünyada ileri düzeyde 

gelişmiş, marka olmuş firmalara, farklı üniversitelere, akade-

misyenlere ve öğrencilere analiz ve test gibi konularda destek 

veriyoruz. Özellikle firmalardan çok ciddi talepler var. Biz de bu 

taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Geniş Kapsamlı ve Dijital Hizmet Olanakları”

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Araştırma 

ve Uygulama Merkezi’ne kurumsal bir mahiyet kazandırdık-

larını ve kabiliyetini çok yönlü olarak geliştirdiklerini söyledi. 

Birimin hem üniversiteye hem de çevreye çok yönlü hizmetler 

verebilen bir yapıya kavuşturulduğunu belirten Prof. Dr. Suat 

Cebeci, şu bilgileri paylaştı:

“Merkezimizde modern bir sistem kurulmuş olup bunu daha da 

geliştirmeyi düşünmekteyiz. Diğer üniversitelerde de mevcut 

laboratuvarlardan bulunmakta ancak bizim merkezimizin iş-

leyiş açısından artıları daha fazla. Burayı işlerlik bakımından 

çok pratik hale getirdik ve öyle bir kabiliyet geliştirdik ki diğer 

üniversitelerde bulunmayan ya da çok nadir olarak verilen hiz-

metleri de sağlıyoruz. Bu yolla iş dünyasıyla daha entegre bir 

çalışma yapmak süratiyle kamu, üniversite ve sanayi iş birli-

ğini daha ileri düzeye taşımayı gaye edinmiş bulunmaktayız. 

Firmalar veya akademisyenler tarafından bir analiz veya test 

istenildiğinde bütün süreç, analiz sahipleri tarafından dijital 

ortamda takip edilebilmektedir. Analiz talebinde bulunan kişi-

nin cep telefonuna analiz süreciyle ilgili bilgiler anında iletil-

mektedir ve analiz sonuçları da talepte bulanan kişilere SMS ile 

bildirilmektedir.”

‘Hızlı ve Güvenli Analiz Sistemi’

Yalova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma 

ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gökhan Temel ise en 

büyük avantajlarından birinin, kendilerine ulaştırılan numune-

yi en geç 48 saat içinde sonuçlandırabilmeleri olduğunu vur-

guladı. Merkezin öne çıkan diğer avantajlarına değinen Temel, 

şunları kaydetti:

“Analiz sistemimize entegre ettiğimiz otomasyon sistemi sa-

yesinde müşterilerimiz ile bizim ya da başka üniversitelerdeki 

YALOVA ÜNİVERSİTESİNDEN DÜNYA
MARKALARINA DEV HİZMET 
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akademisyenlerin gönderdikleri numuneleri burada benzersiz 

olarak kodluyoruz. Numuneler kodlandıktan sonra otomasyon 

sistemine giriliyor ve yalnız numune kodu ile analizi yapacak 

görevli personele gönderiliyor. Hızlı bir şekilde analiz güvenliği 

çerçevesinde bu analizlerimizi taahhüt ettiğimiz süreler içinde 

sonuçlandırıp otomasyon sistemi üzerinden analiz sahiplerine 

gönderiyoruz. Bu yaptığımız kurumsal iş sayesinde de çalıştı-

ğımız firmaların, diğer firmalara bizi önermesiyle daha geniş 

çerçevede hizmet sunmaya başladık. Merkezimizde, enjeksi-

yon kalıplama, mekanik ve darbe testleri, plastik malzemele-

rin türlerinin belirlenmesi, ileri mikroskobik görüntüleme ve 

malzemelerin ısıl özelliklerinin tespiti gibi analizler yapılıyor. 

Türkiye ve dünya çapında ismi duyulmuş markalara da son 

birkaç aydır hizmet veriyoruz. Hammadde sağlayıcıları, geri 

dönüşüm sektörü, malzeme mühendisliği alanında çalışan fir-

malar ve üniversitelerdeki akademisyenler buradaki analizleri 

tercih ediyor.”

Farklı Üniversitelere Hizmet Desteği

Prof. Dr. Gökhan Temel, laboratuvarlardaki plastik enjeksiyon 

cihazının da tercih edilmelerinden önemli bir etken olduğu-

nu belirtti. Bu cihaz sayesinde işletmelerin plastik hammadde 

numunelerinin test için şekillendirip üretildiğini belirten Prof. 

Dr. Temel, “Aynı zamanda başka üniversiteler ya da kendi üni-

versitemizdeki araştırmacı ve öğrencilerimiz kendi yaptıkları 

ham maddelerle buradaki cihazımızda analiz için test parçaları 

üretebiliyor” diye konuştu.

Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgedeki üniversi-

telere de hizmet veren Yalova Üniversitesi Merkezi Labaratu-

var Araştırma ve Uygulama merkezi, mekanik, termal analiz, 

mikroskobik görüntüleme, polimer işleme, yakıt analiz, çevre 

analiz, kromatografi ve spektroskopi laboratuvarlarından olu-

şuyor.

Mekanik Laboratuvarında, polimer ve metal malzemelerin 

aşınma, darbe, çekme, sertlik analizleri yapılıyor. Termal Ana-

liz Laboratuvarı, polimerler, polimer karışımları, elastomerler, 

kompozitler, su ve çevre, ilaç ve gıda alanlarına hizmet edecek 

şekilde farklı yöntemlerle termal özelliklerin tayini işlevini gö-

rüyor.

Mikroskobik Görüntüleme Laboratuvarında polimer, seramik, 

metal, bitki gibi malzemeler inceleniyor, kimyasal bileşimler 

hakkında bilgiler elde ediliyor. Polimer İşleme Laboratuvarında 

ise polimer malzemelerin şekillendirilme süreçlerine ait pro-

ses şartlarının optimizasyonu, polimer-katkı reçetelerinin be-

lirlenmesi, polimer karışımlarının hazırlanması, polimer esaslı 

kompozit malzemelerin hazırlanması konularında araştırma 

ve ürün geliştirme çalışmaları yürütülüyor. Aynı zamanda en-

jeksiyon cihazı kullanılarak uygun kalıp ile sektörün ihtiyacı 

olan her türlü plastik parça seri olarak üretilebiliyor.

Diğer laboratuvarlarda ise benzin, motorin, fuel-oil, biyodizel 

yakıtı ve atık yağ numunelerinin analizleri gerçekleştiriliyor.
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Üniversitemizde geliştirilen yapay zekâ algorit-
ması sayesinde, uyku kliniklerinde aylarca süren 
raporlamalar kısa sürede elde edilebilecek, rahat-
sızlıklara daha erken teşhis konulabilecek.

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühen-

disliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özen başkanlığında 2 

yıldır yürütülen proje kapsamında, yüzde 80 doğrulukla çalışan 

yapay zekâ algoritması geliştirildi.

Yaşam kalitesinin bozulmasının yanında ölüme kadar götüre-

bilen önemli hastalıklara neden olan uyku rahatsızlıklarının 

daha hızlı tespit edilmesini amaçlayan projede, Derince Eği-

tim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği Uyku Labora-

tuvarı’ndan alınan hasta bilgileri algoritmaya işlendi. Sistemle, 

doktor ve teknisyenlerin aylar alabilen raporlama süreci yapay 

zekâ yardımıyla kısa sürede tamamlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özen, AA muhabirine, yapay zekâ ve derin 

öğrenme konusunda çalışmalar yürüttüklerini ve son iki yılda 

‘uykunun evreleri, uyku kalitesi ve hastalıkları’ üzerine yapay 

zeka algoritması geliştirdiklerini söyledi.

Uyku kliniklerinde bir gece kalan hastalardan alınan verilerin 

incelendiğini belirten Özen, “Gece boyunca vücudunuzun çe-

şitli yerlerine bağlı cihazlarla sinyaller toplanmış oluyor. Daha 

sonra teknisyenler ve nöroloji hocaları tarafından bunlar de-

ğerlendiriliyor. Uykuya dair bir rahatsızlığınız olup olmadığına 

yönelik teşhiste bulunuyor, tedavi ihtiyacınız varsa süreç başlı-

yor. Hastane ile konuştuğumuzda bunun uzun bir süreç olduğu, 

hasta için 6-7 ay sonraya gün verilebildiği, değerlendirme sü-

recinin uzun olduğu söylendi. Biz de bunun üzerine çalışmaya 

başladık” dedi.

Mobil Uygulama Üzerinde Çalışmalar Devam Edi-
yor

Özen, çalışma sonunda bir yapay zekâ algoritması geliştirdik-

lerini ifade ederek şöyle konuştu: “Geliştirdiğimiz yapay zekâ 

algoritmasıyla uykunun evrelerini tespit edebiliyor, uyku ka-

litesiyle ilgili bilgi verebiliyor, apne ve hipo-apne gibi uykuda 

solunumla ilgili görülen rahatsızlıkları bulup doktorunuza git-

menize yönelik tavsiye üretebiliyoruz. Öncelikli hedefimiz has-

tanelerdeki bu değerlendirme sürecini kısaltmak. Süreç kısal-

dığında artık hastanelerde sıra beklemeden daha çok insanın 

uyku rahatsızlıkları tespit edilecek.”

Algoritmanın bir dakikada sonuç verebildiğini anlatan Özen, 

şunları kaydetti: “Birlikte çalıştığımız doktorumuz anında so-

nuca ulaşabiliyor. Mobil uygulaması üzerinde de çalışıyoruz. 

İnsanların yerinden ayrılmadan bir cep telefonu üzerinden 

bizim sistemimize bu datayı gönderip sonucunu hızla görme-

lerini sağlayacak uygulamayı geliştiriyoruz. Zaman içerisinde 

bunun gerekli testleri tamamlanır, daha doğruluğu artırılır ve 

izinleri alınırsa doğrudan teşhis bile üretebilecek hale gelebile-

ceğini düşünüyorum.”

ÜNİVERSİTEMİZDE GELİŞTİRİLEN ALGORİTMA 
UYKU BOZUKLUKLARINI HIZLA TEŞHİS
EDİYOR 
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Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Taşdelen 
ve ekibi, boya ve plastik maddeyi zarar görmeden 
birbirinden ayırabilen kokusuz ve çevreci çözücü 
geliştirdi.

Bilim dünyasına çalışmalarıyla çok sayıda katkı sağlayan Ya-

lova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği Öğretim Üye-

si Prof. Dr. Atilla Taşdelen ve ekibi, plastik maddeleri erimeye 

yol açmadan üzerindeki boyadan ayrıştırabilen, kokusuz ve 

çevreci özelliğe sahip çözücü geliştirdi.

‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Yalova Üniversitesi Merkezi 

Araştırma Laboratuvarı’nda yürütülen ve atık plastik madde-

lerin zarar görmeden geri dönüşümünü sağlayan çalışmada 

sona gelindi. Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen çözücü 

sayesinde, normalde eritilerek kalite kaybına uğrayacak plas-

tik ürünlerin, zarar görmeden üzerindeki boya içeriklerinden 

ayrıştırılabilmesi sağlandı.

Kokusuz ve Çevreci

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Atilla Taşde-

len, “Plastikler, mekanik anlamda geri dönüşüm için ekstrü-

der eritilip granül haline getirilirken oradaki filtreleri tıkadığı 

için büyük sorun yaratmaktadır. Ayrıca geri dönüşümde plas-

tik malzemeler renkli olduğu için genelde koyu gravür haline 

getirilebiliyor. Bu çalışmamızda boya ile ambalajı birbirinden 

ayrıştırma yöntemi geliştirdik. Bu yöntem öncelikle kağıtların 

mürekkep giderimi olarak biliniyor. Biz de aynı şekilde plas-

tik filmlerde boya giderimi için yeni bir çözücü geliştirdik. Bu 

çözücü, kokusuz ve çevreci. Çevreye herhangi bir zararı yok. 

Boyayı ayrıştırdıktan sonra tekrar kullanım özelliğine sahip” 

şeklinde konuştu.

Sanayiye Kolayca Uygulanabilecek

Geliştirdikleri sıvı ile laboratuvar ortamında çözülme deneyi 

yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Atilla Taşdelen, dakikalar içinde 

boyadan ayrıştırmayı sağladıkları teknolojinin sanayiye kolay-

lıkla uygulanabileceğini vurguladı. Taşdelen, çözücünün tekrar 

kullanılma özelliği ile ekonomik anlamda ekstra maliyet gerek-

tirmediğine dikkat çekerek “Bu çalışmanın ülkemizde katma 

değerli bir malzemenin üretimi için çok uygulanabilir bir yön-

tem olduğunu düşünüyoruz. Geri dönüşüm firmalarımızdan bu 

teknolojiyi sanayicilerimize kazandırmak için ilgi bekliyoruz. 

Özellikle sanayide çözücü kullanmak parlama ve alev alma sı-

kıntıları yarattığı için ciddi risk arz ediyor. Bizim çözücümüz 

doğal kökenli olduğu için kaynama noktası oldukça yüksek ve 

buharlaşma basıncı oldukça düşük. Bu da buharlaşmada hem 

çevreye zarar verme konusunda uçuculuk noktasının düşük 

olması hem de kapalı bir sistemde tekrar kullanımını sağladığı 

için geri dönüşümün maliyetini düşürüyor” dedi.

Endüstride çözücü anlamında en fazla suyun kullanıldığını, 

su kadar saf bir çözücünün ise bulunamayacağını dile getiren 

Taşdelen, geliştirdikleri çözücünün suya yakın sağlıklı bir sıvı 

olduğunu anlattı. Taşdelen, çözücüden plastik haricinde duvar 

yazılarında, boya yapılmış otomobil ya da yüzeyinde boya olan 

herhangi bir alanda yararlanılabileceğini de sözlerine ekledi.

PROF. DR. ATİLLA TAŞDELEN VE EKİBİ BOYA 
VE PLASTİK MADDEYİ ZARAR GÖRMEDEN
AYRIŞTIRAN ÇÖZÜCÜ GELİŞTİRDİ 
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Yalova Üniversitesi milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un 85’inci ölüm yıl dönümü ve İstiklal Mar-
şı’nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle “İstiklali-
mizin Şairi Mehmet Akif” başlıklı panel düzenledi.
 

Yalova Üniversitesi, Yalova İl Özel İdaresi, Halil İnalcık Osmanlı 

Tarihi Araştırmaları Enstitüsü ve Sebilürreşad Kültür Eğitim ve 

Medeniyet Derneği ile müştereken “Mehmet Akif” paneli dü-

zenlendi. Program, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Beledi-

ye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma 

Çoban, Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, 

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Karakuş, 

İl protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademis-

yenler ve öğrencilerin katılımıyla Yalova İl Özel İdaresi Konfe-

rans Salonu’nda gerçekleşti.

 

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Yalova İl Özel 

İdaresi Genel Sekreteri  Selim Karahan, İstiklal Marşı’nın şai-

ri hem sporcu hem devlet adamı hem de fikir adamı Mehmet 

Akif Ersoy’u anmak üzere bir araya geldiklerini hatırlatarak 

usta şairin günümüz için de derin mânâ içeren “Sahipsiz olan 

memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batma-

yacaktır” dizeleriyle katılımcılara hoş geldin dedi.

 

Sonrasında sözü alan Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bi-

limleri Dekanı ve aynı zamanda oturum başkanı Prof. Dr. Fethi 

Güngör, Hikmet Erbıyık’ın yazdığı “Şair-i Azam Mehmet Akif’e” 

şiirini seslendirdi. 

 

“Cumhuriyetin Manevi Mimarı”
 

İstiklal Marşı’nın Arapça ve İngilizce tercümelerinin de ses-

lendirildiği panel, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. 

Süleyman Doğan’ın, Mehmet Akif’in hayatından kesitleri dile 

getirdiği “Asım’ın Nesli” temalı konuşmasıyla devam etti. İs-

tiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif’in buhranlı bir dönemde 

dünyaya geldiğini, sorumluluk aldığını, genç yaşta Arapça, Far-

sça, Osmanlıca ve tercüme yapabilecek kadar Fransızca bilen 

donanımlı bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Doğan, usta şairin 

cumhuriyetin manevi mimarlarından biri olduğunu belirtti.

 

“Şiirle Düşünmeyi Edebiyatımıza Dahil Etti”
 

Sebilürreşad dergisi editörü Nizameddin Duran’ın Mehmet 

Akif’i Sosyolojik açıdan ele aldığı konuşmasıyla devam eden 

etkinlikte Duran, “Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecek-

tir?” dizelerinin Mehmet Akif Ersoy’un mütevazi kişiliğinin bir 

yansıması olduğunu vurguladı. Mehmet Akif’in toplumla iç içe 

olan, toplumu değerlendiren, yaşayan birisi olduğunu belirten 

Nizameddin Duran, kendisinin hocalığını yaptığı Falih Rıfkı 

Atay gibi tamamen ideolojik sebeplerle Mehmet Akif’e iftiralar 

atarak itibarsızlaştırmaya çalışanları anlamanın mümkün ol-

madığını söyledi. 

 

Nihat Sami Banarlı’nın “Türk İstiklal Marşı, şiir kalitesi ve söy-

leyiş güzelliği bakımından, yeryüzündeki milli marşların hiç-

birisiyle ölçülemeyecek kadar üstün ve derin mânâlı bir şiirdir” 

ifadeleriyle Mehmet Akif Ersoy’u övdüğünü belirten Duran, ya-

kın zamanda kaybettiğimiz şair Sezai Karakoç’un Mehmet Akif 

adlı kitabından “Türk Edebiyatında, Akif kadar, hayatı şiire, şiiri 

hayata şair yoktur. Şiirle düşünmeyi edebiyatımıza sokmuş bir 

kişidir” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

Sebilürreşad dergisi genel yayın yönetmeni Fatih Baykan’ın 

“Akif’in Fikrî Mirasına Sahip Çıkmak” temalı söyleşisiyle ta-

mamlanan panel sonrası katılımcılar Mehmet Akif Ersoy anı-

sına sergilenen fotoğrafları inceledi.

MEHMET AKİF ERSOY YALOVA’DA
DÜZENLENEN PANEL İLE ANILDI 
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Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. 
yıl dönümü münasebetiyle 22-23 Ekim tarihlerinde 
Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi, Yalova Üniver-
sitesi ve Yalova İl Özel İdaresi iş birliğinde Yalova 
Araştırmaları Kongresi (YAK 2021) düzenlendi.

Yalova Araştırmaları Kongresi (YAK 2021), Yalova Valisi Mu-

ammer Erol, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, protokol üyeleri ve öğretim 

üyelerinin katılımlarıyla Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasını takiben Yalova 

tanıtım filminin gösterimiyle başlayan kongrenin açılış ko-

nuşmasını, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Müdürü ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın 

Senay Yürür Karslıoğlu gerçekleştirdi.

Karslıoğlu YAK 2021’in önemine ilişkin gerçekleştirdiği konuş-

masında, “Yalova Araştırmaları Kongresi’nde sunulacak bildi-

riler ve araştırma sonuçları derlenip kitap haline getirilecek ve 

ilin gelişimi yönünde kararlar alan il yöneticilerinin hizmetine 

sunulacaktır. Dolayısıyla bu organizasyonun Yalova’nın gelişi-

mi yönünde çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” ifade-

lerini kullandı. 

Konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Yalova Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ise “Yalova’nın kurtuluşunun 100. 

yılı münasebetiyle Sayın Yalova Valimiz Muammer Erol’un 

öncülüğüyle ve Üniversitemizin de dahil olduğu Yalova için 

önemli olan dört kuruluşun iş birliğinde ortaya çıkan bu ça-

lışmadan Yalova Üniversitesi Rektörü olarak büyük mutluluk 

duyuyor, kongrenin hayırlı ve başarılı geçmesini diliyorum” di-

yerek sözlerine başladı.

YALOVA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (YAK 
2021) GERÇEKLEŞTİ 
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Yalova iline katkı sağlayacak her çalışmayı en önde destekle-

yeceklerini belirten Prof. Dr. Suat Cebeci sözlerine şu cümleler-

le devam etti: “Yalova Üniversitesi olarak önce ülkemizin, özün-

de de Yalova’nın kalkınma ve gelişme potansiyeli konusundaki 

her türlü çalışmayı önemsiyor ve destekliyoruz. Bu amaç doğ-

rultusunda özel ve kamu kuruluşlarıyla ilişkilerimizi güçlen-

dirmeye devam ediyoruz. Çünkü, üniversiteler toplumun eko-

nomik, sosyal ve kültürel gelişmelerinin lokomotifidir ve öyle 

olmalıdır. Yalova Üniversitesi olarak biz de bu bilinçle ilerliyo-

ruz. Son üç yıl içerisinde Üniversitemizi ve Yalova’mızı geliş-

tirmek için yaptığımız çalışmalar bunun en önemli kanıtıdır. 

Üniversitemizin fakülte sayısını dörtten dokuza çıkardık, Tıp 

Fakültesini, Teknoloji Merkezini ve Türkiye’nin istihdam ga-

rantili ilk meslek yüksekokulu olma özelliğini taşıyan Altıno-

va Meslek Yüksekokulu’nu kurduk. Yalova Üniversitesi olarak 

ülkemize, Yalova’ya ve Yalovalı gençler için istihdam alanları 

oluşturacak çalışmalarımızı sonraki yıllarda da hep bu inanç 

ve azimle sürdüreceğiz.”

Açılış konuşmalarının ardından kongrenin gerçekleşmesine 

katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri takdim 

edildi. Daha sonra ise kongre oturumlarına geçildi. 

Yalova Araştırmaları Kongresi’nin ilk oturumunun moderatör-

lüğünü Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi 

Karakuş gerçekleştirdi. Açılış oturumuna eski Yalova Valisi 

Prof. Dr. Yusuf Erbay ve Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuşmacı ola-

rak katıldı.  COVID-19 salgınının neden olduğu küreselleşmenin 

değişen seyri ve Yalova’nın tarihine ilişkin konuların tartışıldı-

ğı ilk oturum ilgiyle takip edildi.

Yalova’yı ilgilendiren; tarih, tersanecilik, süs bitkileri yetiştiri-

ciliği, seracılık ve diğer birçok alanda toplam 84 bildirinin 124 

yazar tarafından paralel oturumlar şeklinde sunulduğu toplam 

20 oturumda gerçekleşen kongre, iki gün boyunca devam etti. 
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Yalova’nın kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Yalo-
va Üniversitesi, Yalova İl Özel İdaresi ve Halil İnal-
cık Osmanlı Tarihi Araştırma Enstitüsü tarafından 
“Millî Mücadelede Yalova” paneli düzenlendi.

Yalova İl Özel İdaresi Konferans Salonunda gerçekleştirilen pa-

nel, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Milletvekilleri Meliha 

Akyol, Ahmet Büyükgümüş ve Özcan Özel, Karamürselbey Eği-

tim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, 

Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Üniver-

sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy ve diğer 

protokol üyeleri katıldı. Protokol üyelerinin açılış konuşmaları-

nın ardından pane oturumlarına geçildi.

Beş Farklı Akademik Tebliğ Sunuldu

Beş farklı akademik tebliğin sunulduğu panel oturumunda ilk 

konuşmacı olan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Mine Ersevinç, Mondros Mütarekesi ile Birinci Dünya Savaşı’n-

dan yenik çıkan Türkiye’nin işgal edilmeye başlandığını ve üç 

kez işgale uğrayan Yalova’nın kurtuluş mücadelesinde 58. Fır-

ka Komutanı Bekir Sami Bey’in önemli bir rol ifa ettiğini anlattı.

İkinci tebliği sunan Yalova Haberci Gazetesi yazarı Muhsin 

Sevencan, Yalova’nın işgali sürecinde sekiz bin insanımızın 

şehit edildiğini ve yaklaşık 11 ay süren işgal dönemindeki bu 

soykırıma Arnold Toynbee gibi yabancı figürlerin de şahitlik et-

tiğini vurguladı. Düşman kuvvetlerini püskürtmek maksadıyla 

planlanan Büyük Taarruz için Yalova üzerinden silah sevkiyatı 

yapıldığını anlatan Sevencan, orijinal Osmanlıca belgeler üze-

rinden sunumunu tamamladı.

Daha sonra söz alan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 

KURTULUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜNDE “MİLLÎ 
MÜCADELEDE YALOVA” PANELİ DÜZENLENDİ 
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Dr. Hacer Karabağ ise işgal sonrasında Yalova hakkında döne-

min gazetelerinde çıkan haberler üzerinden Atatürk’ün Yalo-

va’ya yakın ilgisini anlattı. Yeditepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. 

Üyesi Furkan Kaya, “Millî Mücadele Dönemi ve Atatürk’ün Dış 

Politikası” başlıklı tebliğinde, 1925-38 yılları arasında Dışişleri 

Bakanlığı görevini yürüten Tevfik Rüştü Aras’ın dönemin dış 

politikasında önemli bir payı olduğuna dikkat çekerek döne-

min Başbakanı İsmet İnönü ile anlaşamamalarına rağmen Ata-

türk’ün vefatına kadar Aras’a desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Panel oturumunun son konuşmacısı Yakup Bilgin Koçal, bele-

diye başkanlığı görevinden sonra kütüphanesine çekilerek İs-

tiklal Savaşı’na Yalova’dan Bütüncül Bakış başlığıyla bir kitap 

hazırladığını belirterek, Yalova’nın işgal ve işgalden kurtuluş 

sürecini; belirsizlik dönemi, direniş dönemi ve zafer dönemi 

şeklinde üç aşamada anlattı. Zafer döneminde Deli Halit Pa-

şa’nın yoğun gayretlerine değinen Koçal, 19 Temmuz 1921 tari-

hinin Eskişehir’deki büyük yenilgimizin de yıl dönümü olduğu-

nu hatırlatarak, determinizme dayanan gerek çizgisel gerekse 

döngüsel zorunlukçu tarih yorumları yerine bütünlükçü bir ta-

rih anlayışının daha açıklayıcı olduğunu izah etti. 

Panelin oturum başkanlığını yürüten Yalova Üniversitesi İn-

san ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Güngör, 

konuşmacıların ardından ve panel oturumu sonunda yaptığı 

katkılarında, tarihin övünme ya da yerinme değil hakikati tes-

pit etmek ve ibret almak maksadıyla okunduğunda gelenek-

ten geleceğe sağlam bir toplumsal yapı oluşturmamıza zemin 

hazırlayacağını, egosantrik yaklaşımların anakronizme yol 

açabileceğini, tarihi yapmak kadar tarihi yazmanın da önemli 

olduğunu, İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Uluslara-

rası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü’nün 

büyük insanlık ailemize yönelik soykırım suçlarını araştıracak 

önemli bir kuruluş olduğunu, cephede kazanılan savaşı, masa-

da kaybetmemek için diplomasiyi önemsememiz gerektiğini, 

tarihte cereyan eden olayları daha kapsamlı biçimde ortaya 

koyabilmek için birçok ülkenin dijital ortama aktarıp ücretsiz 

erişime açtığı arşivleri, Osmanlı Arşivi yanında özellikle İngiliz, 

Rus ve Fars dillerindeki arşiv materyalini incelememiz gerek-

tiğini açıkladı.

Hafta boyunca devam eden Yalova’nın Kurtuluşunun 100. Yıl 

Dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Millî Müca-

delede Yalova paneli, Yalova tarzı ipek işlemeli el işi özgün pla-

ketlerin ve renkli buketlerin protokol üyeleri tarafından konuş-

macılara takdimiyle sona erdi.
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Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Vefik Arıca, bir buçuk yıllık uzaktan eğitim döne-
minin ardından yüz yüze eğitime başlayan üni-
versite öğrencilerinin kampüs ve yurt gibi toplu 
yaşam alanlarında COVID-19 salgınından koruna-
bilmeleri için tavsiyelerini sıraladı.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, 8 milyonun üzerinde-

ki yükseköğretim öğrencisinin kampüslere dönerek yüz yüze 

eğitime başlamasının ardından özellikle kampüs ve yurt gibi 

toplu yaşam alanlarında COVID-19 salgınından korunma yolla-

rına ilişkin açıklamalarda bulundu.

COVID-19 salgınından en önemli korunma yolunun maske, me-

safe ve hijyen gibi temel tedbirlerin yanı sıra aşı olduğunu be-

lirten Prof. Dr. Vefik Arıca, “Öğrencilerimizin mutlaka minimum 

iki doz aşılarını olmaları gerekiyor. Çünkü kampüs ve yurt gibi 

3’ten fazla kişinin 15 dakikadan fazla süre ile aynı ortamda bu-

lunduğu yerler olan toplu yaşam alanlarına girecekler. Böylesi 

bir durumda korunmanın en önemli yolu aşıdır” diye konuştu.

Oturma Alanları ve Yataklar Çapraz Şekillerde Konumlandırı-

labilir

Virüslerin en fazla karşılıklı oturma durumunda yayıldığını 

ifade eden Prof. Dr. Vefik Arıca, “Özellikle ağız ve burnun, karşı 

taraftaki ağız ve burunla dik düzeyde karşı karşıya geldiği du-

rumlarda risk çok fazla oluyor. Bu nedenle yurtlardaki oturma 

alanları ve yataklar çapraz şekillerde konumlandırılabilir. Bu 

durumda solunum yolları direkt olarak birbirini etkileyemeye-

cektir. Bunun yanı sıra odaların ve sınıfların 15 dakikayı geç-

meyecek bir şekilde havalandırılması çok önemli. Bu da demek 

oluyor ki bir ders boyunca ortalama üç kez ve ders aralarındaki 

10 dakikalık teneffüsler boyunca pencereler mutlaka açılmalı. 

Sözgelimi yurtlarda gece 12’den sabah 7’ye kadar uyunuyorsa 

bir personelin ya da oradaki bir kişinin belirli aralıklarla pence-

reyi açıp havalandırması gerekmektedir. Çünkü virüsler hava-

da asılı kalabiliyor” diye konuştu. Özellikle toplu yemek yenilen 

yemekhanelerde çatal ve kaşık gibi gereçleri ayrı tutmak ge-

rektiğinin de altını çizen Prof. Dr. Vefik Arıca, “Çatal ve kaşıklar 

kişiye özel olmalı ve kişiler kullandıkları bu gereçleri muhafaza 

ederek tekrar kullanmalılar. Masaya gelen salata ve mezelerin 

ise tek bir tabakta değil, ayrı ayrı şekilde yenmelerinde fayda 

var” dedi.

Protein Ağırlıklı Beslenme…

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için protein ağırlıklı bes-

KAMPÜS VE YURTLARDA SALGINDAN
KORUNMA YOLLARI
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lenmek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Vefik Arıca, “Bağışıklık 

sistemini en fazla güçlendiren besin öğesi protein grubudur. 

Öğrencilerimizin mutlaka protein ağırlıklı beslenmeleri gere-

kiyor. Özellikle kahvaltıda yüksek kaliteli protein içeriği olan 

yumurta ihmal edilmemeli. Kesinlikle öğün atlamasınlar ve 

üç ana öğün ile arada elma, kuruyemiş gibi küçük atıştırma-

lıkların yer aldığı ara öğünlerle günlük beslenmelerini tamam-

lasınlar. Böylelikle hem bağışıklık sistemleri hem de mental 

durumları güçlenecektir. Çünkü şeker düştüğü zaman hafıza 

zayıflıyor ve yorgunluk, konsantrasyon eksikliği gibi sorunlar 

çıkıyor. Bunun yanı sıra, haftanın en az iki günü kırmızı et ya 

da yüksek kaliteli protein dediğimiz kuru fasulye gibi kuru bak-

lagiller tüketebilirler. Karbonhidrat içeren besinler ise oldukça 

azaltılmalı. Özellikle sabah erken ve dinç uyanabilmek için de 

gece uyumadan iki saat öncesinden mutlaka yeme işi bitiril-

meli” diye konuştu.

Bağışık Sistemini Güçlendirmek İçin…

Bağışık sistemini güçlendirmek için D vitamini ve çinko kulla-

nımının önemine değinen Prof. Dr. Vefik Arıca, “Özellikle bağı-

şıklık sistemi düşük olan çocuklarda veya genç erişkinlerde D 

vitamini kullanımı çok önemli. Çünkü bu aylarda, D vitaminini 

güneşten çok fazla sentez edemiyoruz. Bu nedenle özellikle D 

vitaminini arttırıcı beslenme şekline geçmeliyiz. Bunun yanın-

da konsantrasyonlarını arttırmak ve hafızalarını güçlendirmek 

isteyen öğrenciler, çinko kullanabilirler. Çünkü ülkemizin top-

raklarında çinko vitamini düşük oranda bulunduğu için meyve 

ve sebzelerimizde de düşük oluyor. Bu nedenle günlük 30 mg 

çinko takviyesi almak yerinde olacaktır. Çünkü çinko vita-

mini 300’den fazla enzimde görev alıyor ve bağışıklık sistemi 

bunlardan sadece biri. Fakat buna karşın içerisinde ismini ve 

miligramını bilmediğimiz onlarca vitamin bulunan mutlivita-

min takviyelerinin tüketilmesini önermiyorum” ifadelerine yer 

verdi.

“Günde En Az 3 Litre Su Tüketelim”

Günde en az 3 litre arasında su içilmesi gerektiğini ifade eden 

Prof. Dr. Vefik Arıca, “Su metabolizmayı hızlandırır, enerjik tu-

tar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve yorgunluğu giderir” 

dedi. Özellikle güneş ışınlarının tepede olduğu ve D vitamini-

nin en yüksek düzeyde üretildiği 12:00 ile 14:00 saatleri arasın-

da açık hava bulunmak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Vefik 

Arıca, son olarak öğrencilere özellikle sonbahar aylarında ve 

mevsim geçişlerinde sırt çantalarında mutlaka yedek kıyafet, 

su ve ara öğünde tüketebilecekleri bir besin bulundurmalarını 

tavsiye ederek sözlerini sonlandırdı.
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Yüz yüze eğitim ile kampüslere geri dönen üni-
versite öğrencilerinin bu sürece daha rahat uyum 
sağlamaları için açıklamalarda bulunan uzmanlar, 
kaygı ve stres yönetimi tavsiyesi etrafında birleşi-
yor.

Bir buçuk yıllık uzaktan eğitim döneminin ardından 2021-2022 

Eğitim-Öğretim Yılı’nın Güz Dönemi’ne yüz yüze eğitimle baş-

layan üniversite öğrencileri, kampüsteki ilk günleri geride bı-

raktı. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerine 

katkı sağlaması beklenen yüz yüze eğitim sürecinin salgın 

döneminde gerçekleşmesi ise fiziki ve manevi açıdan alınması 

gereken birtakım önlemleri de beraberinde getirdi. Bu dönem-

de yüz yüze eğitime başlayan üniversite öğrencilerinin uyum 

süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Yalova Üniversitesi 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünden Dr. 

Öğr. Üyesi Neslihan Yaman ve Dr.Öğr.Üyesi Zehra Ertuğrul Ya-

şar, üniversite döneminin çoğu öğrenci için ‘konfor alanından 

ilk çıkış’ anlamına geldiğini ifade ettiler.

Öğrenciler İçin Güvenli Bölgeden İlk Çıkış

Üniversite hayatının, öğrenciler için yetişkinlik dönemine ha-

zırlık evresi olduğunu söyleyen Dr.Öğr.Üyesi Neslihan Yaman, 

“Bu dönem öğrencilerin ekonomik, sosyal, toplumsal ve duy-

gusal olarak bağımsızlık kazandıkları bir dönem olarak kabul 

edilmektedir. Bu evrede öğrenciler genellikle ailesinden ve alış-

mış olduğu kültürden farklı bir ortamda yaşamaya başlamak-

tadırlar. Çoğu öğrencinin konfor alanından başka bir deyişle 

kendilerini risksiz ve rahat hissettikleri güvenli bölgelerinden 

ilk çıkışları olabilmektedir. Hayatlarındaki bu değişim; eğitim 

yaşantıları, insan ilişkileri ve sosyalleşme bakımından önceki 

yaşantılarına göre pek çok farklılığı beraberinde getirebilmek-

tedir. Aynı zamanda, öğrencilerin alıştıkları düzen ve rutinleri 

de değişebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaygı ve Stres Seviyeleri Yükselebilir

Bu durumun öğrencilerin kaygı ve stres seviyelerini yükselte-

bilecek belirsizlikler içerdiğini de vurgulayan Yaman, “Salgının 

getirdiği belirsizlikler ile birlikte günümüz üniversite öğrenci-

leri, salgın öncesi üniversite öğrencilerine nazaran daha fazla 

stres ve kaygı yaşıyor olabilirler. Kaygı, öğrencilerin geleceğiyle 

ilgili neler yapacağını bilememe ve karar verememede önemli 

bir belirleyicidir. Aynı zamanda, kaygı türlerinden biri olan sos-

yal kaygı, üniversite öğrencileri arasında yaygın gözlenen bir 

UZMANLARDAN ÖĞRENCİLERE KAYGI VE 
STRES YÖNETİMİ TAVSİYESİ
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bulgudur. Bunun yanında, 

üniversite yaşamına uyum, kişisel, akademik ve sosyal uyumu 

gerektiren çok boyutlu bir olgudur. Beliren yetişkinlik evresin-

deki bu grup, üniversite döneminde evden/aileden ayrılma, bir 

gruba aidiyet, bir mesleğe aday olma ve geleceği şekillendirme 

arzusu ile yeni bir okula, yeni bir kente ve yabancı bir ortama 

uyum sağlama ve sosyalleşme bakımından zorluk yaşayabil-

mektedir. Fakat öğrencilerin, bu dönemi kaygı ve stres ile baş 

etmeyi öğrendikleri, konfor alanlarından çıkarak sosyo-duy-

gusal olarak geliştikleri bir döneme çevirmeleri mümkündür” 

dedi.

Uyum Süreci Farklılık Gösteriyor

Son olarak salgın döneminde uyum sağlama sürecinin, insan-

lar arasında farklılık gösterebildiğini dile getiren Dr.Öğr.Üyesi 

Neslihan Yaman, “Psikoloji perspektifinden baktığımızda bu-

nun nedeni hepimizin kişilik, sosyal ve bilişsel açıdan fark-

lı özelliklere sahip olmasıdır. Örneğin doğuştan getirdiğimiz 

mizaç özelliklerimiz (ne kadar kolay sakinleştiğimiz ya da ne 

kadar kolay uykuya daldığımız gibi) uyum sağlama becerimizi 

etkileyebilmektedir. Yahut bilişsel esneklik olarak adlandırdı-

ğımız farklı perspektifler alabilme, problemlere farklı açılardan 

yaklaşabilme, değişen koşullara uyum sağlayabilme becerimiz; 

salgın nedeniyle değişen hayatlarımıza ne kadar iyi uyum sağ-

layabildiğimizi belirleyebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Hem Yeni Bir Başlangıç Hem De Geçiş Evresi…

Dr.Öğr.Üyesi Zehra Ertuğrul Yaşar, öğrencilerin salgın döne-

minde üniversiteye uyum süreçlerini kolaylaştırabilecek öne-

rilerde bulundu. Üniversite hayatının öğrenciler için hem yeni 

bir başlangıç hem de geçiş evresi olduğunu belirten Ertuğrul 

Yaşar, “Bu süreçte karşılaşılan değişimleri fark etmek uyum 

sürecindeki ilk adımdır. Bu evredeki öğrencilerinin karşılaştığı 

zorluklarla başa çıkma ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ça-

baları, onların yaşam kalitelerini ve esenliklerini olumlu ya da 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu dönemin kişisel, akade-

mik ve sosyal bakımdan oluşturduğu değişiklikler ve bunlarla 

başa çıkabilme becerilerini kazanmak sürecin daha rahat geçi-

rilmesi bakımından önemli gözükmektedir” diye konuştu.

Duygu Düzenleme Becerisine Dikkat!

Öğrencilerin duygularını olumlu ya da olumsuz fark etmeksi-

zin tanımaya, fark etmeye ve kabul etmeye çalışmaları gerek-

tiğini ifade eden Ertuğrul Yaşar, “Öğrenciler hayatta hem olum-

lu hem olumsuz duyguların olduğunu ve her duygunun geçici 

olduğunu unutmamalıdır. Uyum sürecini etkileyebilecek bir 

diğer faktör ise duygu düzenleme becerisidir. Duygu düzenle-

me; duygusal tepkilerin kontrol edilmesi, izlenmesi, değerlen-

dirilmesi ve değiştirilmesi olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin 

duygu düzenleme becerilerini geliştirmeye yönelik bilişsel ve 

davranışsal stratejiler edinmesi, bu dönemi daha rahat atlat-

malarını sağlayabilmektedir” şeklinde konuştu.

Bu yaş döneminde sosyal ilişkilerin önemli olduğunu dile geti-

ren Ertuğrul Yaşar, özellikle sosyal ilişkilerini geliştiren, arka-

daşlarıyla ya da aileleriyle kaygılarını paylaşan ve akran deste-

ği alan öğrencilerin daha iyi hissettiklerinin altını çizdi.

Psikolojik Destek Tavsiyesi

Öğrencilere baş etmekte zorlandıkları durumlarda ise ruh sağ-

lıklarını korumak maksadıyla psikolojik destek almaları tavsi-

yesinde bulunan Dr.Öğr.Üyesi Zehra Ertuğrul Yaşar, “Her bireyde 

olduğu gibi üniversite öğrencilerinin de ihtiyaç ve beklentileri 

değişim göstermektedir. Bu çerçevede tüm öğrencilere ulaşma-

yı önemseyerek söz konusu değişim ve ihtiyaçların tespitini 

yapmayı hedefleyen çalışmaların katkısı göz ardı edilemez. Bu 

katkıyı sunmada, üniversiteye başlayan öğrencilerin ihtiyaçla-

rını ortaya koyan araştırmaların yapılması, sorun alanlarının 

tespit edilmesi, uyum sorunu yaşayan öğrencilerin destek ala-

bilmesi amacıyla üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık Uygu-

lama ve Araştırma Merkezlerinin yaygınlaştırılması oldukça 

önemlidir” dedi.



ÜNİVERSİTEMİZDEN

42 www.yalova.edu.tr

Yalova Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan V. 
Dr.Öğr.Üyesi Sinem Baltacı, bir buçuk yıllık uzak-
tan eğitim dönemi sonrasında yüz yüze eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine başlayan üniversite öğren-
cilerine, bu sürece adapte olmalarına katkı sağla-
yacak açıklamalarda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı kararla eğitim ve öğretim fa-

aliyetleri, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itiba-

riyle yüz yüze sürdürülmeye başladı. 8 milyonun üzerindeki 

yükseköğretim öğrencisinin salgın öncesinde olduğu gibi kam-

püslere dönerek yüz yüze eğitime başlaması, öğrencilerin sal-

gın döneminden önceki düzen ve disiplini yeniden tesis etme 

ve salgının yol açtığı ruh hali sebebiyle nasıl bir tavır geliştire-

cekleri yönündeki soruları da beraberinde getirdi.

Öğrencilerin bu süreci daha iyi yönetebilmeleri için önemli 

açıklamalarda bulunan Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bi-

limleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Psikoloji Bölümü Başkan 

V. Dr.Öğr.Üyesi Sinem Baltacı, üniversiteye başlama sürecinin, 

beraberinde getirdiği çevresel, kültürel ve sosyal değişimler se-

bebiyle zorlu bir dönem olduğunu, salgın şartlarında ise bu sü-

recin çok faktörlü bir duruma dönüştüğünü söyledi. Yeni kaza-

nan öğrenciler ile halihazırda üniversite öğrencisi olmuş ancak 

eğitimine salgın sebebiyle uzaktan devam etmiş öğrencilerin 

deneyimlerinin farklı olacağını belirten Baltacı, “Yeni kazanan 

öğrenciler için aslında bu dönem onların hayatlarında salgın 

gerçekliği içinde yaşanacak, üniversiteyi kendilerine özgü ola-

rak bu gerçeklikte deneyimleyecekler. Bu dönemde görülebilen 

kaygı verici konular olarak eğitim, sağlık, gelecek, sosyalleşme, 

zamanı değerlendirme, iş bulma ve ekonomik meseleler, salgın 

ile birlikte başka bir biçimde de olsa yaşanmaya devam edecek 

gibi görünüyor” dedi.

Salgının herkeste olumsuz psikolojik sorunlar yaratacağı dü-

şüncesinin doğru olmadığını belirten Baltacı sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Gündelik yaşam olayları da kişinin psikolojik du-

rumunda salgının yaratacağı düzeyde bir etki bırakabilir. Do-

layısıyla bir konuyu travmatik yapan olayın büyüklüğünden 

ziyade kişide bıraktığı etkidir. Burada kişisel faktörler devreye 

girmektedir, her insanın uyum sağlama, kendini koruma ve 

psikolojik sağlamlık durumu ve motivasyonu kendine özgüdür. 

Kişiler zorlandığı bir durum karşısında ya adapte olmanın yol-

larını arayacak ve o izleri keşfedecek ya da sürece uyum sağla-

makta zorlanarak birtakım sıkıntılar yaşayacaktır. Tüm bu so-

run alanlarının kaygı vericiliği bulunsa da gelişim için bir fırsat 

YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYAN ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNE ADAPTASYON ÖNERİLERİ
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olarak şekillenmesi her zaman için mümkündür.”

Yeniden Anlamlar İnşa Etmeliyiz

Üniversite sürecinde salgın sebebiyle uzaktan eğitim alan 

öğrenciler için ise durumun ‘Bildikleri düzenin bozulması ve 

yeniden eskiye dönüş’ diye adlandırılabileceğini ifade eden 

Baltacı, bu husustaki görüşlerini; “Bu sadece üniversiteli için 

değil, tüm insanların da başından geçen bir durum oldu. Önce-

den bildiğimizi bilmez olduk, düzen dediğimiz tüm yaşantımız, 

oldukça bilmediğimiz bir biçimde ve çok hızlı şekilde değişti. 

Bu durumda, eski düzenimize şimdi ve aynı biçimde dönmek 

çok zor. Çünkü bu yaşanılanlar bizi bir başka şekle evirdi. Bu 

süreçte, yaşanılan tüm alışkanlıklar ve rutinler yeni bir şekil 

alıyor ve almaya devam edecek. Burada, koruyucu olacak te-

mel nokta, rutin oluşturacak bir düzenin içinde anlam bulabil-

memiz, belki yeniden anlamlar inşa etmemizdir. Kişinin temel 

bakım verene bağlanma ihtiyacı gibi, hayat içinde de ‘anlamla-

ra’ bağlanması oldukça önemlidir. Bir futbol takımını sevmek, 

bir spora gönül vermek, bir enstrümanla ilgilenmek, bir tınıya, 

bir dansa, bir sohbete, maneviyata, içsel yolcuğa duyulan ilgi, 

insanın yaşam ile bağını güçlü tutan unsurlardandır. İşte tam 

burada hem kurumsal hem kişisel düzeyde koruyucu faktörler 

oluşturabilme konusu devreye girmektedir” şeklinde açıkladı.

Hem Kurumsal Hem De Kişisel Koruyucu Faktör-
ler

Hem kurumsal hem de kişisel olarak koruyucu faktörler oluş-

turabilme konusuna dikkat çeken ve kişinin bir düzen kur-

ması için düzenli bir sistemin kendisine sunulmasının önem 

arz ettiğini belirten Baltacı, “Bir spor faaliyetinin, bir açık bir 

kapalı olması, kişinin belirsiz bir zaman diliminde yine kapa-

nabilir olacağını düşünmesi sebebiyle, o alana yatırımını tam 

yapmaması ile sonuçlanıyor. Kişi, zaten bu durum şu noktada 

bitecek dediği anda çoktan kendi içinde onu bitirmiş oluyor. Bu 

bağlamda kurumların, merkezlerin, sistematik şekilde düzenli, 

değişmez ve sabitlik sağlayan bir konumda olması önem arz 

ediyor. Salgın sürecinin ardından bu konuya özen göstermek 

gerekiyor. Yalnızca bu sabitlik içinde kişi kendi motivasyonu 

ve içsesi ile bu durumun zorlukları ile baş etmeye çalışabilir. 

Dışarısının sabitlenmediği bir durumda, içeriden bunu kurmak 

oldukça güçleşiyor” diyerek açıklamalarını sürdürdü.

Kurumların dışında, kişinin kendi rutinini de benzer şekilde 

kurması gerektiğini belirten Baltacı, “Bu noktada kişilere tav-

siye vermek yerine kendilerinde bu durumla ilgili sorgu baş-

latmayı önemli buluyorum. Öğrencilere bu bağlamda şunları 

soralım: Salgın sonrasında bir rutin ya da anlamlı bir durum 

oluşturamıyorsanız, bunun sebebi ne olabilir? Engelleyici du-

rumlar varsa nelerdir? Neler değişti ve geriye döndürülemez 

oldu? Ya da neler değişmedi? Sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz bir 

şeyi tanımlayabilir misiniz? Yeni durumun hangi özelliği size 

iyi geldi? Şimdi neler olabilir, ya da neler olmasını istiyorsu-

nuz? İşte bir üniversiteden ve üniversiteliden söz ediyorsak, öğ-

rencilerimizi buradan başlayan bir sorgu ve keşif yolculuğuna 

davet edebiliriz” diye konuştu.

Akademisyenlere Düşen Görevler

Öğrencilerin ilişkili olduğu birimlerle bağlar kurabilmesinde, 

mesleki ve kişisel gelişimlerinde akademisyenlerin etkili ara-

cılar olduğunu belirten Baltacı, rutini, düzeni ve sistemli bir 

sabitliği sağlamanın, kişinin içsel meselelerini yansıtması ve 

çözmesindeki en temel duruş olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi 

Baltacı, “Akademisyenlerimiz derslerin başlangıcında öğrenci-

lerine dersin amaçlarını, hedeflerini, salgın şartlarında nele-

rin olabileceğini ve nasıl çözülebileceğini konuşmaya açabilir. 

Onlarla birlikte belirli bir düzen oluşturmaya özen göstermek 

önemlidir. Elbette, zorluklarla ve farklı durumlarla karşılaşıla-

caktır. Her durumda olduğu gibi, yeni bir sorun kaygı yaratıcı 

olabilir, ancak durumu yönetebileceğimize ve uygun çözümler 

bulabileceğimize olan inancımızı koruyabildiğimizde çözüm 

de beraberinde gelecektir. Akademisyen/öğretim elemanı, ken-

di motivasyonunu bulduğu/bildiği ölçüde durum öğrencilere de 

olumlu yansıyacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.
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Yalova Üniversitesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı’nın 98. yıl dönümünü Öğrenci Yaşam Merke-
zi’nde düzenlediği etkinlikle kutladı.

Yalova Üniversitesi’nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bay-

ramı kutlama programı, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova 

Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediyesi Başkan Vekili Mus-

tafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, 

rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yükse-

kokulu müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrencilerin 

katılımıyla gerçekleşti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama 

programı, protokol ve öğrencilerin katılımıyla Merkez Yerleşke 

giriş kapısı önünden kortej yürüyüşü ile başladı ve bayraklarla 

coşkulu marşlar söylenerek Öğrenci Yaşam Merkezi’ne kadar 

devam etti.

“29 Ekim 1923 Bir Dönüm Noktası”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Saygı Duruşu 

ve sonrasında İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Gü-

nün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere 

kürsüye gelen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebe-

ci, 29 Ekim’in sadece Türk tarihine değil aynı zamanda dünya 

tarihine de damga vuran bir dönüm noktası olduğunun altını 

çizdi.  Milletin bölünmezliğine vurgu yapan Prof. Dr. Cebeci, 

“Bizler yaşadığımız müddetçe Cumhuriyet yaşayacak, bu vatan 

bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek ve bu ezan dinmeyecek-

tir. Bu milletin birliğine ve geleceğine yönelik oluşabilecek tüm 

tehditler karşısında canımız pahasına bu vatanı savunacağız, 

dağ gibi duracağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını gençlerin ve tüm Yalovalıların 29 Ekim Cumhu-

riyet Bayramı’nı yürekten kutladığını belirterek tamamlayan 

Prof. Dr. Suat Cebeci, Üniversitemizin gerçekleştirdiği tüm et-

kinliklere yoğun programına rağmen icabet eden Yalova Valisi 

Muammer Erol’a teşekkürlerini ifade ederek kendilerine çiçek 

takdim etti.

“Rektörümüzü, Öğretim Üyelerimizi ve Öğrencile-
rimizi Tebik Ediyorum”

Konuşmasına “Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletlerin 

dünü de yarını da güzel olmuştur, olacaktır” sözleriyle başlayan 

Vali Muammer Erol, “Gençlerimize istikbalimize ve milli değer-

lerimize sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca Rektör 

Prof. Dr. Suat Cebeci ve tüm öğretim kadrosuna da öğrencileri-

mizin gelişimi için gösterdikleri çabalar dolayısıyla tüm Yalova 

halkı ve milletimiz adına can-ı gönülden teşekkür ediyorum” 

ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Yalova Üniversitesi Müzik 

Kulübü ve Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sahne al-

dığı Cumhuriyet Bayramı etkinliği, diğer öğrenci kulüplerinin 

aktiviteleriyle devam etti.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA 
KUTLANDI
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Uzaktan eğitim, çevrim içi dersler, elektronik ile-
tişim ve dijital erişim alanlarında dikkat çekici bir 
performans gösteren Yalova Üniversitesi, sosyal 
medya platformlarında da ciddi yükseliş kaydetti.

Yalova Üniversitesi’nin son yıllarda yakaladığı başarılı yükse-

liş sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Üniversitede meyda-

na gelen gelişmelerin kamuoyu ile paylaşıldığı sosyal medya 

platformlarındaki artan takipçi sayısı ve etkileşim, geçmiş 

yılları geride bırarak zirveye çıktı. Yalova Üniversitesi’nin son 

medya hesaplarının son üç aylık verileri incelendiğinde Face-

book, Twitter ve özellikle Instagram hesabında çok ciddi erişim 

oranlarına eriştiği görüldü. 

Instagram Hesabının Etkileşimi Yüzde 250 Arttı

Yalova Üniversitesi öğrencileri arasında etkileşim sağlayan, 

öğrencilerin taleplerini ve kulüplerinin faaliyetlerini daha ge-

niş kitlelere duyuran ve kamuoyunu gelişmelerden haberdar 

eden Yalova Üniversitesi’nin resmi Instagram hesabı, etkile-

şimde bulunduğu sayfa sayısını yüzde 250 arttırdı. Buna ek 

olarak, son üç ayda 34 bin 900 kişisel hesaba erişim sağlayan 

Instagram hesabı, bu sayıyı yüzde 42 oranında artırdı. Buna pa-

ralel olarak takipçi sayısı da yüzde 43,3 artışa ulaştı. 

Yalova Üniversitesi Son Üç Ayda 148 Bin 305 Kişi-
ye Ulaştı

Yalova Üniversitesi’ne bağlı tüm birimler ile eşgüdümlü olarak 

ilerleyen ve canlı yayınları sayesinde etkinlikleri daha geniş 

kitlelere ulaştıran Yalova Üniversitesi yaptığı paylaşımlarla 

son üç ayda toplam 148 bin 205 kişiye ulaştı.

Yalova Üniversitesi’nin remi Twitter hesabı ise son üç ay içinde 

195 bin 229 hesapla erişim sağlayarak 70 bin 17 kişi tarafından 

görüntülenirken Facebook hesabı da her hafta bir önceki hafta-

ya göre etkileşimini yüzde 100 arttırdı.

Yalova Üniversitesi’nin sosyal medya platformlarındaki etkin-

liğinin artmasının, daha geniş alanlarda kendini tanıtması ve 

marka değerinin yükselmesi bakımından çok önemli olduğunu 

belirten Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, bu fa-

aliyetlerin hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi.

YALOVA ÜNİVERSİTESİNİN SOSYAL MEDYADA 
YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
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Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisli-
ği Bölümü öğrencilerinin yer aldığı Kuvâ takımı, 
Akkuyu NGS Proje Yarışması’nda finale kalarak 
önemli bir başarıya imza attı.

Genç yeteneklere nükleer enerji alanında yenilikçi projeler 

üretme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunmak amacıyla Cum-

hurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. iş birliği ile dü-

zenlenen Akkuyu NGS Proje Yarışması’nın ödül töreni, Cum-

hurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleşti.

Akkuyu NGS Proje Yarışması’na katılan Yalova Üniversitesi 

Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencileri Ebubekir Tosun ve 

İlayda Durmuş ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Makine Mü-

hendisliği öğrencisi Okan Erhan’dan oluşan Kuvâ takımı, “Nük-

leer Köy” adlı projeleriyle 56 proje arasından finale kalan 6 ta-

kımdan biri oldu.

Rektör Cebeci Öğrencileri Yalnız Bırakmadı

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve Mühendis-

lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Öztaş’ın, Ebubekir Tosun 

ve İlayda Durmuş’u yalnız bırakmadığı ödül töreninde finale 

kalan 6 projeye ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Kuvâ takımı 

adına proje sunumunu gerçekleştiren Okan Erhan, Yalova Üni-

versitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Sibel Başakcılardan Kabakcı ile Arş. Gör. Mahmut Cüneyt Kah-

raman’a projeye olan katkılarından dolayı teşekkürlerini ilete-

rek sözlerini noktaladı.

Finale kalan projelerin sunumlarının tamamlanmasının ardın-

dan Akkuyu NGS Proje Yarışması’nın jüri üyeleri puanlama-

larını gerçekleştirdi. 73 puanla birinci olan AtomSec takımına 

hediyeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başmüşa-

viri Semih Süslü tarafından, 71 puanla ikinci olan Milli Kimya 

Gücü takımına hediyeleri, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Mehmet Ersan tarafından ve 66 puanla üçüncü olan 

Nemarg takımına hediyeleri ise Sinop Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Cem Cüney Ersanlı tarafından takdim edildi.

Akkuyu NGS Proje Yarışması’nın sonucunda birinci olan Atom-

Sec takımı, Rusya’da Nükleer santral teknik gezisi ve seminer 

ödülü, ikinci olan Milli Kimya Gücü takımı Enerji ve Tabi Kay-

naklar Bakanlığı’nda staj ödülü ve üçüncü olan Nemarg takımı 

ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde teknik gezi ödülü kazandı.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN YURT ÇAPINDA PROJE 
BAŞARISI
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Yalova Üniversitesi tarafından iş dünyasını yakın-
dan ilgilendiren konulara yönelik gerçekleştirilen 
‘Üniversite-İş Dünyası Buluşmaları’ serisinin ilki, 
‘Girişimcilik Ekosistemi ve Teknopark’ sunumu ile 
başladı.

Yalova Üniversitesi ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş 

birliğinde düzenlenen organizasyon Yalova Üniversitesi Rektö-

rü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Tahsin Becan, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Müdürü Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu, öğretim üyeleri, sektör 

temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla Yalova Ticaret ve Sana-

yi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 

“Yakaları Birleştirmek Lazım”

Organizasyonun açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye ge-

len Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Senay Yürür 

Karslıoğlu, Ülkemizde en önemli problemlerden birinin koor-

dinasyon eksikliği ve kurumlar arası iş birliği olduğunu düşü-

nüyorum. Bu organizasyonla, Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde 

yazılan tezlerin, Yalova’nın iş dünyasının bilgi gerekliliklerine 

hizmet etmesi amaçlanıyor. Yakaları birleştirmek lazım” sözle-

riyle iş birliğinin önemini vurguladı.

“Üniversitelerin 3 Temel Görevi”

Daha sonra söz alan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat 

Cebeci ise öğrencileri iş dünyasıyla tanıştırmak için son 3 yıldır 

birçok kurum ve işletmelerle protokol imzaladıklarını hatırlattı. 

Üniversitenin üretmek ve faydalı olmak için iş dünyası ile iş 

birliği içerisinde olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Prof. 

Dr. Suat Cebeci, “Üniversitenin 3 temel görevi vardır; bilgi öğret-

me, bilgi üretme ve topluma hizmet. Bunlar birbirinden ayrı dü-

şünülemez. Eğer sadece bilgi öğretmeyi önemsersek kolejden 

farkımız kalmaz, eğer bilgi üretmeyi bırakırsak bu sefer de ye-

rimizde sayarız. Topluma hizmet etmeyeceksek de varlığımızı 

sorgularız” ifadelerini kullandı.

Teorik çalışmaların hayata entegre edilmesinin önemini vur-

gulayan Prof. Cebeci, “Üniversitemizde yazılan tezlerin konu-

sunu belirlerken Yalova’daki iş dünyası ile irtibat halinde ola-

lım, sektörden temsilcilere bu tezleri sunalım ve kendilerine de 

faydalı olacak işler ortaya çıkaralım. Bu vesileyle de çalışmala-

rımızı test etmiş olalım ki kendimizi de geliştirelim” sözleriyle 

konuşmasını sonlandırdı.

“Bilime Güvenmek Lazım”

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci’nin ardından kürsüye gelen Yalo-

va Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, üniversite-

nin yaptığı tüm çalışmaların arkasında olduklarını ve bundan 

büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Bilime güvenmenin 

önemini vurgulayan Becan, “Bilim, ticaret, şirketler ve sanayi 

birlikte çalıştığı zaman ortaya başarı çıkar, bunun örneklerini 

çeşitli yerlerde görüyoruz. Bu vesileyle Yalova’nın ekonomisine 

bir nebze katkıda bulunabileceksek ne mutlu bize” diye konuş-

tu. 

Açılış konuşmalarının ardından “Girişimcilik Ekosistemi ve 

Teknopark” sunumunu yapmak üzere Yalova Üniversitesi İkti-

sadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Arş. Gör. Musta-

fa Yılmaz kürseye geldi. 

“Girişimcilik Ekosistemi ve Yalova Teknopark”

Girişimcileri diğer insanlardan ayıran özelliğin risk alabilmek 

olduğunu belirten Arş. Gör. Yılmaz, sunumunda girişimcilik 

türleri, girişimcilik ekosisteminde bulunan öğeler, dijital giri-

şimcilik ve Yalova Teknopark’ı hakkında detaylı bilgileri sektör 

temsilcileriyle paylaştı.

Sunum sonunda iş dünyasından temsilcilerin sorularına yöne-

lik sohbetle devam eden etkinlikte, Üniversite-Teknopark-Sek-

tör üçgeninde yapılacak çalışmalarla herkesin kazanacağı, en 

büyük kazananın da Yalova olacağı fikrinde mutabık kalındı.

ÜNİVERSİTE VE İŞ DÜNYASI BULUŞMALARI 
BAŞLADI
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‘Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı’na Yalova 
Üniversitesi’ni temsilen Spor Bilimleri Fakültesi 
Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim 
Şahin ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yal-
çın Tokay katıldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından 

hazırlanan ve Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ger-

çekleşen ‘Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı’na Yalova Üni-

versitesi’ni temsilen Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 

Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Şahin ve Sağlık, Kültür ve Spor 

Daire Başkanı Yalçın Tokay katıldı. 

İki gün süren Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı’nda üni-

versitelerde sağlıklı yaşam kalitesini artırmak, üniversite 

öğrencileri ile akademik ve idari personelin üniversite kam-

püslerinde spora teşvik edilmesi, üniversiteleri, üniversite 

sporlarının yönetimine faal olarak katılmaya teşvik etmek ko-

nuları üzerinde duruldu.

  

Toplantının son oturumu ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-

met Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Sporu 

geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermeye devam 

edeceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu sporun her branşının 

ve gençlerin desteklenmesinin önemine değinerek, “Sportif 

malzeme açısından yerlileşme hamlesi var. İnşallah bunları 

ithal eden değil, ihraç eden ülke hedefine de hızla ilerleyece-

ğiz. Milli sporcu bursumuz ülkemizin yarınları adına önemli 

bir hamleydi. Sporcularımızın ‘eğitim mi, spor mu’ ikileminin 

tamamen sona ermesi için önemli bir hamle oldu. Bizlere her 

zaman daha çok çalışmak düşüyor. Çünkü biz biliyoruz ki, iki 

günü eşit olan ziyandadır. Sporun her branşını ve gençlerimizi 

daha fazla desteklememiz gerekiyor. Biz üzerimize düşeni her 

zaman yapmaya hazırız. Gençlerimizin daha fazlasını yapabi-

leceğine de inanıyoruz” dedi.

Sporun, her şeyden önce fiziksel ve ruhsal sağlığı berabe-

rinde getirdiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu, “Bizler üniversitelerimizin yanındayız. 

Gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. Gençlerimiz müthiş bir 

potansiyele sahip. Olimpiyatlara pek çok ülkeden daha fazla 

kadın sporcuyla katıldık. O yüzden genç, yaşlı, engelli, engelsiz 

herkesin gelişimine açık bir spor vizyonu geliştiriyoruz. El bir-

liğiyle neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya ispatlayabiliriz. 

Bu toplantının çıktıları bizler için çok önemli, bu camianın bir 

ferdi olarak bu toplantının çıktılarından da bizzat istifade ede-

ceğim” dedi.

ÜNİVERSİTEMİZ KOORDİNASYON
TOPLANTISI’NA KATILDI 
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Yalova Üniversitesi Adım Üniversiteleri Birliği 
Rektörler ve İdari Grup Toplantısı’na katıldı.

Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren 18 üniversite ara-

sındaki iş birliğinin geliştirilmesi, karşılaşılan ortak sorunların 

belirlenmesi ve çözüm önerilerinin birlikte değerlendirilme-

sine yönelik Adım Üniversiteleri Rektörler ve İdari Grup Top-

lantısı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde 

Burdur’da düzenlendi.

Yalova Üniversitesi’ni temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fik-

ret Yüksel ve Genel Sekreter Yardımcısı Muhlis Yavuz’un ka-

tıldığı Adım Üniversiteleri Birliği Rektörler ve İdari Grup Top-

lantısı’nda Bilgi İşlem Daire Başkanı Eyüp Albayrak, İdari ve 

Mali Daire Başkanı Göksel Civelek, Öğrenci İşleri Daire Başkanı 

Rasim Çeltik, Personel Daire Başkanı Cemal Şensoy ve Strateji 

Geliştirme Daire Başkanı Şerafettin Köse de hazır bulundu. Top-

lantıya araştırma merkezlerini temsilen ise Bilim ve Teknoloji 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜBİTAM) Müdürü Doç. Dr. 

Demet Aydınoğlu katıldı.

Araştırma Merkezlerinin Sorunları Ele Alındı

Farklı birimlerin ayrı paneller şeklinde bir araya geldiği otu-

rumların araştırma merkezlerine ayrılan kısmında merkezle-

rin sorunları tüm boyutları ile ele alındı. Özellikle idari, finansal 

ve işleyiş anlamındaki tüm sorunların masaya yatırıldığı top-

lantıda söz konusu problemlerin çözümü noktasında karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Adım Üniversiteleri Birliği’ne bağlı 18 üniver-

sitenin araştırma merkezleri arasında daha etkili bir iletişimin 

tesis edilmesi amacıyla sosyal iletişim ağları da oluşturuldu. 

Adım Üniversiteleri Birliği Rektörler ve İdari Grup Toplantısı, 

araştırma merkezlerinin bilgi ve güç paylaşımı ile daha iyi nok-

talara gelebileceği düşüncesi ve temennisi ile sona erdi.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ADIM ÜNİVERSİTELERİ 
BİRLİĞİ REKTÖRLER VE İDARİ GRUP
TOPLANTISI’NA KATILDI
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Geçtiğimiz yıl trafik kazası sonucunda  hayatı-
nı kaybeden Yalova Üniversitesi Termal Meslek 
Yüksekokulu Paramedik Bölümü mezunu Eda 
Müdüroğlu’nun diplomasını babası Bertan Müdü-
roğlu teslim aldı.

Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu Paramedik 

Bölümü’nden 2020 yılında mezun olan Eda Müdüroğlu, 30 

Ağustos 2020 tarihinde dedesine aşure götürürken trafik kaza-

sında yaşamını yitirmişti. Mezuniyetinin ardından diplomasını 

almaya ömrü vefa etmeyen Eda Müdüroğlu’nun diploması, acı-

lı baba Bertan Müdüroğlu’na teslim edildi. Eda Müdüroğlu’nun 

diplomasını almak için Yalova Üniversitesi’ne başvuran Bertan 

Müdüroğlu, İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Gür-

kan Erdoğan’dan kızının diplomasını teslim aldı.

Yalova Üniversitesi yetkililerine teşekkür eden Bertan Müdür-

lüğü, “Kendini bilmez bir şoförün arabayı geriye doğru kaçırma-

sı sonucunda kızım olay yerinde hayatını kaybetti. Paramedik 

bölümünden mezun oldu ancak keşke diplomasını kendisi al-

saydı. Allah tüm hocalarından razı olsun” diye konuştu.

Eda Müdüroğlu’nun başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen Öğ-

retim Görevlisi Gürkan Erdoğan ise “Eda en aktif, en girişken 

öğrencilerimizden birisiydi. Gönül isterdi ki burada yanımızda 

olsun ama böyle kötü bir durumda kendisini yanımızda göre-

mediğimiz için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Yalova İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Yalova Be-
lediyesi İtfaiye ekipleri, Yalova Üniversitesi per-
soneline yönelik ‘Afet Yönetimi’ konusunda bilgi-
lendirmede bulunarak olası bir yangın sırasında 
yapılabilecekleri uygulamalı olarak aktardı. 

Yalova Üniversitesi Sivil Savunma Birimi tarafından planlanan 

yangın tatbikatı, Yalova İl Afet ve Acil Durum ve Yalova Beledi-

yesi İtfaiye ekiplerinin katılımıyla merkez yerleşkede gerçek-

leştirildi. 

 AFAD ve Yalova Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uygulamalı eği-

tim verdiği tatbikatta, yangınlar ve yangınlara müdahale hak-

kında bilgilendirme yapıldı. Yangınlarla mücadelede zamanın 

ve yangına doğru müdahalenin önemine değinilen açıklamada 

tüm ev ve iş yerlerinde yangına büyümeden müdahale edebile-

cek yangın tüplerinin ve bunları kullanabilecek eğitimli kişile-

rin bulunmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. 

 

Yapılan bilgilendirmelerin ardından meydana gelen bir yangı-

na, yangın tüpleriyle müdahale konusunda Yalova Üniversitesi 

personeline uygulamalı eğitim verildi. Uygulamalı eğitimin ar-

dından yangın tatbikatı sona erdi.

VEFAT EDEN ÖĞRENCİMİZ EDA
MÜDÜROĞLU’NUN DİPLOMASINI BABASI ALDI 

ÜNİVERSİTEMİZDE YANGIN VE TAHLİYE
TATBİKATI YAPILDI
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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütü-
len “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” kapsa-
mında Yalova Üniversitesi personeline yönelik 
eğitim programı gerçekleştirildi.

Yalova Üniversitesi’nin akademik ve idari birimlerinde görev 

yapmakta olan çok sayıda personelin ilgi ile takip ettiği eğitim 

programında, uzman polisler tarafından Narkorehber ve En 

İyi Narkotik Polisi Anne projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi. 

Madde bağımlılığı, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, 

bağımlılık döngüsü, madde kullanımının ve bağımlılığının be-

lirtileri hakkındaki bilgilendirmeler ile başlayan eğitim progra-

mında, narkotik suçlarla mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

2019, 2020 ve 2021 yıllarında uyuşturucu madde suçları ile ilgili 

meydana gelen olay, yakalanan şüpheli ve tutuklulara ilişkin 

rakamsal verilerin paylaşıldığı eğitimde, narkotik maddelerin 

türleri hakkında bilgi verildi. Sağlık, endüstri ve kırtasiye ala-

nında kullanılan bazı ürünlerin madde bağımlıları tarafından 

suiistimal edildiğini ifade eden uzmanlar, kullandıkları yasa 

dışı maddeye ulaşamayan kişilerin tablet formundaki sentetik 

eczalara ve soluma yoluyla kullanılan uçucu maddelere yönel-

diğini vurguladılar.

Kullanıcılarda sık görülen eşya ve malzemeler, bağımlıların 

kullandıkları farklı kelime ve deyimler, şüpheli mekanlar, so-

kak satıcılarının özellikleri ve yasal durum hakkında bilgi ve-

rerek sözlerine devam eden uzmanlar, uyuşturucu ve uyarıcı 

maddelerin; ticareti, başkalarına verilmesi, kullanılması, bu-

lundurulması, üretimi ve özendirilmesi gibi eylemlerin ceza 

yaptırımına bağlandığını ifade ederek, suçun öğrenilmesi ve 

erken müdahale edilmesi için ailelerin yardımı ve katkısının 

çok önemli olduğunu belirttiler.

Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması

Eğitim programının devamında uyuşturucu suçlarının önüne 

geçmek, suçu tüm delilleri ile ortaya çıkarmak, suçluları ada-

lete teslim etmek, vatandaşların elektronik ortamda seri bir 

şekilde bildirimde bulunmasını sağlamak amacıyla geliştirilen 

Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması hakkında katılımcılara 

bilgi verildi.

Bildirim yapan kişilerin kimliklerinin gizli tutulduğu uygula-

manın Google Play ve App Store mağazalarından indirildiğini 

belirten uzmanlar, uyuşturucu satıcılarını gören vatandaşların 

uygulamadaki butonuna dokunmalarının ardından, 155 acil 

yardım hattının en yakın ekibinin bildirilen konuma sevk edil-

diğini söylediler.

Madde kullanımı ve bağımlılığı konularında Uyuşturucu ile 

Mücadele Danışma ve Destek Hattı (Alo 191) ve Yeşilay Danış-

manlık Merkezi’nden  (YEDAM) (Alo 115) 24 saat esasına göre 

destek alınabileceğini ifade eden uzmanlar, son olarak Alkol ve 

Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma (AMATEM) 

ve Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi (ÇEMATEM) mer-

kezleri ile AÇIK KAPI uygulamasının da bağımlılıkla mücadele-

deki önemine değinerek eğitim programını sonlandırdı.

“EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE PROJESİ” 
KAPSAMINDA EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Yalova Belediyesi’nin Yalova Üniversitesi ve Ya-
lova Üniversitesi Müzik Kulübü ile ortaklaşa dü-
zenlediği gençlik konserleri öğrenciler tarafından 
yoğun ilgi gördü. 

Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi 

Müzik Kulübü’nün, ‘Müzik ve Gençlik Ruhumuzda Var’ sloganı 

ile düzenlediği gençlik konserlerinin üçüncüsü Batı Sahil Bandı 

Etkinlik Alanı’nda binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Yalova’da yaşayan gençler ve üniversite öğrenimi için Yalo-

va’ya gelen öğrenciler, konserlerde soğuk havaya aldırış etme-

den gönüllerince eğlendiler.

İlk olarak Azra’nın sahne aldığı etkinlikler, Dj Yasir, His, Döngü 

ve Pala’nın birbirinden güzel şarkılarıyla devam etti. Yalova Be-

lediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk program boyunca gençlere 

eşlik etti.

 “Yalova Sizlerle Güzel Gençler”

Etkinlik alanında binlerce gence hitap eden Başkan Veki-

li Mustafa Tutuk, “Müzik ve Gençlik Ruhumuzda Var’ diyerek 

başlattığımız gençlik konserlerimize, gençlerimizin yoğun ta-

lebi üzerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalova Üniver-

sitesi Müzik Kulübü’nün genç müzisyenleriyle konserlerimizin 

üçüncüsünü düzenledik. Bu etkinliklerimiz sayesinde üniver-

site eğitimi için şehrimize gelen genç kardeşlerimizle hem 

tanıştık hem de kaynaşmış olduk. Gençlerimize şehrimize bir 

kez daha ‘hoş geldiniz’ diyorum. Gençlerimizi dinlerken, olduk-

ça keyif aldım. Emek veren ve alanı dolduran tüm gençlerimize 

teşekkür ediyorum. Seslerine, emeklerine ve yüreklerine sağ-

lık. Etkinliklerimiz, sürprizlerle devam edecek. Daha yeni başlı-

yoruz. Eğlenmek herkesin hakkı” dedi.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ
GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ 



UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDEN

53www.yalova.edu.tr

Osmanlı’nın Modernleşmesi ve Cumhuriyeti ku-
ran yöneticilerin yetişmesini sağlayan Osmanlı 
Mektepleri, Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenledi-
ği sempozyumda 17-18-19 Kasım tarihlerinde ele 
alındı.
 

Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu, Yalova Ticaret 

ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen açılış 

oturumuyla başladı. Açılış oturumuna Yalova Valisi Muammer 

Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova 

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı J. 

Alb. Mustafa Bakçepınar, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan 

Soygüzel, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol 

ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, il mü-

dürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sempozyumun ko-

nusunun belirlenmesine öncülük eden ve aynı zamanda onur-

sal başkanlığını yürüten Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Suat Cebeci kürsüye gelerek açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 

Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu’nun bu yıl dü-

zenledikleri 5. bilimsel toplantı olduğunu belirten Prof. Dr. Suat 

Cebeci, “Bu yeni dönemde, yeni fakülteler, 22 adet yeni bölüm, 

teknoloji merkezi, 8 adet uygulama araştırma merkezi kurduk. 

İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi de çok önem 

verdiğimiz merkezlerden birisidir. Tarihi birikimimiz, kültürü-

müz, mirasımız bu araştırmalarla yoğrulup, elde edilen birikim 

ve hazine üzerinden yeni sosyal, kültürel, bilimsel çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu yolda bize istekli ve fedakâr bir şekilde destek 

veren paydaşlarımız olan kamu ve özel kuruluşlara da çok te-

şekkür ediyorum, onların da desteğiyle bu çalışmalar devam 

edecektir” ifadelerini kullandı.

Osmanlı medreselerinde modernleşme yönünde gerekli adım-

ların atılamaması sonucunda mekteplerin ortaya çıktığını ifa-

de eden Prof. Dr. Cebeci, “Medeniyeti oluşturmakta hangi konu-

larda geç kalındı, neler doğru, neler yanlış 

yapıldı gibi konuları inceleyen bu sempoz-

yumun düzenlenmesine emek veren İsla-

mi İlimler Uygulama ve Araştırma Merke-

zi Müdürümüz ve İslami İlimler Fakültesi 

Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı’ya 

teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını 

sonlandırdı.

Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempoz-

yumu Koordinatörü, İslami İlimler Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Yalova 

Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ise konuş-

masında, “İslam medeniyetinin ilim, fikir, 

eğitim, ahlâk, din, dil, tarih, kültür, sanat, 

edebiyat, hukuk, iktisat, mühendislik, tıp ve 

benzeri alanlarda ulusal veya uluslararası 

bilimsel araştırmalar yapmayı, projeler yürütmeyi, araştırmacı-

ları desteklemeyi, bilimsel toplantılar düzenlemeyi ve yayınlar 

gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu doğrultuda Osmanlı Mekteple-

ri Sempozyumu’nu da disiplinler arası tematik bir sempozyum 

olarak gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soy-

güzel, “Osmanlı’yı ve Cumhuriyeti beraber inceleyen bu sem-

pozyumdan önemli sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum. Türk 

modernleşmesini mektepler üzerinden okumak mümkündür” 

şeklinde konuştu. 

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Bezci 

ise “19. Yüzyılda Osmanlı Siyaset Düşüncesinin Toplumsallaş-

ması” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bünyamin 

Bezci’nin konuşmasının ardından sempozyuma katkıları do-

layısıyla Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ta-

rafından teşekkür belgesi takdim edildi. Sempozyuma katkı 

veren protokol mensuplarına çiçek takdimi ve toplu fotoğraf 

çekiminin ardından açılış oturumu sona erdi. Sempozyum 17-

18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen farklı oturumlar ile 

tamamlandı.

“ULUSLARARASI OSMANLI MEKTEPLERİ
SEMPOZYUMU” TARİHE IŞIK TUTTU
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Yalova Üniversitesi ailesinin bir parçası olan 22 
binin üzerindeki mezunumuz, Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı ve Kariyer Ofisi ortaklığı ile hayata ge-
çirilen Mezun Portalı ile bir araya geliyor.

Kurulduğu günden itibaren yoğun ilgi görmeye başlayan Me-

zun Portalı, Yalova Üniversitesi’nin 2010 yılından itibaren iş 

dünyasına kazandırdığı mezunlarının iletişim ve etkileşimini 

arttırmayı, staj ve iş imkanlarından haberdar olmalarını amaç-

lıyor.

Mezunlarımızın iş dünyası, gelişmekte olan sektörler ve istih-

dam olanakları hakkında gereken bilgileri bulabilecekleri Me-

zun Portalı, yeni mezunların, tecrübeli mezunların deneyimle-

rinden faydalanmalarına da olanak sağlayacak.

Yalova Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜGİM) tara-
fından düzenlenen ‘Girişimcilik’ konulu çevrim 
içi konferans, Girişimci İş Adamları Vakfı Başka-
nı ve NEGMAR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Koç’un katılımıyla gerçekleşti.

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. 

Sabure Paket’in moderatörlüğünde, YÜGİM Müdürü Prof. Dr. 

Hacı Yunus Taş’ın açılış konuşması ile başlayan Girişimcilik 

Konferansı, Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı ve NEGMAR 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç’un sunumu ile devam 

etti. 

Sunum sonrası katılımcıların sorularını yanıtlayan Mehmet 

Koç, programın devamında Avrupa İklim Birliği Anlaşması ge-

reği yakın gelecekte üretim ya da pazarlama yaparken ihtiyaç 

duyulacağını düşündüğü ‘Karbon Sertifikası’ konusunu katı-

lımcılara fırsat olarak önerdi.

ÜNİVERSİTEMİZ MEZUNLARI ‘MEZUN PORTALI’ 
İLE BULUŞUYOR

GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI DÜZENLENDİ
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Yalova Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜGİM) tarafın-
dan düzenlenen ‘Maden Girişimciliği’ konulu kon-
ferans uzman isimleri buluşturdu. 

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Tem-

muz Konferans Salonu’nda düzenlenen Maden Girişimciliği 

Konferansı, OKAYTAŞ Madencilik firmasının girişimcisi Kazım 

Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleşti. 

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Yüksel ve 

YÜGİM Müdürü Prof. Dr. Hacı Yunus Taş’ın da hazır bulunduğu 

konferansa öğretim üyeleri ve öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

 

Girişimcilik yolculuğunu ve bu süreçte elde ettiği kazanımları 

hakkında açıklamalarda bulunan Kazım Demirtaş, özellikle dü-

rüstlük ve kaliteden asla ödün vermediklerini ve çalışma arka-

daşlarına çok güvendiğini vurguladı. Etkinliğin son bölümünde 

katılımcıların sorularına da içtenlikle yanıt veren Kazım De-

mirtaş, öğrencilere üniversite sonrası iş kaygısı ve korkularıyla 

mücadelede kendilerine güvenmeleri, birçok iş başvurusu yap-

maları, bol bol kitap okumaları ve yabancı dil öğrenerek ken-

dilerini geliştirmeleri tavsiyelerinde bulundu. Konferans toplu 

fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

MADEN GİRİŞİMCİLİĞİ KONFERANSI’NDA
DENEYİMLER AKTARILDI
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Yalova Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Engelli Çalışma-
ları: Paradigma Değişimi ve Sağlamcılık’ konulu 
çevirim içi bir panel düzenlendi.

Yalova Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştır-

ma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kahraman Güloğ-

lu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen panele, İstanbul Üniver-

sitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 

Dr. Ayşe Resa Aydın ile Psikolog Dr. Beyza Ünal konuşmacı ola-

rak katıldı.

Konuşmasında, disiplinlerarası engellilik çalışmalarına ihtiyaç 

duyulduğunu ve engellilik konusunda ortak bir terminoloji ge-

liştirmenin önemine değinen Prof. Dr. Ayşe Resa Aydın, aynı 

zamanda uygulamalı bir araştırma alanı olan engellilikte en-

gelli bireylerin deneyimlerinin çalışılması ve yine konu hak-

kındaki sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmaların yapılma-

sı gerektiğini ifade etti.

Daha sonra söz alan Dr. Bey-

za Ünal ise toplumdaki engelli 

kültürünün engelli olmayanla-

rın bakış açısını içerdiğini ve 

engelliliğin bireysel ve tıbbi bir 

sorun olarak algılandığını söy-

ledi. Engelli bireylerin medyada 

yeterince temsil edilmediğini 

ve bütün bunların arka planında 

“sağlamcılık” ayrımcılığının yat-

tığını belirten Dr. Beyza Ünal, en-

gelliliği bir sorun olarak görme-

nin çok sorunlu olduğuna dair 

vurgu yaptı. Panel dinleyicilerin 

sorularının cevaplandırılmasıy-

la sona erdi.

PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE SAĞLAMCILIK
KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ 



UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDEN

57www.yalova.edu.tr

Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM) Müdü-
rü Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay, Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. 
Ulusal Eylem Planı’ bilgilendirme toplantısına ka-
tıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ülkemizde baş-

layan ulusal eylem planlarının dördüncüsü geçtiğimiz günler-

de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açık-

landı. Açıklanan plan doğrultusunda Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü çalışmalarını başlatarak ‘Kadına 

Yönelik Şiddetler Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’ hakkında bil-

gilendirme toplantısı düzenledi.

Yalova İl Özel İdaresi Konferans Sa-

lonu’nda düzenlenen toplantıya, YÜ-

KAM Müdürü Prof. Dr. Elif Yüksel 

Oktay ve Yalova İlindeki kamu ku-

rumları temsilcileri katıldı. Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yalova İl 

Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 

İl Koordinasyon İzleme ve Değerlen-

dirme Kurulu Toplantısı’nda ‘Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal 

Eylem Planı’ hakkında bilgilendirme 

yapılarak, konuya ilişkin Kurul üyele-

rinin görüşleri alındı ve Yalova İlinde 

kadına yönelik şiddetin nedenleriyle 

çözüm önerileri tartışıldı.

YÜKAM ‘KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE
MÜCADELE 4. ULUSAL EYLEM PLANI’
BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI 
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TÜBİTAK Küme 4: Dijital Alanı Ulusal İrtibat Nok-
tası Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Eren-
can Bal, YÜBİTAM’ın etkinliğine katıldı. 

Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin (YÜBİTAM) düzenlediği TÜBİTAK Ufuk Avrupa Pro-

je Programları Bilgi Günü etkinliği TÜBİTAK Küme 4: Dijital Ala-

nı Ulusal İrtibat Noktası Bilimsel Programlar Uzman Yardımcı-

sı Erencan Bal’ın katılımı ile çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Ufuk Avrupa programlarının amaçlarından ve genel hedefle-

rinden bahseden Erencan Bal, çeşitli istatistiki bilgiler vererek 

ülkemizin özellikle U2020 programında yüzde 100’ün üzerinde 

bir katkı payı/geri dönüş oranına sahip olarak bu alanda ciddi 

bir başarı gösterdiğinin altını çizdi. Ufuk Avrupa programları-

nı ayrı başlıklar altında genel olarak tanıtan Bal, her bir destek 

programı için ulusal irtibat noktalarının ve yetkililerin iletişim 

bilgilerini paylaştı. Sunumun ardından ise katılımcıların soru-

ları cevaplandı.

Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (YÜBİTAM) KordSA Proje 
Uzmanlarından Duygu Ünlü ve Nazan Coşkun’un 
konuşmacı olarak katıldığı ve proje hibe destekle-
rine yönelik detaylı bilgilerin yer aldığı bir semi-
ner gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü YÜBİTAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim 

Üyesi Oya Irmak Cebeci’nin yürüttüğü seminerin açılış konuş-

masını YÜBİTAM Müdürü Prof. Dr. Demet Aydınoğlu gerçekleş-

tirdi. Konuşmacılara katılımlarından dolayı teşekkürlerini su-

nan Prof. Dr. Demet Aydınoğlu, daha sonra kısaca YÜBİTAM’ın 

projelere yönelik faaliyetlerinden bahsetti.

Seminerin ilk kısmında Duygu Ünlü ağırlıklı ola-

rak AB projelerine yönelik fon kuruluşlarını ve 

destek programlarının her birini ayrı kategoriler 

halinde tanıttı ve ilgili kuruluşlara ve programla-

ra dair araştırmacılar için çok faydalı olabilecek 

linkler paylaştı.

Seminerin ikinci kısmında ise  Nazan Coşkun 

yine özellikle uluslararası olmak üzere proje baş-

vurularında, proje öneri formlarında ve proje ya-

zımlarında dikkat edilecek noktalara değindi ve 

KordSA olarak proje tecrübelerinden bahsetti.

Soru-cevap kısmı ile tamamlanan seminer, üni-

versite-sanayi iş birliği çerçevesinde Yalova Üni-

versitesi ve KordSA arasında karşılıklı ilişkilerin 

geliştirilmesine yönelik temenniler ile son buldu.

TÜBİTAK UFUK AVRUPA PROJE
PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME GÜNÜ
DÜZENLENDİ

YÜBİTAM PROJE HİBE DESTEKLERİ
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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Yalova Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi her yıl Ekim ayında çeşitli et-
kinlikler ile değerlendirilen Siber Güvenlik Far-
kındalık Ayı kapsamında ‘Siber Zorbalık ve Zararlı 
Yazılımlar’ konulu çevrim içi bir seminer düzen-
ledi.

Yalova Üniversitesi akademik ve idari personelinin katılımıy-

la gerçekleşen “Siber Zorbalık ve Zararlı Yazılımlar” semineri, 

Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat 

Gök’ün açılış konuşmasıyla başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl 

da Ekim ayında siber güvenlik farkındalığını arttırmak ama-

cıyla bir seminer düzenlediklerini belirterek sözlerine başlayan 

Prof. Dr. Murat Gök, “Hepimiz bir şekilde siber ağın parçasıyız. 

Ancak bu ağda zararlı yazılımlar mevcut ve başımıza gelebi-

lecek pek çok problemli durum bulunuyor. Öncelikle bunların 

farkında olmalıyız ki tedbirler alalım. Çünkü saldırılar şaşırtı-

cı seviyelere ulaştı. 2021 yılı sonu itibariyle siber saldırıların 6 

trilyon dolarlık zarar vereceği hesaplanıyor. 2025 itibariyle ise 

bu saldırıların 10 trilyon doları aşması bekleniyor. Bu nedenle 

hazırlıklı olmamız ve siber güvenliğimize dikkat etmemiz ge-

rekiyor” diye konuştu.

“Siber Zorbalık ve Zararlı Yazılımlar” semineri, Prof. Dr. Murat 

Gök’ün açılış konuşmasının ardından Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Elemanları Arş. Gör Emre Sadıkoğlu ve Arş. 

Gör. Emine Cengiz’in sunumları ile devam etti. İlk olarak söz 

alan Arş. Gör Emre Sadıkoğlu, “Zararlı Yazılımlar ve Siber Teh-

ditler” başlıklı sunumu ile katılımcılara zararlı yazılım türleri 

ve yol açtığı tehditlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Daha 

sonra söz alan Arş. Gör. Emine Cengiz ise “Siber Zorbalık” ko-

nulu çalışmasıyla siber zorbalığın tanımını yaparak alınacak 

önlemleri sıraladı. Sunumların ardından katılımcıların sorula-

rının yanıtlanması ile birlikte seminer sona erdi.

“SİBER ZORBALIK VE ZARARLI YAZILIMLAR” 
SEMİNERİ DÜZENLENDİ
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Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM) tara-
fından ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ 
kapsamında çevrim içi konferans gerçekleştirildi.

Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (YÜKAM) tarafından meme kanserine dik-

kat çekmek ve insanların bu konuda doğru bilgiye sahip olma-

larını sağlamak amacıyla ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık 

Ayı’ kapsamında konferans düzenledi. 

YÜKAM Müdürü Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay’ın moderatörlüğünü 

yaptığı çevrim içi konferans, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakülte-

si Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Çe-

lik’in katılımıyla gerçekleşti. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdi-

ği konferans, Prof. Dr. Levent Çelik’in meme kanseri hakkında 

önemli bilgilerin yer aldığı sunumunun ardından sona erdi.

Yalova Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından 
‘Kariyer Açısından Gönüllü Olmak’ konulu çevrim 
içi bir konferans düzenlendi.

Yalova Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü Prof.Dr. Er-

sin Kavi’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferans İHH 

Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, İHH Çalışanı Feyruz 

Tekdemir, Kızılay Emekli Çalışanı Faika Eroğlu ve Kızılay Çalı-

şanı Sümeyye Ayhan’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçek-

leşti. Gönüllülük faaliyetlerininin kariyer başarılarına etkilerin-

den örnekler verilen konferansta, gönüllülük projelerine nasıl 

başvuru yapılabileceğine yönelik bilgiler de paylaşıldı.

YÜBİTAM PROJE HİBE DESTEKLERİ
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

“KARİYER AÇISINDAN GÖNÜLLÜ OLMAK”
KONULU KONFERANS YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mü-
cadele Günü kapsamında Yalova Üniversitesi ve 
Erciyes Üniversitesi iş birliğince ‘Türkiye’de ve 
Dünyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Politi-
kaları’ konulu çevrim içi panel düzenlendi.

Yalova Üniversitesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Kar-

şı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, alanında uzman 

akademisyenlerle farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik 

düzenledi. Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi Mü-

dürü Prof. Dr. Asuman Gölgeli’nin moderatörlüğündeki panelin 

açılış konuşmaları Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat 

Cebeci ve Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-

met Sıtkı İlkay tarafından gerçekleşti.

Erken Çocukluk Döneminde Yaşananlara Dikkat

Konuşmasında kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ailenin 

ve çocukluk çağındaki eğitiminin önemine değinen Yalova 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, bu süreçteki en bü-

yük hatanın çocuğun her istediğinin aile tarafından yapılması 

olduğunu ve böylelikle prens ve prenses olarak büyüyen çocuk-

ların evliliklerinde de aynı egoyla davrandıkları için sıkıntılar 

yaşanacağının altını çizdi. 

Açılış konuşmalarından sonra söz alan Yalova Üniversitesi 

Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(YÜKAM) Müdürü Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay, kadına şiddetin 

türlerinden, etkilerinden, dünyada ve Türkiye’de kadına yöne-

lik şiddet istatistiklerinden bahsederek Türkiye’de kadına yö-

nelik şiddeti önlemeye ilişkin politikaları anlattı. Şiddet riski 

altında bulunan veya şiddete uğrayan kadınların neler yapma-

sı gerektiğini aktaran Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay,  konuşmasının 

sonunda tüm kadınların Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) 

telefonlarına indirmelerinin önemini vurguladı.

Etkinlik paydaşlarından Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Elif Gazioğlu Terzi sunumunda, kadına yönelik şiddet-

le mücadele eden kurumlara uzun yıllar hakim olan, şiddetten, 

kadınların davranış ve yaşam tarzlarını sorumlu tutan sorunlu 

yaklaşımlardan bahsetti. Bununla birlikte kadına yönelik şid-

detin bir uzantısı olan kadın cinayetlerinin temelinde yatan 

ataerkil toplum yapısına da işaret etti.

Konferansın üçüncü konuşmasını ise Bangledeş’ten Masreka 

Khan gerçekleştirdi. Bangladeş’te kadına yönelik şiddet olay-

larından ve şiddete yönelik getirilen cezalardan bahseden 

Masreka Khan, kadını güçlendirmek için uygulanan politikalar 

hakkında da bilgi vererek tecavüz suçunun idam ile cezalandı-

rıldığını sözlerine ekledi. 

Panel, kadın ve çocuk katillerine idam cezası getirilip getiril-

memesine ilişkin tartışmalar ve izleyicilerin sorularına verilen 

cevapların ardından sonra sona erdi.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KADINA YÖNELİK
ŞİDDETE SESSİZ KALMADI
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Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözüm-
leri Uygulama ve Araştırma Merkezi, ‘Finansal 
Okuryazarlık’ konulu seminer düzenledi.

Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama 

ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Finansal Okuryazarlık’ ko-

nulu çevrim içi seminer düzenlendi. Merkez Müdürü Doç. Dr. 

Zelha Altınkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşen seminere, 

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Beyhan Yaslıdağ 

konuşmacı olarak katıldı.

Harcama kontrolü, bütçe hedefi, finansal yönetim, sermaye pi-

yasa kurumları, menkul kıymetler, makro ekonomik kavramlar 

üzerine önemli bilgiler ve deneyimlerin detaylı olarak paylaşıl-

dığı seminer, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (YÜBİTAM) tarafından 
düzenlenen Uluslararası İkili ve Çoklu İşbirliği 
Programları başlıklı çevrim içi etkinlik TÜBİTAK 
Bilimsel Programlar Uzmanı Murat Tıltak’ın katı-
lımıyla gerçekleşti.

Uluslararası İkili ve Çoklu İşbirliği Programları başlıklı etkinlik 

YÜBİTAM Müdürü Prof. Dr. Demet Aydınoğlu ve Müdür Yardım-

cısı Dr. Öğr. Üyesi Oya Irmak Cebeci başta olmak üzere çok sa-

yıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Dr. Öğr. Üyesi Oya Irmak 

Cebeci’nin açılış konuşmasıyla başlayan Uluslararası İkili ve 

Çoklu İşbirliği Programları etkin-

liği, TÜBİTAK Bilimsel Programlar 

Uzmanı Murat Tıltak’ın konuşma-

sıyla devam etti.

64 Ülkeden 91 İşbirliği

TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uz-

manı Murat Tıltak, ilk olarak TÜ-

BİTAK bünyesindeki Uluslararası 

İşbirliği Daire Başkanlığı hakkın-

da açıklamalarda bulundu. TÜ-

BİTAK’ın içerisinde bulunduğu iş 

birlikleri istatistiklerine dair veri-

leri katılımcılarla paylaşan Murat 

Tıltak, 64 ülkeden 91 kurum ve ku-

ruluş ile işbirliği faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Daha sonra ise TÜBİTAK projelerine başvuru sürecini adım 

adım anlatan Tıltak, proje çağrılarına ulaşmak için izlenecek 

adımlar hakkında da bilgiler verdi. Başvuru sistemini detaylı 

şekilde anlatan Tıltak, tüm başvuru programlarının UİDB PBS 

(Proje Başvuru Sistemi) üzerinden gerçekleştiğini söyledi. Son 

olarak ikili ve çoklu işbirliği yürütülen bilim ve teknoloji plat-

formlarına ilişkin bilgilendirmede bulunan Murat Tıltak, des-

tek programları ve iletişim numaraları hakkında açıklamalar 

yaparak sözlerini noktaladı.

‘FİNANSAL OKUYAZARLIK’ SEMİNERİ
DÜZENLENDİ

YÜBİTAM ULUSLARARASI İKİLİ VE ÇOKLU İŞ 
BİRLİĞİ PROGRAMLARI HAKKINDA ETKİNLİK 
DÜZENLEDİ 
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Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM) ile Bir-
likte Kanserle Mücadele Derneği (BİKAMDER) iş 
birliğiyle ‘Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisi’ konu-
lu çevrim içi bir konferans düzenlendi.

Moderatörlüğünü  Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay’ın yaptığı konfe-

ransta Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim 

Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkkan Evrensel, akciğer kanseri-

nin nedenleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri ile korunma 

yollarına ilişkin bilgi verdi. 

Dünyada meme kanseri ile birlikte en fazla görülen akciğer 

kanserinin en önemli sebebinin sigara olduğunu belirten Prof. 

Dr. Türkkan Evrensel sadece içenlerin değil, sigara içenlerin 

dumanına maruz kalan pasif içicilerin de risk altında olduğu-

nu belirtti.  Prof. Dr. Evrensel, akciğer kanserinin yayılmadan 

önce, erken bir evrede tespit edilmesinin başarılı bir şekilde te-

davi edilme olasılığını arttırdığını, son yıllarda tedavide de iler-

lemeler kaydedildiğini ve akciğer kanserinden korunmak için 

sigaranın bırakılması, dengeli beslenilmesi, egzersiz yapılması, 

hava kirliliğine ve kimyasallara maruz kalınmaması gerektiği-

ni, tedavi sırasında ailenin desteğinin yanı sıra konuya ilişkin 

çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının da hastala-

rın moralinin artmasına yardımcı olacağını belirtti. Prof. Dr. 

Evrensel, akciğer kanserinden korunma yollarını da anlatarak 

konuşmasını bitirdi.

“Kanser Hastalarının Çığlıklarına Ses Olduk”

Diğer konuşmacılar  BİKAMDER’in  kurucularından Volkan 

Tumgan ve  hem kurucusu hem de şu anda derneğin başkan-

lığını yapan Nurcan Bayar idi. Volkan Tumgan ailesinden bir-

çok kişiyi kanserden kaybettiğini, kendisinin de ağır bir verem 

hastalığı geçirdiğini anlatarak akciğer sağlığının ne kadar 

önemli olduğunu ve kanser hastalarına desteğin öneminden 

bahsetti. Daha sonra söz alan BİKAMDER Başkanı Nurcan Ba-

yar, “BİKAMDER olarak bizler, duyarlı birkaç hasta ve hasta ya-

kınının çileli hastane yolculuklarına son verilmesi adına ses 

getirsin diye düzenlenen platform sayfasıyla yaptığımız imza 

kampanyası neticesinde giderek dernekleşen, halkın ve hasta-

ların sesini yetkililere duyurmaya çalışan, sağlık konularında 

duyarlılığı arttırıp sağlıklı nesillerin yetişmesi için çabalayan 

gönüllüleriz. Bu çabalarımız neticesinde imkansızı başarmış, 

topladığımız 25 bin imza neticesinde 12 Ekim 2015 tarihinde ili-

mize, kemoterapi ünitesinin açılmasına vesile olmuş olmanın 

mutluluğunu yaşamış, onkoloji ünitesi için de verilen sözlerin 

takipçisi olmaya devam edeceğiz demiştik. Kanser hastaları-

nın çığlıklarına ses olduk. Sonuçta yakında açılacak olan 400 

yataklı şehir hastanemize onkoloji bölümünün açılmasını sağ-

ladık. Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle İl Sağlık Mü-

dürlüğü’nü ziyaretimiz esnasında yapılan konuşmada  yapımı 

devam eden hastanenin onkoloji bölümüne PET-CT cihazının 

gelmeyeceğini öğrendikten sonra, Yalova Valiliği’nin de izniyle 

yeni bir imza kampanyası başlattık. ‘Can Özüm’ adını verdiği-

miz bu kampanyamız, eminim ki amacına ulaşacak, bu konu-

da Yalova halkımız elimizden tutacak, hastalarımız daha iyi 

şartlarda tedavi olabileceklerdir. Bunun için çabalamaktayız” 

şeklinde konuşarak bu konuda kendilerine destek verilmesini 

istedi.

YÜKAM AİLE SAĞLIĞINA İLİŞKİN
FARKINDALIK KONFERANSI DÜZENLEDİ
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Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak 
atanan Prof. Dr. Vefik Arıca görevine başladı.

Kuruluşu 06 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de duyurulan ve 

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda ilk öğ-

rencilerini kabul eden Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin De-

kanı Prof. Dr. Vefik Arıca 8 Eylül 2021 tarihi itibari ile görevine 

başladı.

Daha önce çok sayıda yükseköğretim kurumunda görev alan ve 

yeni açılan tıp fakültelerinin kuruluş süreçlerine katkılar sağ-

layan Prof. Dr. Vefik Arıca, göreve başlamasının akabinde Ya-

lova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve Bursa Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi De-
kanlığı görevine, Yalova Üniversitesi İslami İlim-
ler Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’nin vekilliği-

ni yürüttüğü, İslami İlimler Fakültesi’nin Dekanlığına, İslami 

İlimler Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

Mehmet Bahçekapılı atandı. Devir teslim töreni, Yalova Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 

Jülide Hızal Yücesoy, Prof. Dr. Rahmi Karakuş ve İslami İlimler 

Fakültesi akademik personelinin katılımıyla gerçekleşti.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Dekanlık 

görevini Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı’ya devrederken yaptığı 

konuşmada, Yalova Üniversitesi ailesi olarak yegâne hedefle-

rinin üniversiteyi ileriye taşımak, Yalova iline ve ülkemize fay-

dalı akademik çalışmalar yapmak olduğunun altını çizdi. Prof. 

Dr. Mehmet Bahçekapılı’yı yeni görevinden dolayı tebrik eden 

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, “İslami İlimler Fakültesi’nin yeni 

Dekanının Yalova Üniversitesi ve tüm mensupları adına hayırlı 

olmasını diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Görevi Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’den 

devir alan Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ise “Bizlere bu kıymet-

li görevi layık gören Rektörümüze teşekkür ediyorum. Yalova 

Üniversitesi mensubu olmaktan her zaman onur duydum. Bu 

bilinçle, fakültemizi ve üniversitemizi ileriye taşıyacak çalış-

malar yapacağımızı ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

TIP FAKÜLTESİ DEKANI
PROF. DR. VEFİK ARICA GÖREVİNE BAŞLADI

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 
PROF. DR. MEHMET BAHÇEKAPILI ATANDI
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Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Vefik Arıca, öğrencilerimizin temel tıp eğitimini 
aldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
önemli temaslarda bulundu.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, 

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Yalova Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi’ne yerleşen ve Yalova Üniversitesi ile Bursa 

Uludağ Üniversitesi arasında yapılan anlaşma sonucunda te-

mel tıp eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi’nde almaya başla-

yan 40 öğrenciyi beyaz önlük giyme ve yemin töreninde yalnız 

bırakmadı.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile tanışan ve öğ-

rencilerin sorularını yanıtlayan Dekan Prof. Dr. Vefik Arıca, tö-

ren sonunda ise toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Yalova Üniversi-

tesi ailesi olarak her zaman öğrencilerinin yanında olduklarını  

belirten Dekan Prof. Dr. Arıca, en kısa sürede fakülte binasının 

tamamlanması ile birlikte öğrencilerin eğitimlerine Yalova’da 

devam etmesini arzuladıklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ile Dekan Prof. Dr. 
Ekrem Kaya’ya Ziyaret

Yalova Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Rasim Çetik’in 

de eşlik ettiği Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Vefik Arıca, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde önemli görüşmeler 

gerçekleştirdi.

İlk olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim 

Kılavuz’u ziyaret ederek kendisine Yalova Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi’nin kuruluş çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. 

Vefik Arıca, daha sonra ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Ekrem Kaya ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nde eğitim 

alan Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin durumu 

başta olmak üzere çok sayıda konuya ilişkin fikir alışverişinde 

bulunan Prof. Dr. Vefik Arıca, iki kurum arasında tesis edilen iş 

birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bursa Uludağ 

Üniversitesi’nden ayrıldı.

PROF. DR. VEFİK ARICA BURSA ULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖNEMLİ TEMASLARDA
BULUNDU 
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Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile 
Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki iş 
birliği kapsamında düzenlenen Antrenör Gelişim 
Programları’na bir yenisi daha eklendi.
 

Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Yalova Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki iş birliği ile hayata geçirilen 

Antrenör Gelişim Programları kapsamındaki üçüncü eğitim 

programı gerçekleşti. Spor Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. 

Üyesi Onat Çetin ve Arş. Gör. Selman Kaya tarafından gerçek-

leştirilen ‘Sporcu Performans Ölçümünde Güncel Yaklaşımlar 

ve Uygulamalar’ eğitimi yoğun ilgi gördü. 

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Bir-
liği Erasmus+ Programı tarafından desteklenen ve 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi tarafından 
yürütülen 2019-2022 Avrupa ve Uluslararası Göç 
Hukuku Jean Monnet Modülü çerçevesinde ‘Av-
rupa Entegrasyonu ve Göç Konferansı’ düzenlendi.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Gülüm Özçelik’in moderatörlüğünde gerçekleşen konferans, 

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlararası Özel Hukuk 

Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlyas Arslan’ın açılış ko-

nuşması ile başladı.

Daha sonra söz alan Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğ-

retim Üyesi Dr. Çiçek Özgür, ‘AB Geçici Koruma Yönergesi ve 

Türk Hukukunda Geçici Korumanın Sona Ermesi’ üzerine bir 

sunum gerçekleştirdi.

Katlımcıların dikkatle takip ettiği etkinlik, Yalova Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ömür Karaaağaç’ın ulus-

lararası koruma ve geçici koruma statüsü sahiplerinin, Türk 

vatandaşlığını kazanmaları konusundaki sunumu ile devam 

etti.

Sonrasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 

(UNHCR) Ankara Saha Ofisi Müdürü Akif Atlı, ‘İltica ve Uyum’ 

konulu sunumunda ülkemizdeki mülteci sorunu üzerine gö-

rüşlerini istatistiklerle paylaştı.

Avrupa Entegrasyonu ve Göç Konferansı, soru-cevap bölümü-

nün ardından sona erdi.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLE YALOVA 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 

AVRUPA ENTEGRASYONU VE GÖÇ
KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ 
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Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakülte-
si Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi ve Ge-
leneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Nursel Karaca’nın eserleri Bursa’da 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında ger-
çekleştirilen panelde sergilendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması Etkinlikleri kapsa-

mında, Bursa Tayyare Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergi ve 

canlı sanat performanslarının yapıldığı panel gerçekleşti.

UNESCO tarafından 2022 yılının, Türk Dünyası Kültür Başkenti 

seçilen Bursa’da geçekleştirilen etkinliğe Yalova Üniversitesi 

Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim 

Üyesi ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. 

Üyesi Nursel Karaca çini eserleriyle katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Nur-

sel Karaca’nın eserleri sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. 

Yalova Üniversitesi İslami İlimleri Fakültesi İslam 
Hukuku Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Osman 
Saitoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk günü TRT Arabî 
kanalında yayınlanan Özel Ayasofya Programı’na 
katıldı.

TRT Arabi kanalında Kurban Bayramı’nın ilk günü ekrana ge-

len Özel Ayasofya Programı Yalova Ünivestesi İslami İlimler 

Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Osman Saitoğlu ve İstanbul 29 

Mayıs Üniversitesi’nden Dr. Abdullah Maruf’un katılımıyla ger-

çekleşti. 

 

Ayasofya ile Sultanahmet camileri arasındaki alanda gerçek-

leştirilen programda 

Dr. Öğr. Üyesi Osman 

Saitoğlu, cami mimari-

sinin genel özellikleri, 

Fatih, Akşemseddin, 

Kanuni, Mimar Sinan 

ve Sultan I. Ahmed gibi 

isimlerin Osmanlı mi-

marisine etki ve katkı-

ları gibi konular hak-

kında bilgilendirmede 

bulundu. Dr. Öğr. Üyesi 

Osman Saitoğlu ayrıca, 

Osmanlı cami mimari-

si ile ilk İslam devletle-

rinin cami ve medrese 

merkezli imar anlayışlarının mukayesesi başta olmak üzere 

pek çok konu hakkında bilgiler de verdi. 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ESERLERİ 
BURSA’DA GÖSTERİME SUNULDU 

DR. ÖGR. ÜYESİ OSMAN SAİTOĞLU TRT
ARABÎ’NİN KONUĞU OLDU
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Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Resim bölümü, bu yıl ilk kez öğrenci kabul etmek 
için Özel Yetenek Sınavı gerçekleştirdi.
 

Akademik, bilimsel, kültürel ve sosyal çalışmalarının yanı sıra 

öğrencilerinin sanat alanında gelişmelerine önem veren Yalo-

va Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Resim bölü-

müne ilk defa Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabulünü başarı 

ile tamamladı. 

 

Türkiye’nin birçok ilinden başvuruda bulunan öğrenciler sına-

va yoğun ilgi gösterdi. Şeffaf ve adil bir ortamda gerçekleşen 

Özel Yetenek Sınavı, pandemi tedbirleri de dikkate alınarak hij-

yen ve mesafe kuralları ile gerçekleşti.

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 10 Aralık Dünya İnsan 

Hakları Günü kapsamında 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve 

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde 

kadına yönelik şiddetin tartışıldığı bir panel düzenledi.

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 10 Aralık Dünya İnsan 

Hakları Günü kapsamında Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile 

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜKAM), Yalo-

va Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yalova Müf-

tülüğü, Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Birlikte Kanserle 

Mücadele Derneği iş birliğiyle ‘Bir İnsan Hakkı İhlali Olan Kadı-

na Şiddete Yönelik Farkındalık’ paneli düzenlendi.

Yalova Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği panel, 

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Jülide Hızal 

Yücesoy ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 

İsmail Dursun başta olmak üzere çok sırada öğretim üyesinin 

de katılımıyla gerçekleşti. Panelde Yalova Kent Konseyi Kadın 

Meclisi üyeleri ile Birlikte Kanserle Mücadele Derneği üyeleri 

de hazır bulundu. 

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Ön-

lenmesine Dair Kanun çerçevesinde kadına yönelik şiddetin 

tartışıldığı panelin açılış konuşması, YÜKAM Müdürü Prof. 

Dr. Elif Yüksel Oktay tarafından gerçekleştirildi. İnsan hakla-

rı kavramını tarihsel süreç bağlamında açıklayan Prof. Dr. Elif 

Yüksel Oktay, kavramın dini, hukuki, politik, ahlaki, kültürel ve 

toplumsal boyutları olan disiplinlerarası bir kavram olduğunu 

ifade etti. İnsan haklarının ‘insan olma hasebiyle’ kazanılan 

haklar olduğunu ve bu hakların şiddet başta olmak üzere her 

türlü saldırı karşısında devlet tarafından korunması gerektiği-

ni ifade eden Yüksel Oktay, kadına yönelik şiddetin de bir insan 

hakkı ihlali olduğunu söyledi.

RESİM BÖLÜMÜNÜN ÖZEL YETENEK SINAVI 
GERÇEKLEŞTİ 

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ’NDE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET TARTIŞILDI



MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZDAN

69www.yalova.edu.tr

Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekoku-
lu Gıda İşleme Bölümü’nden Öğr. Görevlisi Turgay 
Çetinkaya’nın çalışması dünyaca ünlü Elsevier 
Yayınevi tarafından basılan ‘Environmental and 
Health Management of Novel Coronovirus Disease 
(COVID-19)’ adlı kitapta yer aldı.

Bilimsel çalışmaları ile COVID-19 salgınıyla mücadelede ön 

saflarda yer alan Yalova Üniversitesi, bu çalışmalarına bir ye-

nisini daha ekledi. Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yük-

sekokulu Gıda İşleme Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Turgay 

Çetinkaya’nın yazarları arasında yer aldığı makaleye, dünyaca 

ünlü Elsevier Yayınevi tarafından yayımlanan ve yine dünyaca 

ünlü akademisyenlerin COVID-19 hakkında yaptıkları bilimsel 

çalışmalarının derlendiği ‘Environmental and Health Manage-

ment of Novel Coronovirus Disease (COVID-19)’ adlı kitapta yer 

verildi.

COVID-19 ile Gıda Güvenliği İlişkisi Anlatılıyor

Öğretim Görevlisi Turgay Çetinkaya, ‘Gıda Güvenliği ve CO-

VID-19 Enfeksiyonuna Genel Bir Bakış: Nanoteknoloji ve So-

ğuk Plazma Uygulamaları, Bağışıklık Güçlendirici Öneriler, 

Hijyenik Önlemler’ başlıklı kitap bölümünü, Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zafer Ceylan ve Prof. Dr. Elvan Ocak, 

Ordu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yılmaz Uçar ve Malatya Üni-

versitesi’nden Doç. Dr. Kadir Karakuş ile gerçekleştirdi. Bu bölü-

mün içeriğinde, COVID-19’un gıda güvenliği ile ilişkisi, bireysel 

olarak ve endüstriyel ölçekte alınması gereken önlemler ayrın-

tılarıyla birlikte yer alıyor.

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekoku-
lu ve Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü’nden ‘Sıfır 
Atık Belgesi’ aldı.

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu ve Çınarcık 

Meslek Yüksekokulu, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların 

kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması konula-

rındaki çalışmalarını tamamlayarak Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığı Yalova İl Müdürlüğü’nden ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.

Altınova Meslek Yüksekokulu ve Çınarcık Meslek Yükseko-

kulu, binalarındaki katlara beşli gruplar halinde ‘kağıt-karton’, 

‘plastik’, ‘metal’, ‘cam’ ve ‘evsel atık’ kumbaraları yerleştirmişti. 

Daha sonra ise 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü’ne başvurarak ‘Sıfır Atık Belgesi’ 

almaya hak kazandı. 

COVID-19 HAKKINDA BİR BİLİMSEL ÇALIŞMA 
DAHA

ALTINOVA VE ÇINARCIK MESLEK
YÜKSEKOKULLARI’NA ‘SIFIR ATIK BELGESİ’
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Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri, Mecidiye köyünde eğitim-öğretim fa-
aliyetlerine başlayacak olan anaokulunun hazırlık 
çalışmalarına katıldılar.
 

Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 

Armutlu’nun Mecidiye köyünde Bahar döneminde eğitim-öğ-

retim faaliyetlerine başlayacak anaokulu sınıfının tadilat, 

temizlik ve yerleşim işlerine destek oldu. Armutlu Meslek 

Yüksekokulu, Yalova Yeşilay Şubesi ve Armutlu Yeşilay Tem-

silciliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte ilgili sınıfta duvar 

tadilatları, boya-badana işleri, malzemelerin yerleşimi, duvar 

süslemeleri ve bahçe temizliği işlemleri gerçekleştirilerek alan 

eğitim-öğretime hazırlandı.

 

Mecidiye köyünde ikamet eden, anaokulu çağındaki çocuk-

ların eğitimlerin aksamaması için anaokulunun eksiksiz bir 

şekilde açılmasına destek veren Armutlu Meslek Yüksekokulu 

öğrencileri bu davranışı ile büyük takdir topladı.

Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu 
Yeşilay Bilgilendirme ve Tanıtım Konferansı dü-
zenlendi.

Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri-

nin yoğun ilgisi ile MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 

Yeşilay Bilgilendirme ve Tanıtım Konferansı, Yeşilay Yalova 

Şubesi İl Koordinatörü Kıdemli Uzman Yıldıray Özer ve Armut-

lu Yeşilay Temsilcisi ve Armutlu Vilayetler Birliği Hafize Sakız 

Anaokulu Müdürü Yıldız Arı’nın katılımıyla gerçekleşti. 

Yeşilay çalışmaları ve ortaklaşa gerçekleştirilecek etkinlikler 

hakkında bilgilendirici sunumların gerçekleştiği konferansta, 

gönüllü olarak faaliyetlere katılmak isteyen öğrenciler belirlen-

di.

ARMUTLU MYO ÖĞRENCİLERİNDEN MECİDİYE 
KÖYÜ’NE DESTEK

ARMUTLU MYO’DA YEŞİLAY BİLGİLENDİRME 
KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekoku-
lu Gıda İşleme Bölümü öğrencilerine yönelik DQS 
Türkiye firması tarafından ISO 2200:2018 eğitimi 
düzenlendi.
 

Merkezi Almanya’da bulunan ve 60 ülkede 80’den fazla ofi-

si bulunan DQS Türkiye firması, Yalova Üniversitesi Armutlu 

Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü 2. sınıf öğrencilerine 

yönelik ISO 2200:2018 eğitimi düzenledi.

DQS Türkiye’nin İstanbul ofisinden gelen eğitimciler Aydın 

Katip ve Gıda Yüksek Mühendisi Bengü Erdoğan’ın bilgi ve de-

neyimlerini öğrenciler ile paylaştığı eğitim etkinliği, Armutlu 

MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Eğitime katılan öğrenciler, etkinliğin sonunda gerçekleştirilen 

sınava girerek sertifikalarını almaya hak kazandı.

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu 
tarafından gerçekleştirilen DGS Tercih Danışman-
lığı Toplantısı yoğun ilgi gördü. 

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve 

Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı tarafından 

bu sene 8’incisi gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ter-

cih Danışmanlığı rehberlik ve bilgilendirme toplantısı, çevrim 

içi olarak öğrencilerin, mezunların ve öğretim elemanlarının 

katılımıyla yapıldı.

Bir rehberlik hizmeti olarak 8 sene önce geliştirilen ve DGS’nin 

açıklanması sonrasındaki tercih döneminde sınava girmiş öğ-

renci ve mezunlara yönelik yapılan danışmanlık programında, 

bölüm ve üniversite tercihleri ile ilgili olarak bölümün öğretim 

elemanları tarafından bilgilendirmeler de yapıldı. Aynı zaman-

da Çınarcık MYO Yerel Yönetimler Programı’ndan mezun ola-

rak önceki senelerde dört yıllık bölümlere dikey geçiş sınavı 

ile geçiş sağlamış öğrenciler de toplantıya katılarak kendi de-

neyimlerinden bahsetti. Böylelikle öğrencilere hem yardımcı 

olundu hem de akran dayanışması gerçekleştirildi. 

Çınarcık MYO Yerel Yönetimler Programı, her sene Dikey Geçiş 

Sınavı sonrasında birçok mezununu dört yıllık lisans bölümle-

rine yerleştirme başarısı gösteriyor.

ÇINARCIK MYO’DA ISO 2200:2018 EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ

DGS TERCİH DANIŞMANLIĞI GERÇEKLEŞTİ 
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Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu 
ile Kızılay arasındaki iş birliği sonucunda Çınarcık 
kampüsünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. 

Her sene olduğu gibi bu sene de Kızılay’ın kan bağışı kampan-

yasına destek veren Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yük-

sekokulu, 19-21 Kasım tarihleri arasında üç gün boyunca kan 

alma faaliyetini ev sahipliği yaptı. 

Kan verme konusunda duyarlılığın artırılması amacıyla gerekli 

bilgilendirilmelerin de yapıldığı etkinlik sürecine, öğrenciler ile 

akademik ve idari personel yoğun ilgi gösterdi.

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu 
Medya ve İletişim Programı öğrencilerine yönelik 
Termal ilçesine teknik gezi düzenlendi.

Temel Fotoğraf dersi kapsamında ve Çınarcık Belediyesi’nin 

destekleri ile gerçekleştirilen teknik gezide Öğr. Gör. Gülşah 

Ferrah Polat danışmanlığındaki öğrenciler, gün ışığı kullana-

rak fotoğrafta kompozisyon ve diyafram konuları üzerinde uy-

gulamalı olarak bilgi sahibi oldu.

TRT’nin düzenlediği ‘Geleceğin İletişimcileri Ya-
rışması’nda bu yıl Yalova Üniversitesi Çınarcık 
Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı 
öğrencilerinden Ali Alperen Atıcı Dijital Yayıncılık 
Kategorisi Sosyal Medya Yönetimi Dalı’nda finale 
kalmayı başardı.
 

TRT’nin bu yıl yedincisini düzenlediği TRT Geleceğin İletişim-

cileri Yarışması’nda 5 kategoride, 121 üniversiteden başvuru ya-

pıldı ve 154 eser finalde yarışmaya hak kazandı. Çınarcık Mes-

lek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı öğrencilerinden 

Ali Alperen Atıcı, Öğr. Gör. Nazan Ayan’ın vermiş olduğu Blog 

ve Blog Yazarlığı dersi kapsamında hazırlamış olduğu ‘İçerik 

Yönetimi’ projesiyle Dijital Yayıncılık Kategorisi Sosyal Medya 

Yönetimi Dalı’nda finale kalan çalışmalardan biri oldu. Ali Al-

peren Atıcı’nın geliştirmiş olduğu ‘Twitch Haberleri-Twitcha-

ber.com’ adlı içerik çalışması, Sosyal Medya Yönetimi kategori-

sinde finale kalan 10 eser arasında yer aldı.

ÇINARCIK MYO’DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI 
DÜZENLENDİ

TERMAL İLÇESİNE TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

ÖĞRENCİLERİMİZ ‘TRT GELECEĞİN
İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI’NDA FİNALE KALDI 
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Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenci 
Kulüpleri ile İstişare ve Koordinasyon Toplantısı 
düzenlendi. 

Öğrenci Kulüpleri ile İstişare ve Koordinasyon Toplantısı Ya-

lova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Karakuş, 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yalçın Tokay, öğrenci ku-

lüplerinin akademik danışmanları ile başkan ve temsilcilerinin 

katılımıyla gerçekleşti.

Öğrenci kulüplerinin faaliyet alanları hakkında bilgi paylaşımı-

nın yapılmasının ardından söz alan Yalova Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Karakuş, üniversite olarak kulüple-

rin nitelikli etkinliklerine maddi altyapı imkanını sağlamaya 

çalışacaklarını ifade etti. Kulüpleri arasında koordinasyon ve 

iş birliği olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karakuş, ku-

lüp temsilcilerinin görüş ve beklentilerini dikkatle dinleyerek 

notlar aldı. Prof. Dr. Rahmi Karakuş son olarak yeni açılan ku-

lüplerin başkanlarına yönelik bir oryantasyon programı düzen-

leneceğinin de bilgisini verdi.

Yalova Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenci 
Kulüpleri ile İstişare ve Koordinasyon Toplantısı 
düzenlendi. 

Öğrenci Kulüpleri ile İstişare ve Koordinasyon Toplantısı Ya-

lova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Karakuş, 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yalçın Tokay, öğrenci ku-

lüplerinin akademik danışmanları ile başkan ve temsilcilerinin 

katılımıyla gerçekleşti.

Öğrenci kulüplerinin faaliyet alanları hakkında bilgi paylaşımı-

nın yapılmasının ardından söz alan Yalova Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Karakuş, üniversite olarak kulüple-

rin nitelikli etkinliklerine maddi altyapı imkanını sağlamaya 

çalışacaklarını ifade etti. Kulüpleri arasında koordinasyon ve 

iş birliği olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karakuş, ku-

lüp temsilcilerinin görüş ve beklentilerini dikkatle dinleyerek 

notlar aldı. Prof. Dr. Rahmi Karakuş son olarak yeni açılan ku-

lüplerin başkanlarına yönelik bir oryantasyon programı düzen-

leneceğinin de bilgisini verdi.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ
KULÜPLERİYLE TOPLANTI DÜZENLENDİ 

ÖĞRENCİLERİMİZ ATATÜRK’Ü 10 KASIM’DA 
ANITKABİR’DE ANDI
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Yalova Üniversitesi Tiyatro Kulubü (YÜTİK) kuru-
luşunun 12. yılını sahnelediği 19. oyunu ile kutladı. 

Yalova Üniversitesi’nin en eski ve aktif kulüplerinden olan ve 

COVID-19 salgını nedeniyle iki senedir sahnelerden uzak kalan 

Yalova Üniversitesi Tiyatro Kulübü (YÜTİK), kuruluşunun 12. 

yılını sahnelediği 19. oyunu ile kutladı. YÜTİK, Peter Shaffer’in 

yazdığı ve Öğr. Gör. H. Çağdaş Aslan’ın yönettiği ‘Karanlıkta Ko-

medi’ adlı oyun ile Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde sevenleri 

ile buluştu. 

Kulübün kurucularından olan ve akademik danışmanlığını yü-

rüten, aynı zamanda Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda gö-

revli Öğr. Gör. H. Çağdaş Aslan’ın yönettiği Karanlıkta Komedi 

oyunu izleyenleri kahkahaya boğarken YÜTİK oyuncularının 

yüksek performansları da göz dol-

durdu. 

Oyunun yardımcı yönetmen koltu-

ğunda Sena Güneş otururken, Sinem 

Zeren ve Deniz Karaman reji asista-

nı, Oğulcan Eskiocak ışık, Ferit Kir-

miç ses sorumlusu olarak yer aldı. 

Oyuncu kadrosunda ise Kevser Bı-

yıklı, Sena Güneş, Elif Akın, Ertuğrul 

Şahin, Doğan Palaşoğlu, Oğuzhan Er, 

Yasin Nazlıgül, Ayhancan Büyükya-

vuz yer aldı. 

Oyunun ardından bir konuşma ya-

pan YÜTİK Başkanı Doğan Palaşoğlu 

oyunla ilgili destekleri nedeniyle Yalova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Suat Cebeci ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Daire Baş-

kanlığı yetkililerine teşekkürlerini iletti. 

YÜTİK İçin 17 Aralık Tarihi Ayrı Bir Önem Taşıyor

17 Aralık 2009 tarihinde ilk provasını alan YÜTİK bu tarihi, 

kuruluş günü olarak her yıl farklı etkinliklerle kutluyor. Bu yıl 

2009 yılından bu yana YÜTİK’te farklı görevlerde bulunan me-

zunların da katıldığı etkinlikler ile kulübün 12. yılı kutlandı.

Yalova Üniversitesi E-Ticaret Kulübü, ‘Ticari ve Di-
jital Dönüşüm’ başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yalova Üniversitesi E-Ticaret Kulübü tarafından Yalova Üni-

versitesi Merkez Yerleşkesi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirilen ‘Ticari ve Dijital Dönüşüm’ etkinliği, Arçelik 

Ticari Strateji ve Dönüşüm Program Yöneticisi Cihan Yaşın ve 

ekip arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşti. 

Cihan Yaşın ve ekip arkadaşlarının bilgi ve tecrübelerini Yalova 

Üniversitesi öğrencilerine aktardığı etkinlikte, ticari ve dijital 

dönüşüm konusu tüm boyutlarıyla ele alındı. Öğrencilere ticari 

ve dijital dönüşümlerini nasıl gerçekleştirdiklerini, yola nasıl 

ve nereden başladıklarını, bu yolda ne gibi zorluklarla karşılaş-

tıklarını aktaran Cihan Yaşın ve ekip arkadaşları, Omni Chan-

nel dönüşüm projesi hakkında da bilgilendirmede bulundu.

TİYATRO KULÜBÜ İKİ YIL ARADAN SONRA 
‘PERDE’ DEDİ

E-TİCARET KULÜBÜ’NDEN ‘TİCARİ VE DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM’ ETKİNLİĞİ
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Yalova Üniversitesi Proses Kulübü’nün ‘Mühen-
dislik Söyleşileri’ temasıyla gerçekleştirilen ilk 
etkinliği, mühendis adaylarını iş dünyası ile bu-
luşturdu.

Yalova Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri 

tarafından kurulan Proses Kulübü, düzenlediği ‘Mühendislik 

Söyleşileri’ başlıklı etkinlikte iş dünyasının önemli isimlerini 

ağırladı. Yalova Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda 

gerçekleşen etkinlik Kampotu İlaç Gıda San. ve Tic. A.Ş. Genel 

Müdürü Beril Koparal Ergün, Parkim Group İş Geliştirme Müdü-

rü Ferda Sıldıroğlu ve Parkim Group İş Geliştirme Müdürü Fer-

da Sıldıroğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerin de yoğun 

ilgi gösterdiği etkinliğe katılan konuşmacılar, kariyer süreçleri 

ve endüstriyel tecrübelerini mühendis adayları ile paylaştı.

Üç oturum olarak düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını 

gerçekleştiren Proses Kulübü Başkanı Ezgi Nur Gülsem, kulüp 

kuruluş faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmede bulun-

du. Daha sonra söz alan Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyesi ve Proses Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yılma-

zoğlu ise kulüp etkinliklerinde, yalnızca kimya mühendisliği 

disipliniyle sınırlı kalmadan, üretimin her sürecinde paydaş 

olan tüm mühendislik alanlarına ve mühendis adaylarına da 

hitap edeceklerini; kulüplerinin en yeni ve en genç öğrenci ku-

lüplerinden biri olmasına rağmen 350’yi aşkın üyeyle dikkat 

çektiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik oturumlarına geçildi. 

Etkinliğin ilk oturumunda Kampotu İlaç Gıda San. ve Tic. A.Ş. 

Genel Müdürü Beril Koparal Ergün kariyer süreci, girişimcilik 

tecrübeleri ve global yöneticilik vizyonuyla ilgili önemli hu-

susları katılımcılar ile paylaştı. İkinci oturumda söz alan Par-

kim Group İş Geliştirme Müdürü Ferda Sıldıroğlu ise kimyasal 

üretim proseslerinin önemli kollarından biri olan kozmetik 

sektöründeki tecrübeleri ve tavsiye-

lerini mühendis adayları ile paylaştı. 

Sunumunun ardından konukların ve 

öğrencilerin kariyer ve sektör odak-

lı sorularını yanıtlayan Sıldıroğlu, 

kulüp ekibinin ve konukların ilgi-

sinden duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek, Kimya Mühendisliği öğ-

rencilerini kozmetik sektörü ile ilgili 

süreçleri daha yakından tanıyabil-

meleri için üretim tesislerine davet 

etti. Etkinliğin üçüncü oturumunda 

ise petrokimya tesislerinden Pet-

kim-SOCAR Aromatikler Fabrikası 

Üretim Şef Mühendisi Sergen Arslan 

katılımcılar ile bir araya geldi. Petro-

kimya sektöründe ve rafinerilerde iş 

güvenliği ile kimya mühendislerinin 

petrokimya sektöründe istihdamı ve 

rolü hakkında bilgiler paylaşan Arslan, öğrencilerin bu alanda 

kariyer süreçleriyle ilgili sorularına kendi tecrübelerinden ör-

nekler ve tavsiyelerle cevaplar verdi.

‘Mühendislik Söyleşileri’ etkinliği oturumların tamamlanması-

nın ardından konuklara hediye takdimi ile sona erdi.

PROSES KULÜBÜ MÜHENDİS ADAYLARINI
İŞ DÜNYASI İLE BULUŞTURDU
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Yalova Üniversitesi Aikido Topluluğu, 2021 yılının 
son seminerini Mersin Aiki Mugen Dojo antrenö-
rü Rıdvan Doğan’ın (Aikido 4 Dan) katılımıyla ger-
çekleştirdi.

Yalova Üniversitesi Aikido Topluluğu üyelerinin yoğun ilgisi ile 

25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen seminere konuk olan 

Mersin Aiki Mugen Dojo antrenörü Rıdvan Doğan deneyimleri-

ni katılımcılarla paylaştı. 21 yıldır aikido ile ilgilendiğini belir-

ten Rıdvan Doğan, aikidonun felsefesi, dojo kuralları, bazı temel 

tekniklerin incelikleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan 

Rıdvan Doğan daha sonra ise seminere uygulamalı olarak 

devam etti. Aikidonun stresle başa çıkabilmek için oldukça 

önemli bir spor olduğunu belirten Doğan, yalnızca dışarıdan 

gelen şiddete karşı bir değil, aynı zamanda içeriden gelen stre-

se karşı da önemli bir savunma aracı olduğunu söyledi.

Seminer sonunda Yalova Üniversitesi Aikido Topluluğu Ant-

renörü Şahin Özdemir ve etkinliğin düzenlenmesine katkıda 

bulunan öğrenciler, Mersin Aiki Mugen Dojo antrenörü Rıdvan 

Doğan’a teşekkürlerini ilettiler.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ AİKİDO TOPLULUĞU 
2021’İN SON SEMİNERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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Yalova Üniversitesi’nin desteklediği, Yalova Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 
‘Engelli ve Yaşlı Bakımı Eğitim Merkezi’ projesi 
SOGEP desteğini almaya hak kazandı.

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafın-

dan Yalova Üniversitesi’nin desteği ile geliştirilen ‘Engelli ve 

Yaşlı Bakımı Eğitim Merkezi’ projesi, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi 

Destekleme Programı (SOGEP) desteği almaya hak kazandı. 

18 ayda tamamlanmasını öngörülen proje kapsamında, Yalova 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün sosyal ve 

ekonomik destek hizmetinden yararlanan 50 kadının, engelli 

ve yaşlı bakımıyla ilgili Yalova Üniversitesi’nin ve İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü’nün kadrolarından eğitim alması ve bu kadın-

lardan 25 tanesinin istihdam edilmesi amaçlanıyor. 

İmza Töreni Gerçekleşti

SOGEP değerlendirme süreçlerini başarıyla geçerek destek al-

maya hak kazanan projelerin Yalova Valiliği’nde gerçekleştiri-

len imza törenine Yalova Üniversitesi’ni temsilen Sosyal Hiz-

metler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Abay katıldı.

Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’n-
den Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Özcan ve Dr. Öğr. Üyesi 
Handan Eren hazırladıkları sözel bildirilerle ulusal 
ve uluslararası çapta başarı elde ettiler.

Yalova Üniversitesi’nin yeni kurulan ve çok tercih edilen fa-

kültelerinden biri olan Sağlık Bilimleri Fakültesi her geçen gün 

kendini geliştirmeye devam ediyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Özcan, Lokman 

Hekim Üniversitesi tarafından düzenlenen, TÜBİTAK tarafın-

dan desteklenen ve ‘Kuramdan Uygulamaya Doğum Sonra Ba-

kım: Multidisipliner Yaklaşım’ ana teması ile gerçekleştirilen 

‘3. Uluslararası / 4. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi’ne 

katılarak “Levine’in Koruma Modeline Dayalı Verilen Bakımla 

Primiparların Pospartum Uykusuzluğu, Yorgunluğu ve Depres-

yonu Önleyebilir mi?: Tek Kör Randomize Kontrollü Deneysel 

Çalışma” isimli sözel bildirisi ile birincilik ödülüne layık görül-

dü.

Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 

Handan Eren ise geçtiğimiz yıl İstanbul Kent Üniversitesi ve 

Wollongong University iş birliği ile düzenlenen “The Third In-

ternational Clinical Nursing Research Congress” de “Effect of 

vein imaging device and fist clenching on determination of 

appropriate vein and successful catheter placement time in pa-

tients receiving chemotherapy: A randomized controlled trial” 

isimli çalışması ile sözel bildiri ikincilik ödülüne layık  görül-

müştü.

ÜNİVERSİTEMİZİN DESTEKLEDİĞİ PROJEYE 
SOGEP DESTEĞİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDEN
ULUSLARARASI VE ULUSAL BAŞARILAR
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Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendis-
liği Bölümü öğretim üyeleri, TÜBİTAK 1001 desteği 
almaya hak kazandı.

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme 

Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emre Tekay’ın yürü-

tücü, Prof. Dr. Sinan Şen’in araştırmacı ve Bursa Teknik Üniver-

sitesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü’den Prof. Dr. Ayşe 

Bedeloğlu’nun danışman olarak görev aldığı, “Şekil Hafızalı, 

Elektrik İletken, Kendini Onarabilen ve Isınabilir Çok Fonksi-

yonlu Polimerik Kompozit Tekstil Kaplamaların Geliştirilmesi” 

başlıklı proje, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Proje-

lerini Destekleme Programı (1001) kapsamında destek almaya 

hak kazandı.

Proje kapsamında standart tekstil malzemelerin, üretilecek po-

limer kompozit kaplamalar ile şekil hafızalı, kendini onarabi-

len, iletken ve elektrikle ısınabilen akıllı tekstil malzemelerine 

dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Üretilmesi planlanan akıllı tekstillerin ise medikal uygulama-

larda ısı terapileri ve giyilebilir sensör olarak; askeri uygulama-

larda ekstrem hava koşullarında vücut ısısını koruma amaçlı 

ve elektronik uygulamalarda ise ısı ve elektrikle tetiklenen ak-

tüatörler olarak kullanılabileceği ön görülüyor.

Yalova Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölü-
mü’nden Dr. Öğr. Üyesi Oya Irmak Cebeci’nin atık 
ekmeklerin değerlendirilmesine yönelik projesi 
TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.
 

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisli-

ği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Oya Irmak Cebeci’nin yürütücülü-

ğünü üstlendiği ‘Mikroalglerden Tek Hücre Proteini Üretiminde 

Atık Ekmeklerin Kullanımı’ başlıklı proje, TÜBİTAK Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) 

kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Bursa Teknik Üni-

versitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühen-

disliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Furkan Türker Sarıca-

oğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Neslihan 

Dündar’ın da araştırmacı olarak yer 

aldığı proje ile atık ekmeklerin de-

ğerlendirilmesi amaçlanıyor.

 

‘Gıda’ Niteliğinde Biyokütle 
Elde Edilmesi Amaçlanıyor
 

Dr. Öğr. Üyesi Oya Irmak Cebeci’nin 

projesi ile ‘Yurtiçi Tasarrufların Ar-

tırılması ve İsrafın Önlenmesi’ poli-

tikaları göz önüne alınarak ekmek 

israfının yol açtığı ekonomik kayıp-

ların önüne geçilmesi planlanıyor. 

Bu kapsamda atık ekmeklerin farklı 

mikroalg türlerin geliştirilmesinde 

kullanılması ile “gıda” niteliğinde bi-

yokütle elde edilmesi amaçlanıyor.

POLİMER MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE 
TÜBİTAK DESTEĞİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE TÜBİTAK 
DESTEĞİ
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Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölü-
mü’nden derece ile mezun olan Mukaddes Şevval 
Çetin, Aybüke Sultan Demirel ve Rumeysa Betül 
Aydoğdu, TÜBİTAK’tan aldıkları bursların yanı 
sıra uluslararası ve ulusal dergiler tarafından ya-
yınlanmaya hak kazanan çalışmalarıyla erken dö-
nemde önemli başarılara imza attılar.

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme 

Mühendisliği Bölümü’nden 2019 yılında birincilikle mezun 

olan ve aynı ana bilim dalında lisansüstü eğitimine devam 

eden Mukaddes Şevval Çetin’in yüksek lisans tez çalışması, 

TÜBİTAK 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında 

2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı 

ve Yalova Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenmeye 

hak kazandı. Mukaddes Şevval Çetin’in Dr. Öğr. Üyesi Hatice 

Aylin Karahan Toprakçı danışmanlığında yürüttüğü ‘Fonksi-

yonel Polimer Kompozitlerden Üretilen Esnek Elektroniklerin 

Elektromekanik Algılama Özellikleri’ konulu tezi kapsamında 

hazırladığı nin incelendiği “Flexible electronics from hybrid 

nanocomposites and their application as piezoresistive strain 

sensors” adlı makale ise “Composites Part B: Engineering” (IF:9) 

dergisinde yayınlandı. 

Kağıt Üretimine Katkı Sağlanacak

Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü 2021 yılı birincisi Ru-

meysa Betül Aydoğdu ise Dr. Öğr. Üyesi Ozan Toprakçı danış-

manlığında yürüttüğü, ‘Sürdürülebilir ve Yerli Selüloz Kaynak-

ları Kullanarak Bariyer Özelliği Geliştirilmiş Biyobazlı Kağıt 

Ambalaj Üretimi’ isimli lisans bitirme projesi ile TÜBİTAK 2209-

A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Prog-

ramı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje ile kağıt 

üretimi yapılacak malzeme çeştililiğinin artırılması hedefleni-

yor. 

Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü’nü 2021 yılı ikinci-

si Aybüke Sultan Demirel’in Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aylin Kara-

han Toprakçı danışmanlığında yürüttüğü, ‘Sürdürülebilir Zirai 

Atıklarından İletken, Esnek Elektronik Malzeme Üretimi ve 

Karakterizasyonu’ adlı lisans bitirme projesi ise zirai atıklar-

dan elektronik malzeme üretimi gibi dünyanın ve ülkemizin 

ihtiyacı olan önemli bir konuya dikkat çekiyor. Aybüke Sultan 

Demirel’in çevreci ve geri dönüşüm odaklı projesi de TÜBİTAK 

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme 

Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 

Projenin ilk çıktıları, “Karbonize edilmiş antep fıstığı kabuk 

atıklarından iletken, esnek polimer kompozit üretimi ve ka-

rakterizasyonu” adlı çalışma ise Gazi Üniversitesi Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi Dergisi’nde yayınlanmaya değer bulundu.

POLİMER MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI
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Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nedret Yaşar, 8. 
Uluslararası Minyatür Sanatı Bienali’nin büyük 
ödülünü kazandı.

Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 

Başkanı Prof. Dr. Nedret Yaşar, Bulgaristan’ın Rusçuk şehrinde 

bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası ‘Minyatür Sanatı’ 

Bienali’ne üç eserle katıldı. ‘Zamanı Biçimlendirme’ teması ile 

gerçekleştirilen ve Resim, Grafik, Desen, Heykel ve Fotoğraf ka-

tegorilerinde eserlerin değerlendirildiği Bienalin büyük ödülü-

nü Prof. Dr. Yaşar’ın ‘Eve’ (Havva) adlı eseri kazandı. Bienal’in, 

izleyicileri arasında düzenlenen oylamada Prof. Nedret Yaşar, 

‘İzleyici Ödülü’ne de layık görülerek iki ödül birden kazanmış 

oldu. 

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralya’dan 243 sanatçının 

416 eseri, uluslararası jüri değerlendirmesi sonucunda sergide 

yer aldı. Bulgaristan Kültür Bakanlığı tarafından mali olarak 

desteklenen Bienal’in, ayrıca iki dilde kapsamlı bir kataloğu da 

yayınlanacak.

8. ULUSLARARASI ‘MİNYATÜR SANATI’
BİENALİ’NE PROF. DR. NEDRET YAŞAR’IN 
ESERLERİ DAMGA VURDU
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Yalova Üniversitesi ile Yalova İMES Makine İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi arasındaki protoko-
le ilişkin imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşti.
Yalova Üniversitesi ile Yalova İMES Makine İh-
tisas Organize Sanayi Bölgesi (Yalova İMES OSB) 
arasında, 4.000 metrekare büyüklüğündeki Mü-
hendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği ve 
Mekatronik Mühendisliği bölümlerinin  binasının 
inşa edilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin ge-
liştirilmesi ve nitelikli insan gücünün yetiştiril-
mesi amacıyla  protokol imzalandı.

Yalova Valiliği’nin ev sahipliğindeki imza töreni Sanayi ve Tek-

noloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova Valisi Muammer Erol, AK 

Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgü-

müş, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile Yalo-

va İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’in katı-

lımıyla gerçekleşti.

Kamu ve sanayi iş birliğini üst seviyelere taşıyan  protokol ile 

makine sektörünün ve bölge sanayicisinin gelişimine hizmet 

etmesi planlanan Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisli-

ği ve Mekatronik Mühendisliği bölümü binasının Yalova İMES 

OSB tarafından inşa edilmesi ve Yalova Üniversitesi’ne tahsis 

edilmesi kararlaştırıldı.

İstihdam Garantili MYO Müjdesi

Son dönemde hayata geçirdiği büyük teknolojik atılımlarla 

adından söz ettiren Ya-

lova Üniversitesi, kamu 

ve sanayi iş birliğini 

üst seviyelere taşıyan 

yeni protokol ile ülke-

mizin 2023 yılı hedefleri 

kapsamında büyük bir 

atılıma daha imza attı. 

Bunun yanı sıra önce 

yerel sonra ise ulusal 

ve uluslararası alanda 

büyük bir katma değer 

üretmesi beklenen Yalo-

va Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi (TEK-

NOPARK) için de önü-

müzdeki günlerde temel 

atma çalışmalarına baş-

lanacağı duyuruldu. Ya-

pılan görüşmeler sonu-

cunda ise yine ilk olarak Yalova Üniversitesi tarafından hayata 

geçirilen İstihdam Garantili Meslek Yüksekokulu modeli ile bir 

meslek yüksekokulu daha kurulacağı da müjdelendi.

Sanayinin İhtiyaç ve Önceliklerine Uygun Dersler

Protokol kapsamında seçmeli derslerin bölge sanayicisinin ih-

tiyaç ve önceliklerine uygun şekilde belirlenmesi, sanayici ve 

akademik kadro arasında proje ortaklıklarının gerçekleştiril-

mesi, sanayicinin proje başvuru ve yazma süreçlerinde üniver-

site kadrosu ile iş birliği yapması, test ve cihaz altyapılarının 

kullanımında tarafların birbirlerine destek olmaları, tarafların 

birbirlerinin uzmanlık, bilgi birikimi ve eğitim imkânlarından 

indirimli olarak yararlanmaları gibi konularda anlaşma sağ-

landı.

Öte yandan Yalova Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan li-

sans ve lisansüstü öğrencilerine birtakım avantajlar sağlayan 

protokol kapsamında, lisansüstü tez çalışmalarında iş birliği 

yapılması, lisansüstü tez çalışması yapan öğrencilere firmalara 

erişimde kolaylık sağlanması ve lisans öğrencilerinin stajla-

rında gerekli desteğin sağlanması konularında da mutabakata 

varıldı.

KAMU - SANAYİ İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA YENİ 
BİR ADIM



İŞ BİRLİKLERİMİZ

82 www.yalova.edu.tr

Yalova Üniversitesi ve Misurata Üniversitesi ara-
sında karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişi-
mi, eğitimde iş birliği, ortak projeler geliştirilmesi 
ve bilimsel toplantılar düzenlenmesi konularını 
kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Yükseköğretimde kaliteyi arttırmayı ve güçlü anlaşmalar tesis 

etmeyi hedefleyen Yalova Üniversitesi, uluslararası iş birlik-

lerine bir yenisini daha ekledi. Yalova Üniversitesi Rektörlü-

ğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen törende Yalova Üniversi-

tesi ile Libya’da bulunan Misurati Üniversitesi arasında ikili iş 

birliği protokolü imzalandı.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Suat Cebeci ile Misurata Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Faraj Ali Abushaala 

arasında imzalanan protokol kapsa-

mında karşılıklı öğrenci ve öğretim 

elemanı değişimi, eğitimde iş birliği, 

ortak projeler geliştirilmesi ve bilim-

sel toplantılar düzenlenmesi gibi ko-

nularda anlaşma tesis edildi.

Törende ayrıca Yalova Üniversitesi 

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Jülide 

Hızal Yücesoy ile Prof. Dr. Fikret Yüksel’in yanı sıra Dış İlişkiler 

Personeli Öğr. Gör. Nejla Türkdoğan ve Uluslararası Üniversite-

ler Birliği’nden; Ürdün’de bulunan Haşimiye Üniversitesi Rektö-

rü Prof. Dr. Fuwaz Abdulhak, Somali’de bulunan Hayat Üniver-

sitesi Rektörü Prof. Dr. Uveys Huveydi, Somali Yükseköğretim 

Müdürü Prof. Dr. İsmail Yusuf, Lübnan Uluslararası Üniversite-

ler Birliği Sorumlusu Prof. Dr. Saaddin El Kubbi ve Uluslararası 

Üniversiteler Birliği Tercümanı Orhan Bilal de hazır bulundu.

Yalova Üniversitesi imzaladığı bu protokol ile anlaşmalı olduğu 

uluslararası kurum sayısını 142’ye yükseltti.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE MISURATA ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI 
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Yalova Üniversitesi ile 5G mobil cihazlar ve inter-
net teknolojilerinde dünyanın önde gelen firmala-
rından Huawei arasında ICT Akademi ortaklık an-
laşması imzaladı.

Yalova Üniversitesi ile Huawei arasında ücretsiz eğitim ve ser-

tifika programlarının düzenlenmesini içeren ortaklık anlaşma-

sı imzalandı. 

İmzalanan anlaşma kapsamında Yalova Üniversitesi öğretim 

üyeleri, Huawei ICT Akademi’nin Büyük Veri, Nesnelerin İnter-

neti, Yapay Zeka, Bulut Bilişim ve Servisleri, Akıllı Bilişim, Siber 

Güvenlik, Kablosuz Ağlar ve 5G başlıklı kurslarını, çevrim içi 

olarak öğrencilere aktarabilecek. Yalova Üniversitesi’nin aka-

demik ve idari personeli ile öğrencierin ücretsiz olarak yararla-

nabileceği kursları tamamlayan 

kişiler, daha sonra ise dünya ça-

pında geçerli sertifikaların sınav-

larına katılma imkanına sahip 

olacak. 

“Öğrencilerimizi Avantajlı  
Hale Getiriyoruz”
 

Mobil programlama konusunda 

Huawei ile başlattıkları iş birli-

ğini derinleştirerek devam ettir-

diklerini belirten Yalova Üniver-

sitesi ICT Akademi Koordinatörü, 

Bilgisayar Mühendisliği Öğretim 

Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özen, 

“ICT Akademi kapsamında üni-

versitemiz öğrencilerinin yanı 

sıra akademisyenlerimiz ve idari 

personelimiz de açılacak kurs-

lardan faydalanacaklardır. Öğ-

rencilerimiz, eğitimleri tamam-

layıp sertifikalarını da alırlarsa, 

yapay zeka, siber güvenlik, 5G ve 

bilgisayar ağları gibi konularda 

donanımlı hale gelecekler, kaza-

nacakları bilgi ve beceriyi dünya-

nın her yerinde kullanma imka-

nına kavuşacaklardır. Bu kurslar 

sadece mühendislik öğrencileri 

için değil, bütün öğrencilerimiz 

için planlanmıştır. Öğrencileri-

mizi uluslararası rekabette avan-

tajlı hale getirmek için çalışmalarımızı devam etmektedir” diye 

konuştu.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İLE HUAWEİ ÜCRETSİZ 
EĞİTİM VE SERTİFİKA İÇİN ANLAŞTI 
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Yalova Üniversitesi ile Yalova Özel Atakent Hasta-
nesi arasında, üniversite personel ve öğrencileri-
nin sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yarar-
lanmalarını düzenleyen protokol imzalandı.

Yalova Üniversitesi personel ve öğrencilerine sağlık, eğitim ve 

araştırma gibi hizmet alanlarında avantaj sağlayan protokolle-

rine bir yenisi daha ekledi. Yalova Üniversitesi ile Özel Atakent 

Hastanesi arasında yapılan protokol ile personel ve öğrenciler 

sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecek.

Yalova Üniversitesi personel ve öğrencilerinin bakmakla yü-

kümlü oldukları birinci derece aile fertlerini de kapsayan pro-

tokole göre muayene fark ücreti ile ayakta veya yatarak ger-

çekleştirilen tedaviler sırasındaki tahlil, tetkik, ameliyat ve 

yatan hasta hizmetlerinden oluşan fark ücretlerine ayrıcalıklı 

indirimler uygulanacak. Bunun yanı sıra check-up paketleri ile 

fizik-tedavi hizmetlerinde ve PCR testi hizmetlerinde de özel 

fiyatlar uygulanacak.

Yalova Üniversitesi ve Özel Yalova Uğur Kişisel 
Gelişim Kursu arasında indirimli hizmet protokolü 
imzalandı. 

Yalova Üniversitesi ve Özel Yalova Uğur Kişisel Gelişim Kursu 

arasında Yalova Üniversitesi mensuplarının Özel Yalova Uğur 

Kişisel Gelişim Kursu’nun eğitim hizmetlerinden indirimli ola-

rak yararlanabilmesini sağlayan eğitim hizmetleri protokolü 

imzalandı.

Gerçekleştirilen protokol sayesinde Yalova Üniversitesi men-

suplarının çocukları, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı içerisin-

de Özel Yalova Uğur Kişisel Gelişim Kursu tarafından verilen 

eğitim hizmetlerinden Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri 

için yüzde 50 + yüzde 5 oranlarındaki indirimden faydalana-

bilecekler.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE ÖZEL ATAKENT
HASTANESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

ÜNİVERSİTEMİZ VE ÖZEL YALOVA
UĞUR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ARASINDA 
PROTOKOL İMZALANDI 
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Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Mil-
letvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, 
Yalova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve 
AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’yi maka-
mında ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdiler.  

Yalova Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen 

kahvaltı ile başlayan toplantı, daha sonra ise Senato Toplantı 

Odası’ndaki sunum ile devam etti. Yalova Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Suat Cebeci’nin, son üç yıl içerisinde hayata geçirilen 

projeler ile yapılması planlanan yatırımlar hakkındaki bilgilen-

dirmeleri içeren ‘2018-2021 Gelişim Süreci ve Yatırım Planlama-

sı’ başlıklı sunumu katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi.

 

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Jülide Hızal 

Yücesoy, Prof. Dr. Fikret Yüksel ve Prof. Dr. Rahmi Karakuş’un 

da hazır bulunduğu toplantı, kurumlar arasındaki iş birlikle-

ri, iyi niyet temennileri ve toplu fotoğraf  çekiminin ardından 

sona erdi.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, 
görevlerine yeni atanan Yalova İl Emniyet Müdürü 
Göksel Topaloğlu ve Yalova Orman İşletme Müdü-
rü Murat Koçluk’u makamlarında ziyaret etti.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, görevlerine 

yeni atanan Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve 

Yalova Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk’a makamlarında 

tebrik ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret esnasında Yalova Üni-

versitesi hakkında kısa bilgiler veren Cebeci, Koçluk ve Topa-

loğlu’na görevlerinde başarı temennilerini iletti.

Ziyaretler, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci’nin hediye takdimleri ve 

karşılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu.

ÜNİVERSİTEMİZE ÖNEMLİ ZİYARET

REKTÖRÜMÜZDEN YALOVA İL EMNİYET
MÜDÜRÜNE VE YALOVA ORMAN İŞLETME
MÜDÜRÜNE TEBRİK ZİYARETİ 
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