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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından afet bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etmek için Üniversitemiz seferber oldu. Akademik 
ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin katkılarıyla toplanan yorgan, battaniye, ısıtıcı, gıda ve su gibi ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve tıbbi 
malzemeler de el birliğiyle araçlara yüklenerek Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gönderildi. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Turgut Deniz’in öncülük ettiği, doktor ve sağlık görevlilerinden oluşan 13 kişilik sağlık ekibi de bölgeye hareket etti.

Üniversitemizden Deprem Bölgesine
Tıbbi  ve Ayni Yardım Gönderildi

 85 Milyonun Nasıl Tek Yürek 
Olduğunu Görmekteyiz

Yardımların yüklenme çalışmasına 
nezaret eden, yardım kampanyasına 
maddi ve manevi destek verenlere 
teşekkür eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan, “Bizi gönülden 
üzen günler geçiriyoruz. Deprem 
bölgesindeki vatandaşlarımız 
birçok sıkıntıyla uğraşıyorlar. 
Bizler de en azından bu zor 
günlerde dualarımızla, maddi 
imkanlarımızla yardım etmeye, 
oradaki vatandaşlarımızın ve 
yardım ekiplerimizin ihtiyaçlarını 
gidermeye, destek olmaya 
çalışıyoruz. Milletleri millet yapan 
bazı hususi özellikleri vardır fakat 
dünyanın birçok ülkesini gezmiş ve 
görmüş biri olarak Türk Milleti’nde 
çok belirgin şekilde görülen iki 
farklı haslet var. Bunlardan birisi 
aile birliğini koruyor olması diğeri 
de zor zamanlarda kol kola girip 
çalışıyor olmaları, tek yumruk 
olarak güçlerini gösteriyor 
olmalarıdır. Geçmişimizde bu birlik 
ve beraberliği gördüğümüz gibi 
bu günlerde de 85 milyonun nasıl 
tek yürek olduğunu görmekteyiz. 
Siyasi görüş, din ve inanç farklılığı 
gibi hiç bir şey bizi birbirimizden 

ayıramadı. İnşallah yaptığımız 
yardımlarla, sağlık personellerimizle 
bu büyük yaraya küçük de olsa bir 
merhem olabilirsek mutlu olacağız. 
Yardım faaliyetimizde emeği 
geçenlere, yardımları oraya taşıyan 
arkadaşlarımıza, sağlık personeli 
arkadaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Allah, azımızı çoğa saysın. 
Yardımlarınızdan, katkılarınızdan 
dolayı Allah sizlerden razı olsun. 
İnşallah hayırla gidin ve gelin. 
Yolunuz açık olsun. Valimiz Sayın 
Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye 
Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı 
da Pazarcık’ta bulunuyor. Orada 
tanıdık bir yüz görmeniz daha kolay 
organize olmanıza, bir an önce 
çalışmalara başlamanıza vesile 
olacaktır” dedi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Başhekimi Prof. Dr. Turgut Deniz 
de “Birçok arkadaşımız gönüllü 
olarak gitmek istedi ancak biz 
öncü ekip olarak gidip ihtiyaçları 
yerinde görmek ve bundan sonraki 
yardımlarımızı organize etmek 
üzere 13 kişilik bir sağlık ekibi ile 
bölgeye gidiyoruz. İnşaallah sağlık 
yardımına ihtiyacı olanlara şifa 
oluruz” dedi.
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Sağlık Ekiplerimiz Pazarcık’ta Çadır Hastanesinde ve 
Devlet Hastanesinde Sağlık Hizmeti Verdi

Üniversitemizden depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesine giden sağlık ekiplerimiz  Çadır Hastanesinde ve Pazarcık Devlet 
Hastanesinde sağlık hizmeti verdi. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Turgut Deniz’in başkanlığındaki 13 kişiden oluşan 
ilk sağlık ekibimizin kurduğu çadır hastanede depremzedelerin tedavi ve 
kontrolleri yapıldı. 78. saatte göçükten çıkarılan anne ve 2 çocuğunu başarılı bir 
şekilde tedavi ettiklerini belirten Prof. Dr. Turgut Deniz, “Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan kontroller sonucu Pazarcık Devlet 
Hastanesi binasının hafif hasarlı olduğu ve hizmet verilebileceği söylenince 
biz de daha kaliteli hizmet verebilmek için hastanede çalışmalarımıza devam 
ettik. Bu aşamada Tıp Fakültesi Hastanemizden 10 hekim ve 5 yardımcı 
sağlık personeli daha ekibimize katıldı. Afet bölgesinin öncelikli ihtiyaçları 
gözetilerek kurulan ekipteki hekim arkadaşlarımız ve sağlık personelimiz, 

koordinasyonu sağlanmış bir çalışma ortamına dahil olunca bölgedeki diğer 
sağlık ekipleriyle birlikte daha etkin şekilde sağlık hizmeti vermeye başladık. 
Günde 300’den fazla hasta geliyordu. Göçük altında kalan hastalarımıza ek 
olarak kronik rahatsızlıkları olan hastalarımızın da kontrol ve tedavilerini 
yaptık. Tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan da “Sağlık personelimizin oradaki büyük 
yaraya küçük de olsa bir merhem sürmüş olmasından, insanların derdine 
derman olmasından fevkalade mutluluk duyuyoruz. Emeği geçenlere, yardım 
faaliyetimize katkı verenlere, yardımları oraya taşıyan arkadaşlarımıza çok 
teşekkür ediyorum. Bize ihtiyaç kalmadığı söyleninceye kadar vardiyalı 
olarak ekiplerimizi göndermeye devam edeceğiz. Bölgedeki tüm ekiplere 
Allah kolaylık versin” dedi.
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Deprem Şehitleri İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğrencilerimiz Ebrar Kimyacıoğlu ve Furkan Aydemir ile Felsefe Bölümü Arş. Gör. Ayşe 
Büşra Elmas‘ın annesi ve babası, personel yakınlarımız ve tüm deprem şehitleri için Üniversitemizde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Başalan ve Prof. Dr. Erol Yılmaz, Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, 
akademik ve idari personelimiz katıldı.
Cenaze namazının ardından Fen Edebiyat Fakültesi Yahya Kemal Konferans Salonunda, Üniversitemiz Camii İmam Hatibi Ahmet Temur tarafından 
Kur’an-ı Kerim okundu ve deprem şehitlerimiz için dua edildi.
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Hasar Tespit Ekibimiz Deprem 
 Bölgesinde Çalışmalara Katıldı

Kahramanmaraş merkezli 
yaşanan depremin 
ardından afet bölgesine 
ayni yardım gönderen, 
sağlık personeliyle 
tıbbi hizmet veren 
Üniversitemiz, yaraların 
bir an önce sarılması için 
teknik imkanları ve ihtiyaç 
duyulan alanlardaki uzman 
personeli ile deprem 
bölgesinde yapılan 
çalışmalara katkı sağlamaya 
devam ediyor.
Bu çerçevede deprem 
bölgesinde hasar  tespit  
çalışmalarına katılmak  
üzere görevlendirilen 
Üniversitemiz Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Elemanları Prof. 
Dr. İlhami Demir,  Prof. 

Dr. Orhan Doğan, Prof. 
Dr. İlker Kalkan, Doç. Dr. 
Özer Sevim, Dr. Öğr. Üyesi 
Saruhan Kartal ve Arş. Gör. 
Orhan Gazi Odacıoğlu’ndan 
oluşan ekip, Hatay’da 
570 binada hasar tespit 
çalışması yaptı ve deprem 
bölgesindeki illerde 
incelemelerde bulundu.
Hasar tespit ekibimize 
katkıları ve özverili 
çalışmaları nedeniyle 
teşekkür eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Ersan Aslan, 
bölgedeki ihtiyaçlar 
giderilene kadar gerek 
malzeme ve ekipman 
gerekse personel olarak 
afet bölgesine yardım 
takviyelerine devam 
edeceklerini belirtti. 
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Deprem Bölgesinden Dönen Sağlık Ekibimiz ve Hasar Tespit 
Ekibimiz Senatomuza Konuk Oldu

Depremin merkez üssü Pazarcık’ta sağlık hizmeti 
veren Tıp Fakültesi Hastanesi ekibi ile Hatay’da 
hasar tespit çalışmaları yapan Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi ekibi Üniversitemiz 
Senatosuna konuk oldu.  
Ekiplerimizin deprem bölgesinde yaptığı 
çalışmalarını anlattığı, tespit ve gözlemlerini 
paylaştığı Senato toplantısına Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan, Rektör Yardımcılarımız Prof. 
Dr. Mehmet Başalan ve Prof. Dr. Erol Yılmaz, 
Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, 
Pazarcık’ta sağlık hizmeti veren Tıp Fakültesi 
Hastanesi Baş Hekimi Prof. Dr. Turgut Deniz ve 
Tıp Fakültesi Hastanesi personelimiz, deprem 
bölgesinde hasar  tespit  çalışmaları yapan 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz Öğretim 
Elemanları Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. 
İlhami Demir,  Prof. Dr. İlker Kalkan, Doç. Dr. 
Özer Sevim, Dr. Öğr. Üyesi Saruhan Kartal ve 
Arş. Gör. Orhan Gazi Odacıoğlu, şoförlerimiz 
Mustafa Varsak, Recep Kaplan ve Yakup Algül ile 
senato üyelerimiz katıldı.
Hekim ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 
ekibi ile sağlık hizmeti vermek üzere Pazarcık’a 
giden Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Turgut Deniz, “Öncelikle bu 
gibi afet durumlarında erken ve hızlı müdahale 
yapmamız gerektiği için Rektörümüze sağlık ekibi 
olarak deprem bölgesinde hizmet vermeye hazır 
olduğumuzu ilettik. İlk depremin ardından deprem 
bölgesinde neler yapabileceğimizi görüşmek üzere 
İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçerek, gönüllü 
olan personelimizin kişisel bilgilerini verdik. 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan’ın Pazarcık’ta 
koordinatörlük görevini yapan Valimiz Bülent 
Tekbıyıkoğlu ile görüşmesi sonrasında ben ve 
Dr. Öğr. Üyesi Buğra İlhan’dan oluşan 2 hekim 
ve afet yardım sürecinde gereksinim duyulacak 
niteliklere sahip 11 yardımcı sağlık personelimizle 
Pazarcık ilçesine gittik. Beraberimizde ilaç 
ve tıbbi malzemelerin yanı sıra sosyal yardım 
malzemeleri de götürdük. Pazarcık’a ulaşır 
ulaşmaz hastanenin sorumlu yöneticileri eşliğinde 

alanı inceledik. Bizim ekibimiz dışında UMKE 
ekibi, gönüllüler ve Pazarcık Devlet Hastanesinin 
kendi ekibi alanda hizmet vermekteydi. Tıbbi 
bakım hizmetinin hızlıca kurulmuş birkaç 
çadırda birbirinden ayrı olarak verildiğini tespit 
ettik. Sahada çalışan ekiplerle hızlı bir şekilde 
koordine olarak hastane bahçesinde bir bütün 
olarak hizmet verebilecek sahra hastanesini 
organize ettik. Sonrasında bu alanda tüm tıbbi 
hizmetlerin verilmesini sağladık. Günlük yaklaşık 
200-250 hasta başvurusu oluyordu. Kullanmakta 
olduğu kronik ilaçları göçük altında kalan 
vatandaşlarımız da başvuruyordu. Depremde 
eczaneler de hasar gördüğü ve kapalı olduğu için 
hastane dışında ilaç temin etme imkânı yoktu. Bu 
sebeple hastalara ve vatandaşlara beraberimizde 
götürdüğümüz ilaçları verdik. Hızlı tükenen ve 
ihtiyaç duyduğumuz ilaç ve tıbbi malzemeler ile 
ilgili Tıp Fakültesi Hastanemiz ile koordinasyon 
halindeydik. Diğer ihtiyaçlarımız Pazarcık kriz 
koordinasyon merkezi tarafından hızlı bir şekilde 
giderildi. Isınma, barınma ve teknik problemlerin 
önemli bir kısmının hızlı bir şekilde çözümü 
sağlandı. Tıbbi hizmetlerin tek elden organize 
edilmesinin ve birbiriyle koordine bir ekip halinde 
çalışmanın avantajını yaşadık” dedi. 
Prof. Dr. Deniz, 5 gün boyunca sahra 
hastanesinde hizmet verdikten sonra Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından 
hastane binasının hafif hasarlı olduğu ve hizmet 
verilebileceğinin tarafına söylendiğini, ardından 
daha kaliteli hizmet verebilmek için hastaneye 
geçtiklerini ve bu aşamada Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Hastanesinden bölgede başvuran hasta 
karakteristiğine göre belirlenen branşlarda 10 
hekim ve 5 yardımcı sağlık personelinin daha 
kendilerine katıldığını söyledi. Farklı branşlardan 
hekimlerin ve sağlık personelinin koordinasyonu 
sağlanmış bir çalışma ortamına dâhil olunca 
daha etkin ve kaliteli bir sağlık hizmeti verebilme 
şansına kavuştuklarını ifade eden Prof. Dr. Turgut 
Deniz, çadır hastanesinde şartlar kısıtlı olduğu için 
hastaların çoğunlukla başka illere sevk edildiğini, 

bu durumun hem kendilerinin hem de 112 acil 
sağlık hizmetlerinin iş yükünü ciddi anlamda 
artırdığını belirtti. Ayrıca sevk edilen hastalarla 
ilgili farklı sosyal problemler yaşanabildiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Deniz hastaneye geçtikten 
sonra hasta bakım kalitemizin de artmasıyla 
başka illere sevk edilen hasta sayısını ciddi 
anlamda azalttık. Her geçen gün hasta bakım 
kalitemizle birlikte hasta başvuru sayılarımız da 
arttı. Göçük altında kalan hastalarımıza ek olarak 
kronik rahatsızlıkları olan hastalarımız da vardı. 
Örneğin acil diyalize girmesi gereken, komada 
olan bir hastamız vardı. Ekibimizde bulunan ve 
diyaliz sertifikası olan bir hemşiremizle beraber 
hızlıca hastamızı diyalize aldık. Hastamız gayet 
güzel bir şekilde kendini toparladı. Hastane 
binasında çatlamış duvarları görsek de Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının raporlarına itimat 
ederek çalışmalarımızı sürdürdük. Depremi 
yaşamanın verdiği psikolojik etkiyle hastanenin 
belli alanlarına girmekten çekinen hastane 
personeline eşlik ettik. Yavaş yavaş bu psikolojiyi 
aşmalarına yardımcı olmaya çalıştık. 10 gün 
kadar ekip olarak Pazarcık’ta hizmet verdik. 
Hastalarımızın tedavisini ve gözlemini yaptık 
sonrasında ilaçlarını verdik. Tıbbi hizmetlerin 
yanında sosyal yardımlarda da bulunmaya çalıştık. 
Çocukların mama, biberon, kıyafet ve ayakkabı 
gibi ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Zamanla 
hastane bahçesine konteyner bir eczane kuruldu 
ve ilaçlar bu konteyner eczaneden de alınabilmeye 
başlandı. Tüm ekibimiz ihtiyaç duyulan 
her durumda üstün özveriyle çalışmalarını 
yaptılar. Süreç içerisinde Sağlık Bakanlığından 
koordinatör hastane başhekimi, hastane müdürü 
ve başhemşire görevlendirmeleri yapıldı. 27 
yıldır görev yapan bir hekim olarak sistemin 
koordineli bir şeklide bu kadar hızlı işlediği bir 
döneme şahit olmadım. Güzel anılarımız oldu. 
Sıcak ve samimi arkadaşlıklar kurduk. Ayrılırken 
arkamızdan su döktüler. İhtiyaç durumunda 
Kırıkkale Üniversitesi olarak her daim hazırda 
beklediğimizi ilettik” dedi. 
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Çalışmaların tek bir merkezden 
yürütülmesinin iş akışının sağlanmasında, 
ihtiyaçların hızlıca giderilmesinde 
kendilerine büyük avantaj sağladığını 
belirten Prof. Dr. Turgut Deniz, 
“Gerek Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ile 
koordinasyon içinde çalışmalarımızı 
sürdürmemiz, gerekse Kırıkkale 
Üniversitesi olarak birlikte çalışma 
tecrübesine sahip, birbirini tanıyan ve 
uyum içinde çalışan 28 personelle orada 
bulunmamız işlerimizi kolaylaştırdı. 
Hızlıca organize olmamızı sağladı. 
Koordine ekip olarak gönüllü olan diğer 
personellerin de sisteme dâhil edilmesi 
sağlanabildi. Sağlık Bakanlığımızın 
görevlendirdiği ya da farklı yerlerden 
gelen personel de bu sistem içinde yer aldı. 
Bu süreçte deprem bölgesinde bulunan 
sağlık kurumunun çalışan personellerinin 
de depremzede oldukları bilinciyle onları 
çoğunlukla istirahate alarak hizmetin 
aksamasını önledik ve vatandaşlarımıza 
en kaliteli şekilde hizmet verilebilmesini 
sağlamaya çalıştık. Ekip arkadaşlarımız 
kendilerine belirli bir görev alanı 
çizmeden, yorulmaksızın ellerinden gelen 
bütün işleri yapmaya, başvuruda bulunan 
her vatandaşımıza yardımcı olmaya çalıştı, 
ben de her birine sonsuz teşekkür ederim” 
dedi. 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erol Yılmaz, 
“Bizi orada en güzel şekilde temsil eden 
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 
Yaptıklarınızı TRT Radyo’da duyunca 
göğsüm kabardı. Üniversitemizle gurur 
duydum.  TRT Radyo’ya açıklamalarda 
bulunan Pazarcık İlçe Sağlık Müdürü  
“Deprem oldu. Ne yapacağımızı 
bilmiyoruz. Şaşkın vaziyetteyiz. Kırıkkale 
Üniversitesinin Başhekimiyle bir ekip 
geldi. Bütün sağlık işini üstlendiler 
ve başarıyla organize ettiler. Şu anda 
Başhekimimiz sağlık konusunu koordine 
ediyor” dedi. Bu ifadeler bizlere tam olarak 
neler yaptığınızı, başarılı çalışmalarınızı 
anlatıyor” şeklinde konuştu.  
Deprem bölgesinde yaraların bir an önce 
sarılması için özveriyle çalışan akademik 
ve idari personelimize teşekkür eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, “İnsan 
belli bir yaşa gelince anlatacak kayda değer 
bir şeyleri olması gerekiyor. Sizler orada 
çok dramlı hayatların içinde insanların 
kalbine dokundunuz, güzel hikayeler 
yaşadınız ve tecrübeler edindiniz. Bence 
bunlar yarın çocuklarınızla, torunlarınızla, 
dostlarınızla paylaşabileceğiniz çok 
değerli şeyler. Orada tecrübe ettiğiniz, 
şahit olduğunuz olayların içindeki 
yardımlaşma, dayanışma, fedakarlık 
ve kanaatkarlık gibi güzel hasletleri 
örnekleriyle insanlara anlatmanıza vesile 
olacak” dedi.
Toplantı Prof. Dr. Orhan Doğan’ın 
“Deprem” konulu sunumu ile devam etti. 
Prof. Dr. Orhan Doğan, sunumunda ekip 

olarak yaptıkları çalışmaları anlattı ve 
gözlemlerini paylaştı.
Yaşanılan deprem konusunda bilgi veren ve 
deprem bölgesinde yapmış oldukları hasar 
tespit çalışmalarında edindiği izlenimleri 
paylaşan Prof. Dr. Orhan Doğan, “Ekip 
olarak uyum içindeydik. Arkadaşlarımız 
büyük bir özveriyle çalıştılar. Bizler 
Hatay’da görevlendirildik. Hatay 
gerçekten yerle bir olmuş. Hatay’ın en 
eski ve en büyük mahallesinde 570 binada 
hasar tespit çalışmaları yaptık. Yoğun 
bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürdük. 
Hasar tespit çalışmalarına ek olarak bölge 
sakini vatandaşlarımızın konutlarıyla, 
binalarıyla ilgili bizlere sorduğu soruları 
cevapladık. İncelediğimiz 570 bina içinde 
depremi hafif hasarla atlatan 40 bina 
vardı. Bu 40 binanın neredeyse tamamı 
kentsel dönüşümle yapılmış binalardı. 
Güçlendirilmiş okullar da ayakta kaldı. 
Hasar tespiti yaptığımız binaların 308’i 
yıkılmıştı. Hasar tespit çalışmaları 
sonucunda 33 acil yıkılacak bina, 122 
ağır hasarlı, 66 orta hasarlı, 40 hafif 
hasarlı, 1 tane de hasarsız bina tespit ettik. 
Birinci deprem 1 dakika ikinci deprem 
ise 1,5 dakika kadar sürdü. Ayakta kalan 
binalar gerçekten testi geçti. Bu binaları 
güçlendireceğiz ya da yıkacağız. Depremde 
yıkılan binalara bakarsak genel itibariyle 
2000 yılı öncesinde yapılan binalar 
olduğunu görüyoruz. Binalarımızda 
zafiyet kısmen şartname zafiyetinden 
kaynaklanıyor. Zafiyetin büyük kısmı 
malzeme, işçilik, uygulama ve müteahhit 
hatalarından kaynaklanıyor. Doğal bir olay 
yanlış yer, yanlış zemin, yanlış tasarım, 
kontrolsüz projeler, kalitesiz malzeme, 
bilinçsiz işçilik, denetim eksikliği ve para 
hırsı nedeniyle doğal bir afete dönüştü. 
Şu anda maalesef çoğu müteahhit farklı 
dallarda çalışan, inşaattan anlamayan iş 
adamlarından oluşuyor” dedi.
Prof. Dr. Orhan Doğan, depremi en az 
zararla atlatmak için bina yapımında 
dikkat edilmesi gereken hususları şu 
şekilde sıraladı: “Deprem öncesinde, 
anında ve sonrasında alınması gereken 
tedbirler konusunda bilinçlenmek, zemin 
etütlerini yaptırmak, zemin cinsine uygun 
temel tipini belirlemek, depreme dayanıklı 
tasarlanmış ve bilgisayar destekli projeler 
üretmek, hazır beton ya da betonda iyi 
yıkanmış ve granüle edilmiş kum-çakıl 
veya kırma taş (mıcır) agrega kullanmak, 
modern kalıp sistemlerini tercih etmek, 
inşaatlarda kalifiye eleman çalıştırmak, 
kontrolleri ciddi yapmak, denetimleri 
daha sık yapmak.” 
Sunum sonrasında Rektörümüz Prof. 
Dr. Ersan Aslan, deprem bölgesinde 
çalışmalara katılan akademik ve idari 
personelimize “Fuat Sezgin ile Bilimler 
Tarihine Yolculuk” adlı kitabı hediye etti.
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Prof. Dr. Mehmet Kandemir 
‘Deprem Sonrası Ruh Sağlığı’ Hakkında Bilgi Verdi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin 
etkisi ile on ilde binlerce can ve mal kayıpları 
yaşanmasının ardından, Üniversitemiz Fen 
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Kandemir, ‘Deprem Sonrası Ruh 
Sağlığı’ hakkında bilgi verdi.
Depremi yaşayan ve deprem sonrası travmatik 
süreçlere şahit olan pek çok bireyde psikolojik 
uyumun bozulmasının oldukça muhtemel 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Kandemir, 
“Bozulan uyum bazı bireyler için akut ve geçici 
olabilirken, bazı bireylerde etkisini uzun süre 
gösterecektir. Yaşanılan deprem sonrasında 
yaşanan kaybın boyutları, yaşanılan ölüm ve 
kayıp tehdidinin düzeyi, deprem sonrasındaki 
kederli bekleyişler, görüntü ve seslerin içerikleri, 
bireydeki ruh sağlığa etkileri ve psikolojik 
uyumsuzluğa etkileri artabilmektedir. Aynı 
zamanda, daha önce de benzer bir yaşantısı olan 
bireylerde depremi tekrardan yaşamışçasına 
stres tepkisi geliştirmesi beklenen bir durumdur. 
Yaşanan bu olay sonrasında bireyler zihinsel, 
duygusal, davranışsal ve fizyolojik anlamda stres 
tepkileri geliştirmesi kuvvetle muhtemeldir” dedi.
Görülebilecek bazı stres tepkilerini açıklayan 
Mehmet Kandemir, “Depremi yaşayan bireylerde 
bilişsel, duygusal, fizyolojik ve davranışsal tepkiler 
ortaya çıkabilmektedir. Bilişsel tepkiler: Sürekli 
deprem olacağına ya da kayıp yaşayacağına ilişkin 
inançlar, olup biteni anlamlandıramama, plan 
yapma ve karar verme süreçlerinde sorunlar, 
depremi tekrara tekrar zihninde yaşama, deprem 
sonrasındakileri zihninden atamama, hızlı ve 
tekrarlayıcı olumsuz düşünceler, odaklanma 
ve dikkat sorunu yaşama iken, duygusal 
tepkiler: Güven kaybı yaşama, endişe, kaygı, 
korku duygularını yoğun yaşama, çaresizlik ve 
umutsuzluk, bazı bireylerde hissizlik, gerginlik, 
suçluluk duygusunu yaşamadır.  Fizyolojik 

tepkiler: Uykuya dalamama, çok 
sık uyanma, kabusla uyanma, 
yememe ya da otomatik yeme, 
sindirim sorunu yaşama, baş ağrısı 
yaşama, kronik yorgunluk yaşama; 
davranışsal tepkiler ise: Az ya da 
çok konuşma, aynı şeyleri anlatma, 
görevlerinden uzaklaşma, gün 
ışığını görünceye kadar uyumama, 
başkalarıyla çatışma, yalnızlık, 
sigara ya da başka psikoaktiflere 
yoğunlaşma, teknolojiyi her 
zamankinden fazla kullanmadır” 
ifadelerinde bulundu.
Psikososyal müdahaleler 
kapsamında bireylere ve ailelere 
yönelik önerilerde bulunan Prof. 
Dr. Mehmet Kandemir, “Travmatik 
yaşantı sonrasında mümkünse, 
aile üyelerinin bir arada olması, 
“güvendeyiz” duygularının aile 
üyelerinde yeniden gelişimine 
yardımcı olacaktır. Aile üyelerinin, 
yaşadıkları fiziksel mekânın güvenli olduğunu 
bilmeleri oldukça önemlidir. Aile büyüklerinin 
bu bağlamda yaşadıkları mekânın güvenliğine 
ilişkin bilgiler toplaması ve aile üyelerine kanıtlar 
sunması “güvendeyiz” hissi için değerli bir adım 
olabilir. Bireylerin, yaşantıya ilişkin duygu, 
düşünce ve anılarını tekrar tekrar anlatmak 
istemesi beklenen bir durumdur. Ayrıca empatik 
ve destekleyici bir ortamda anlatı isteği iyileşmeye 
katkı sağlayacaktır. Bireyin yaşadıklarına ve 
beklentilerine dair kendisini ifade etmesi, duygu 
ve düşüncelerini belirtmesi sağlanmalıdır. Aile 
üyelerinin her birinde farklı psikolojik tepkiler 
olabilir. Farklılaşan bu tepkileri normal olarak 
değerlendirmek gerekir. Fakat, akut stres 
tepkilerinin yoğunlaşması ya da uzun süre 

geçmesine rağmen değişmemesi durumunda 
bir ruh sağlığı uzmanından destek alması 
gerekecektir” diye konuştu.
Deprem sonrası stres tepkisi veren bireylere 
nasıl yaklaşılması gerektiğini açıklayan Prof. Dr. 
Mehmet Kandemir, “Güvendeyim duygusunu 
yeniden hissettirecek destekleyici, şeffaf ve güven 
verici bir tutum oldukça önemlidir. Sağlık ve temel 
ihtiyaçların giderilmesi güvenlik duygusuna katkı 
sağlayacaktır. Sabır ve içten bir tutum gösterilmeli. 
Merak duygusu içinde sorular sormamak, bireyin 
yaşadığı derin kedere saygı duymak gerekli. Etkin 
bir dinleyici olmak, etkin konuşmacı olmaktan 
daha yararlı olacaktır. Dinlerken göz teması 
kurmak, başka şeylerle ilgilenmemek gerekir” 
dedi.
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Üniversitemiz 2022 Yılını Değerlendirme ve 2023 Yılı 
Planlama Toplantılarımız Gerçekleştirildi

Üniversitemiz akademik birimlerinde son yıllarda 
yapılan çalışmaları değerlendirmek, gelecek 
dönem hedef ve planlarını görüş alışverişi içinde 
belirlemek amacıyla 2022 Yılını Değerlendirme ve 
2023 Yılını Planlama Çalıştayı düzenlendi.
Çalıştay kapsamında Rektörümüz Prof. Dr. 
Ersan Aslan, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Mehmet Başalan ve Prof. Dr. Erol Yılmaz ile Genel 
Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, enstitü, 
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızı 
ziyaret ederek akademik ve idari personelimizle 
toplantı yaptı.

Toplantılarda enstitü müdürlerimiz, 
dekanlarımız, yüksekokul ve meslek yüksekokulu 
müdürlerimiz tarafından bilgilendirme sunumu 
yapıldı. İstatistikî veriler, görseller ve videolar 
eşliğinde yapılan sunumlarda akademik ve idari 
personel, bölümler, öğrenci sayıları, teknik ve 
fiziki imkânlar, proje faaliyetleri, eğitim-öğretim, 
kariyer etkinlikleri, mezun ve paydaşlarımızla 
ilişkiler, yapılan akademik ve sosyal çalışmalar 
ile gelecek yıl plan ve hedefleri hakkında 
Rektörümüze bilgi verildi.

“Ülkemize Katkı Sağlayan Bir İşin İçinde 
Olmak Çalışmalarımızı Çok Değerli ve Anlamlı 
Kılıyor”

Geçtiğimiz 4 yıl içindeki başarılı çalışmaları 
nedeniyle akademik birimlerimize, çalışmalarda 
emeği geçen akademik ve idari personelimize 
teşekkürlerini ileten Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan, “Geçtiğimiz dört yılın muhasebesini 
yapmak, yapılan çalışmaları, önümüzdeki 4 
yılın hedef ve planlarını yüz yüze konuşmak ve 
görüş alışverişinde bulunmak için akademik 
birimlerimizle toplantılar yaptık. Üniversitemizin 
son 4-5 yılına baktığımızda yükselen bir başarı 
grafiği olduğunu görmekteyiz. Eğitim-öğretim, 
araştırma-geliştirme, sosyal sorumluluk ve 
sektörel ilişkiler açısından baktığımızda iyi bir 
noktadayız. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Times 
Higher Education (THE), Greenmetrics gibi ulusal 
ve uluslararası değerlendirme kuruluşlarının 
yaptığı değerlendirmeler bizlere bunu gösteriyor. 
Kamuya açık bir şekilde paylaşılan YÖK İzleme 
ve Değerlendirme Kriterlerinde de bunu 
görmekteyiz.Dolayısıyla yapmış olduğumuz 
çalışmalar dışarıdan bakanlar tarafından 
beğeniliyor. Bizle birlikte kurulan 23 üniversite 
arasında da 6. sıradayız. Uluslararası alanda Times 
Higher Education (THE) sıralamasına 1500-1799 
bandında girdik. GreenMetric Dünya Çevreci 
Üniversiteler Sıralamasında ise ilk 1000’de yer 
aldık. Daha önce böyle bir sıralamanın içinde 
değildik. Bu kuruluşlara değerlendirilmek üzere 

başvuru yapabilmeniz için bile bazı niteliklere sahip 
olmanız gerekiyor. Değerlendirme aşamasında 
üniversiteler birçok açıdan inceleniyor ve puan 
veriliyor. Akademik birimlerimiz ve hocalarımız, 
şehrimizle ve şehrimizdeki sektör temsilcileri 
ile çalışmalar yaptığı gibi bölgesel, ulusal ve 
uluslararası alanda farklı kurum ve kuruluşlarla, 
üniversitelerle olumlu çıktılar elde ettiğimiz 
protokollere, proje bazlı işbirliklerine imza attılar. 
Kampüs içinde ve dışında, ilçelerimizde yaptığınız 
etkinliklerle sosyal sorumluluk anlamında 
üzerinize düşeni güzel bir şekilde yapmaktasınız. 
Ben şehriyle, personeliyle ve öğrencileriyle barışık 
bir üniversite görüyorum. Bu başarıya sadece belli 
kişilerle değil akademik ve idari personelimizle 
birlikte yaptığımız uyumlu bir takım çalışmasıyla 
ulaştık. Sonunda ülkemize katkı sağlayan bir 
işin içinde olmak çalışmalarımızı çok değerli ve 
anlamlı kılıyor” şeklinde konuştu.
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan Aslan, 
öğrencilerimizin mezun olmadan bölümleriyle 
ilgili çalışmalar yapmalarının ve projeler 
üretmelerinin ülkemizin geleceği açısından 
önemli olduğunu belirterek, “Üniversitelerin 
temel görevlerinden birisi eğitim-öğretim olduğu 
için buraya gelen öğrencilerimizi teorik eğitimin 
yanında pratik olarak da  tam anlamıyla yetiştirip 
mezun etme sorumluluğumuz var. 
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Öğrencilerimizin sektörde 
karşılaşacakları işlerle ilgili 
mutlaka uygulama yapması 
gerekiyor. Bu nedenle 
öğrencilerimizi mezun 
olmadan pratik olarak 
sektörle tanıştırmalı, proje 
üretmelerini teşvik etmeli ve 
alanlarının duayen isimleriyle 
buluşturmaya devam 
etmeliyiz. Öğrencilerimizin 
proje üretmeye aşina olması, 
mezuniyet sonrasında 
sektörde kolayca iş bulmalarını 
ve çalışmalarını temin 
edecektir. Gençlerimizin 
projeler üretmesi, ülkemize 
katkı sağlayacak projeleri 
hayata geçirmesi geleceğimiz 
açısından büyük önem arz 
ediyor. Pandemi dönemini de 
kapsayan 4 yıl içinde eğitim-
öğretim açısından başarılı 
bir süreç geçirdik. Dışarıdan 
herhangi bir kurumdan destek 
almadan kendi personelimiz ve 
imkânlarımızla en hızlı şekilde 
öğrencilerimiz için uzaktan 
eğitim alt yapısını kurduk 
ve uygulamaya başladık. 
Yetkinliğini ispatlamış, 
ulusal ve uluslararası alanda 
geçerli bir diploma için 
bölüm ve fakültelerimizin 
akreditasyon belgesine sahip 
olması hem kurumumuz 
için hem de öğrencilerimiz 
için önem taşıyor. Veteriner, 
Tıp, Diş Hekimliği, 
Mühendislik ve Mimarlık, 
Spor Bilimleri, İslami İlimler 
ve Eğitim Fakültelerimiz gibi 
akreditasyon sürecinde olan 
birimlerimiz var. Arzumuz bu 
birimlerimizin akreditasyon 
sürecini başarıyla 
tamamlamaları, diğer 
bölüm ve fakültelerimizin 
de bu sürece bir an önce 
başlamalarıdır. Günden güne 
gelişen Üniversitemizde 
çalışmaların hedefli ve planlı 
olması gerekiyor. Mezun 
edeceğimiz gençlerin yakın 
geleceğin Büyük Türkiye’sine 
katkı sağlamaları için bugüne 
kadar yaptıklarımıza ek olarak 
neler yapabileceğimizi, sosyal 
sorumluluk alanında ve farklı 
sektörlerde neler yapacağımızı 
Çalıştayımızda görüştük. 2022 
Yılını Değerlendirme ve 2023 
Yılını Planlama Çalıştayımıza 
katılan, fikirlerini bizlerle 
paylaşan bütün personelimize 
çok teşekkür ederim. İnşallah 
önümüzdeki 4 yılı en iyi 

şekilde değerlendiririz ve 
Üniversitemizi daha iyi 
seviyelere getiririz” dedi.

“Bu Büyük Yaraya Küçük 
de Olsa Bir Merhem 
Olabildiysek, Çalışmalara 
Katkı Sağlayabildiysek Ne 
Mutlu Bizlere”

Depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza da acil 
şifalar dileyen Rektörümüz 
Prof. Dr. Ersan Aslan, 
“Bizi derinden üzen günler 
yaşadığımız bir süreçte 2022 
Yılını Değerlendirme ve 2023 
Yılını Planlama Çalıştayı’nı 
tamamladık. Geçmişimizde 
zor zamanlarda milletçe bir 
ve beraber olduğumuz gibi bu 
günlerde de milletimizin tek 
yürek olduğunu görmekteyiz. 
Ülke çapında başlatılan yardım 
seferberliğine Kırıkkale 
Üniversitesi olarak ayni 
yardımlarla, hekimlerimiz ve 
sağlık personelimizle katıldık. 
İlk olarak Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Turgut Deniz’in 
öncülük ettiği, doktor ve 
sağlık görevlilerinden oluşan 
13 kişilik sağlık ekibimiz, 
ihtiyaç malzemeleriyle, 
ilaç ve tıbbi malzemelerle 
depremin merkez üssü 
Pazarcık ilçesine giderek çadır 
hastanesinde sağlık hizmeti 
vermeye başladı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının 
yaptığı denetimler 
sonucunda Pazarcık Devlet 
Hastanesi binasının hizmet 
verebileceğinin söylenmesi 
üzerine 15 kişiden oluşan 
hekim ve sağlık personeli 
arkadaşımız da ilk ekibimize 
dâhil oldu. 28 kişiden 
oluşan ekibimiz diğer sağlık 
ekipleriyle birlikte Pazarcık 
Devlet Hastanesinde günde 
300’den fazla hastayı tedavi 
etti ve kontrollerini yaptı. 
Mühendislik ve Mimarlık 
fakültemiz öğretim elemanları 
Prof. Dr. Orhan Doğan, 
Prof. Dr. İlhami Demir,  
Prof. Dr. İlker Kalkan, Doç. 
Dr. Özer Sevim, Dr. Öğr. 
Üyesi Saruhan Kartal ve Arş. 
Gör. Orhan Gazi Odacıoğlu 
deprem bölgesinde hasar 
tespit çalışmalarına katıldı. 
Ekibimiz Hatay’da 570 
binanın hasar tespitini yaptı. 

Hasar tespiti yapılan binaların 
308’i yıkılmıştı. Hasar 
tespit ekibimiz, çalışmaları 
sonucunda 33 acil yıkılacak 
bina, 122 ağır hasarlı, 66 orta 
hasarlı, 40 hafif hasarlı, 1 tane 
de hasarsız bina tespit etti. 
Yapılan tespit ve incelemeler 
devletimizin ilgili kurumlarına 
rapor olarak iletildi. 
Yaptığımız yardımlarla, sağlık 
personellerimizle, hasar 
tespit ekibi arkadaşlarımızla 
bu büyük yaraya küçük 
de olsa bir merhem 
olabildiysek, çalışmalara katkı 
sağlayabildiysek ne mutlu 
bizlere. Yardım faaliyetimizde 
emeği geçenlere, yardımları 
oraya taşıyan arkadaşlarımıza, 
sağlık ekibimize ve hasar 
tespit ekibimize çok teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.
Deprem bölgesinde bulunan 
927 öğrencimize ulaştıklarını 
belirten Rektörümüz, 
“Deprem bölgesindeki 
öğrencilerimizle iletişime 
geçtik ama maalesef Hacılar 
MYO’dan öğrencimiz 
Furkan Aydemir’i, Felsefe 
bölümünden öğrencimiz Ebrar 
Kimyacıoğlu’nu ve annesini, 
Araştırma Görevlimiz Ayşe 
Büşra Elmas’ın annesini 
ve babasını, Tıp Fakültesi 
personelimiz Alper Yücel’i 
depremde kaybettik. 
Personelimizin yakınlarından 
hayatını kaybedenler 
oldu. Allah hepsine 
rahmet eylesin. Deprem 
bölgesindeki öğrencilerimize 
aileleriyle birlikte buraya 
gelebileceklerini ve 
kalabileceklerini söyledik. 
Depremzedeler KYK 
yurtlarına, kampüsümüzdeki 
Residorm Yurduna ve 
Konukevimize yerleştirildi. 
Depremzede ailelere ve 
çocuklarına destek olmak için 
psiko-sosyal destek ünitesi 
oluşturuldu. Psikoloji ve 
Çocuk Gelişimi bölümünden 
arkadaşlarımız, psikiyatr 
arkadaşlarımız çalışmalara 
başladı. Çocuklar için oyun 
alanı oluşturduk ve oyuncak 
kampanyası düzenledik. Gerek 
deprem bölgesindeki gerekse 
ilimize gelen depremzede 
vatandaşlarımızın ihtiyaçları 
giderilene kadar hizmet 
vermeye, gerekli desteği 
sağlamaya hazırız” dedi.
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2022 yılındaki faaliyetleri 
ve 2023 planlamaları 
için akademik ve idari 
personelimize teşekkür eden 
Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Mehmet Başalan, “2023 
yılının hayırlı geçmesini 
temenni ediyorum. 
Üniversite olarak yaptığımız 
faaliyetlere aktif olarak katılıp 
önemli katkılar sağladınız 
ve öğrencilerimizi en iyi 
şekilde yetiştirmeye gayret 
ediyorsunuz. Komisyonlara 
göstermiş olduğunuz ilgi 
için teşekkür ediyoruz. 
Görev yaptığımız sürece 
ihtiyaçlarınızı karşılamak, 
taleplerinizi dinlemek için 
buradayız. Hocalarımız 
hem eğitim öğretim 
bağlamında hem araştırma 
geliştirme bağlamında 
hem toplumsal katkı veya 
topluma hizmet uygulamaları 
bağlamında hakikaten   
güzel işler yapıyorlar.  Bu 
işler, Üniversitemize ve 
paydaşlarımıza önemli katkılar 
sağlıyor. Üniversitemizin hem 
akademik hem idari anlamda 
zenginleşmesi hepimizin 
çabasının sonucudur. 
Yapılan faaliyetlerin hepsi 
birbirinden değerli çalışmalar. 
Eğitim-öğretim, araştırma 
ve sosyal sorumluluk 
alanında Üniversitemize 
katkılarınızdan dolayı sizlere 
teşekkür ederim” şeklinde 
konuştu. Başarılı çalışmaları 
dolayısıyla Üniversitemiz 
akademik ve idari personeline 
teşekkür eden Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. 
Erol Yılmaz, “Sorumluluk 
alanlarım çerçevesinde birkaç 
şey söylemek istiyorum. 
Üniversite deyince akla gelen 
ilk şey kütüphanelerdir. 
K ü t ü p h a n e l e r i m i z i 
olabildiğince geliştirmeye 
çalışıyoruz. Bu sene çok 
geniş bir veri tabanı 
koleksiyonu aboneliği 
yaptık. Öğrencilerimiz için 
yönlendirebileceğimiz geniş 
bir kullanım alanı bulunan 
üniversitelerin pek çoğunda 
aboneliği olan bir dil aracını, 
Rosetta’yı kullanmaya 
başladık. Siz hocalarımızdan 
isteğim Rosetta’yı kullanmaları 
için öğrencilerimizi 
yönlendirmeniz. Her ne 
kadar uzaktan eğitim de olsa 
duyurusunun yapılmasını 

ve öğrencilerin veri 
tabanlarına yönlendirilmesini 
istiyoruz. Ayrıca sizlerin 
göreceği eksiklikler varsa 
koleksiyon olsun, hizmet 
olsun memnuniyetinizi 
kendi aranızda ve 
m e m n u n i y e t s i z l i ğ i n i z i 
özellikle bana iletmenizi rica 
ediyorum. Diğer yandan 
öğrenci toplulukları önemli 
bir konu. Üniversitelerin 
var olma sebebi öğrenciler 
olduğu için sayıları sürekli 
artıyor. Yaklaşık 140 
öğrenci topluluğumuz 
var. Fakültelerimiz ve 
bölümlerimiz bu konuda 
oldukça aktif. Biz elimizden 
geldiğince öğrencilerin hiçbir 
taleplerini geri çevirmemeye 
çalışıyoruz ama istekler, 
imkânlarla sınırlıdır. Gerek 
araç tahsisi konusunda 
gerekse salonlarımızın 
tahsisi bağlamında olsun 
çakışmalar olmadığı sürece 
imkânlarımızı seferber 
etmek istiyoruz, ediyoruz 
da. Bu noktada da özellikle 
danışman hocalarımız; 
gruplara danışmanlık 
yapan hocalarımızdan 
istirhamım: Programlarınızı 
yaparken, topluluklardan 
gelen istekler öncelikle sizin 
değerlendirmenizden geçmeli. 
Dolayısıyla öğrencilerimizin 
hem ulusal staj programına 
hem yetenek kapısına 
kaydolmaları noktasında 
sizlerin biraz daha gayretli 
olmanızı, mezun sistemine 
dâhil olma noktasında biraz 
daha teşvik edici olmanızı 
rica ediyorum. Çünkü bu; 
öğrencilerin en uygun yerde 
staj yapabilmeleri hem 
de mezuniyet sonrasında 
en uygun yerde istihdam 
edilmeleri noktasında 
önemlidir. Bu Üniversitemizin 
başarı grafiğini bir adım 
öteye götürme noktasında 
önemli. Öğrencilerimizin 
ilgili yetenek kapısına, hem 
staj programına, ulusal staj 
programına kaydolmaları ve 
mevcut sistemi geliştirerek 
sizler, öğrencilerimizle 
ne kadar yoğun iletişim 
kurabilirseniz, onlarla 
iletişimimizi ne kadar düzenli 
olarak sürdürebilirseniz; 
gerek staj anlamında gerek 
mezuniyet sonrasında 
istihdam anlamında çok 

yararlı olacaktır” diye konuştu.
Akademik birimlerimize 
yapmış oldukları başarılı ve 
özverili çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederek sözlerine 
başlayan Genel Sekreterimiz 
Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, 
“Hedef ve planların hayata 
geçirilmesinde, idari ve 
teknik anlamda karşılaşılan 
sorunların çözülmesinde ve 
eksikliklerin giderilmesinde 
yardıma hazır olduklarını 
belirtti. Ülkemizde yaşanan 
depreme vurgu yaparak bu 
konuda da yardıma hazır 
olduklarını belirten Genel 
Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi 
Şevket Evci, “Bir haftadır 
Ülkemizdeki deprem 
nedeniyle ilimize gelmiş 
olan ve Üniversitemize kabul 
etmiş olduğumuz belirli 
sayıda depremzedelerimiz 
var. Onlarla da ilgileniyoruz. 
Yönetim olarak onlar için 
hiç gocunmadan çalışıyoruz. 
Elimizden ne gelirse onlara 
sunmaya hazırız” dedi.
Üniversitemiz akademik 
birilerinin tümünde yapılan 
toplantılar hafta boyunca 
devam etti. Toplantılarda 
Rektörümüz tüm birimlerden 
akademik ve idari 
personelimizin sorularını 
cevapladı ve taleplerini 
dinledi.
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2022-2023 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 
Hazırlama Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kalite Yönetim Temsilcisi ve Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet 
Başalan Başkanlığında yapılan 
toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Erol Yılmaz, Genel Sekreterimiz 
Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, Kalite 
Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. 
Üyesi Adem Pehlivanlı ve Dr. 
Öğr. Üyesi İdris Çakıroğlu,  Kalite 
Komisyonu üyeleri ve Kalite Alt 
Komisyonları üyeleri ile Kalite 
Koordinatörlüğü personeli katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Kalite 
Yönetim Temsilcisi ve Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet 
Başalan, “2022 yılının Kurum 
İç Değerlendirme Raporunun 
hazırlanması sürecine bu toplantı ile 
başlamış oluyoruz. Bir çok birimimiz 
kendi akreditasyon programları 
için öz değerlendirme raporlarını 
hazırlıyorlar. Komisyonlarda 
bulunan üyelerin %80’i 2021 
yılı Kurum İç Değerlendirme 
Raporunu hazırlayan ekipten 
oluşuyor. O yüzden hazırlarken 
çok zorlanmayacağımızı ümit 
ediyorum. Birimlerimize ait bilgileri 
en doğru şekilde elde etmek için 
daha önceki yıllardaki ekiplerimizi 
güncel tutmaya çalışıyoruz ve 
farklı birimlerden temsilcileri 

komisyonlarımıza katarak süreci 
sağlıklı bir şekilde yürütmeyi 
amaçlıyoruz. Kalite konusunda Türk 
Standartları Enstitüsü’ne (TSE) ve 
Yükseköğretim Kalite Kuruluna 
(YÖKAK) karşı sorumluluklarımız 
var. TSE ISO 9001 ve ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi 
sertifikalarının yenilenmesi ve 
takip tetkikleri için çalışmalar 
sürdürüyoruz. Bugün YÖKAK’a 
karşı sorumluluğumuzu yerine 
getirmek amacıyla toplandık. 
Bu sene hazırlanan Kurum İç 
Değerlendirme Raporumuz tatmin 
edici olursa 31 Mart tarihinde 
Kurumsal Akreditasyon Programı 
sürecine başlamayı amaçlıyoruz. 
Nasıl Veteriner, İslami İlimler, 
Tıp, Diş Hekimliği, Spor Bilimleri, 
Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültelerimiz bireysel olarak 
lisans öğretim programlarının 
akreditasyon süreçlerini 
yürütüyorlarsa biz de üniversite 
olarak kurumsal akreditasyon 
programına dahil olabiliriz. 
Kurumsal Akreditasyon Programı’na 
(KAP) kabul edilebilmek için 
Kurum İç Değerlendirme Raporu 
büyük önem taşıyor. Çünkü YÖKAK 

İzleme ve Değerlendirme Takımı ilk 
olarak  Kurum İç Değerlendirme 
Raporu’na bakıyor. Kurum İç 
Değerlendirme Raporu’na ek olarak 
bir de verilerin sayısal olarak ifade 
edildiği gösterge raporumuz var. 
Rektör Hocamız kalite çalışmalarına 
büyük önem vermektedir. 
Türkiye’deki 207 üniversitenin 
Kurum İç Değerlendirme Raporları 
kamuya açık bir şekilde YÖKAK’ın 
sayfasında ilan ediliyor. Bugün 
Kurum İç Değerlendirme Raporu 
Hazırlama Kılavuzu’nu (Sürüm 3.1) 
birlikte gözden geçireceğiz. Ondan 
sonra hemen alt komisyonlarımız 
çalışmaya başlayacak. Hepinize 
başarılı çalışmalar diliyorum” 
şeklinde konuştu.
Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi 
Şevket Evci, “Komisyonların 
kuruluşundan itibaren Kalite 
ve Alt Güvence Komisyonu’nda 
çalışıyorum. Bu dönem de komisyon 
çalışmalarına katkı sağlamaya devam 
edeceğim. Çalışkan bir ekibimiz var 
ve komisyon çalışmalarımızı güzel 
bir şekilde sürdüyoruz. Herkese 
başarılar diliyorum” dedi.
Depremde vefat eden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar dileyen Rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. Erol Yılmaz, 
“Milletimiz, bu günlerde olduğu gibi 
zor zamanlarda bütün farklılıkları 
bir kenara bırakıp tek yumruk 
olma, ortak bir hedefe odaklanma 
becerisini gösteriyor. Bu çok güzel 
bir şey” dedi.
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erol 
Yılmaz, konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “Kibre düşmeden 
kendimizi aynada olduğumuz 
gibi görmemiz kalite noktasında 
önem taşıyor. Rahmetli annem, 
“Oğlum, işini önce kendin 
beğeneceksin” derdi. Samimi olarak 
değerlendirdiğinizde yaptığınız işi  
beğeniyorsanız diğer insanlar da 
yaptığınız işi beğenir. Objektif bir 
şekilde aynaya bakabildiğimiz ölçüde 
çalışmalarımızın değerini görebiliriz. 
Objektifliğin yanında bir diğer 
önemli kavram da adanmışlıktır. 
Biz Kırıkkale Üniversitesi bayrağını 
en güçlü ve sürdürülebilir şekilde 
nasıl dalgalandırabiliriz? Bu büyük 
aile içinde yaptığımız işi ne kadar 
kaliteli yaparsak o derecede bayrağın 
dalgalanmasında payımız olur. Çok 
güzel çalışmalar ortaya koyacağımıza 
inanıyorum. Hepinize kolaylıklar 
diliyorum.”
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Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü 
Rektörümüzü Ziyaret Etti

Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun amacı, 
içeriği, hazırlanması ve yayımlanması hakkında 
bilgi veren Kalite Koordinatör Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Adem Pehlivanlı, “Kurum İç 
Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun 
yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek, 
Değerlendirme Programlarında (Kurumsal Dış 
Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon, İzleme 
ve Ara Değerlendirme) esas alınmak üzere kurum 
tarafından her yıl hazırlanır ve Yükseköğretim 
Kalite Kuruluna (YÖKAK) sunulur. KİDR’nin 
amacı, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık 
yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine 
katkı sağlamaktır. Raporun hazırlık süreci, 

kurumun Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal 
Akreditasyon, İzleme ve Ara Değerlendirme 
süreçlerinden en üst düzeyde fayda görmesini 
sağlayan önemli fırsatlardan biridir. YÖKAK’ın 
kurumsal değerlendirme süreçleri, bütüncül bir 
bakış açısıyla; Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim 
ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve Toplumsal 
Katkı başlıkları altında toplam 14 ana ölçüt ve 46 
alt ölçüt ile gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme 
süreçlerinde kullanılan temel araç YÖKAK 
Dereceli Değerlendirme Anahtarı’dır. YÖKAK 
Dereceli Değerlendirme Anahtarı yükseköğretim 
kurumlarının iç değerlendirme çalışmaları ve 
kurum iç değerlendirme raporu yazımında ve 

aynı zamanda dış değerlendirme süreçlerinde 
de kullanılan rubrik tarzında geliştirilmiş bir 
ölçme aracıdır. YÖKAK dış değerlendirme ya 
da karar verme süreçlerinde açıklık, nesnellik, 
anlaşılırlık, tutarlık ve şeffaflığını arttırmak 
amacıyla geliştirilmiştir. YÖKAK Dereceli 
Değerlendirme Anahtarı’nda her bir alt ölçüt 
için kalite güvencesi süreç ya da mekanizmaları; 
planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem 
alma (PUKÖ) basamaklarının olgunluk düzeyleri 
dikkate alınarak tanımlanmış olup, 1-5 arasındaki 
bir ölçekle derecelendirilir. Bu anahtarla olgunluk 
düzeyi belirlenen ölçütlerin beklentileri karşılama 
seviyesi ortaya konulmaktadır” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler 
Genel Müdürü Ahmet 
Türköz, İçişleri Bakanlığı 
Sivil Toplumla İlişkiler 
Müdürlüğü Sivil Toplum  
Stratejileri ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığından Çalışma 
Grup Başkanı Hüseyin 
Cevahir Özalp ve Kırıkkale 
İl Sivil Toplumla İlişkiler 
Müdürü Servet Fırat ile 
Rektörümüz Prof. Dr. Ersan 
Aslan’ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirten 
Rektörümüz, Üniversitemizin 
sosyal sorumluluk alanında 
yaptığı çalışmalar hakkında 
misafirlerine bilgi verdi ve 
ortak yapılabilecek projeler 
üzerine görüş alışverişinde 
bulundu. 
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