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REKTÖRDEN

2007 yılında kurulan
Ün vers tem z, bulunduğu şehr ve
bölge şartlarını d kkate alarak bu
doğrultuda kamu pol t kalarının
oluşturulmasına katkı sunmaktadır.
Dünyada ve ülkem zde yaşanan
teknoloj k gel şmelere paralel olarak
g e re k s n m d u y u l a n m a k n e ,
teçh zat ve teknoloj transferler
yapılmakta ve b na, dersl k le
laboratuvarlarımızda en üst
sev yede eğ t m- öğret m
gerçekleşt r lmekted r.
Öğrenc ler m ze verd ğ m z
kal te l ö ğ ret m n ya n ı s ı ra
ht saslaşma projeler kapsamında
tarım ve hayvancılık alanında ht sas
ün vers tes olma m syonuna uygun
olarak şehr m ze, bölgem ze ve
ülkem ze v zyon projes oluşturarak,
katkı sunma hedeflenmekted r.
Tarım ve hayvancılığın gel şt r lmes ,
ver m ve kal ten n artırılması temel
ö n c e l ğ m zd r. Ü n ve r s te m z
“ Kü ç ü k b a ş H a y v a n S p e r m a
Payetleme Merkez ” projes n hayata
g eç rere k Tü r k ye'd e b r l k n
gerçekleşmes ne öncülük
edecekt r. Bu merkezde üret lecek
payetler sayes nde hayvanlarda
hem ver m hem de kal te artışı
sağlanacaktır.

Prof. Dr. Nihat Şındak
S rt Ün vers tes Rektörü
www.siirt.edu.tr

YÖ K A na d o l u P roj e s
ka ps a m ı nda Ü n ver s tem z ,
Çukurova Ün vers tes ve Gebze
Tekn k Ün vers tes arasında şb rl ğ
p r o t o ko l ü m z a l a n m ı ş t ı r. B u

kapsamda; ün vers teler arasında
ortak proje çalışmalarının yapılması,
akadem syen ve öğrenc değ ş m
prog ra mla r ı n ı n ha z ı r la n ma s ı
mümkün olab lecekt r.
Ün vers tem ze yen ufuklar
açmak adına başlattığımız
uluslararasılaşma ve d j tal dönüşüm
le lg l faal yetler m z hız kesmeden
devam etmekted r. D j tal Dönüşüm
P ro j e s , pa n d e m d ö n e m n d e
zorunlu olarak uygulanan uzaktan
e ğ t m s ü re c n d e z o r l u k l a r ı n
üstes nden başarılı b r şek lde
çıkmamızı sağlamıştır. Z ra bu proje
kapsamında ver len eğ t mlerle
akadem syen ve öğrenc ler m z n
uzaktan eğ t m s stem ne hazır hale
gelmeler sağlanmıştır.
S rt ün vers tem zde halen 35
ülkeden 2600 c varında yabancı
u y r u k l u ö ğ re n c m z ö ğ re n m
g ö r m e k te d r. B u r a ka m l a r
ün vers tem z n uluslararasılaşma
göstergeler bağlamında sah p
olduğu yer ve gelecek v zyonu
açısından öneml b r gösterged r.
Akadem syen , dar personel ve
öğrenc ler le S rt Ün vers tes a les
olarak başarılı olmak adına çok
emek harcadık. Gelecek
v zyonumuzu gerçekleşt rmek
adına hep beraber çalışmaya
devam edeceğ z. Başarı ortak aklın
ve çabanın eser d r ve b z bunu
yapıyoruz. Her da m b l m n ışığında
buluşmak d leğ yle…

www.siubasin.com
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AKADEMİK BİRİMLER
10 Fakülte
3 Yüksekokul
6 Meslek Yüksekokulu
4 Enst tü
20 Araştırma ve Uygulama Merkez

FAKÜLTELER

ENSTİTÜLER

Fen Edeb�yat Fakültes�
Eğ�t�m Fakültes�
Güzel Sanatlar Fakültes�
Mühend�sl�k
İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�
İlah�yat Fakültes�
Sağlık B�l�mler� Fakültes�
Tıp Fakültes�
Z�raat Fakültes�
Veter�ner Fakültes�

Fen B�l�mler� Enst�tüsü
Sosyal B�l�mler Enst�tüsü
Yaşayan D�ller Enst�tüsü
Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

YÜKSEKOKULLAR
Beden Eğ�t�m� ve Spor Yüksekokulu
Yabancı D�ller Yüksekokulu
Tur�zm İşletmec�l�ğ� ve Otelc�l�k Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksekokulu
Sosyal B�l�mler Meslek Yüksekokulu
Eruh Meslek Yüksekokulu
Kurtalan Meslek Yüksekokulu
Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulu
Tasarım Meslek Yüksekokulu

Fen B�l�mler� Enst�tüsü
Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkez�
Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkez�
B�l�m ve Teknolo�� Uygulama ve Araştırma Merkez�
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkez�
Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez�
İbrah�m Hakkı Uzaktan Algılama Uyg. ve Arş. Mer.
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez�
Kar�yer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkez�
Kamu-�n�vers�te Sanay� İşb�rl�ğ� Uyg. ve Arş. Mer.
Keç� Uygulama ve Araştırma Merkez�
S��rt ve Yöresel El Sanatları Uyg. ve Arş. Mer.
S��rt ve Yöresel Tar�h-kültür Uyg. ve Arş. Mer.
Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�
Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�
Teknolo�� Transfer O�s� Uyg. ve Arş. Mer.
Türkçe Öğret�m� Uygulama ve Araştırma Merkez�
Uzaktan Eğ�t�m Araştırma ve Uygulama Merkez�
Yabancı Hayvanları Rehab�l�tasyon Uyg. ve Arş. Mer.
Hayvan Islahı ve Genet�k Uyg. ve Arş. Mer.

www.siirt.edu.tr

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
4 Enstitü
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Bahçe B�tk�ler� Tezl� Yüksek L�sans Programı
B�yolo�� Tezl� Yüksek L�sans Programı
Elektr�k-Elektron�k Mühend�sl�ğ� Tezl� Y. L. Programı
F�z�k Tezl� Yüksek L�sans Programı
Gıda Mühend�sl�ğ� Tezl� Yüksek L�sans Programı
K�mya Tezl� Yüksek L�sans Programı
K�mya Mühend�sl�ğ� Tezl� Yüksek L�sans Programı
Matemat�k Tezl� Yüksek L�sans Programı
Tarla B�tk�ler� Tezl� Yüksek L�sans Programı
Zootekn� Tezl� Yüksek L�sans Programı
�eh�r ve Bölge Planlama A.B.D. (Tezl� �. Öğret�m)
Tarımsal B�yoteknolo�� Tezl� Yüksek L�sans Programı
Matemat�k ve Fen B�l�mler� Eğ�t�m� A.B.D. (Tezl� �. Öğret�m)

DOKTORA PRGRAMLARI
Elektr�k Elektron�k Mühend�sl�ğ� Doktora Programı
Tarla B�tk�ler� Doktora Programı
K�mya Mühend�sl�ğ� Doktora Programı
K�mya Doktora Programı
Matemat�k Doktora Programı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Bölgesel Kalkınma İkt�sadı Tezl� Yüksek L�sans Programı
Eğ�t�m Programları ve Öğret�m B�l�m� Dalı Tezl� Y. L. Programı
Eğ�t�m Yönet�m� B�l�m Dalı Y. L. Pr. (Tezl� ve Tezs�z �. Öğret�m)
Tar�h Tezl� Yüksek L�sans Programı
Temel İslam B�l�mler� Tezl� Yüksek L�sans Programı
Türkçe Eğ�t�m� Tezl� Y. L. Programı (Tezl� �. Öğret�m)
Türk D�l� ve Edeb�yatı Tezl� Y. L. Programı (Tezl� �. Öğret�m)

DOKTORA PRGRAMLARI
Eğ�t�m Yönet�m� Doktora Programı
Temel İslam B�l�mler Doktora Programı
İkt�sat Doktora Programı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DOKTORA PROGRAMLARI

Veter�nerl�k İç Hastalıkları Doktora Programı
Veter�nerl�k �errah�s� Doktora Programı

YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Beden Eğ�t�m� ve Spor Bölümü Tezl� Yüksek L�sans Programı

www.siubasin.com
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ULUSLARARASILAŞMA

İKİLİ ANLAŞMALAR

11
Ün vers tem z n öneml hedefler nden b r s olan uluslarasılaşma,
son 4 yıl çer s nde öneml b r gel şme gösterm şt r. Bu süre çer s nde güçlü b r
Uluslararası İl��k�ler ��s� oluşturulmuş ve 12 farklı ülkede tanıtım fuarlarına katılım sağlamıştır.
Bu çalışmalar kapsamında; Erb�l, Azerbaycan, Kazak�stan, Fas, ��n, Makedonya, ��nd�stan,
Amer�ka, Japonya ve İran’da standlar açılarak tanıtımlar gerçekleşt r lm şt r.
B rb r ardına açtığı bölüm ve programlarla hızlı b r büyüme kaydeden
Ün vers tem z, Yabancı ��ller Yüksekokulu ve TÖMER’ bünyes ne
katarak uluslararasılaşma noktasında da öneml b r gel şme katetm şt r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Afgan stan
Azerbaycan
Bangladeş
Burk na Faso
Burma
Burund
Çad
Endonezya
Et yopya
Fas
Fl Dş
F l st n
Gana
G ne
Irak
İran
Kazak stan

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

5
74
7
1
2
2
3
1
4
11
2
6
4
3
10
1
5
www.siirt.edu.tr

L bya
Lübnan
Mal
Mısır
N jerya
Özbek stan
Pak stan
Rusya
S erra Leone
Somal
Sur ye
Tac k stan
Türkmen stan
Uganda
Ukranya
Ürdün
Yemen

1
17
3
87
12
2
11
2
3
17
1.989
1
237
1
1
4
29
www.siubasin.com
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MİSYONUMUZ

Evrensel değerler ışığında b lg , b r k m ve becer ler le bölges ndek ekonom k, sosyal,
kültürel ve sport f gel şmelere katkı sağlayarak et k değerlere duyarlı, paylaşımcı,
araştırmacı ve meslek açıdan yetk n b reyler yet şt rmek.

VİZYONUMUZ
Bölgesel kalkınmaya destek veren, zeng n çok kültürlü ve bölgeyle bütünleşen,
toplumsal ht yaçlara cevap vereb len l der b r uluslararası ün vers te olmak.

Yükseköğret mde D j tal Dönüşüm
YÖK ve CISCO’nun d�j�tal eğ�t�m alanındak� �şb�rl�ğ� �le “Yükseköğret�mde D�j�tal Dönüşüm
Projes�” kapsamında �k� akadem�syen�m�z “S�ber Güvenl�k” ve “Ağ Yönet�m�” eğ�t�c� eğ�t�m�
aldı. Yakın zamanda bu alanda ün�vers�tem�z tarafından akadem�syenler�m�ze ve
öğrenc�ler�m�ze “S�ber Güvenl�k” ve “Ağ Yönet�m� konularında sert��kalı eğ�t�mler
ver�lmes� planlanıyor.

Yükseköğret�mde D�j�tal Dönüşüm Projes�” kapsamındak� Ün�vers�tem�z�n de arasında
olduğu �5 ün�vers�te �le Sakarya Ün�vers�tes� arasında, YÖK’ün koord�nasyonunda ve
TÜBİTAK-ULAKBİM �le �şb�rl�ğ� �çer�s�nde gerçekleşt�r�lecek olan “Uzaktan Eğ�t�m Platformu
Sağlama Protokolü” �mzalandı. YÖK’ün ün�vers�teler arasındak� koord�nasyonu yürüteceğ�
protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzer�ne kurulacak olan
Uzaktan Öğret�m Platformu Sakarya Ün�vers�tes� tarafından �5 ün�vers�ten�n ��zmet�ne
sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.Bu modüller: •Haftalık sanal ders
programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğ�t�m faal�yetler�n�n organ�ze
ed�lmes�n� ve yürütülmes�n� sağlayan “Öğrenme Yönet�m S�stem� �ÖYS) Modülü”, •Sanal
sınıfların v�deo dağıtımı �ç�n açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan “Sanal
Sınıf Modülü”, •Oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrenc�lere duyuruların yapılab�leceğ�
“Duyuru Modülü”, •S�stem üzer�nden çevr�m�ç� sınavların organ�ze ed�leb�leceğ� “Çevr�m�ç�
Sınav Modülü”, •Öğrenc� devamı, akadem�syen/sanal ders yürütülme sayıları g�b� raporların
s�stem üzer�nden alınab�leceğ� “Raporlama Modülü”.

www.siirt.edu.tr
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“Geleceğ n
İnovatörü
S rt'te
Yet ş yor”
Ün vers tem z le S rt İl M ll Eğ t m
Müdürlüğü arasında “Geleceğ n İnovatörü
S rt'te Yet ş yor” adlı b l m şenl ğ ne l şk n
şb rl ğ protokolü mzalandı.

www.siubasin.com

TÜBİTAK-4007 Programı kapsamında
düzenlenecek olan “Geleceğ n İnovatörü
S rt'te Yet ş yor” adlı b l m şenl ğ ne l şk n
şb rl ğ protokolü le M ll Eğ t m Bakanlığı'na
bağlı B l m ve Sanat Merkezler nde sunulan
eğ t m-öğret m n n tel ğ artırmak ve l m zde

öğren m gören özel yetenekl
öğrenc ler n ün vers tem z n mkân ve
deney mler nden yararlanab lmeler n
sağlamak amaçlanmaktadır.
Ün vers tem z Senato Salonu'nda
gerçekleşen törene; Rektörümüz Prof. Dr.
N hat ŞINDAK, S rt İl M ll Eğ t m Md. Yrd.
Zeker ya BUTUR, Rektör Yardımcılarımız
Prof. Dr. Cemalett n ERDEMCİ, Prof. Dr.
Tek n ŞAHİN, Genel Sekreter m z
Abdulkad r IŞIK ve Genel Sekreter
Yardımcımız Özer Feth ÇELEPÇIKAY katıldı.

www.siirt.edu.tr
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“TARIM ÖĞRETİMİNİN BAŞLANGICININ 175. YILI”

18

ONLİNE TOPLANTI İLE KUTLANDI
“Tarım Öğret m n n Başlangıcının 175. Yılı”
Z raat Fakültem z tarafından düzenlenen
onl ne toplantı le kutlandı.
ZoomMeet ngs uygulaması üzer nden
yapılan toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr.
N hat Şındak, Z raat Fakültes Dekanımız
Prof. Dr. Çet n Karadem r, ÜAK Z raatOrman ve Su Ürünler Kom syonu Başkanı
ve aynı zamanda S rt Ün vers tes Esk
Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, S rt İl
Tarım ve Orman Müdürü Ergün Dem rhan,
S rt Z raat Odası Başkanı Hüsey n Günbat,
S rt Z raat Mühend sler Odası Başkanı
İrfan Obay, ün vers tem z öğret m üyeler
ve l m zde görevl z raat mühend sler
katıldı.
Etk nl ğ n açılış konuşmasını, Z raat
Fakültes Dekanımız Prof. Dr. Çet n
Karadem r gerçekleşt rd . Z raat Fakültes
olarak güçlü b r akadem k kadroya sah p
olduklarını vurgulayan Karadem r; özell kle
z raat mühend sler n n tarım ç n çok
öneml olduğunu, y yet şm ş ve ufku
gen ş mezunların tarımımıza öneml
katkılar sağlayacağını d le get rd . Tarımsal
üret m n bel kem ğ olan z raat
mühend sler n n, b r tarım ülkes olan

Türk ye ç n de olmazsa olmaz n tel kte
öneme sah p olduğunu fade ett .
“Z raat mühend sl ğ kad m b r meslekt r.”
Toplantıya ev sah pl ğ yapan Rektörümüz
Prof. Dr. N hat Şındak, konuşmasında:
“Tarım Öğret m n n Başlangıcının 175. Yılı”
adlı etk nl ğ m ze katılan herkese teşekkür
eder m. Bugün tarım öğret m n n 175. yılını
kutlasak da aslında toprak ve tarım
eğ t m n n tar h nsanlık tar h kadar
esk ye dayanır. Bu açıdan z raat
mühend sl ğ kad m b r meslekt r. Bugün;
b r m tohumdan/alandan elde ed len
ver m n arttırılmasından, hastalıklarla ve
haşerelerle mücadeleye değ n gel nen
nokta, 175 yıldan daha uzun süred r
ver len z raat eğ t m n n b r karşılığıdır. S rt
Ün vers tes olarak z raat alanındak
gel şmeler yakından tak p ed yoruz.
Günümüz ün vers teler n n yen
m syonlarından b r de bölgesel
kalkınmaya ve ülke kalkınmasına destek
sağlayacak projeler gel şt rmek, araştırma
ve gel şt rme (ARGE) çalışmalarına ağırlık
vermek olmuştur. Yen üret m
s stemler n n gel şt r lmes , farklı b tk sel
üret m olanaklarının araştırılması,

www.siirt.edu.tr

bulunulan coğrafyada yet şt r leb lecek
yen ürünler n tesp t ed lmes , b r m
tohumdan/alandan elde ed len ver m n
arttırılması le lg l çalışmalar yapmak ve
yapılan çalışmalarda kurumlar arası
şb rl ğ ne destek olmak, 'Tarım ve
Hayvancılıkta' ht saslaşan b r ün vers te
olarak b z m başlıca görev m zd r.
Kuraklığın, kl m değ ş kl ğ n n, küresel
ısınmanın geleceğ m z etk lemeye
başladığı bu günlerde; halkını,
coğrafyasını ve belk de tüm dünyayı
besleyen ulusa saygı duyulacak, o ulusun
sözünün geçeceğ günler gelecek.
Çocuklarımızı, geleceğ m z düşünüp
yet şt rd ğ m z tarım ürünler le öncel kle
kend m ze ve ülkem ze yetmem z lazım.
Ama bununla da yet nmey p

çevrem zdek fak r coğrafyalara da
yardım edeb lecek kadar ürün
yet şt rmem z gerek yor. Bunun ç n
ün vers teler m zde yapılan çalışmaları,
tozlu raflardan çıkarıp hayata geç rerek
toprağımızın ver m n katbekat
artırmamız gerek yor.” ded ve
katılımcılara teşekkür ett .
Toplantı, “Tarımsal Öğret m n 175.
Yıldönümü” etk nl ğ konuklarından
Karabük Ün vers tes Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İzzet Açar'ın “Fıstık Üret m
Üzer ne Yen l kler” adlı sunumu le devam
ett .
ÜAK Z raat-Orman ve Su Ürünler
Kom syonu Başkanı Esk Rektörümüz
Prof. Dr. Murat Erman'ın kapanış
konuşması le toplantı sona erd .
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Tarımsal B yoteknoloj Model nde
Ün vers te-Sanay İşb rl ğ n n Gel şt r lmes
Proje Eğ t m Etk nl ğ Düzenlend

20

Ün�vers�tem�zde,
ABD Büyükelç�l�ğ�
tarafından
desteklenen ve
ün�vers�tem�z �le
b�rl�kte 6
ün�vers�ten�n
paydaş olduğu
“Türk�ye'de Tarımsal
B�yoteknoloj� Alanında ��r�ş�mc�l�k ve
Ün�vers�te-Sanay� İşb�rl�ğ� Faal�yetler�n�n
Artırılmasına Yönel�k Farkındalık
Çalışmaları” projes� kapsamında proje
kazanımlarını yaygınlaştırma sem�ner�
düzenlend�.
Ün�vers�tem�z ev sah�pl�ğ�nde
gerçekleşt�r�len onl�ne sem�ner, proje
koord�natörü Prof. Dr. Sümer Aras ve
projen�n ün�vers�tem�z tems�lc�s� ��raat
Fakültes� Tarımsal B�yoteknoloj� Bölümü
öğret�m üyem�z Doç. Dr. Behcet İnal'ın
açılış konuşmaları �le başladı. Onl�ne
sem�ner, Ün�vers�tem�z Kamu-Ün�vers�teSanay� �şb�rl�ğ� tems�lc�s� Doç. Dr. Fevz�
Hansu ve Ankara TTO Koord�natörü Fat�h
Tunca'nın sunumları �le tamamlandı.
Sem�nere; ��raat Fakültes� Dekanımız
Prof. Dr. Çet�n Karadem�r, ün�vers�tem�z
öğret�m elemanları, çeş�tl� kurum ve
kuruluşlardan akadem�syenler,
araştırmacılar, l�sansüstü ve l�sans
öğrenc�ler� katıldı.

Y�ne ün�vers�tem�z ev sah�pl�ğ�nde
gerçekleşt�r�lecek olan onl�ne etk�nl�ğ�n
�k�nc�s�n�n 2� Şubat 2021'de, 14.00-16.00
saatler� arasında düzenlenmes�
planlanıyor.
Tarımsal B�yoteknoloj� model�nde
ün�
vers�te-sanay�
�şb�rl�ğ�n�n
gel�şt�r�lmes�
amacıyla yürütülen
“Türk�ye'de
Tarımsal
B�yoteknoloj�
Alanında
��r�ş�mc�l�k ve
Ün�vers�te-Sanay�
İşb�rl�ğ�
Faal�yetler�n�n
Artırılmasına
Yönel�k Farkındalık Çalışmaları”
projes�nde, ün�vers�tem�z dışında
yürütücü olarak Ankara Ün�vers�tes�,
partner olarak da Atatürk, Bolu Abant
İzzet Baysal, Çukurova, Erzurum Tekn�k
ve M�ch�gan State Ün�vers�teler� yer
alıyor.
Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ� konusunda
tecrübe paylaşımı, yol har�tasının
ç�z�lmes�, �nansman, ürün gel�şt�rme,
lansman, pazarlama ve ürün yönet�m�
g�b� konuların ele alındığı projede; başarılı
tarımsal b�yoteknoloj� ürün örnekler� de
değerlend�r�l�yor. Projen�n �k�nc� ayağında
da partner ün�vers�teler �le yapılacak olan
tecrübe paylaşımı toplantılarında
bölgesel d�nam�kler�n bel�rlenmes�
hedeflen�yor.
Projede S��rt Ün�vers�tes�'n� Tarımsal
B�yoteknoloj� Bölümü Öğret�m Üyeler�
Doç. Dr. Behcet İnal ve Dr. Öğr. Üyes�
Harun Bektaş tems�l etmekted�r.
Sem�nerlere ve proje detaylarına a�t
b�lg�lere
http://www.agr�b�otechturkey.com/
web adres�nden ulaşılab�l�r.
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REKTÖR ŞINDAK’TAN
KEÇİMER’E ZİYARET

Ün�vers�tem�z Keç� Uygulama ve Araştırma
Merkez�'nde çoklu gebel�k yaşayan Romanov
c�ns� koyun kl�n�k bel�rt�ler� neden�yle Hayvan
Hastanes�ne kaldırıldı. Veter�ner hek�mler�m�z
tarafından yapılan ultrason muayenes� sonucu
yavruların dördüz ve canlı olduğu anlaşıldı.
Yavrular sağlık gerekçes� �le erken doğum Prematüre- S��rt Ün�vers�tes� Hayvan
Hastanes�'nde sezaryen yöntem�yle alınarak
dünyaya get�r�ld�.
1,5 k�logram olarak dünyaya gelen kuzular 10.
günün sonunda doğum ağırlığının 700 gram
canlı ağırlık artışıyla taburcu ed�lerek
barınaklarına gönder�ld�. Keç� Uygulama
Araştırma Merkez�nde uzmanlar ve bakıcılar
tarafından müşahede altında tutulan kuzular
anne sütünün yanında özel olarak b�beronla
beslen�yor.
Barınaklarına gönder�len kuzulara geçm�ş olsun
z�yaret�nde bulunan Rektörümüz Prof. Dr. N�hat
Şındak ahırları tek tek dolaşarak yavrular ve
damızlık hayvanlar hakkında b�lg� ve yaşam
mücadeles�n� kazanan dördüzler� b�beronla
besled�. Rektör Şındak z�yaret hakkında
“Merkez�m�zde 2016 yılında ün�vers�tem�ze
kazandırılan Romanov c�ns� koyunlarla �lg� güç
doğum gerçekleşt�. Prematüre doğum sancıları
ve kl�n�k bel�rt�ler� neden�yle hayvan hastanem�ze
kaldırıldı. Yapılan �ncelemeler sonucunda annede
doğumu engelleyecek problemler�n olduğu
bel�rlend�. Doğal doğumun olamayacağı
anlaşılınca kuzularımız sezaryen doğumla
kurtarılmıştır. Yoğunluğumuzdan ötürü
zamanında z�yarete gelemem�şt�k, hastane
sonrası kend� barınaklarında kuzuları z�yaret
etme ve bakıcılarına geçm�ş olsun deme fırsatı
bulab�ld�k. Rektör yardımcılarım �le b�rl�kte
gerçekleşt�rd�ğ�m�z z�yarette ç�ftl�ğ�m�z�n güzel
b�r �şley�ş �çer�s�nde olduğunu gördük ve bundan
memnun�yet duyduk. Prematüre olgular bas�t

olgular değ�l, Romanov c�ns� koyunlarda
çoğunlukla çoklu doğum olduğu �ç�n anne sütü
yetemeyeb�l�yor, yavruların özel bes�ne tab�
tutulması serumla, b�beronla beslenmes�
durumlarından dolayı özel �lg� ve bakıma �ht�yacı
oluyor. Bu manada dekanımıza, hocalarımıza,
müdürümüze ve merkez çalışanlarımıza �lg� ve
alakalarından ötürü teşekkür ed�yorum” ded�.
Romanov c�ns� koyunların adaptasyonu �le �lg�l�
açıklamalar yapan Rektör Yardımcımız ve
Veter�ner Fakültes� Dekanımız Prof. Dr. Tek�n
Şah�n “Romanov c�ns� koyunlar b�ld�ğ�n�z g�b�
Ukrayna'dan get�r�ld�, �kl�m koşulları ve mevs�msel
şartlar farklı olduğu �ç�n daha sıcak ve kurak b�r
�kl�me sah�p olan S��rt'e uyum sağlamaları
amacıyla ahır ve barınaklara büyük fanlar
get�rerek ser�n b�r ortam oluşturduk. İk�, üç
jenerasyonu sağlanan ortamda atlatan
koyunlarımız artık S��rt'e ve Türk�ye'n�n her
yer�nde yaşayab�lecek uyumu sağladı. Bu
koyunların özell�ğ� kuzu fabr�kası olması,
hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın sürüler�
büyütmede kullanab�leceğ� çok ver�ml� ve kârlı
b�r c�ns, bu yüzden melezleme yapılmadan yavru
alınması daha uygundur. Romanov c�ns�
koyunlara talep çok fazla, fakat şu aşamada d�ş�
sayımızın yeterl� olmaması neden�yle bu talepler�

karşılayamıyoruz” ded�.
Veter�nerl�k Fakültem�z Keç� Uygulama ve
Araştırma Merkez�'nde devam eden doğum
sezonunda, bugüne kadar gerçekleşen 10
doğumda b�r tane dördüz �k� tane üçüz, dört
tane �k�z �k� tane tekl� yavru olmak üzere 20
yavru dünyaya geld�. 56 adet daha gebe
koyunun doğumunun beklend�ğ� Keç� Uygulama
Araştırma Merkez�nde 91 anaç d�ş� ve 8 koç
olmak üzere 91 damızlık hayvan bulunuyor.
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���ver���e��z ���� ��a�olu �ro�e�����e
Çukurova ve Gebze Tek��k ���ver���eler� �le �şleş��
Rektörümüz Prof. Dr. N hat Şındak “YÖK Anadolu Projes Tanıtım Toplantısı” na katıldı.
Yüksek Öğret m Kurulu (YÖK) tarafından
düzenlenen “YÖK Anadolu Projes Tanıtım
Toplantısı”, Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayy p Erdoğan'ın teşr fler yle
Cumhurbaşkanlığı Küll yes 'nde
gerçekleşt r ld .

22

Cumhurbaşkanlığı h mayes nde YÖK'ün
organ ze ett ğ “Yüksek Öğret m Kurulu
Anadolu Projes ” kapsamında, 2006
yılından sonra kurulan
Anadolu'dak 15 genç
ün vers te le ülkem z n 12
köklü ün vers tes
eşleşt r ld .
Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep
Tayy p Erdoğan'ın
açıkladığı projeyle
gel şm ş
ün vers teler n
altyapısı, akadem k
kadrosu ve
b r k mler ,
Anadolu'dak genç
ün vers teler n
st fades ne açıldı. Ayrıca
bu proje le genç
ün vers teler n eks kler n n hızla
kapatılması hedeflenmekted r.
Rektörümüz Prof. Dr. N hat Şındak, toplantı
sonrasında yaptığı açıklamada: “YÖK
Anadolu Projes ” kapsamında S rt
Ün vers tes olarak b z de “Çukurova ve
Gebze Tekn k Ün vers teler ” le eşleşt k.
Ülkem z n bu güz de ün vers teler yle
yükseköğret mde kal tel eğ t m-öğret m
anlayışının yerleşmes ve b l msel
deney mler n aktarılması konusunda çok
yönlü şb rl ğ çer s nde olacağız. Proje
kapsamında Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültes M marlık Bölümümüz le
Mühend sl k Fakültes İnşaat Mühend sl ğ
Bölümümüz Gebze Tekn k Ün vers tes le

Tıp Fakültem z ve Eğ t m Fakültes Sınıf
Öğretmenl ğ Bölümümüz de Çukurova
Ün vers tes eşleşt r lm şt r. Partner
ün vers teler m z le projeden en ver ml
şek lde faydalanmayı, k ün vers te
arasında en kısa sürede öğrenc ve
öğret m üyes değ ş m n başlatmayı, ortak
b l msel toplantı, proje ve etk nl kler
gerçekleşt rmey hedefl yoruz. “YÖK
Anadolu Projes ” le yen açılan
ün vers teler n gel ş m ne sundukları
katkılardan dolayı
Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayy p Erdoğan'a ve
YÖK Başkanımız Prof. Dr.
Yekta Saraç'a, Çukurova
Ün vers tes Prof. Dr.
Meryem Tuncel'e ve
Gebze Tekn k
Ün vers tes Prof. Dr.
Muhammed Hasan
Aslan'a teşekkür
ed yorum.”
YÖK Anadolu Projes ”n n lk
aşamasında, 2006 yılından
sonra kurulan d ğer ün vers teler
de programa dâh l ed leb lecekt r.
Ayrıca eşleşmeler yapılan ün vers teler n
öğrenc ler , bel rlenen 63 programda,
eşleşt r ld kler ün vers ten n programlarına
da şt rak edeb lecekt r.

Proje kapsamında yapılan ön çalışmalar
net ces nde Genç ve Kıdeml
ün vers teler arasında eşleşt rme
protokoller mzalanarak, proje
kapsamındak eşleşt rmeler n “alanları,
n tel ğ , öğrenc , akadem k ve dar
personel hareketl l ğ , eğ t m ve öğret m,
Ar-Ge ve proje alanlarında yapılacak
şb rl kler nde ün vers teler n hak ve
yükümlülükler ne l şk n hükümler
bel rlenm şt r.
YÖK Anadolu Projes le 12 kıdeml
ün vers tem z n öğret m üyeler , 2006'dan
sonra kurulan 15 Genç Ün vers tem z n
bel rlenm ş bazı bölümlerdek bazı
derslerde öğrenc lere b zzat ders
verecekler ve araştırma alanlarında
danışmanlık yaparak yol
göstereceklerd r. Ün vers teler araştırma
alt yapılarını ve kütüphane olanaklarını
karşılıklı olarak b rb rler ne açacaklardır.
Proje, l sansta olduğu kadar, yüksek
l sans ve doktora sev yes ndek genç
akadem syenlere de öneml katkılar
verecekt r. Ün vers teler m z n “Açık B l m
– Açık Er ş m” ve uzaktan eğ t m
olanakları da pandem dönem nde
projen n yürütülmes ne gen ş b r kolaylık
sağlayacaktır.
Tamamen gönüllülük esasına dayalı
olarak yürütülecek olan projen n 20202021 akadem k yılı bahar dönem
t bar yle hayata geç r lmes planlanıyor.
YÖK Anadolu Projes nden yararlanacak
olan genç ün vers teler m zdek öğrenc
sayısı 170 b n 480'd r.

“YÖK Anadolu Projes ” ned r?
Yen YÖK tarafından yükseköğret m m zde
lk kez uygulanacak olan “YÖK Anadolu
Projes ”, yen kurulan veya gel şmekte olan
“genç ün vers teler n”, bel rlenen bazı
alanlarda gel ş m n n d ğer ün vers teler
tarafından desteklenmes amacıyla,
akadem k nsan gücü ve araştırma alt
yapısı bakımından daha gel şm ş “kıdeml
ün vers teler” le eşleşt r lmes n
öngörmekted r.
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Geleneksel yöntemlerle
aslına uygun üret�l�yor,
DÜNYAYA SATILIYOR
T�ft�kten üret�len ve 18 yıl önce tesc�llenen
S��rt battan�yes� yurt dışına �hraç ed�l�yor. 31
yıllık usta Adnan Ev�n dededen kalma
mesleğ� sürdürdükler�n� bel�rtt�. Geçm�ş� 300
yıla dayanan S��rt battan�yes�, �tarım ve
hayvancılık” alanında p�lot ün�vers�te seç�len
ün�vers�tem�z tarafından aslı korunarak
üret�l�yor.

24

�n�vers�tem�z S��rt ve Yöres� El Sanatları
Araştırma ve Uygulama Merkez� bünyes�nde
faal�yet gösteren atölyede, Türk
Standardları Enst�tüsünce (TSE) bel�rlenen
standartlarda ustaların el�nde �lmek �lmek
dokunan yöreye özgü battan�ye, yurt
dışından da talep görüyor. Atölyede yen� t�p
koronav�rüs (Kov�d-19) tedb�rler� kapsamında
üret�len battan�ye, s�par�ş üzer�ne b�rçok
ülkeye �hraç ed�l�yor. Yen� mot�flerle
modern�ze ed�len battan�ye, yurt dışına
tanıtım amaçlı da gönder�l�yor.
S��rt ve Yöres� El Sanatları Araştırma ve
Uygulama Merkez� Müdürümüz Muhammed
Kesk�n, yaptığı açıklamada, kaybolmaya yüz
tutan el sanatlarını yen�den hak ett�ğ�
değere kavuşturmak �ç�n çalışma
yürüttükler�n� söyled�. �ektörümüz Prof. Dr.
��hat Şındak’ın da desteğ�yle yürüttükler�
çalışma �le TSE standartlarıyla ürett�kler�
ürünler� �hraç edeb�l�r kr�terlere
kavuşturduklarını bel�rten Kesk�n, ürünler�n
or�j�nall�ğ�n� koruduklarını b�ld�rd�. �Belç�ka,
Fransa, İsveç, Amer�ka ve Katar’a s�par�ş
üzer�ne ve tanıtım amaçlı ürün �hraç ett�k.
Örneğ�n Fransa’dak� b�r şatonun salonu �ç�n
36 metrekarel�k s�par�ş ver�lm�şt�. Bu, ebat

bakımından S��rt battan�yes�nde b�r
rekordur.” d�yen Kesk�n, salgın sonrası
�hracatı sürdürecekler�n� bel�rtt�. Kesk�n,
ün�vers�te olarak, gerçekleşt�rd�kler� bu
çalışmalarda t�car� amaç kaygılarının
bulunmadığına d�kkat� çekerek, amaçlarının
bu ürünü or�j�nal hal�yle gelecek nes�llere
aktarmak, bu meslekle uğraşan sanatkârlara
katkı sunmak olduğunu kaydett�.
Merkezde stajyer öğrenc�lere de zaman
zaman eğ�t�m desteğ� sunduklarını d�le
get�ren Kesk�n, bugüne kadar 20’ye yakın
ustaya da sert�ﬁka verd�kler�n� b�ld�rd�.
Atölyede faal�yet yürüten dokuma
ustalarından Hüsey�n Tek�n, 25 yıldır bu �ş�
sürdürdüğünü, S��rt battan�yes�n�n gel�ş�m�
�ç�n el�nden gelen çabayı gösterd�ğ�n�
söyled�. Merkezdek� çalışmalarla bu ürünü
çok daha �y� yerlere taşıdıklarını d�le get�ren
Tek�n, �S��rt battan�yes�n�n ham maddes�
t�ft�k. T�ft�ğ� ayıklayıp, renklere ayırıyoruz.
Bükme �şlem�nden sonra yıkayıp kurutuyor,
�p hal�ne get�r�yoruz. Daha sonra bu �pler�
tezgahlarda �lmek �lmek dokuyoruz.” ded�.
31 yıllık usta Adnan Ev�n de dededen kalma
mesleğ� sürdürdükler�n� bel�rtt�. Bu sanatı
b�raz daha gel�şt�rmen�n mutluluğunu
yaşadıklarını anlatan Ev�n, �Portre, logo g�b�
çalışmalar da yapıyoruz.” d�ye konuştu
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��saﬁrperver Sab��a ananın �sm�n�

keşfett�kler� b�tk�ye verd�ler

Ü

n vers tem z Flora ve Fauna Merkez kurucusu Fen-Edeb yat Fakültes B yoloj Bölümü
Botan k Anab l m Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet F dan, b r grup akadem syen arkadaşıyla
Adana ve S vas'tak araz çalışmasında daha önce görmed kler b r sümbül türüne rastladı.

3 yıllık tak�p sonucunda b�tk�n�n daha önce
kayıt altına alınmamış b�r tür olduğunu
keşfeden akadem�syenler, b�tk�ye araz�
çalışmalarında kend�ler�n� D�yarbakır'dak�
ev�nde m�saﬁr eden ve 2011'de hayatını
kaybeden Sab�ha Pınar'ın �sm�n� yaşatmak
amacıyla Lat�nce kurallarına uygun şek�lde
"Muscar� sab�hap�nar�" adını verd�.

Türk�ye endem�k b�tk�ler
açısından çok zeng�n
Doç. Dr. Mehmet F�dan, AA muhab�r�ne,
Türk�ye'n�n farklı bölgeler�nden topladıkları
b�tk�ler� b�tk� müzes�nde (Herbaryum)
b�l�msel ver�ler ışığında �nceled�kler�n�
söyled�.
Türk�ye'n�n tek başına Avrupa kıtasındak�
kadar b�tk� türüne sah�p olduğunu d�le
get�ren F�dan, "Türk�ye, endem�k b�tk�ler
açısından son derece zeng�n b�r bölged�r.
B�tk�ler�n yaklaşık yüzde 30-35'� oranında
endem�k b�tk� barındırıyor. Bu da
çok büyük b�r oran. B�z de
endem�k b�tk� bulmak
amacıyla çalışmalarımızı
sürdürüyoruz." ded�.
Keşfed�lmey� bekleyen çok
b�tk� bulunduğunu ve
bunları b�l�m dünyasına
kazandırmaya gayret
ett�kler�n� bel�rten F�dan,
çalışmalarına destek veren ve
hayır dualarını es�rgemeyen çok
sayıda �nsan olduğunu söyled�.
Van Yüzüncü Yıl �n�vers�tes�nde görevl�
Doç. Dr. Süleyman Mesut Pınar ve Dr.
Araştırma Görevl�s� Hüsey�n Eroğlu �le Adana
ve S�vas bölgeler�nde sümbül çeş�tler�nden
"Müşkürüm" d�ye adlandırılan b�tk�y�
l�teratüre kazandırdıklarını aktaran F�dan,
buna Lat�nce kurallara uygun olarak
"Muscar� sab�hap�nar�" adını verd�kler�n�
anlattı.
"Sab�ha ananın �sm� b�l�msel olarak kayıt

altına alındı"
"B�ze gerçek anlamda katkı sunmuş, hayır
duasını es�rgemem�ş �nsanların anılarını
yaşatmak amacıyla da b�tk� �s�mlend�rmes�
yapab�l�yoruz. Bunlardan b�r�s� de Doç. Dr.
Süleyman Mesut Pınar'ın rahmetl� annes�
Sab�ha anadır." �fadeler�n� kullanan F�dan,
şunları kaydett��
"Araz� çalışmaları �ç�n bu bölgeden
batıya g�tt�ğ�m�zde D�yarbakır'da
b�zlere kapısını açar, oranın eşs�z
yemekler�n� tattırır, hayır duasını
eder ve öyle gönder�rd�. Sab�ha
ana hayata veda ett�kten sonra
bulduğumuz yen� b�r b�tk�ye
anısını yaşatmak �ç�n onun
�sm�n� verd�k. Bu b�tk�y� �lk defa
bu çalışmalarımızla kayıt altına
almış olduk. Sab�ha ananın �sm�
b�l�msel olarak kayıt altına alındı ve
bu �sm� b�r vefa borcu olarak ömür
boyu yaşatmaya karar verd�k. Kend�s�n� b�r
kez daha rahmet ve m�nnetle anıyorum."
Hüsey�n Eroğlu �le b�r konuşmalarında
Sab�ha ananın yokluğunu h�ssett�kler�nden
bahsett�kler�n� ve b�tk�ye onun adını vermey�
kararlaştırdıklarını aktaran F�dan, bu konuyu
oğlu Pınar �le paylaştıklarını, onun da çok
duygulandığını ve tekl�ﬁ sev�nçle
karşıladığını sözler�ne ekled�.
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Ün vers te-Sanay İşb rl ğ n güçlend rmek
amacıyla TSO Yönet m le toplantı düzenlend
Ün vers tem zde, Ün vers te-Sanay İşb rl ğ n güçlend rmek amacıyla
S rt T caret ve Sanay Odası (TSO) Yönet m le toplantı düzenlend .

GTÜ REKTÖRÜ ASLAN, “YÖK ANADOLU PROJESİ”
KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ
Gebze Tekn k Ün vers tes (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan
“YÖK Anadolu Projes ” kapsamında ün vers tem z z yaret ett .

Rektörümüz Prof. Dr. N�hat Şındak
başkanlığında, ün�vers�te üst yönet�m� �le S��rt
TSO Başkan Vek�l� Fuat Özgür Çalapkulu ve
yönet�m�n�n katıldığı toplantı; ün�vers�telerde
oluşturulan b�lg� b�r�k�m� �le sanay�dek�
sorunların çözümüne yönel�k çalışmaların

26
artırılması, b�lg�n�n sermayeye dönüştürülmes�
ve dolayısıyla gel�ş�m �ç�n akt�f b�r rol
üstlen�lmes� amacı �le gerçekleşt�r�ld�.
Toplantıda; �l�m�zde yaşanan sorunlar, bu
sorunlara çözüm öner�ler� ve uygulanab�l�r
projeler hakkında �st�şareler yapıldı. Toplantı
�le sanay�m�zde Ar-Ge ve yen�l�kç�l�k temell�
b�r dönüşümün sağlanması; daha modern ve
üret�m gücü yüksek, rekabetç� b�r Türk�ye
hedeﬁne ulaşılab�lmes� �ç�n ün�vers�te ve
sanay�n�n b�r araya gelmes�n�n önem�
vurgulandı.
Senato salonumuzda gerçekleşen toplantıya;

Rektörümüz Prof. Dr. N�hat Şındak, Rektör
Yardımcılarımız Prof. Dr. Cemalett�n Erdemc�
ve Prof. Dr. Tek�n Şah�n, S��rt TSO Başkan
Vek�l� Fuat Özgür Çalapkulu, S��rt TSO
Başkan Yardımcısı Abdulkad�r Dem�rhan,
Rektör Danışmanımız ve S��rt TSO Danışmanı
Dr. Öğr. Üyes� Mah�r Özhan, Mühend�sl�k
Fakültes� Dekanımız Prof. Dr. Ender S�nan
Poyrazoğlu, Genel Sekreter Yardımcımız Özer
Feth� Çelepçıkay, S��rt TSO Genel Sekreter�
Raş�t Başar Taner, S��rt TSO Genel Sekreter
Yardımcısı Derya Çengel Arpacı, KamuÜn�vers�te Sanay� İşb�rl�ğ� Araştırma ve
Uygulama Merkez� Müdürü Doç. Dr. Fevz�
Hansu, El-Cezer� S�bernet�k �aboratuvarı
Müdürü Doç. Dr. Musa Ataş, Uluslararası
İl�şk�ler Oﬁs� Koord�natörümüz Dr. Öğr. Üyes�
Sungur Gürel, Kar�yer Araştırma Planlama ve
Uygulama Merkez� (KAPUM) Müdürü Dr. Arş.
Gör. Hal�t Kırıktaş, Proje Yönet�m Oﬁs�
Koord�natörlüğü Şube Müdürü Nurullah
Gey�k, S��rt TSO TOBB (Türk�ye Odalar ve
Borsalar B�rl�ğ�) İl Kadın G�r�ş�mc�ler Kurulu
Başkanı Meltem Gelgen ve S��rt TSO TOBB İl
Genç G�r�ş�mc�ler Kurulu Başkanı Yafez
Turhan katıldı.
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Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr.
Muhammed Hasan Aslan ve Genel
Sekreter� Nad�r Yıldırım tarafından
gerçekleşt�r�len z�yarette, Rektörümüz
Prof. Dr. N�hat Şındak'a Rektör
Yardımcılarımız Prof. Dr. Cemalett�n
Erdemc�, Prof. Dr. Tek�n Şah�n ve Genel
Sekreter�m�z Abdülkad�r �şık eşl�k ett�.
Cumhurbaşkanlığı h�mayes�nde YÖK'ün
organ�ze ett�ğ� �Yüksek Öğret�m Kurulu
Anadolu Projes�� kapsamında, 2006
yılından sonra kurulan Anadolu'dak� ��
genç ün�vers�te �le ülkem�z�n �2 köklü
ün�vers�tes� eşleşt�r�lm�şt�. Ün�vers�tem�z de
bu proje kapsamında Gebze Tekn�k
Ün�vers�tes� ve Çukurova Ün�vers�tes�yle
eşleşt�r�lm�şt�r.
Gerçekleşen z�yarette eğ�t�m, b�l�m ve
teknoloj� üret�m� alanında gel�şt�r�lmes�
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düşünülen ortaklıklar konuşuldu.
Ün�vers�teler arasında eğ�t�m-öğret�m,
kültür-sanat, araştırma-gel�şt�rme, çeş�tl�
projeler, toplumsal h�zmet ve bölgesel
kalkınma g�b� konularda ﬁk�r alış ver�ş�nde
bulunuldu.
Mühend�sl�k Fakültem�z�n İnşaat
Mühend�sl�ğ� Bölümü �le Güzel Sanatlar
Fakültem�z�n M�marlık Bölümünün
eşleşt�r�ld�ğ� Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� �le
fakülteler�m�z�n desteklenmes� ve
güçlend�r�lmes�, �k� ün�vers�ten�n güçlü
yanlarından �st�fade ed�lmes� ve zayıf
yönler�n�n güçlend�r�lmes� üzer�ne yol
har�tası ç�z�ld�.
��yarette Rektörümüz Prof. Dr. N�hat
Şındak tarafından m�saﬁrlere, S��rt'e özgü
el dokuması t�ft�k k�l�m ve coğraﬁ �şaretl�
d�ğer ürünler hed�ye ed�ld�.
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Rektörümüz “Araştırma Görevl l ğ nden
Rektörlüğe Akadem k Kar yer Deney mler ”
Web nar Programına Katıldı
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Rektörümüz Prof. Dr. N�hat Şındak, Kar�yer
Araştırma Planlama ve Uygulama Merkez�
(KAPUM) tarafından düzenlenen “Araştırma
Görevl�l�ğ�nden Rektörlüğe Akadem�k
Kar�yer Deney�mler�” adlı söyleş�de,
akadem�k hayatına �l�şk�n deney�mler�n�
ün�vers�tem�z�n araştırma görevl�ler� �le
paylaştı.
KAPUM Müdürü Hal�t Kırıktaş'ın yönett�ğ�
söyleş�de Rektörümüz Prof. Dr. N�hat
Şındak, akadem�syen olmaya nasıl karar
verd�ğ�n� ve meslek hayatına nasıl adım
attığını; “Akadem�syen, araştırma görevl�s�
olmak ben�m �ç�n göktek� yıldızdı,
ulaşılmazdı. Veter�ner hek�m olarak
hayvanları daha �y� tedav� edeb�lmek �ç�n
yüksek l�sansa başladım. Göktek� yıldıza
ulaşmak �ç�n alanımı öğrenmek �ç�n çok
çalıştım. Şansıma sınav açıldı ve sınavı da
kazandım. Bu sayede akadem�dek�
kar�yer�m başladı. O zamank� ek�b�m�zle
hedef b�rl�ğ� yapıp �let�ş�m, beraber
başarma arzusu ve yardımlaşmayla
akadem�de yaşadığımız sorunların da
üstes�nden geld�k. ” d�yerek açıkladı.
“B�l�m, tozlu raflarda kalmamalı.”
Ülkem�ze katma değer üretmek �ç�n
projeler yapmanın, patent gel�şt�rmen�n
önem�n� vurgulayan Rektörümüz, proje
gel�şt�rmen�n bulmaca çözer g�b� zevkle

yapılacak b�r �ş olduğunu
d�le get�rd�. Rektörümüz;
“B�r akadem�syen,
projeler� nasıl hayata
geç�receğ�ne a�t tüm
aşamaları b�lmel�.
Gel�şt�rd�ğ� �k�rler�
hayata geç�rmen�n
yollarını aramalı
dolayısıyla b�l�m tozlu
raflarda bırakılmamalı.
Hatta gel�şt�rd�ğ� �k�rler�
ulusal ölçekle
sınırlamayarak evrensel�
hedeflemel�. Bu
doğrultuda yet�şen
akadem�syenler�m�z, �k�rler�n�n patent�n�
alıp faydalı ürün başvurularının
t�car�leşmes�n� sağlayarak hem ülkem�ze
katma değer üretecek hem de
ün�vers�tem�ze katkı sağlayacaktır. Bu
durum aynı zamanda b�r çarpan etk�s�
oluşturarak p�yasaya da olumlu b�r dışsallık
olarak ger� yansıyacaktır. Bu tarz çalışmaları
başarab�lmek �ç�nse akadem�k
b�r�mler�m�zde farklı ek�pler kurarak tatlı b�r
rekabet �ç�nde olmalıyız.
Şu an proje gel�şt�rmede yaşanan en
büyük sıkıntılarından b�r�, proje �ç�n kaynak
oluşturma aşamasıdır. Günümüz koşulları
d�kkate alındığında devlet�m�z�n ayırdığı
bütçe �le b�r projen�n hayata geçmes� çok
zordur. Bu yönüyle araştırmacılarımızın,
akadem�syenler�m�z�n kend� AR-GE
(araştırma ve gel�şt�rme) kaynaklarını bulup
yönetecekler� b�r zamana geld�k. Ün�vers�te
olarak b�z de kend� AR-GE bütçes�n�
çıkarab�len, kend�ne yeteb�len b�r ün�vers�te
olmalıyız. Bunun �ç�n de bu m�syona sah�p
b�l�m �nsanları yet�şt�rmel�y�z.” ded�.
Söyleş�, soru cevap bölümünün ardından
son buldu.
Zoom üzer�nden gerçekleşen web�nara;
Rektörümüz Prof. Dr. N�hat Şındak, Rektör
Yardımcılarımız Prof. Dr. Cemalett�n
Erdemc�, Prof. Dr. Tek�n Şah�n ve
ün�vers�tem�z araştırma görevl�ler� katıldı.
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Ün vers tem zde KVKK
Farkındalık Eğ t m Düzenlend

“K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (KVKK)”,
uyum çalışmaları doğrultusunda
Ün�vers�tem�z B�lg� İşlem Da�re Başkanlığı
tarafından tüm personel�m�ze yönel�k
çevr�m�ç� eğ�t�m düzenlend�.
Eğ�t�m�n açılış konuşmasını gerçekleşt�ren
Rektörümüz Prof. Dr. N�hat Şındak; “KVKK
Farkındalık Eğ�t�m�nde temel amacımız
personeller�m�z�n farkındalığını arttırmak ve
�lg�l� mevzuata uyum ve uygulama �ç�n
gerekl� hukuk�, �dar� ve tekn�k altyapının
oluşturulab�lmes�n� sağlamaktır. 6698 Sayılı
K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu �hlaller�n�n
hukuk�, �dar� yaptırımları mevcut
olduğundan ün�vers�tem�z�n uyum
çalışmaları son derece öneml�d�r. Kanunun
amacı, k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�nde başta
özel hayatın g�zl�l�ğ� olmak üzere,
k�ş�ler�n temel hak ve özgürlükler�n�
korumak ve k�ş�sel ver�ler� �şleyen
gerçek ve tüzel k�ş�ler�n
yükümlülükler� �le uyacakları usul ve
esasları düzenlemekt�r.” ded�. 6698
Sayılı Kanun kapsamında nelere
d�kkat ed�lmes� gerekt�ğ� hususunun
daha �y� kavranılması amacıyla
uzman b�r �rmadan danışmanlık
h�zmet� alınmış olduğunu ve söz
konusu eğ�t�m�n hayırlara ves�le

olmasını d�led�.
Açılış konuşmasının ardından, B�l�ş�m ve İş
Hukuku Uzmanı Avukat Onur Özd�ker
tarafından; K�ş�sel Ver�ler�n Korunması
Kanunu eğ�t�m� geçekleşt�r�ld�. İk� oturumda
ve etk�leş�ml� olarak gerçekleşt�r�len çevr�m
�ç� eğ�t�mde, personel�m�ze KVKK
kapsamında d�kkat ed�lmes� gereken
hususlar aktarıldı.
KVKK eğ�t�m�ne; Rektörümüz Prof. Dr. N�hat
Şındak, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr.
Cemalett�n Erdemc�, Prof. Dr. Ömer ŞAHİN,
Prof. Dr. Tek�n Şah�n, Genel Sekreter�m�z
Abdülkad�r �şık, Genel Sekreter Yardımcımız
Özer Feth� �elepçıkay �le akadem�k ve �dar�
personel�m�z katıldı.
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Akadem syenler m zden
Tıp Eğ t m İç n Yen B r Buluş

ortadan �k�ye ayrılab�len maket�n �ç
yüzeylerden b�r�nde �lg�l� organa a�t gözle
görülen (makroskob�k) oluşumlar, d�ğer�nde �se
m�kroskob�k oluşumlar yer almaktadır. Bu
şek�lde maket üzer�ndek� bütün makroskob�k
ve m�kroskob�k yapılar, öğrenc� tarafından
başka kaynağa �ht�yaç kalmadan
öğren�lmekted�r. Bunun yanında akıllı maket
üzer�nde bulunan karekod, akıllı c�haz
tarafından okutulduğunda, akıllı maket hang�
organa a�tse onunla �lg�l� bütün görsel ve �ş�tsel
dokümanlara kolayca ulaşılab�lecekt�r.

Tıp ve Sağlık B l mler eğ t m nde kullanılmak üzere
gel şt r len ve patent alınan “Akıllı İnterakt f Maketler le
Apl kasyon Programı'ndan oluşan eğ t m set tanıtıldı.
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Ün�vers�tem�z Tıp Fakültes� Öğret�m
Elemanlarından Dr. Öğr. Üyes� Fat�h Taş ve Dr.
Öğr. Üyes� �üneş Bolatlı, Rektörümüz Prof. Dr.
��hat Şındak �le b�rl�kte tıp ve sağlık b�l�mler�
eğ�t�m�nde; anatom�, h�stolo�� ve ﬁzyolo�� g�b�
b�l�m dallarının aynı anda öğren�lmes�n�
sağlayan ses, görüntü ve ışık özell�kler�ne
sah�p, "Üç Boyutlu Akıllı İnterakt�f �aketler �le
Yazılım Programları"ndan oluşan eğ�t�m set�n�
tanıttılar.
"Farklı b�r yen�l�ğe �mza atmanın heyecanını
yaşıyoruz"
Eğ�t�m�n alt üst olduğu b�r salgın sürec�nde
patent� alınan maket set�n�n özell�kle Tıp

Fakültes�n�n temel b�l�mler�ne çok c�dd� b�r
katkı sunacağını kaydeden Rektörümüz Prof.
Dr. ��hat Şındak konuşmasının devamında
"Akıllı İnterakt�f Eğ�t�m �aketler Programı
gel�şt�rmek �ç�n patent aldık. Böylece
ün�vers�tem�zde patent sayısı �k�ye çıkmış oldu,
bu da b�z� heyecanlandırıyor. Bu maket set�n,
özell�kle Tıp Fakültes�n�n temel b�l�mler�ne çok
c�dd� b�r katkı sunacağını düşünüyorum.
Öğrenc�ler�m�z, eğ�t�mler�n� teor�k eğ�t�m�n yanı
sıra prat�k uygulamalarını maket üzer�nde
gerçekleşt�rerek hem doku hem duyusal hem
de görsel eğ�t�m� b�r anda görme fırsatı
bulab�l�yor. Ayrıca bu akılı maketler,
makroskob�k ve m�kroskob�k görüntüyü aynı
materyal üzer�nde görme fırsatını da ver�yor.
Dolayısıyla Tıp Fakültes�n�n özell�kle temel
b�l�mlerle �lg�l� öğrenc�ler�ne çok c�dd� b�r eğ�t�m
materyal� sunacak.” d�ye konuştu.

�nterakt�f maketler �le apl�kasyon/yazılım
programdan oluşan eğ�t�m set�n�n Tıp
eğ�t�m�ne yen�l�k katacağını �fade ederek şu
açıklamalarda bulundular:

Sonuç olarak öğrenc� hang� organın akıllı
maket�n� çalışıyorsa, o organla �lg�l� bütün
teor�k ve prat�k b�lg�lere bütüncül b�r
yaklaşımla kısa sürede sah�p olacaktır.
Eğ�t�m set�n� b�r örnekle açıklamak gerek�rse
m�deye a�t b�r akıllı maket� ele alalım. Öğrenc�
bu maket� el�ne aldığında m�deye a�t bütün
makroskob�k ve m�kroskob�k oluşumları
dokunmat�k sensörlere basarak, hem görsel
hem �ş�tsel b�r şek�lde öğreneb�lecekt�r. Ayrıca
makete a�t karekodu okuttuğunda m�de �le
�lg�l� ne kadar b�l�nmes� gereken teor�k ve prat�k
b�lg� varsa, el�ndek� akıllı c�hazıyla kolayca
ulaşab�lecekt�r.

"Klas�k eğ�t�m metotlarından b�raz daha farklı
b�r eğ�t�m set� tasarladık"

�Tıp eğ�t�m� hep�m�z�n b�ld�ğ� g�b� zor b�r sürec�
kapsamaktadır. Dolayısıyla öğrenc�lere b�lg�y�
az zamanda, en ver�ml� b�r şek�lde vereb�lmek
çok öneml�d�r. B�z de bu amaç doğrultusunda
klas�k eğ�t�m metotlarından b�raz farklı böyle
b�r eğ�t�m set�n� tasarladık.
Eğ�t�m set�n�n temel amacı tıp b�l�m�ne a�t
b�rçok branşı aynı akıllı maket ve yazılım
programı üzer�nde buluşturmaktır. Böylece
öğrenc�ler tek b�r eğ�t�m set�ne sah�p
olduğunda, tıp eğ�t�m�n� daha bütüncül b�r
şek�lde öğreneb�lecekt�r.

Tıp Fakültem�z Öğret�m elemanları Dr. Öğr.
Üyes� Fat�h Taş ve Dr. Öğr. Üyes� �üneş Bolatlı;
Tıp ve Sağlık B�l�mler� eğ�t�m�nde, anatom�,
h�stolo�� ve ﬁzyolo�� g�b� b�l�m dallarının aynı
anda öğren�lmes�n� sağlayan; sesl�, görüntülü
ve ışıklı özell�klere sah�p, üç boyutlu akıllı

Eğ�t�m set� temelde organ veya dokularımıza
a�t akıllı maket ve yazılım programından
oluşmaktadır. Akıllı maket sah�p olduğu
dokunmat�k sensörler� sayes�nde maket
üzer�ndek� oluşumların sesl� olarak
açıklanmasına �mkân sağlamaktadır. Ayrıca
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Sonuç olarak bu eğ�t�m set�n�n, pandem�den
dolayı yaşanılan uzaktan eğ�t�me ve en
öneml�s� �ş�tme, görme engell� öğrenc�ler�m�z�n
eğ�t�m�ne büyük katkılar sağlayacağını
düşünüyoruz. Bunun �ç�n de patent� alınan bu
eğ�t�m set�n� ürüne dönüştürerek,
öğrenc�ler�m�z�n kullanımına kazandırmayı çok
�st�yoruz.”
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Ün vers tem z le TSO arasında
şb rl ğ n gel şt rmeye yönel k
toplantının k nc s gerçekleşt r ld
S rt TSO le l m z n ekonom s ne katkı
sunacak projeler n n hayata geç r lmes
çalışmaları planlandı.
Ün vers tem z n S rt TSO'nun
portföyünden ve etk alanından st fade
ederek gel şt r lecek şb rl ğ le l m z
kalkındıracak öncü projeler n hayata
geç r lmes düşünülüyor..

İşb rl ğ n gel şt rmeye yönel k yapılan toplantıya Rektörümüz Prof. Dr.
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N hat Şındak, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tek n Şah n Basın ve Halkla
İl şk ler Müdürümüz Dr.Öğr Üyes Mah r Özhan, Başkan Vek l m z Fuat
Özgür Çalapkulu, S rt TSO Başkan Yardımcısı A.Kad r Dem rhan, S rt
TSO tems lc ler ve Genç ve Kadın G r ş mc ler Kurulu Başkanları katıldı.

www.siirt.edu.tr

Rektör Prof. Dr. N hat Şındak’ın
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı
"Toplumsal yaşamın her kademes nde ve her zaman öneml roller
üstlenen kadınlarımızın toplumda, s yasal, sosyal ve ekonom k
alanlarda hak ett ğ yerlere geleb lmes nde ün vers telere büyük
görev düşmekted r. Gündel k d lde kullandığımız kel melerden, ş
dünyasında yaşanan zorluklara ve c dd boyutlara varan kadın
c nayetler ne kadar pek çok sorunla boğuşan kadınlarımıza
destek olmalı, katkı sunmalı, çözüm get rmel y z. Kadına yönel k
her türlü ayrımcılığın kalktığı, toplumsal yaşamda, eğ t mde, ş
dünyasında hukukta, a le ç nde, çalışma hayatında ve s yasette
fırsat eş tl ğ n n sağlandığı b r ülke olmamız temenn s yle
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım."

“Toplumsal Değ şme ve Kadın” Konulu Söyleş
Ün vers tem z Resm Instagram Hesabımızdan
Canlı Yayın Olarak Gerçekleşt r ld
Dünya Kadınlar Günü ves les yle Ün vers tem z Kadın Sorunları
Uygulama ve Araştırma Merkez m z tarafından düzenlenen
“Toplumsal Değ şme ve Kadın” konulu söyleş resm nstagram
hesabımızdan canlı yayın olarak gerçekleşt .
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma
Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyes Zehra Sev m
Adıgüzel moderatörlüğünde ve açılış
konuşmasını gerçekleşt rd ğ söyleş de:
“Dünya Kadınlar Günü, aslında kadınların
yaşadığı sosyo-ekonom k zorlukların
g der lmes ve kadının nsan onuru temel nde
eş t hak ve fırsatlara kavuşab lmes amacıyla
çeş tl farkındalık etk nl kler n n düzenlend ğ
uluslar arası
b r gün.
Çabamız
toplumsal
değ şme
sürec nde
kadın ve
erkeğ n
a lede, ş
yaşamında
ve sosyal
hayatın akışı
ç nde hem
ad l rol
paylaşımını
ben mseme
s , hem de

eş t fırsatlara
er şmes d r” ded .
Açılış konuşmasının
ardından sözü alan
Aydın Adnan
Menderes
Ün vers tes
Sosyoloj Bölümü
Emekl Öğret m
Üyes Prof. Dr.
Gülsen Dem r; “S rt
Ün vers tes ' ne ve
Kadın Sorunları
Uygulama ve Araştırma Merkez ' ne davetler
ç n çok teşekkür ed yorum” d yerek
konuşmasının devamında kadının toplumsal
yaşamdak rolü, gücü ve önem ne vurgu
yaptı. Kadının toplumun her alanında etk l ,
yönlend r c ve b rleşt r c b r unsur olduğunu
d le get ren Prof. Dr. Gülsen Dem r
sosyalleşme, let ş m ve medya konularına
d kkat çekt .
Kadın olgusunun sosyoloj k perspekt fte
değerlend r ld ğ söyleş , y d lek ve
temenn lerle son buldu.

www.siubasin.com
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Sayıştay Başkanı Sey t Ahmet Baş,
“Denet m Tar h ve Kar yer Planlaması”
Adlı Web nara Konuşmacı Olarak Katıldı

Ün vers tem zde İşgücü
P yasası Pol t kaları ve Yen l kç
Destek Mekan zmaları Çalıştayı Düzenlend
S rt Ün vers tes Kar yer Araştırma Planlama
ve Uygulama Merkez (KAPUM)
koord nasyonunda ün vers tem z öğret m
elemanlarına yönel k “Ün vers teler ve DİKA
Personel İç n İşgücü P yasası Pol t kaları ve
Yen l kç Destek Mekan zmaları Çalıştayı”
gerçekleşt r ld .
Bölgem zde yer alan yatırımcıların, genç
st hdamını teşv k etmek amacıyla Avrupa
B rl ğ (AB) Projes kapsamında fonlanan ve
DİKA tarafından yürütülen "TRC3 Bölges nde
Genç İst hdamın Teşv k İç n Tekn k Destek
Projes ” kapsamında ün vers tem z öğret m
elemanlarına yönel k çalıştay düzenlend .
Y rm beş öğret m elemanının katılım
sağladığı çalıştayda, Eğ tmen Dem r Çulhacı
tarafından akt f şgücü st hdamı ve
g r ş mc l k konularında eğ t m ver ld .
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Sayıştay Başkanı Sey t Ahmet Baş,
Ün vers tem z Kar yer Araştırma Planlama ve
Uygulama Merkez (KAPUM) tarafından
düzenlenen “Denet m Tar h ve Kar yer
Planlaması” adlı web nara konuşmacı olarak
katıldı.
“Muhasebe-Denet m Mesleğ n n Dünü,
Bugünü ve Geleceğ ” hakkında b lg ler n
paylaşan Sayıştay Başkanı Sey t Ahmet Baş,
yapmış olduğu sunumda denet m
mesleğ n n ve Sayıştay kurumunun tar hsel
gel ş m ne ve gençlere kar yer

yönel mler nde katkı sağlayacak b lg ve
öner ler n paylaştı. Söyleş n n sonunda se
Sayıştay Başkanlığı'nda var olan kar yer
olanakları hakkında detaylı b lg verd .

Bölgen n sektörel d nam kler n n anal ze tab
tutulduğu çalıştayda, katılımcılar seç len
temalar üzer nde gruplar hal nde bulgu,
öner ve görüşler n leterek bölge

st hdamına ve ş gücü p yasasına yönel k
çözüm öner ler get rd .
İk gün süren çalıştayda; ortak b r anlayış
gel şt r lmes amacıyla şgücü p yasasının
yapısı, şgücüne katılım oranı, ns yet
uçurumu, st hdam-nüfus oranı, malat ve
h zmet sektörünün st hdamdak payı, şs zl k
oranı, genç ve kadın şs zl ğ oranı, şgücünün
eğ t m sev yes , şgücünün ver ml l ğ , becer
düzeyler , akt f şgücü p yasası pol t kalarının
tanıtımı, sınıflandırması ve kısaca tar hsel
gel ş m , akt f şgücü p yasası pol t kalarının
(AİPP) etk s , etk l l ğ ve değerlend r lmes g b
kavramlar ve konseptler hakkında
b lg lend rme yapıldı.
Çalıştayda ayrıca; proje eğ t c ler ne yönel k
st hdam destek tedb rler , eğ t m
programları, şbaşında eğ t m, meslek
eğ t m, serbest çalışma tedb rler , toplum
yararına yönel k programlar g b AİPP
kapsamına g ren programlar hakkında
çalışmalar gerçekleşt r ld .

Web narın kapanış konuşmasını
gerçekleşt ren Rektörümüz Prof. Dr. N hat
Şındak: “Sunumunuz le b zler tar hte b r
yolculuğa çıkardınız. D van-ı Muhasebat'tan
Sayıstay Başkanlığı'na uzanan kurumsal
tar h hakkında verd ğ n z b lg ler le
devlet m z n yapısının ne kadar esk ye
dayandığını b zde ve öğrenc ler m ze
yen den gösterm ş oldunuz.
Pandem sonrası normalleşmeyle
b rl kte s zlerle ün vers tem zde
yüz yüze b r toplantı yapmayı
st yoruz. Programımıza
katılımlarınızdan dolayı çok
teşekkür ed yorum.” ded .
M crosoft Team üzer nden
gerçekleşt r len web nara,
Rektörümüz Prof. Dr. N hat
Şındak, ün vers tem z yönet c ler ,
akadem k ve dar personel m z
le öğrenc ler m z katıldı.

www.siirt.edu.tr
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KAPUM tarafından
"Akadem de Kar yer
Eğ t m " Adlı Sanal
Söyleş Gerçekleşt
36

Akadem syenler m z "Edeb Yönü le Çanakkale
Zafer ” Adlı Söyleş Programı Düzenlend
S rt Ün vers tes Eğ t m Fakültes 'n n “Onl ne
Etk nl kler” d z s kapsamında, Kanal56
stüdyolarında “Edeb Yönü le Çanakkale
Zafer ” programı düzenlend . 18 Mart
Çanakkale Zafer ve Şeh tler Anma Günü
ves les yle hazırlanan programa Türkçe
Eğ t m Anab l m Dalı Öğret m Üyeler m zden
Doç. Dr. Erhan Akın ve Prof. Dr. Rezan
Karakaş katıldı.
Ün vers tem z Rektörü Prof. Dr. N hat Şındak
yayınladığı mesajında “Yüz altı yıl evvel
dünyanın her yer nden gelen düşmanları,
bu m llet n kahraman evlatları ger
püskürttüler, unutulmaz b r kahramanlık
destanı yazdılar. Genc , yaşlısı, eğ t ml s , b r
adım sonrasının ölüm olduğunu b le b le
canlarını feda ed p, şeh t oldular” ded .
Ayrıca Şındak, gençlere h taben “M llet
olarak k yüz ell b n şeh t vererek bedel
öded ğ m z varlığımızı onlara borçlu
olduğumuzu unutmamamız gerek r”
Şekl nde tavs yede bulundu.
Programın sunuculuğunu üstlenen Doç. Dr.
Erhan AKIN programın akışını fade ett kten
sonra ün vers tem z Eğ t m Fakültes Dekanı
Prof. Dr. Hasan Basr Memduhoğlu
önceden hazırlanmış b r v deo mesaj le
programa katıldı. Sözler ne Çanakkale'de
şeh t düşen hemşer ler m z anarak

başlayan Memduhoğlu Çanakkale çağları
aşan b r destandır. B z olalım d ye ölenler n
destanıdır. B ze düşen çok çalışmak, ş n y
yapmaktır, ancak bu şek lde vefa
borcumuzu ödeyeb l r z ded kten sonra
şeh tler m z anıp rahmet d led .
Prof.Dr.Rezan Karakaş “Tar h ve edeb yat
her da m kol kola yürür, önce tar h b r olay
olur, sonra sosyal hayat değ ş r, değ şen
sosyal hayat edeb yatın değ şmes ne
sebep olur. Bu yönü le Çanakkale'n n de
toplumun sosyal, kültürel, ekonom k vb.
yönler n etk led ğ n fade eden Karakaş
tar h anekdotlar, yerl ve yabancı eserler,
savaşa katılan askerler m z n ve düşman
askerler n n anılarından bahsederek
programa katkıda bulundu.
Farklı yörelerden derlenm ş Çanakkale
türküler le başlayan program y ne
Çanakkale türküler d nlet s le sona erd .

S rt Ün vers tes Kar yer Uygulama ve Araştırma Merkez (KAPUM) tarafından dönem boyunca
gerçekleşt r lecek olan Kar yer Eğ t m Günler kapsamında lk sanal söyleş gerçekleşt r ld .
Bu hafta “Akadem de Kar yer Eğ t m ” üst başlığı le gerçekleşen oturumda “Kar yer Eğ t m
Günler ” sürec n n yapısı, kapsamı ve yöntem le lg l kısa b r değerlend rmede bulunulduktan
sonra eğ t m süreçler n n organ zasyonel yapısı ve l sansüstü eğ t m aşamaları konularında
sunumlar gerçekleşt r ld
Eğ tmenler, söyleş de Türk ye'de öğret m kurumlarının (örgün/örgün olmayan) dar yapısı ve
eğ t m süreçler le lg l b lg verd . Bu kapsamda lkokuldan l sansüstü eğ t me kadar olan
süreçler n hang aşamalardan oluştuğu, bu eğ t m n hang kurum ve b r mler tarafından
gerçekleşt r ld ğ , buralardan mezun olanların unvan ve yeterl l kler n n ne olacağına değ n ld .
www.siirt.edu.tr
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�n�ver��tem���n
Hayvancılık Alanındak�
Atılımları Devam Ed�yor

�n�ver��tem��de
Kar�yer ���� Açıldı
S��rt �n�ver��te�� Kar�yer Araştırma Planlama
ve Uygulama Merkez� �SİUKAPUM)
bünye��nde öğrenc�lere ve mezunlara
kar�yer danışmanlığı ��zmet� verecek olan
'Kar�yer Planlama ����', Merkez
Yerleşkem�zde düzenlenen törenle açıldı.
Açılışa; S��rt Val�s� Osman Hacıbektaşoğlu,
S��rt �n�vers�tes� Rektörü Pof. Dr. N�hat
Şındak, Rektör Yardımcıları, ün�vers�te
yönet�m� ve İŞKUR S��rt İl Müdürü Ömer Aslan
katıldı.
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Val� Hacıbektaşoğlu yaptığı açılış
konuşmasında; “S��rt �n�vers�tes� ön l�sans,
l�sans ve l�sansüstü programlarda okuyan
3000'� yabancı uyruklu olmak üzere
toplamda yaklaşık 17000 öğrenc�s� ve
kurulan öğret�m merkezler� �le öneml�
gel�şmeler kaydett�. Genç nüfusun, �ş
gücüne katılımını önems�yoruz. Kurulan
kar�yer merkez�n�n de buna katkı
sağlayacağına �nanıyorum. Tarım, h�zmet,
sanay� ve tur�zm g�b� sektörlerde; gel�şen ve
�ht�yaç duyulan alanlarda yet�şm�ş �nsan
kaynağı öneml�d�r. Öğrenc�ler�m�z�
ülkem�zdek� ve dünyadak� başarılı �ş �nsanları
�le buluşturmak, onlara yen� ufuklar açacaktır.
”ded�.
İŞKUR S��rt İl Müdürü Ömer Aslan da İŞKUR
Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan
“Akadem�k Çalışma Programı” �le akadem�k
çalışma yapmak �steyen l�sans, yüksek l�sans

ve doktora öğrenc�ler�ne destek
sunulacağının müjdes�n� verd�.
“Öğrenc�ler�m�z�n �ş yaşamında
karşılaşab�lecekler� zorlukları, b�rl�kte
aşacağız.”
SİUKAPUM Müdürü Arş. Gör. Dr. Hal�t Kırıktaş;
Kar�yer Araştırma Planlama ve Uygulama
Merkez� olarak öğrenc�ler�m�z�n kar�yer
planlamaları �le �lg�l� çalışmalar yapmayı,
öğrenc�ler�m�z� kar�yer hedefler�n�
bel�rlemede etk�l� olab�lecek profesyonellerle
buluşturmayı ve onlara �ş bulma tekn�kler�
konusunda b�lg� vermey�, hedefled�kler�n�
�fade ett�.
Kırıktaş: “Öğrenc� ve mezunlarımıza kar�yer
o�s�m�zde; etk�n özgeçm�ş yazma, başarılı
mülakat/�ş görüşmes� geç�reb�lme, �ş
yaşamında karşılaşab�lecekler� sorunlara
çözüm öner�ler� sunmayı hedefl�yoruz. İş
dünyasından gelen talepler
doğrultusunda, öğrenc�ler�m�z�n �st�hdam
olanaklarını araştırmayı, araştırma
sonuçlarını ve �ş alanındak� b�r�k�mler�n� �lg�l�
yerl� ve yabancı kurum ve kuruluşlara
aktararak bölgesel kalkınmaya katkıda
bulunmayı, temel amaçlarımız olarak
görmektey�z.” ded�.
Kırıktaş ayrıca; yazılım ve teknoloj�
sektöründe �ş olanaklarının çok hızlı
değ�ş�p gel�şt�ğ�n�, bu sebeple SİUKAPUM
bünyes�nde “Tekno-Kar�yer” ve özel
gereks�n�ml� b�reyler �ç�n “Engels�z Kar�yer”
b�r�mler�n�n de oluşturulduğunu bel�rtt�.
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S��rt �n�vers�tes� Rektörü
Prof. Dr. N�hat Şındak ve
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Tek�n Şah�n, ün�vers�tem�z
bünyes�nde faal�yet
gösteren “ Keç�
Araştırma ve Uygulama
Merkez� �KEÇİMER�”�n
hayvan varlığını ve
çeş�tl�l�ğ�n� arttırmak
adına b�r d�z� görüşme
gerçekleşt�rd�.
Rektörümüz, “Bölgesel
Kalkınma Odaklı M�syon
Farklılaşmasıİht�saslaşma” projes�
kapsamında 'Tarım ve
Hayvancılık' alanında
�ht�saslaşma programı
yürüten ün�vers�tem�zde
çalışmalara �vme kazandırmak üzere Tarım
ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Mehmet Had� Tunç �le görüşme
gerçekleşt�rd�. Görüşmede küçükbaş
hayvan türler�nde et-süt-döl ver�ml�l�ğ�
yüksek olan ırkların ün�vers�tem�ze
kazandırılması, mevcut ırklarla �lg�l�
melezleme çalışmalarının yapılması, bu
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melez ırkların �kl�m koşullarına uyumunun
araştırılması ve yüksek genet�k kal�teye
sah�p ırklar elde ed�lmes� �le �lg�l� çalışmaların
gerçekleşt�r�lmes� �ç�n destek taleb�nde
bulundu.
Rektörümüz Prof. Dr. N�hat Şındak, söz
konusu alanlarla �lg�l� olarak Hayvancılık
Genel Müdürü Zeker�yya
Erdurmuş, Tarımsal Araştırmalar
ve Pol�t�kalar Genel Müdürü Dr.
Nevzat B�r�ş�k ve Tarım
İşletmeler� Genel Müdürü Sa�t
Kocabay �le de görüşmeler
gerçekleşt�rd�. Rektör Şındak;
“Görüşmeler olumlu b�r havada
geçt�. �n�vers�tem�z�n
�ht�saslaşma programına
verecekler� destek ve katkılar
�ç�n başta Bakan Yardımcımız
sayın Mehmet Had� Tunç olmak
üzere tüm yetk�l�lere teşekkür
ed�yoruz.” ded�.
www.siubasin.com
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Uygulamalı G r ş mc l k

Eğ t mler başladı

40
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Kar yer Araştırma Planlama ve
Uygulama Merkez m z (KAPUM)
bünyes nde D cle Kalkınma Ajansı'nın
yürüttüğü AB Projes kapsamında,
“TRC3 Bölges 'nde Genç İst hdamının
Teşv k ç n Tekn k Destek Projes ”
konulu, 15-29 yaş arası gençler n
meslek becer ler n artırmak ve
şgücü p yasasına entegrasyonlarını
gel şt rmek amacıyla hazırlanan
eğ t mler n öneml b r parçası olan
“Uygulamalı G r ş mc l k Eğ t mler ”
merkez yerleşkem zde yüz yüze
eğ t me başladı.
D�cle Kalkınma Ajansı (DİKA) İş
Gel�şt�rme Uzmanı Mehmet Selçuk
Nar�n'�n rehberl�ğ�nde yürütülecek olan
eğ�t�mler�n açılış ders�ne Kar�yer
Araştırma Merkez� Müdürümüz Dr. Hal�t
Kırıktaş, Sosyal B�l�mler Meslek

Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğr. Üyes�
Ata Pesen ve kar�yer merkez�nde
görevl� d�ğer öğret�m elemanları katıldı.
Yoğun programı neden�yle açılışa
katılamayan Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Tek�n �ah�n, konu �le �lg�l� yazılı b�r
açıklama yaptı.
DİKA tarafından yürütülen “TRC3
Bölges�'nde Genç İst�hdamının Teşv�k�
�ç�n Tekn�k Destek Projes�” kapsamında,
S��rt Ün�vers�tes� KAPUM
koord�nasyonunda ün�vers�tem�z�n ev
sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�r�lecek olan
“Uygulamalı G�r�ş�mc�l�k” eğ�t�mler�
bugün �t�bar�yle başlamaktadır.
DİKA İş Gel�şt�rme Uzmanı Mehmet
Selçuk NARİN rehberl�ğ�nde
yürütülecek eğ�t�m kapsamında
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�l�m�zden 15-29 yaş arasında, 23
genc�m�ze 10 günlük süreyle eğ�t�mler
ver�lecekt�r. Bu eğ�t�m sürec�nde
gençler�m�ze “ B�r �ş planının nasıl
hazırlanacağı, �ş� almak �ç�n uygun
ﬁnansal kaynakların nasıl bel�rleneceğ�
ve �ş ﬁk�rler�n�
nasıl gerçek
yaşama
geç�reb�lecekl
er�”
konularında
akt�f katılımlı
uygulamalar
yürütülecekt�r.
Süreç
sonunda
başarılı olan
katılımcılara
sert�ka
ver�lecekt�r.

Eğ�t�mler�m�z�n bölgem�z gençler�nde
g�r�ş�mc�l�k anlamında var olan
potans�yeller� açığa çıkartarak bölgen�n
kalkınmasına olumlu katkılar sağlaması
beklenmekted�r.”

www.siubasin.com
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Ün vers tem z İle GAP Uluslararası Tarımsal
Araştırma Ve Eğ t m Merkez Müdürlüğü
Arasında İşb rl ğ Protokolü İmzalandı
faal�yetler�n�n yürütülmes� protokolün ana
�skelet�n� oluşturmaktadır.

44

�n�vers�tem�z �le Güneydoğu Anadolu
Projes� (GAP) Uluslararası Tarımsal Araştırma
ve Eğ�t�m Merkez� Müdürlüğü arasında;
proje gel�şt�r�lmes�, gerekl� altyapının
sağlanması, n�tel�kl� personel yet�şt�r�lmes�,
modern ve �novat�f eğ�t�m tekn�kler�n�n
uygulanması, araştırma ve gel�şt�rme (ArGe), ortak etk�nl�kler, öğrenc� ve ç�ftç�
eğ�t�mler�n�n yapılması �le yapılan tarımsal
faal�yetler�n yayımlanması konularına �l�şk�n
�şb�rl�ğ� protokolü �mzalandı.
�n�vers�tem�z Senato salonunda
gerçekleşen protokol �mza tören�ne
�n�vers�tem�z Rektörü Prof. Dr. N�hat Şındak
ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve
Eğ�t�m Merkez� Müdürü Mehd� Sümerl�'n�n
yanı sıra Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tek�n
Şah�n, ��raat Fakültes� Dekanımız Prof. Dr.
Çet�n Karadem�r, Veter�nerl�k Fakültes�
Dekanımız Prof. Dr. Mürsel Küçük, Genel
Sekreter�m�z Abdülkad�r �şık katıldı.
Bölgesel Kalkınma Odaklı �ht�saslaşma
Programı kapsamında tarım ve hayvancılık
alanında �ht�sas ün�vers�tes� olarak destek
alan ün�vers�tem�z, �mzalanan bu protokol
net�ces�nde, tarım ve hayvancılık adına
sektörel ve bölgesel bazdak� katkılarını en
üst düzeye çıkarmayı hedeflemekted�r. İl�m�z
ekonom�s�ne ve üret�c�lere katkı sağlayacak
ürün desen�n�n çeş�tlend�r�lmes�, hayvansal
üret�m potans�yel�ne hem m�ktar hem de
kal�te bakımından �y�leşt�r�lmes� ve bu
konular �le �lg�l� Ar-Ge ve eğ�t�m

Bu kapsamda gerçekleşen �şb�rl�ğ�
protokolü; bölgen�n ekonom�k ve kültürel
kalkınmasına da katkı sunacak b�l�msel ver�,
laboratuvar, tarımsal ek�pman, uzaktan
eğ�t�m ve web sayfaları g�b� altyapı
h�zmetler�n�n gel�şt�r�lmes� ve kullanılması,
tarafların �şb�rl�ğ� �le �ht�sas alanlarının ve
�ht�sas programlarının oluşturulması, Ar-Ge
kapsamında tarafların bünyes�nde bulunan
laboratuvar/ araştırma merkezler�/enst�tü
ve sanay� kuruluşları �le b�rl�kte görev alıp
teknoloj� gel�şt�rme faal�yetler�ne akt�f
katılımın sağlanması amaçlanmaktadır.
Protokol ayrıca “Bölgesel Kalkınma Odaklı
İht�saslaşma Programı” perspekt�ﬁ �le Ar-Ge
çalışmalarında �şb�rl�ğ�n�n artırılması ve
temat�k alanda ulusal ve uluslararası destek
fonları �le ortak projeler hazırlanması; yöresel
marka, coğraﬁ �şaret veya tesc�l
potans�yel�ne sah�p ürünler �ç�n farkındalık
oluşturacak tanıtım amaçlı ortak etk�nl�kler�n
düzenlenmes� �le bölgesel ürün ve hayvan
yet�şt�r�c�l�ğ�n�n planlanması, bu maksatla
ç�ftç�ler�n eğ�t�mler�n� S��rt �n�vers�tes� ve
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve
Eğ�t�m Merkez� Müdürlüğü'ne bağlı
b�r�mlerde gerçekleşt�rmes� g�b� hususları da
�çermekted�r.
İmzalanan protokol sonrasında Rektörümüz
Şındak ve Sümerl�, tes�s ed�len �şb�rl�ğ�n�n
�l�m�ze, bölgem�ze ve ülkem�ze hayırlı olması
temenn�ler�nde bulundu.
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��r������l�� Ser����aları

Sa���ler��� �uldu

�l�m�zden 23 gen��m�z� Kar�yer Araştırma
Planlama ve Uygulama Merkez�m�z �KAPUM)
o�s�nde düzenlenen sert��ka tören�yle
sert��kalarını aldı.
KAPUM bünyes�nde D�cle Kalkınma Ajansı'nın
(DİKA) yürüttüğü, AB (Avrupa B�rl�ğ�) Projes�
kapsamında, “TRC3 Bölges�'nde Genç
İst�hdamının Teşv�k� �ç�n Tekn�k Destek Projes�”
konulu, 15-29 yaş arası gençler�n meslek�
becer�ler�n� artırmak ve �şgücü p�yasasına
entegrasyonlarını gel�şt�rmek amacıyla
hazırlanan eğ�t�mler�n öneml� b�r parçası olan
“Uygulamalı G�r�ş�mc�l�k Eğ�t�mler�” tamamlandı.
Bu eğ�t�mlerde gençler�m�ze; b�r �ş planının nasıl
hazırlanacağı, �ş� almak �ç�n uygun ﬁnansal
kaynakların nasıl bel�rleneceğ� ve �ş ﬁk�rler�n�
nasıl gerçek yaşama geç�reb�lecekler�ne
yönel�k eğ�t�mler ver�ld�.
İş Gel�şt�rme Uzmanı Mehmet Selçuk Nar�n
rehberl�ğ�nde 29 Mart'ta başlayan uygulamalı
g�r�ş�mc�l�k eğ�t�mler�n� tamamlandı. Eğ�t�m
sonunda yapılan törene Rektörümüz Prof. Dr.
N�hat Şındak, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tek�n
Şah�n, DİKA Genel Sekter� Ahmet Alanlı, S��rt
T�caret ve Sanay� Odası Başkan Vek�l� Fuat
Özgür Çalapkulu, KOSGEB (Küçük ve Orta
Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme
İdares� Başkanlığı) S��rt İl Müdürü Ömer Erkılıç
ve proje ek�p başkanı Cleofe Mc Guard�gl�,
KAPUM yetk�l�ler� ve öğrenc�ler katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. N�hat Şındak
konuşmasında; “�n�vers�teler�n üstend�ğ�
m�syonlarından b�r� de yapılan akadem�k
çalışmaların tozlu raflardan çıkararak
bölgem�ze b�r katkı sağlamasını, toplumda b�r
karşılık bulmasını sağlamaktır. Buna b�r örnekte
DİKA �le paydaş olduğumuz 'Küçükbaş Hayvan
Sperma Payetleme B�r�m�' projem�zd�r. B�r
akadem�k çalışmanın ürünü olan bu proje;
ün�vers�tem�ze, �l�m�ze ve ülkem�ze hem
�st�hdam hem de katma değer olarak büyük
fayda sağlayacaktır. �n�vers�te olarak
paydaşlarımızla �ş b�rl�ğ� �çeres�nde çalışarak
�st�hdama yönel�k çalışmaları da�ma
destekled�k. DİKA �le b�rl�kte yürüttüğümüz
“Uygulamalı G�r�ş�mc�l�k Eğ�t�mler�”ne katılan
tüm g�r�ş�mc� adayı gençler�m�z�n yollarının açık
olmasını d�l�yorum. Katılımlarınız ve
destekler�n�z �ç�n s�ze teşekkür ed�yorum.”
ded�.
Tören�n ardından katılımcılara sert�ﬁkaları
takd�m ed�ld�.

www.siubasin.com
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Engels z Ün vers te Eğ t mler Yapıldı
Ün vers tem z ve Sakarya Uygulamalı B l mler Ün vers tes Engels z Ün vers te Koord natörlüğünün
gerçekleşt rd ğ akadem k ve dar personellere yönel k 'Engels z Ün vers te Eğ t mler ' gerçekleşt r ld .

Sakarya Uygulamalı B l mler Ün vers tes (SUBÜ)
Engels z Ün vers tes Koord natörlüğü ev
sah pl ğ n yaptığı 'Engels z Ün vers te
Eğ t mler ' programına S rt Ün vers tes ve
SUBÜ akadem syenler ortak çalışmalarla
katkıda bulundu.

‘Engels z Ün vers te Eğ t mler ' sürec le
akadem syen ve dar personeller n 'Engels z
Ün vers te' alanında b lg ve becer sev yeler n
arttırmak ve elde ed len b lg ler eş zamanlı
olarak d ğer ün vers telerle de paylaşmak
amaçlanıyor.

Yükseköğret m Kurulu (YÖK)'ün teşv k yle;
öğrenc ler n eğ t m-öğret m faal yetler n n yanı
sıra sosyal ve kültürel faal yetlere katılımlarına
destek olmayı; gerekl uyarlamaların, altyapının,
donanımların sağlanmasını ve ün vers telerde
engels z ekos stem oluşturulmasını amaçlayan
eğ t mlere akadem syenler n yanı sıra lg l
personeller de katıldı.

46

Ün vers tem zde İlah yat L sans
Tamamlama Programı Açıldı
Ün vers tem z İlah yat Fakültes tarafından
2020-2021 yılında açılması ve öğrenc
alınması ç n başvurulan “Uzaktan Öğret m
İlah yat L sans Tamamlama (İLİTAM)”
programına Yüksek Öğret m Kurumu (YÖK)
tarafından onay ver ld .
Ön l sans programı mezunlarından l sans
öğren m ne devam etmek steyenler, d key
geç şle kayıt yaptırarak l sans mezunu
olmasına mkân sağlayan l sans tamamlama
programlarına İlah yat
Fakültem z de dâh l
oldu.

Uzaktan Öğret m Çalışma Grubu'nun
görüşü de d kkate alınarak Ün vers tem z
İlah yat Fakültes bünyes nde İlah yat L sans
Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan
Öğret m) açılması kararı alındı.
Karara göre Ün vers tem z İlah yat Fakültes
bünyes ne İlah yat L sans Tamamlama
(İLİTAM) Programı kapsamında 2021-2022
eğ t m-öğret m yılında 100 (yüz) öğrenc
alınacak.

24.03.2021 tar hl
Yükseköğret m Genel
Kurul toplantısında
Yükseköğret m
Yürütme Kurulu'na
ver len yetk ye
dayanılarak; 2547 sayılı
Kanun'un 2880 sayılı
Kanun'la değ ş k 7/d-2
ve 7/h maddeler le 6111
sayılı Kanun'la değ ş k
44/e maddes uyarınca;

Afet Farkındalık Eğ t m
İşb rl ğ Protokolü mzalandı
Ün vers tem z le S rt AFAD (Afet ve Ac l
Durum Yönet m Başkanlığı) İl Müdürlüğü
arasında “2021 Türk ye Afet Eğ t m Yılı”
kapsamında, “Afet Farkındalık Eğ t m
İşb rl ğ Protokolü” mzalandı.

Afet farkındalık faal yetler , afet ve ac l
durum le s v l savunma faal yetler ne
l şk n protokol; S rt Val s Osman
Hacıbektaşoğlu' nun makamında,
Rektörümüz Prof. Dr. N hat Şındak ve S rt
AFAD İl Müdürü M. Cah t Akkoyun
tarafından mzalanarak yürürlüğe konuldu.

İç şler Bakanı Süleyman Soylu tarafından
2021 yılı “Afet Eğ t m Yılı” lan ed lm şt . Bu
kapsamda mzalanan protokol;
ün vers tem z akadem k ve dar
personel ne Temel Afet B l nc (TAB)
eğ t mler n n ver lmes ve fakülteler m zde
İl Afet R sk Azaltma Planı (İRAP)
oluşturulması ç n akadem k danışmanlık
desteğ n n sunulması konularını çer yor.

Protokol kapsamında ün vers tem z
şb rl ğ yle afet r sk nden korunmak ç n
afet b l nc oluşturulması, farkındalık
eğ t mler , r sk ve zarar azaltıcı çalışmalar,
tatb kat, halkla l şk ler ve tanıtım
programları g b afet konulu pek çok
eğ t m n gerçekleşt r lmes hedeflen yor.

www.siirt.edu.tr
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Ün vers tem z İle Beled ye
Arasında İşb rl ğ Protokolü
Bu kapsamda S��rt �al�s��Beled�ye
Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu ve
Rektörümüz Prof. Dr. ��hat Şındak
arasında �mzalanan �şb�rl�ğ� protokolü
�le ün�vers�te genel�nde beled�ye
ek�pler�nce 3.100 metre asfalt
çalışması yapılacaktır.

Z raat Fakültem z tarafından
Seracılık ve Topraksız Tarım
konulu söyleş gerçekleşt r ld

Bu çalışmadak� temel hede�m�z araç
geç�şler�n� rahatlatmak ve
öğrenc�ler�m�z�n b�s�klet �le ulaşımlarını
kolaylaştırmaktır. Yen� yapılacak yolda
yaya kaldırımlarının gen�şlet�lmes�,
yayalara daha rahat yürüme �mkânı
da sağlayacaktır.

48

Pandem dönem nde uzaktan eğ t m
devam ederken ün vers tem z
yerleşkeler ndek b s klet yolu, sey r terası
g b sosyal mkânlar da artırılması, ulaşım
ve alt yapı çalışmalarının gel şt r lmes le
öğrenc ler m z n geleceğ günlere
hazırlanmaya devam ed yoruz.
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S��rt Beled�yes�'nde gerçekleşen protokol
tören�ne; Rektörümüz Prof. Dr. ��hat Şındak,
S��rt �al�s��Beled�ye Başkanı Osman
Hacıbektaşoğlu, Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Cemalett�n �rdemc� �le Yapı İşler� ve Tekn�k
Da�res� Başkanımız Tek�n �ztem�z katıldı.

��raat Fakültem�z, “��raat Fakültes� �le
Pandem�de Farkındalık Söyleş�ler�”
çevr�m�ç� etk�nl�kler� kapsamında
“Seracılık ve Topraksız Tarım” konulu
söyleş� gerçekleşt�rd�.

modeller�n�n anlatıldığı söyleş�de;
topraksız tarım ve seracılık alanında
jeotermal, güneş radyasyon değerler�
ve rüzgâr g�b� yen�leneb�l�r enerj�
kaynaklarının kullanılması hal�nde b�r�m
alandak� ver�m değer�m�z�n artacağı ve
üret�m değer�n�n de yükseleceğ� �fade
ed�ld�.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Arzu Çığ'ın
yaptığı etk�nl�ğe ��MA Ş�rketler Grubu
Yönet�m �urulu Başkanı ve Sera
Yatırımcıları ve Üret�c�ler� B�rl�ğ� Başkanı
Müslüm Yanmaz konuşmacı olarak
katıldı.

Topraksız tarımın ne olduğu nasıl
yapıldığı ve H�dropon�k, Akuapon�k ve
Aeropon�k g�b� topraksız tarım

www.siirt.edu.tr

Topraksız tarım uygulamaları
örnekler�ne değ�n�len söyleş�n�n
sonunda �l�m�z �ç�n jeotermal seraların
çok büyük potans�yel taşıdığı,
jeotermal kaynakların seracılıkta
kullanılması hal�nde üret�mde fark
yaratacağı ve özell�kle z�raat alanına
çok öneml� katkılar sağlayacağı d�le
get�r�ld�.
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KAPUM’dan Personellere
Kar yer Danışmanlığı Eğ t m
üzere; danışmanın yetk�nl�kler�
hakkında b�lg� verecek, başlıca
danışmanlık araçlarının nasıl
kullanıldığını açıklayıp Kar�yer
rehberl�ğ�nde kullanılan tanılama
türler� ve b�reyler�n özell�kler�n�n
sınıflandırılması �ç�n kullanılan modeller,
etk�ler�n nedenler�, seç�len faktörler�n
önem� ve gel�ş�m odaklı
değerlend�rmen�n aşamalarına
değ�nd�.
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Ün vers tem z n Kar yer Araştırma Planlama
ve Uygulama Merkez (KAPUM) “TRC3
Bölges 'nde Genç İst hdamının Teşv k ç n
Tekn k Destek” başlıklı; meslek becer ler n
arttırılması le genç st hdamın
desteklenmes amacıyla tasarlanan AB
projes kapsamında “Ün vers te Personel ne
Yönel k Kar yer Danışmanlığı Eğ t m ”
düzenled .
�n�vers�tem�z öğret�m elemanlarına yönel�k
08-0� ��san ve 31 Mayıs-01 Haz�ran 2021
tar�hler�nde 4 gün süreyle gerçekleşt�r�len
eğ�t�mler�n �lk gününde kar�yer rehberl�ğ� ve
danışmanlığının temel�n� oluşturan kavramlar
ve konseptler hakkında b�lg� veren
eğ�tmenler; Kar�yer rehberl�ğ� konusunda k�ş�
merkezl� ve ps�kod�nam�k yaklaşımlar, s�stem
teor�s�, b�l�şsel davranış danışmanlığı ve
çağdaş anlatı kar�yer danışmanlığı dâh�l
olmak üzere danışmanlık ps�koloj�s�ne
dayanan farklı teor�k yaklaşımları d�le
get�rd�.

Kar�yer yönlend�rmes� sürec�nde
��let�ş�m� �n anlatıldığı üçüncü gün;
Etk�l� �let�ş�m sürec� ve etk�l� �let�ş�m�n
b�leşenler� başlığı altında kar�yer rehberl�ğ�
ve danışmanlığında etk�l� �let�ş�m�n aşamaları
anlatıldı. Kar�yer rehberl�ğ� sırasında yararlı
olan öneml� araçlar olarak; anlamayı
destekleyen ve �let�ş�m engeller�nden
kaçınmaya yardımcı olan �fade örnekler�
paylaşıldı.
D�yaloj�k danışmanlık model�nde yeterl�l�k ve
sosyal becer�ler�n gel�şt�r�lmes� �ç�n seç�len
temel kar�yer rehberl�ğ� formları ve tekn�kler�
�le �lg�s�z ya da d�rençl� danışanlarla çalışma
yöntemler�n�n anlatıldığı dördüncü günün
sonunda eğ�t�m programının katılanlara
sert��kaları takd�m ed�l�p program
sonlandırıldı.

Yerleşkem z Yen B r
Çehreye Kavuşuyor

51
Cov�d 1� salgını sebeb�yle uzaktan eğ�t�me
geçen ün�vers�tem�z, yüz yüze eğ�t�m�n
yapılamadığı sürey� ün�vers�tem�z�
güzelleşt�rmeye, eks�kler�n� g�dermeye ayırdı.
Rahat ve detaylı çalışma olanağı bulduğumuz
bu günlerde ün�vers�tem�zde; elektr�k,
aydınlatma, sulama, yol yapım ve bakım
çalışmalarına hız ver�ld�.

Eks�kl�kler� yer�nde tesp�t eden ve sürdürülen
çalışmalarla �lg�l� b�lg� alan Rektörümüz Prof. Dr.
��hat Şındak; "Yapılan çalışmalarla yerleşke
alanlarımızı daha ver�ml� kullanma �mkanına
sah�p olacağız. Yapmış olduğumuz alt yapı
yatırımlarına ek olarak S��rt Beled�yes� �le
�mzalanan �şb�rl�ğ� protokolü sayes�nde
ün�vers�te genel�nde beled�ye ek�pler�nce
3.100 metre asfalt çalışması da yapılacak.
Bunların yanında gerçekleşt�receğ�m�z peyzaj
çalışmaları �le yerleşkem�z yen� b�r çehreye
kavuşacak." ded�.

Günün sonunda Uluslararası Standart
Meslekler sınıflandırmasının (ISCO-08)
yapısı, başlıca meslek grupları ve becer�
düzeyler�n�n yanı sıra Uluslararası
Standart Eğ�t�m Sınıflandırması (ISCED)
eğ�t�m kategor�ler� temel�nde meslek� �lg�
alanları tanımlayan eğ�tmenler; �k�nc� gün,
k�ş�sel özell�kler ve temel becer�ler olmak
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Şırnak Ün vers tes ne Z yaret
S rt Ün vers tes Rektörü Prof. Dr. N hat Şındak, Şırnak Ün vers tes le yapılab lecek şb rl ğ ve
ortak faal yetler n kapsamını gen şletmek ve bölgem ze sağlayacağı katma değer st şare
etmek üzere D cle Kalkınma Ajansı(DİKA) Genel Sekreter Ahmet Alanlı le b rl kte Şırnak
Ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Mehmet Em n Erkan'ı makamında z yaret ett .

Rektörümüz, İl m Yayma Ödüller ’n n Akadem k
Tanıtım ve İst şare Toplantısı’na katıldı

Karşılıklı ﬁk�r alışver�ş�n�n yapıldığı
görüşmede �k� ün�vers�ten�n �şb�rl�ğ�n�n
önem�ne vurgu yapıldı. Bu �şb�rl�ğ�n�n
sağlanması ve sürdürülmes� hal�nde
bölgem�zde �st�hdamı artırıcı b�r katma
değer sağlayacağı �fade ed�ld�.
Yapılan görüşmen�n ardından Rektörümüz
beraber�ndek� heyetle b�rl�kte Kampüs
alanında bulunan ve Şırnak'tak� kamu
kurumlarının �ş b�rl�ğ� �le �0 k�ş�ye �st�hdam
�mkânı sağlayan Şal û Şap�k �ret�m
Şırnak �n�vers�tes� ve D�cle Kalkınma
Ajansı'nın ortak çalışmasıyla or�j�nal
taşlarından tekrar �nşa ed�len Mehmet Ağa
Sor Kasrı'nı da z�yaret eden Rektörümüz
Şındak'a kasrın tar�h� ve yapısı �le �lg�l� b�lg�
ver�ld�.
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Tes�s�nde yapılan çalışmalar hakkında
�ncelemelerde bulundu.

Gerçekleşen b�r d�z� görüşmen�n ardından
Rektörümüz Prof. Dr. ��hat Şındak,
m�saﬁrperverl�kler�, �lg� ve alakaları �ç�n� Şırnak
�n�vers�tes� Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Em�n
Erkan'a teşekkürler�n� �lett�.
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Rektörümüz Prof. Dr. ��hat Şındak İl�m
Yayma Ödüller�'n�n Akadem�k Tanıtım ve
İst�şare Toplantısı'na katıldı.
Türk�ye'dek� �lm� çalışmaları teşv�k etme
gayes�yle, m�ll� sorunlara çözüm
üreteb�lecek �mkan ve kab�l�yetler�n
gel�şt�r�lmes�ne öncü olacak evrensel
n�tel�ktek� b�l�msel çalışmaları
gerçekleşt�renler�n
onurlandırıldığı "Büyük
Ödül", "Sosyal B�l�mler" ve
"Mühend�sl�k, Doğa ve Sağlık
B�l�mler" olmak üzere üç
kategor�de ver�len İl�m
Yayma Ödüller�'n�n
Akadem�k Tanıtım ve
İst�şare Toplantısı'na
Rektörümüz Prof.Dr. ��hat
Şındak katıldı.

adres�nden, 31 Temmuz 2021 tar�h�ne
kadar devam etmekted�r. Doktora unvanı
olanlar �ç�n, "Sosyal B�l�mler" �le
"Mühend�sl�k, Doğa ve Sağlık B�l�mler�"
kategor�s�ne doğrudan başvuru, "Büyük
Ödül" kategor�s�nde �se akadem�k unvan
şartı aranmaksızın aday gösterme
yöntem�yle aday olunab�lmekted�r.

Başvurular
'www.�l�myaymaoduller�.org'

www.siirt.edu.tr
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Rektörümüz, Fotoğraf Yarışması
ödül tören ne katıldı

Fen ve Mühend sl k Alanlarında Araştırma
Projes Hazırlama ve Yürütme Eğ t m tamamlandı

Ün vers tem z Rektörü Prof. Dr. N hat Şındak
'Mezopotamya'nın G zeml Kent S rt 1. Foto
Safar Etk nl ğ ve Fotoğraf Yarışması'
etk nl ğ n n ödül tören ne katıldı.

S rt' n tar h , kültürü ve doğal güzell kler n
yansıtmak amacıyla düzenlenen
'Mezopotamya'nın G zeml Kent S rt 1. Foto
Safar Etk nl ğ ' ve Fotoğraf Yarışması sona
erd .
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18 Haz randa başlayan ve üç gün süren foto
safar ye ülkem z n değ ş k yöreler nden
gelen 43 fotoğraf meraklısı; S rt merkez,
T llo, Pervar , Eruh ve Kurtalan lçeler n
gezerek, lg nç buldukları kareler
fotoğraflayarak, kayıt altına aldılar.
Yarışmada dereceye g renlere ödüller n n
ver lmes ç n düzenlen programa katılan
Ün vers tem z Rektörü Prof. Dr. N hat Şındak,
gıyaben “S rt tar h , kültürü, doğası ve
üretm ş olduğu değerlerle mütevazı b r
şeh rd r, S rt' n kabuğunu kırıp üzer nden bu
utangaçlığı atması ç n bu tür faal yetler
yapılması öneml d r ve bu etk nl kler n
artması gerek r” ded .

Yarışmada, Tarhan İrtem "Sürü Çobanı " adlı
eserle b r nc , Mehmet Şah Den z "Pervar 'de
Gece" s ml eserle k nc ve Mehmet Subaşı
“Botan Vad s nde Yamaç Paraşütü " s ml
eserle üçüncü oldu.34 eser n serg lend ğ
ödül tören nde 3 fotoğraf da mans yon
ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK 2237-B Proje Eğ t m Etk nl kler n
Destekleme Programı “Fen ve Mühend sl k
Alanlarında Araştırma Projes Hazırlama ve
Yürütme Eğ t m ” tamamlandı.
Ün vers tem z konuk ev nde gerçekleşen
eğ t me, öğret m üyeler ve doktora eğ t m ne
tez aşamasında devam eden öğret m
elemanları katıldı.
Bölgeye yönel k yapılan eğ t mde, TÜBİTAK
destek programlarından, b l msel araştırma
projeler nde özgün değer, yöntem, yönet m ve
yaygın etk boyutlarından, proje öner formları
üzer nde d kkat ed lmes gereken noktalara yer
ver ld .

Ün vers tem z öğret m üyes Prof. Dr. Murat
Erman'ın koor natörlüğünde gerçekleşen
eğ t mlerde katılımcılar; temel term noloj ve
genel çerçevede proje şley ş süreçler , proje
yazma noktasında ufuk açıcı ve ufuk
gen şlet c b lg ler ed nd .
Etk nl ğe eğ t men olarak; Koord natör Prof. Dr.
Murat Erman'ın yanı saıra ün vers tem zden
Prof. Dr. Ömer Şah n, Doç. Dr. Sa t İzg , Doç. Dr.
Fat h Çığ, Bozok Ün vers tes 'nden Öğret m
Üyes Prof. Dr. Mustafa Böyükata, D cle
Ün vers tes 'nden Prof. Dr. Hamd Temel, Tokat
Gaz osmanpaşa Ün vers tes 'nden Prof. Dr.
Sefa Tarhan katıldı

Ödül tören ne, gazetec hemşer m z Coşkun
Aral, Cumhur yet Başsavcısı Muhammed
Yas n Başbay, Val Yardımcısı Samet Öztürk, İl
Emn yet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma
Komutan Vek l Albay Mevlüt Yıldız g b
s mlerle b rl kte, jür üyeler , fotoğraf
sanatçıları ve davetl ler katıldı.
www.siirt.edu.tr

www.siubasin.com
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Rektörümüz, MEZOPOTAMYA adlı
dest nasyon odaklı bölgesel tur zm
markası tanıtım tören ne katıldı
gerçeğ�n farkında olarak, her bölgey� ve
şeh�rler�m�z� kend� farklılıkları ve sah�p
oldukları tur�zm potans�yeller�yle öne
çıkarmayı, tur�zm� �st�snasız ülkem�z�n

Rektörümüz Prof. Dr. ��hat Şındak, GAP
Bölge Kalkınma İdares� Başkanlığı'nca
hazırlanan “GAP Bölges� Tur�zm Odaklı
Tanıtım ve Markalaşma Projes�”
MEZOPOTAMYA adlı dest�nasyon odaklı
bölgesel tur�zm markası tanıtım tören�ne
katıldı.
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projes�n�n �y� b�r örnek olduğunu ve bunun
d�ğer bölgelere de yaygınlaştırılması
gerekt�ğ�n� �fade ederek, Mezopotamya
markasının bölge tur�zm�ne hayırlı, uğurlu
olmasını d�led�.
Bakan Varank: Mezopotamya'yı gerçekten
dünya m�lletler�n�n terc�h ett�ğ� b�r
coğrafyaya dönüştürmek �st�yoruz
Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank,
GAP Bölge Kalkınma İdares� ve Kalkınma

GAP Bölge Kalkınma İdares� Başkanlığı,
D�cle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma
Ajanslarının �şb�rl�ğ�nde; Adıyaman,
Batman, D�yarbakır, Gaz�antep, K�l�s,
Mard�n, S��rt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın zeng�n
kültürel m�rasını tur�zme kazandırma ve
bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla
başlatılan GAP Bölges� Tur�zm Tanıtım ve
Markalaşma Projes�, “MEZOPOTAMYA”
adıyla global b�r k�ml�ğe dönüşüyor.
Dest�nasyon odaklı bölgesel tur�zm
markası tanıtım tören�, Kültür ve Tur�zm
Bakanı Mehmet �ur� Ersoy, Sanay� ve
Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, bölge
val�ler�, m�lletvek�ller�, beled�ye başkanları
ve davetl�ler�n katılımıyla Şanlıurfa'da
yapıldı.
Törende, Mezopotamya markasını ve
bölgey� ve bölgey� anlatan tanıtım ﬁlm�
göster�m�n�n ardından GAP Bölge
Kalkınma İdares� Başkanı Mehmet Açıkgöz,
proje hakkında b�lg�ler verd�.

Dest�nasyon ned�r�

Bakan Ersoy: Tur�zm�, Ülkem�z�n Tamamına
Yaymayı Temel Hedef Olarak Bel�rled�k
Türk�ye'n�n, tur�zm�n farklı alanlarında
barındırdığı çeş�tl�l�kle muazzam b�r
potans�yele sah�p olduğunu bel�rten Kültür
ve Tur�zm Bakanı Mehmet �ur� Ersoy,
“Doğasından �kl�m türüne, mutfak
kültüründen el sanatlarına, m�mar�den
arkeoloj�k kalıntılara, tur�zmde çoğu ülkeye
b�r� veya �k�s� nas�p olan varlıkların tamamı,
çok şanslıyız k� Türk�ye'de mevcut. Bu

gerekt�ren, uzun vadel� ve stratej�k b�r �ş
olduğunu bel�rten Bakan Varank, “Ürün
veya h�zmet�n kal�tes�, onun k�me ne
şek�lde sunulacağı, müşter�lerle nasıl b�r
�let�ş�m kurulacağı markalaşma sürec�n�n
temel bel�rley�c�ler� olarak karşımıza çıkıyor.
Konu, tur�zm alanında b�r marka
oluşturmak olunca, bu parametreler çok
daha öneml� b�r hale gel�yor. Çünkü b�r
anlamda ülkem�z �ç�n kurumsal k�ml�k de
oluşturmuş oluyoruz. B�z de GAP Bölge
Kalkınma İdares� ve kalkınma ajanslarımızla
markalaşma hususunun tüm yönler�n�
kapsayan, profesyonel b�r bakış açısı
gel�şt�rd�k. Projede, ülkem�z�n tur�zm
potans�yel�n� daha bütüncül b�r yaklaşımla
ele alıyoruz. İl düzey�nde yürütülen küçük
çaplı bağımsız çalışmalar yer�ne, tüm
coğrafyayı kapsayan tur�zm gel�şme
metotlarını bu projede planlıyoruz. Tab�
Mezopotamya'yı sadece ülkem�zde
tanıtmak yeterl� değ�l. Mezopotamya'yı
gerçekten dünya m�lletler�n�n terc�h ett�ğ�
b�r coğrafyaya dönüştürmek �st�yoruz.
Bunun da yolu, elbette koord�nasyondan,
beraber çalışmadan geç�yor. B�z burada,
kalkınma ajansları ve GAP Bölge Kalkınma
İdareler�yle yereldek� faal�yetler�
yürütüyoruz. Ama bu �ş�n
koord�nasyonunda elbette Kültür ve
Tur�zm Bakanlığımız var. İnşallah,
Mezopotamya markasını onlarla b�rl�kte
gerçek b�r dünya markası hal�ne get�recek
ve buranın tur�zmden aldığı payı çok daha
artıracağız.” d�ye konuştu.

tamamına yaymayı temel hedeﬁm�z olarak
bel�rled�k” d�yerek, bölge �ller�nde tur�zm
sektörün yönel�k yapılan yatırımlar
hakkında b�lg�ler verd�.
GAP Bölges� Tur�zm Odaklı Tanıtım ve
Markalaşma Projes�ne emeğ� geçenler�
tebr�k eden Bakan Ersoy, markalaştırma

www.siirt.edu.tr

Ajanslarının, bölgen�n sosyo ekonom�k
kalkınmasındak� rolüne değ�nerek, tur�zm
sektöründe organ�ze b�r çalışmayı öngören
GAP Bölges� Tur�zm Odaklı Tanıtım ve
Markalaşma Projes�n� çok değerl�
bulduğunu söyled�.
Global b�r marka oluşturma ﬁkr�n�n, pek
çok parametrey� b�r arada düşünmey�

Dest�nasyon, tur�zm sektörünün en öneml�
b�leş�mler�nden b�r�d�r. Kel�me anlamı �le
dest�nasyon, varış yer�, g�d�lecek yer
anlamını taşımaktadır. Dest�nasyon kavramı
�se Coltman'ın (1989) yaptığı tanıma göre
�ç�nde tur�stler �ç�n caz�p kabul ed�lecek
farklı doğal çek�c�l�kler� ve özell�kler�
barındıran yerlerd�r.
Tur�stler�n gereks�n�mler�n� karşılamak
amacı doğrultusunda tasarlanmış h�zmet
ve �mkanların odak noktasını meydana
get�ren coğraﬁ alanı �fade eden b�r
ter�md�r.

www.siubasin.com

57

SİÜ BASIN | 2021

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Rektörümüz, S rt İl Tarım ve Orman
Sektörü Değerlend rme toplantısına katıldı
Abdülham t Karaca modaratörlüğünde
yapılan S rt İl Tarım ve Orman Sektörü
Değerlend rme toplantısına; Rektörümüz
Prof. Dr. N hat Şındak, İl Tarım ve Orman
Müdürü Ergün Dem rhan ve l/ lçe
Müdürlükler darec ler , AK Part İl Başkan
Vek l Caner Özturan, M ll yetç Hareket
Part s İl Başkanı Fat h Cantürk, Tarımsal
alanda faal yet gösteren S v l Toplum
Kuruluş Tems lc ler , Muhtarlar ve Önder
Ç ftç ler katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. N hat Şındak, Tarım ve
Orman Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Had
Tunç'un katılımıyla gerçekleşen S rt İl Tarım
ve Orman Sektörü Değerlend rme
toplantısına katıldı.
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Toplantıda Rektörümüz Prof. Dr. N hat
Şındak; YÖK tarafından yürütülen “Bölgesel
Kalkınma Odaklı M syon Farklılaşması ve
İht saslaşma Projes ” kapsamında Tarım ve
Hayvancılık alanında ht sas ün vers tes olan
ün vers tem z S rt Fıstığı Yet şt rme ve
Gel şt r lme alanı le Arıcılık Uygulama ve
Araştırma Merkez le lg l çalışmaların
gerçekleşt r lmes ç n destek taleb nde
bulundu. Ün vers tem ze katkı ve
destekler nden dolayı Bakan Yardımcısı
Mehmet Had Tunç'a teşekkür ederek
ün vers tem z n ürett ğ ürünler takd m ett .
Toplantı boyunca İl m zde Tarım ve Orman
sektörü alanında yaşanan sorunlar ve
çözüm öner ler STK tems lc ler ve
katılımcılar tarafından Tarım ve Orman
Bakan Yardımcısı Mehmet Had TUNÇ'a
aktarıldı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet
Had Tunç başkanlığında, S rt Val Yardımcısı

Sektör toplantısının ardından göçer
hayvancılık yapan yet şt r c ler m ze yönel k
"Hayvan Nak ller Kontrol Noktası" projes
çadır ve ek pman dağıtım tören ne, Tarım ve
Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Had Tunç,
Rektörümüz Prof. Dr. N hat Şındak ve
protokol üyeler le b rl kte katıldı.

S rt Val
s Beled
ye Başka
yol asfal
n Vek l ,
tlama ça
lışmaları
yer nde
nı
nceled
S rt Val s / Beled ye Başkan Vek l
Osman Hacıbektaşoğlu ve
Rektörümüz Prof. Dr. N hat Şındak
Kezer yerleşkem zde devam etmekte
olan yol asfaltlama çalışmalarını
yer nde nceleyerek çalışanlardan
b lg aldı.
Akab nde Rektörlük makamında, Ün vers tem z ç n
yapılacak olan projeler ve çalışmalara l şk n st şar görüşmeler
gerçekleşt r ld .

S rt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından
hazırlanan, S rt l Damızlık Koyun ve Keç
B rl ğ n n proje ortağı olduğu, GAP İdares
tarafından desteklenen proje le göçer
hayvancılık yapan 33 yet şt r c m ze % 50
h bel çadır, güneş enerj s stem , otomat k
enjektör ve kırkım mak nes dağıtıldı.

Ün vers tem z ve S rt Beled yes arasında mzalanan şb rl ğ protokolü le ün vers te
genel nde beled ye ek pler nce 3.100 metre asfalt çalışması yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç
proje dağıtım tören nde yaptığı açıklamada;
"Bakanlığımızın hayvan yet şt r c l ğ ve
özell kle göçer hayvancılık yapan
yet şt r c ler m ze yönel k projelere destek
verd kler n , 1 Temmuzda başlayan %50 h be
le hayvancılık yatırımlarının desteklend ğ
destekleme programına hayvan
yet şt r c ler m z n başvuru yapmasını sted ."

www.siirt.edu.tr
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Merkez Araştırma Laboratuvarları
İş B rl ğ Protokolü mzalandı

Ced d Derneğ ’nden Ün vers tem ze Z yaret

Rektörümüz Prof. Dr. N hat Şındak Muş
Alparslan Ün vers tes 'n n ev sah pl ğ n
yaptığı “Merkez Araştırma Laboratuvarları
İş B rl ğ Protokolü” mza tören ne katıldı.
�n�vers�tem�z pandem� sonrası yen�
akadem�k yıla hazırlık kapsamında, yen�
bölüm ve programlar açmak, eğ�t�möğret�m faal�yetler�n� yürütmek, tekn�k alt
yapı ve laboratuvar �mkanlarını
güçlend�rmek, üretm�ş olduğu b�l�msel
değerler� ulaşılab�l�r kılmak amacı �le
bölges�ndek� ün�vers�telerle �ş b�rl�ğ�
protokolü �mzaladı.

Yukarıda adı geçen araştırma merkezler�n�
b�l�msel ve tekn�k çalışmalarda
kullanab�lecek, anal�zler�n
gerçekleşt�r�lmes�nde karşılıklı h�zmet alımı
ve ortak g�r�ş�mler;

İlg l protokol gereğ akadem syenler;
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S��rt �n�vers�tes� B�l�m ve Teknoloj�
Uygulama ve Araştırma Merkez�,

-Araştırma-Gel�şt�rme(Ar-Ge),

Şırnak �n�vers�tes� Merkez� Araştırma
Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma
Merkez�
Batman �n�vers�tes� Merkez�
Laboratuvar Uygulama ve Araştırma
Merkez�
B�ngöl �n�vers�tes� Merkez� Laboratuvar
Uygulama ve Araştırma Merkez�,
B�tl�s Eren B�l�m ve Teknoloj� Uygulama
ve Araştırma Merkez�,
Muş Alparslan �n�vers�tes� Merkez�
Laboratuvar Uygulama ve Araştırma
Merkez�,

- B�l�msel ve tekn�k çalışmalarda kullanılan
anal�zler�n gerçekleşt�r�lmes�nde karşılıklı
h�zmet alımı,
-Merkez� Araştırma Laboratuvarlardan talep
ed�len test ve anal�z(ler)�n gerçekleşt�r�lmes�;
talep eden Merkez�n �lg�l� uzman
personel�n�n görevlend�r�lmes� ve �lg�l�
c�haz/anal�z kullanımı/yapılmasına uzman
gözet�m�nde �z�n ver�lmes�, talep eden
kurumların personeller�ne �lg�l� c�hazların
eğ�t�m� ve apl�kasyonların ücrets�z olarak
ver�lmes�
İle �lg�l� esas ve usullerden �st�fade
edeb�leceklerd�r.
“Merkez� Araştırma Laboratuvarları İş B�rl�ğ�
Protokolü� �mza tören�ne �n�vers�tem�z
Rektörü Prof. Dr. N�hat Şındak, Muş Alparslan
�n�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Feth� Ahmet
Polat, Şırnak �n�vers�tes� Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Em�n Erkan, B�tl�s Eren �n�vers�tes�
Rektörü Prof. Dr. Necmett�n Elmastaş,
Batman �n�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. İdr�s
Dem�r ve B�ngöl �n�vers�tes� Rektörü Prof. Dr.
İbrah�m Çapak katıldı.

www.siirt.edu.tr

Ced d Derneğ , Avrupa B rl ğ Erasmus
programları kapsamında Ün vers tem z
z yaret ett .
Ced�d Derneğ�'n�n organ�ze ett�ğ� ve Avrupa
B�rl�ğ� Erasmus programının destekled�ğ�;
Göçe maruz kalmış kes�mler�n sosyal
uyumları konusunda Avrupa ülkeler�nde ve
Türk�ye'dek� uygulamaların neler olduğu,
göçe maruz kalanların yaşadığı zorluklar ve
S�v�l Toplum Kuruluşlarının bu alandak�

çalışma ve deney�mler�n� paylaştığı "Göç
Sonrası Sosyal Uyum Projes�" etk�nl�kler�
kapsamında �n�vers�tem�ze z�yarete gelen
Ced�d Derneğ� yönet�m� ve program
öğrenc�ler� Rektörümüz Prof. Dr. N�hat
Şındak �le görüştü.
Rektörümüz Prof. Dr. N�hat Şındak; 12-18
Temmuz 2021 tar�hler�nde uygulanacak
olan projeye İspanya, Macar�stan,
Bulgar�stan, Çek Cumhur�yet� ve Türk�ye'n�n
değ�ş�k �ller�nden
katılan gençlere, Göç
Sonrası Sosyal Uyum
�le �lg�l� konuşmasında
�nsanlığın tek b�r a�le
olduğunu
vurgulayarak, S��rt
ün�vers�tes�nde
okuyan 2300
c�varında yabancı
uyruklu öğrenc�
olduğunu, bunların
arasında ülkem�zde
mültec� olarak m�saﬁr
olanların da olduğunu
ama yurdumuz
�nsanının onlara kucak
açıp fırsat eş�tl�ğ�
sağladığını �fade ett�.

www.siubasin.com
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2 B n 84 Öğrenc Mezun Oldu
S rt ün vers tes 2020-2021 Eğ t m ve
Öğret m yılında 2.084 öğrenc y mezun
etmen n mutluluğunu yaşadı. Bununla
beraber öğrenc lerden uzak b r yıl geç rm ş
olmanın hüznü ve üzüntüsünü yaşadı.

Pandem koşulları gözet lerek
ün vers tem z n senato salonunda organ ze
ed len mezun yet tören ne ün vers tey
derece le b t ren öğrenc ler m z katıldı.

64

Tören n açılış konuşmasını yapan
Rektörümüz Prof. Dr. N hat Şındak;
öğrenc ler olmayan kampüsün b r tadı
olmadığını söyleyerek öğrenc s z b r
kampüsü; gülü olmayan bahçeye, meyves z
ağaca benzett . Rektörümüz, konuşmasının
devamında Ün vers tem zdek gel şmeler ve
uzaktan eğ t m sürec ne değ nerek S rt
Ün vers tes mezun olan öğrenc ler m zden
gurur duyduğunu kaydett .

Rektörümüzün konuşması ardından söz
ver len ün vers te b r nc s İlah yat Fakültem z
mezunu Betül Tren; “Şuan çok heyecanlıyım,
zorlu ve sıkıntılı b r süreçte, pandem
dönem nde dersler m z , sınavlarımızı
tamamlamaya çalıştık, bu süre zarfında
yanımızda olan hocalarımıza teşekkür
ed yor, arkadaşlarımızın da mezun yet n n
hayırlı olmasını d l yorum.” ded .
Takd m tören nde öğrenc lere başarı
belgeler n ve hed yeler n sunan Rektör
Prof. Dr. N hat Şındak, Rektör
Yardımcısılarımız Prof. Dr. Ömer Şah n Prof.
Dr. Tek n Şah n, Genel Sekreter m z
Abdulkad r Işık, öğrenc lere y d lek ve
temenn ler nden sonra başarılar d led .
Tören toplu fotoğraf çek m ve tems l kep
atma le son buldu.

www.siirt.edu.tr
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Ün vers te Personel ne
Aşure İkramında Bulunuldu

Kampüs’te İncelemeler Devam Ett

66
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Rektörümüz Prof. Dr.
N hat Şındak, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr
Cemalett n Erdemc ve
Sağlık Kültür ve Spor
Da re Başkanı Sel m
Keleş katıldı.

İslam tar h nde pek çok
öneml olayın
gerçekleşt ğ , çer s nde
bulunduğumuz
muharrem ayı
münasebet yle Sağlık
Kültür ve Spor Da re

Başkanlığımız ün vers te
personel ne aşure
kramında bulundu.
Merkez ve Kezer
Yerleşkes nde
gerçekleşt r len etk nl ğe

www.siirt.edu.tr

Rektör Şındak günün
anlam ve önem
hakkında Aşuren n b rl k,
beraberl k ve
dayanışmanın,
kardeşl ğ n s mges ,
kültürümüzün de öneml
b r parçası olduğunu
vurgulayarak nananların
muharrem ayını ve
Aşure gününü kutladı.

Rektörümüz Prof.Dr. N hat Şındak 20212022 Öğret m yılı hazırlıklarının son hız le
devam ett ğ Ün vers tem z n Kezer
kampüsünde; Mes re alanı, Hayvan
Hastanes , Sey r terası ve
Küçükbaş Hayvan Sperma
Payetleme B r mler le
lg l ncelemelerde
bulundu.
Ün vers tem z
personel ,
öğrenc ler ve
a leler n n
st fade
edeb leceğ
mes re alanını
z yaret eden
Rektörümüz
Şındak “Sey r
Terası” ve “mes re
alanının bakımı,
düzenlenmes ve
gen şlet lmes le lg l
tal matlarda bulundu.
Yapımı devam eden Hayvan
Hastanes n z yaret eden Rektörümüz
projey yöneten tekn k personelle

st şarede bulunup projen n rev zyonları le
lg l tal matlarını lett . Rektörümüz, proje
tamamlandığında hayvan hastanem z n
uluslararası akred tasyonlara ve Avrupa
standartlarına uygun olacağını
başta küçükbaş ve
büyükbaş hayvancılık
olmak üzere, bölge
hayvancılık
sektörüne büyük
katkı sağlayacağını
ayrıca
hastanem z n;
ked , köpek
dışında kanatlı
ve ç ftl k
hayvanları le lg l
hastalıkların
teşh s ve tedav s
ç n öneml b r
merkez olacağını
bel rtt .
‘Küçükbaş Hayvan
Sperma Payetleme B r m '
tes s nşaatını nceleyen Prof.
Dr. N hat Şındak nşaatın
tamamlanma durumu ve ş b t r lme tar h
hakkında b lg aldı.
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Öğrenc m z ve M ll Sporcumuz

MADALYAYLA DÖNDÜ

Çukurova Ün vers tes Rektörünü Ağırladık
h�zmet ve bölgesel kalkınma g�b� konularda
ﬁk�r alışver�ş�nde bulunuldu.
Görüşmede, Rektörümüz Prof. Dr. ��hat
Şındak'a Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Cemalett�n Erdemc�, Eğ�t�m Fakültes�
Dekanımız Prof.Dr. Hasan Basr� Memduhoğlu
ve Genel Sekreter Yardımcımız Özer Feth�
Çelepçıkay eşl�k ett�.

Şamp�yonasında m�ll� güreşç�m�z Zehra
Dem�rhan üçüncülük maçında İsveçl� Ellen
Kr�st�na Oestman �le eşleşt�. Bu eşleşmede
rak�b�n� yenen Zehra Dem�rhan bronz
madalyaya almaya hak kazandı.

�n�vers�tem�z Beden Eğ�t�m� ve Spor
Yüksekokulu; Beden Eğ�t�m� ve Spor
Öğretmenl�ğ� Bölümü öğrenc�s� Zehra
Dem�rhan bronz madalya kazandı.
Türk�ye Güreş Federasyonu'ndan yapılan
açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kent�nde
düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş
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Öğrenc�m�z olan M�ll� güreşç�m�z� tebr�k
eder başarılarının devamını d�ler�z.

Rektörümüz Prof. Dr. ��hat Şındak, Çukurova
�n�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel
ve ek�b�n� ağırladı. “YÖK Anadolu Projes��
kapsamında gerçekleşt�r�len z�yarette
Çukurova �n�vers�tes� Rektörü Prof. Dr.
Meryem Tuncel'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Süha Berberoğlu, İlah�yat Fakültes� Dekanı
Prof. Dr. Hasan Kayıklık ve Eğ�t�m Fakültes�
Dekanı Prof. Dr. Sedat Uçar katıldı.
Eğ�t�m, b�l�m ve teknoloj� üret�m� alanında
gel�şt�r�lmes� düşünülen ortaklıkların
görüşüldüğü toplantıda, ün�vers�teler
arasında eğ�t�m-öğret�m, kültür-sanat,
araştırma-gel�şt�rme, çeş�tl�
projeler, toplumsal

www.siirt.edu.tr

Cumhurbaşkanlığı h�mayes�nde YÖK'ün
organ�ze ett�ğ� “Yüksek Öğret�m Kurulu
Anadolu Projes�� kapsamında, 2006 yılından
sonra kurulan Anadolu'dak� 1� genç
ün�vers�te �le ülkem�z�n 12 köklü ün�vers�tes�
eşleşt�r�lm�şt�. �n�vers�tem�z de bu proje
kapsamında Çukurova ün�vers�tes� Tıp
Fakültes��S��rt �n�vers�tes� Tıp Fakültes� ve
Çukurova ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes��S��rt
�n�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� eşleşt�r�lm�şt�r.
Z�yarette Rektörümüz Prof. Dr. ��hat Şındak
tarafından m�saﬁrlere, S��rt'e özgü el
dokuması t�ft�k k�l�m ve coğraﬁ �şaretl� d�ğer
ürünler hed�ye ed�ld�kten sonra T�llo Kales�
ve Del�kl� Taş g�b� tur�st�k yerlere z�yarette
bulunuldu.

www.siubasin.com
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Kar yer Rehberl ğ Ve Danışmalığı Toplantısı

ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rektörümüz Prof. Dr. N hat Şındak
yerel basın tems lc ler yle b r araya geld
Öğrenc�ler�m�z gelmeden önce çevre
düzenlenmes� olarak; b�s�klet yolu, sey�r
terası, mes�re alanı, kampüs yollarının
asfaltlanması g�b� projeler�m�z� tamamlayıp
ün�vers�tem�z� yen� b�r görünüme
kavuşturduk.Akadem�k ve �dar�
personel�m�z�n barınma �ht�yaçlarını
karşılayacak 100 da�rel�k lojman projes�n�n
yanında artan sosyal ve sport�f �ht�yaçları
karşılayacak şek�lde alışver�ş merkez�-unlu
mamuller� üret�m tes�s� basketbol-voleybol
sahalarını h�zmete açtık” şekl�nde sürdürdü.

�n�vers�tem�z�n de paydaşı olduğu proje
kapsamında; TRC3 Bölges�'�ndek� 15-29 yaş
aralığındak� genç �şs�zler, TRC3
Bölges�'�ndek� � ün�vers�tede eğ�t�m�ne
devam eden öğrenc�ler ve Kota
uygulanarak eğ�t�me katılacak en az %25
oranında k� genç kadına meslek� eğ�t�mler�n
ver�lmes� hedeflenm�şt�r.
Gençler�n becer� düzeyler�n�n artırılması ve
genç �st�hdamın desteklenmes� amacı �le
düzenlenen “Kar�yer Rehberl�ğ� �e
Danışmalığı Toplantısı” ün�vers�tem�z�n
mühend�sl�k fakültes� konferans salonunda
gerçekleşt�r�ld�.
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�n�vers�tem�zde SİUKAPUM
koord�nasyonunda DİKA tarafından
yürütülen “ TRC3 Bölges�nde Genç
İst�hdamın Teşv�k� İç�n Tekn�k Destek Projes�”
kapsamında “Kar�yer Rehberl�ğ� �e
Danışmalığı” toplantısı gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Proje Koord�natörü Cleofe Mar�a Cr�st�na
Guard�gl� ve TSO başkan vek�l� �uat Özgür
Çalapkulu'nun katıldığı, söyleş� tadında
gerçekleşen toplantılarda; temel kar�yer
rehberl�ğ� ve danışmanlığı eğ�t�m� �le �lg�l�
temel b�lg�ler ver�l�rken toplantı sonunda
katılımcılara sert�ﬁkaları ver�ld�.

Rektörümüz cömertl�k, �y�l�kseverl�k ve
m�saﬁrperverl�ğ�n şehr�n karakter� olduğunu,
böyle karakterl� b�r şeh�r �ç�n de ne yapılırsa
az olacağını bel�rtt�. Rektörümüz, bu ş�arla
ün�vers�tem�ze b�r karakter kazandırmak �ç�n
tarım ve hayvancılıkta �ht�saslaşmaya
g�d�ld�ğ�n� ve bunun hem bölgem�ze hem
ülkem�ze katma değer olarak katkı
sunacağını d�le get�rd�.

Rektörümüz Prof. Dr. N hat Şındak
yerel basın tems lc ler yle b r
araya geld . S��rt �n�vers�tes�
konukev�nde
gerçekleşt�ren basın
toplantısı yoğun �lg�
gördü. S��rt'� ve S��rtl�ler�
a�les� olarak gördüğünü
bel�rten Rektörümüz
S��rt a�les� �ç�n, S��rtl�
kardeşler� �ç�n ne kadar
�y� şeyler yaparsa o kadar
baht�yar olacağını �fade
ett�.
Rektör Şındak konuşmasını
“Pandem� sürec�n�n dezavantajlarına
rağmen eğ�t�m ve �dar� sorumluluklarımızı
yer�ne get�rd�k. Akadem�k olarak ün�vers�tey�
gel�şt�recek, S��rt'te katma değer
oluşturacak proje ve faal�yetler� harekete
geç�rd�k. Bu ves�le �le; �n�vers�tem�z�n
teknoloj�k altyapısını, uzaktan eğ�t�m�
sürdürüleb�l�r b�r hale get�r�rken,tarım ve
hayvancılık alanında �ht�saslaşma �le �lg�l�
faal�yetlerde; hayvan hastanes�, sperma
payetleme merkez�, ıslah ed�lm�ş fıstık ﬁdanı
üret�m ç�ftl�ğ� g�b� çalışmalarda bulunduk.
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Basın toplantısının ardından
ün�vers�tede devam eden
projeler� basın mensuplarıyla
b�rl�kte yer�nde �nceleyen
ve değerlend�ren
Rektörümüz basın
mensuplarının sorularını
yanıtladı. Pandem�n�n
b�tmes�yle daha sık
görüşmey� umut ett�ğ�n� d�le
get�ren Şındak toplantıya
�şt�rak eden basın
mensuplarına teşekkür ett�.
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Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma
Müzes ve Serg Salonu Açıldı
öğrenc�ler�m�ze hayırlı olmasını d�l�yorum."
ded�.

Rektörümüz
Gebze Tekn k
Ün vers tes ’ne
Z yarette Bulundu

76
“YÖK Anadolu Projes�� �le hedeflenen
eğ�t�m, b�l�m ve teknoloj� üret�m�n�n
devamının sağlanması ve ün�vers�teler arası
�şb�rl�ğ�n� gel�şt�r�lmes� �ç�n yapılan
eşleşmelerde, �n�vers�tem�z İnşaat
Mühend�sl�ğ� ve M�marlık bölümler�nde
Gebze Tekn�k �n�vers�tes� �le eşleşm�şt�.

Rektörümüz Prof. Dr. N�hat ŞINDAK ve
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cemalett�n
ERDEMCİ “YÖK Anadolu Projes��
Kapsamında eşleşt�ğ�m�z Gebze Tekn�k
�n�vers�tes�'ne z�yarette bulundu.

Yapılan z�yarette ün�vers�teler arasında
eğ�t�m-öğret�m, kültür-sanat, araştırmagel�şt�rme, çeş�tl� projeler, toplumsal h�zmet
ve bölgesel kalkınma g�b� konularda �k�r
alışver�ş�nde bulunuldu.

www.siirt.edu.tr

�n�vers�tem�zde Prof. Dr. İhsan Süreyya
Sırma'nın eserler�n�n yer aldığı Prof. Dr. İhsan
Süreyya Sırma Müzes� ve Serg� Salonu'nun
açılış tören� düzenlend�.
Rektörümüz Prof. Dr. N�hat Şındak tören�n
açılış konuşmasında Prof. Dr. İhsan Süreyya
Sırma �le aynı
ün�vers�tede
görev
yapmaktan
büyük
memnun�yet
duyduğunu
b�ld�rd�.
Sırma'nın
büyük b�r
değer
olduğuna
değ�nen
Rektörümüz, "
O b�z�m
gençl�ğ�m�z�n
kahramanıydı,
öğret�m üyel�ğ�
ve şu an bulunduğumuz fakülten�n
dekanlığını yapan hocamız adına açılan
müze ve serg�n�n �l�m�ze, ün�vers�tem�ze ve

Konuşmasında "Sakarya'da maalesef
Türk�ye'y� buhranlara sokan b�r �ETÖ
belasıyla karşılaştık. 2 sene çalıştıktan sonra
görev�me son verd�ler. Orada maaşsız
kaldım. Acaba k�taplarımı satıp öyle
geç�nsek olur mu d�ye? Düşündüm. Çok
uğraştım kend� nefs�mle ama b�r türlü
gönlüm razı olmadı. O k�tapları satmak,
onunla ekmek parası bulmak �ç�mden
gelm�yordu doğrusu. Onları sakladım. Sonra
V�yana'ya g�tt�m. V�yana'da Rabb�m başka b�r
kapı açtı, orada hocalık yaptım. Orada da
b�rçok k�tap aldım. Türk�ye'ye geld�m,
memleket�me �sted�ler. Buraya geld�k, hoca
arkadaşlarımla çok güzel günler geç�rd�k. O
maaşsız olduğum günlerde yurt dışında
konferanslarda ver�len 1-2 objey� satmak
�sted�m ama �ç�m el vermed�. Onları demek
k� bugünkü müzem�ze hed�ye etmek
nas�pm�ş." �fadeler�n� kullanan Prof. Dr. İhsan
Süreyya Sırma, d�ğer k�tapları ve eserler�n�n
de S��rt �n�vers�tes�'ne bağışlanması �ç�n
vas�yet hazırladığını b�ld�rd�.
Rektörümüz,
�n�vers�tem�z�n
Yönet�m Kurulu,
Val� ve S��rt
Beled�ye
Başkan vek�l�
Osman
Hacıbektaşoğl
u, AK Part�
Genel Başkan
Danışmanı Prof.
Dr. Yas�n Aktay,
çeş�tl� kurum
ve kuruluşun
yönet�c�ler�,
basın
mensupları ve
öğrenc�ler�n katılımı �le gerçekleşen tören
Müze ve Serg� Salonunun dolaşılmasının
ardından ver�len �kramlarla sona erd�.
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Uluslararası S rt B l msel Araştırmalar
Kongres ’n n Açılış Tören Gerçekleşt r ld
çalışmaların değerlend�r�leceğ� bu kongrey�
düzenleyen, düzenlenme kurulunda yer alan
akadem�syenler�m�z Doç. Dr. Sevda Koç Akran,
Doç. Dr. Ebru Akkem�k, Doç. Dr. Gülşen İstek,
Doç. Dr. Naz�re M�ka�l, Doç. Dr. Özgür Yaşar
Çel�k, Dr. Fat�h Taş �le Kongre Koord�natörü
Doç. Dr. Sey�than Seydoşoğlu'na ve
destekler�n� es�rgemeyen kıymetl�
yönet�c�ler�m�ze bu çabalarından dolayı
teşekkür eder�m, S�z değerl� katılımcılar
hep�n�z hoş geld�n�z” d�yerek sözler�ne son
verd�.
S��rt Ün�vers�tes�'n�n ev sah�pl�ğ� yaptığı ve 0507 Kasım 2021 tar�hler�nde düzenlenecek olan
' Uluslararası S��rt B�l�msel Araştırmalar
Kongres�'n�n açılış tören� Mühend�sl�k
Fakültem�z�n Konferans Salonunda
gerçekleşt�r�ld�.
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Rektörümüz Prof. Dr. N�hat Şındak açılış
konuşmasında konukları selamladıktan sonra
Ün�vers�tem�z�n 2007 yılında kurulan genç b�r
ün�vers�te olduğunu kuruluşundan bu yana
her geçen gün gel�ş�m�n� sürdürdüğünü
bel�rtt�.
Ün�vers�tem�ze gel�şm�ş b�r ün�vers�te
hüv�yet�n� kazandırmak �ç�n; ün�vers�tem�z�n
akadem�k b�r�mler�ne yen�ler�n� eklemek,
araştırma faal�yetler�n� sürdürmek, b�l�msel
başarılara �mza atmak, eğ�t�m
organ�zasyonlarını düzenlemek, sosyal,
kültürel ve sanatsal akt�v�teler� arttırmak,
sport�f başarılar elde etmek g�b� faal�yetler�n
aralıksız süreceğ�n� d�le get�ren Rektörümüz
“Bugüne kadar S��rt Ün�vers�tes� 2 ulusal, 16
uluslararası kongre düzenlem�ş ve şuanda da
hep�m�z�n b�ld�ğ� g�b� 'Uluslararası S��rt B�l�msel
Araştırmalar Kongres�'n� düzenleyerek
kararlılığını ortaya koymuştur” ded�.

Rektör Şındak'tan sonra kürsüye çıkan
Kongre Düzenleme Kurulu Üyes� Fat�h Taş
kongren�n amacının; Eğ�t�m, Sosyal, Fen,
Mühend�sl�k, Veter�nerl�k, Tıp ve Sağlık B�l�mler�
başta olmak üzere b�rçok alanda araştırmalar
yapan, yurt �ç�nden ve yurt dışından b�rçok
b�l�m �nsanını b�r araya get�rerek b�l�m
dünyasının gel�ş�m�ne katkı sağlamak
olduğunu �fade ett�.
İbn� S�nanın “B�l�m ve Sanat �lt�fat görmed�ğ�
ülkey� terk eder “ sözler�n� alıntılayarak
konuşmasına devam eden Dr. Fat�h Taş “B�r
meden�yet�n ayakta durab�lmes� �ç�n en
öneml� unsurlardan b�r�s� de şüphes�z o
meden�yet�n b�l�me verd�ğ� değerd�r;
S��rt'�m�z�n ve bölgem�z�n en öneml� b�l�m
�nsanlarından İbrah�m Hakkı Hazretler�n�n
astronom�, �z�k, ps�koloj�, sosyoloj�, d�n
geometr�, coğrafya ve tıp g�b� alanlarda
ortaya koyduğu eserler meden�yet�m�z�n
b�l�me ne kadar önem verd�ğ�n� ortaya
koymaktadır.” �fadeler�n� kullandı.

Prof. Dr. N�hat Şındak ; “ Pandem� d�ye
�nsanlığın üstüne kâbus g�b� çöken bu
hastalığa rağmen kıymetl� kongre
delegasyonunun, araştırmacılarının ortaya
koymuş olduğu çalışmalar ve organ�ze ed�len
bu kongre, b�zler�n ne kadar çalışmaya
az�mkâr olduğumuzu ortaya koyma adına
öneml�d�r. Bu manada büyük çalışmaların ele
alınacağı, �nsanlığa ve b�l�me katkı sunacak
projeler�n veya yen� projelere kapı açacak
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Yükseköğret m Kurulu Başkanı
Ün vers tem z Z yaret Ett

Yükseköğret�m Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.
Dr. Erol Özvar Ün�vers�teler arası �ş b�rl�ğ� ve
koord�nasyonu gel�şt�rmek amacı �le
Güneydoğu Anadolu
Ün�vers�teler�ne yapmış
olduğu z�yaretler
çerçeves�nde
Ün�vers�tem�ze
z�yarette bulundu.
Rektörümüz
Prof. Dr. N�hat
Şındak'ın
ağırladığı YÖK
Başkanı Özvar,
"Bölgesel
Kalkınma Odaklı
M�syon
Farklılaşması
Programı"
kapsamında yer
alan ve Tarım ve
Hayvancılıkta �ht�saslaşan
Ün�vers�tem�z�n faal�yet ve
performansını Ün�vers�tem�z�n
Senatosu �le �st�şare ett�.
Ün�vers�tem�z�n b�r�mler�n� �ncelemek
maksadıyla yapımı devam eden Hayvan
Hastanes� ve Sperma Payetleme Merkez�n�

z�yaret eden Başkan Özvar basına yaptığı
açıklamada “Yapımı devam eden Hayvan
Hastanes�n� dolaştık. Türk�ye'de örneğ�ne
ender rastlanacak b�r hastane �nşaatı
devam etmekted�r. İnşallah
önümüzdek� yılın ortalarına doğru
h�zmete açılması planlanan bu
hastane Türk�ye'de hayvan
hastaneler� �çer�s�nde �lk
olmaya adaydır. Küçükbaş
hayvanların, kümes
hayvanlarının, büyükbaş
hayvanların ve vahş�
hayvanların tedav�s�n�n
gerçekleşt�r�leceğ� tam
teşekküllü b�r hastane
yapılıyor. Ün�vers�teler�m�z
de kurulan bu yatırımların
olması Türk�ye'dek�
Yükseköğret�m�n geld�ğ�
düzey� göstermes� açısından
öneml�d�r” ded�.
Ün�vers�tem�z�n projeler�n�n hayata
geçmes� ve adı geçen tes�sler�n en kısa
sürede faal�yete geçmes� �ç�n destek sözü
veren Özvar, Rektörümüz Prof. Dr. N�hat
Şındak'a memnun�yetler�n� b�ld�r�p b�r d�z�
görüşme gerçekleşt�rmek üzere
Ün�vers�tem�zden ayrıldı.
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Ün vers tem z n
Kadın Basketbol Takımı

ŞAMPİYON OLDU!

UZEM'de 20.600 Öğrenc ,
47.070 Saat Ders İzled

Türk�ye Ün�vers�te Sporları Federasyonu
tarafından düzenlenen Basketbol Kadın 2.
L�g müsabakaları Batman Ün�vers�tes�nde
düzenlend�.
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2. L�g müsabakalarında Ün�vers�tem�z�n
Kadın Basketbol Takımı; Mard�n Artuklu
Ün�vers�tes�n� 56-52, Muş Alparslan
ün�vers�tes�n� 68-36 ve ﬁnalde Malatya
İnönü Ün�vers�tes�n� 87-40 skorlarla yenerek
Şamp�yon olarak Ün�vers�teler 1. L�g�ne
yükselme başarısı gösterm�şt�r. Takımımızı
kutlar 1. L�gde başarılar d�ler�z.
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Ü

n vers tem z Uzaktan Eğ t m Araştırma
ve Uygulama Merkez (UZEM) 20202021 eğ t m-öğret m yılı güz dönem
sayılarını açıkladı. 20.600 öğrenc , 47.070
saat ders zled .
Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma
Merkez�m�z; uygulama ve araştırma
faal�yetler� çerçeves�nde ülkem�z�n �ht�yacı
olan n�tel�kl� b�reyler� yet�şt�rmek amacıyla
�nternet teknolo��ler�ne dayalı uluslararası
standartlarda çalışmalar ortaya koymaya
devam ed�yor.
Ün�vers�term�zU�EM'den yapılan açıklamada
şunlar kayded�ld��
“Cov�d-19 Pandem� sürec�nde uzaktan eğ�t�m
s�stem�ne geçen ün�vers�tem�zde tüm
akadem�k b�r�mler�m�zden koord�natörler
görevlend�r�ld� ve U�EM s�stem� üzer�nden
gerekl� eğ�t�mler ver�ld�. Ayrıca
öğrenc�ler�m�z�n sorunlarına en kısa sürede
çözüm üreteb�lmek �ç�n LMS (Learn�ng
Management System) üzer�nden b�r ağ
oluşturuldu ve 7/24 öğrenc�ler�m�z�n
h�zmet�ne sunuldu. Ara sınavlar o l�ne ve
www.siirt.edu.tr

onl�ne olarak başarılı b�r şek�lde
gerçekleşt�r�ld�. 20.625 kayıtlı kullanıcımızın
olduğu LMS'de son 3 ayda 5. 979 sanal sınıf
ve 7.758 ders yapıldı, 47.069 saat, 269.394
öğrenc� tarafından �zled�.�
LMS Altyapımız
Advanc�ty F�rması �le yen� b�r sözleşme
yapılarak dersler�m�z�n l�sansları yen�lend� ve
yönet�c�/süper yönet�c�ler�n sayısı arttırıldı.
Böylel�kle yaşanan tekn�k sorunlar en kısa
sürede g�der�ld�.
LMS (Learn�ng Management System)
öğrenc� g�r�ş sayısındak� sınır kaldırılarak alt
yapı güçlend�r�ld�.
Onl�ne sınavlardak� b�r oturum �ç�ndek�
bağlantı sayısı arttırıldı.
Canlı sınıf, v�deokonferans ve canlı yayın
teknolo��s� �le yapılandırılmış,
akadem�syenler�m�z� ve öğrenc�ler�m�z�
�nterakt�f ortamda b�rleşt�ren b�r altyapı
oluşturuldu.
Ders �çer�kler�, ödevler, ara sınavlar,
dokümanlar, ders kayıtları vb. kaynaklara
kolay ve hızlı ulaşılab�l�rl�k sağlandı. Ayrıca
sesl� ve görüntülü er�ş�m olanağı sunuldu.
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