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REKTÖRÜMÜZDEN
14 yıllık geçmişi ile genç, dinamik, ulusal ve uluslarara-
sı akademik alanda başarılara sahip kadrosuyla, öğren-
ci merkezli yönetim anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı 
olan Uşak Üniversitesi; evrensel değerlere bağlı, yerel so-
runları çözmeye odaklı, nitelikli eğitim - öğretim faaliyet-
leriyle bilimsel bakış açısına sahip, özgüvenli, girişimci ve 
donanımlı bireyler yetiştiren, kentin ve bölgenin kurumla-
rıyla işbirliği içinde, Uşak’ın ve bölgenin huzur ve refahına 
katkı sağlamayı önceleyen bir kurumsal düşünce yapısıy-
la hareket etmektedir. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma-
sına katkı sağlayan bir üniversite olmayı amaçlayan, bilgi 
ve teknoloji üreterek, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 
alanlarda ilkler ve medeniyetler şehri olan Uşak’a öncülük 
eden, aynı zamanda bölge ekonomisinin rekabet gücünü 
artıran, tercih edilen mezunlar yetiştiren, uluslararası say-
gınlıkta bir üniversite olma yolunda çalışmalarına hızla 
devam etmektedir. 

2006 yılında kurulan üniversitemiz, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açıklanan, 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine 
edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülen, “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı program kapsamında; deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot 
üniversite olmuştur. Bu program ile üniversitemiz, ülkemizin hedefleri doğrultusunda, başta şehrimiz ve 
bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri 
sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak 
kurumsal farklılık ve çeşitliğe yönelmesi, alt yapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerinin 
bu sektörlerin kalkınmasında odak noktası olması amaçlanmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak, “Aklın ve 
Bilimin Işığında Yeni Nesil Üniversite” sloganını benimseyen kurumsal yapısıyla Uşak Üniversitesi, ülke kal-
kınması için çalışan tüm birimleriyle öncü üniversiteler arasından yer almaktadır. 

Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla üniversitemiz, öğrencilerimize sunduğumuz yurt içi ve yurt dışı staj 
imkanları, Erasmus/Erasmus+ değişim programları ile hem yerel hem de global çevreye uyumlu, etik de-
ğerlere önem veren bireyler yetiştirmekte önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversitemizde bulunan tüm fa-
kültelerde ortak seçmeli ders havuzu ile farklı bölümlerde eğitim alan öğrencilerimiz, diğer fakültelerden 
ders alarak, alanları dışında da eğitim alma imkânına kavuşmaktadır. Bununla birlikte Yan Dal/Çift Ana Dal 
programları ile öğrencilerimiz, farklı fakültelerden ve bölümlerden diploma programlarına dahil olabilmek-
tedir. Ayrıca bütün bölümlerimizde seçmeli ders olarak uygulamalı girişimcilik dersi ile öğrencilerimiz ser-
tifika almakta, bu sertifika ile KOSGEB’in hibe programlarından faydalanarak kendi işletmelerini açabilme 
imkânına sahip olmaktadırlar. 

Genç ve dinamik Uşak Üniversitesi; öğrenci merkezli yönetim anlayışı, aklın ve bilimin ışığında, katılımcı, 
şeffaf, hesap verebilir, üretken, düşünce ve ifade özgürlüğünü, bilimsel yaklaşımı, yenilikçiliği, etik kurallara 
uygunluğu ile kaliteye, toplumsal ve bölgesel sorunlara duyarlı bir üniversitedir. 

Üniversitemiz, ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde 
nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hedefine büyük önem vererek, bu konuda çalışmalar yapmayı temel hedef 
olarak belirlemiştir.

Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
REKTÖR
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Dünyada yer alan yükseköğretim kurumlarını boyut, 
görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergele-
ri üzerinden değerlendiren “Webometrics Dünya 
Üniversiteleri Sıralaması” (Webometrics Ranking of 
World Universities) 2020 yılına ait üniversite sıralama-
larını yayınladı. İspanya’nın en saygın kamu kurumları 
arasında yer alan  Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas’a  (CSIC) bağlı The Cybermetrics Lab 
Araştırma grubu tarafından yayınlanan bu listede Uşak 
Üniversitesi Türkiye’deki üniversiteler arasında 89’uncu 
sırada ve dünya  sıralamasında 3 bin    85’inci sırada 
yer aldı. 

Yayınlanan Webometrics Dünya Üniversiteleri 
Sıralamasında üniversitemiz, Türkiye’nin köklü üni-
versiteleri arasında yer alan Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi gibi kurum-
lar ile büyük şehirlerde yer alan İzmir Demokrasi 
Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve  Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gibi kurumların önünde yer aldı. 

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada Uşak Üniversitesinin, 
tüm öğretim elemanları ve birimleri ile birlikte dün-

yanın saygın üniversiteleri arasında yer almak için 
emin adımlarla ilerlemekte olduğunu belirterek “Uşak 
Üniversitesi, Times Higher Education gibi saygın sıra-
lama kuruluşlarının da değerlendirmesine alınmıştır. 
Belirli kriterlere göre değerlendirmeye alınabilen, izle-
nen ve her üniversitenin değerlendirmeye kabul edil-
mediği bu kuruluşta üniversitemiz yer almayı başar-
mıştır.  Bunun yanı sıra SCImago sıralamasına dahil 
edilen Uşak Üniversitesi, bu sıralamada yer alan 3 bin 
896 yükseköğretim kurumu arasından dünya sıralama-
sında 637. olarak ilk 1000 üniversite arasında yer al-
mıştır.”dedi. 

Üniversite bünyesinde yapılan tüm çalışmalarda böl-
geden başlayarak, ülke gelişimine katkı sunulma-
sının hedeflendiğini de vurgulayan Rektör Savaş, 
“Uluslararasılaşma amacıyla ve sürdürülebilir bir ge-
lişim hedefiyle yoğun gayret gösteriyoruz. Öğretim 
elemanlarımız ulusal ve uluslararası ortaklı projeler 
üretmekte ve bölgesine değer katacak çalışmalar yap-
maktadır. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla bizleri ka-
lite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK 
Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyeleri-
mize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesi Webometrics Dünya 
Üniversiteleri sıralamasında
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Üniversitemiz dünyadaki ‘‘En Yeşil Kampüsler”
listesine girdi

Uşak Üniversitesi en yeşil 
kampüsler arasında yer aldı 

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendi-
ren GreenMetric 2020 yılı Dünya Üniversiteler sıralaması yayımlandı. Dünyadaki önemli akreditasyon kurumları 
olan Webometrics Dünya Üniversiteleri sıralaması, SCImago gibi uluslararası kuruluşların sıralamalarında yer 
alan Uşak Üniversitesi, bu kez de UI GreenMetric (Dünya genelinde “En Yeşil Kampüsler” ) sıralamasında ilk 1000 
üniversite arasına girdi.                   

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, üniversitelerinin ulus-
lararası en saygın akreditasyon 
kuruluşlarının sıralamasında yer 
almaya devam etiğine dikkat çe-
kerek, ‘‘Üniversitemiz, 2020 yılına 
ait üniversite sıralamalarını içeren 
Webometrics Dünya Üniversiteleri 
sıralamasında, Türkiye’deki üni-
versiteler arasında 89’uncu sırada 
ve dünya sıralamasında 3 bin 

85’inci sırada yer almıştı. Bu liste-
de üniversitemiz, Türkiye’nin köklü 
üniversiteleri arasında yer alan 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
ve Pamukkale Üniversitesi gibi ku-
rumlar ile büyükşehirlerde yer alan 
İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir 
Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gibi 
kurumların önünde yer aldı. Ayrıca 
SCImago sıralamasına dâhil edilen 
Uşak Üniversitesi, bu sıralamada 
yer alan 3 bin 896 yükseköğretim 
kurumu arasından dünya sıralama-
sında 637. olarak ilk bin üniversite 

arasına girmiştir. Belirli kriterlere 
göre değerlendirmeye alınabilen, 
izlenen ve her üniversitenin değer-
lendirmeye kabul edilmediği bu ku-
ruluşlarda üniversitemiz yer almayı 
başarmıştır. Geçtiğimiz günlerde 
yayınlanan bir diğer saygın sırala-
ma olan “Dünyanın En Etkili Bilim 
İnsanları” sıralamasında da, yine 
üniversitemizden akademisyenler 
yer aldı. Şimdi de dünya genelinde 
“En Yeşil Kampüsler” sıralaması 
olan UI GreenMetric’te ilk bin üni-
versite arasına girerek, 758. sırada 
yer aldık.” dedi.



Uşak Üniversitesi BülteniBülteni10

HABER TURUHABER TURU

Çevre dostu ve 
sürdürülebilir bir üniversite

GreenMetric sıralamasının, üniver-
sitelerin yeşil kampüs ve sürdürü-
lebilirlikle ilgili mevcut durumları-
nı ve politikalarını değerlendirmek 
ve dünya çapında karşılaştırmak 
olduğunu aktaran Prof. Dr. Savaş, 
“Üniversiteleri her değerlendir-
me alanı için ayrı ayrı puanlayan 
GreenMetric, bu değerlendirmeler-
den aldıkları toplam puanlara göre 
sıralamayı yapıyor. GreenMetric, 
üniversite yöneticilerinin ve pay-
daşlarının ilgisini çekmek suretiy-
le küresel iklim değişikliği, enerji 
ve su tasarrufu, atık geri dönüşü-
mü ve yeşil ulaşım ile mücadele-
ye daha fazla dikkat gösterilmesi-
ni teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 
Sıralamada daha üstte sıralarda 
yer almak için çevre dostu bir üni-
versite olmaya ve sürdürülebilir 
çalışmalarımızı uygulamaya yöne-
lik gösterdiğimiz çabalar devam 

edecektir. Uşak Üniversitesi, tüm öğretim elemanları ve birimleri ile bir-
likte dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almak için emin adım-
larla ilerlemektedir. Üniversitemizin her yönüyle yüksek nitelikli bir 
yükseköğretim kurumu olması yönünde katkı sağlayan tüm mensupları-
mıza ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.’’ şeklinde konuştu.
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Rektör Savaş: “Milletimizin demokrasi mücadelesini 
unutmayacağız, unutturmayacağız”

Uşak Üniversitesi’nde 
“15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” 

Etkinlikleri

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. 
Ekrem Savaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin mil-
letimizin önemli sınavlarından biri olduğunu belir-
terek, “Bu akşam, Gazi Meclisimizin bombalandığı, 
birçok kamu kurumlarımızın silahlarla tarandığı, yüz-
lerce memleket sevdalısı kardeşimizin şehit edildiği 
hain darbe girişimine karşı, aziz milletimizin ve kah-
raman güvenlik güçlerimizin göstermiş olduğu onurlu 
duruşu anmak, milletimizin demokrasi mücadelesini 
bir kez daha saygı ve gururla hatırlamak, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Gününü idrak etmek amacıy-
la bir araya gelmiş bulunmaktayız. O gece ve bugüne 
kadar bu topraklar için şehit olan tüm kardeşlerimizi 
rahmetle anıyor, bütün gazilerimize sağlık ve esenlikler 
diliyorum. Şehitlerimizin hiçbirini sonsuza dek unutma-
yacağız.” dedi.

Uşak Üniversitesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu panel düzen-
lendi. Moderatörlüğünü Yazar Ali Bektaş’ın yaptığı pa-
nelde, 24, 25, ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin 
Külünk ve Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni/
Yazar Can Kemal Özer panelist olarak yer aldı.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve 
Kültür Merkezi önündeki alanda gerçekleştirilen panele, 
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkan 
Vekili Gökhan Yalçın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ekrem Savaş, Şehit Mehmet Çetin’in babası Hüseyin 
Çetin, protokol üyeleri, akademisyenler ve idari perso-
nel katıldı. 

Panel öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve MillÎ Birlik 
Günü fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Program, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Öğretim Görevlisi 
Mehmet Aydın’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile hatim duası 
ve İletişim F akültesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz 
sinevizyon gösterimi ile başladı.

Soldan sağa: Metin Külünk, Vali Funda Kocabıyık, Rektör Prof. Dr.  Ekrem Savaş
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gerçek kahramanlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan, ikisi 
vardır ki asla unutamayacağız. Ömer Halisdemir ve 
hemşehrimiz Mehmet Çetin. 15 Temmuz darbe giri-
şimi sırasında Marmaris’teki çatışmada şehit düşen 
Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Uşak’lı Mehmet Çetin, 
15 Temmuz günü hainlere karşı duvar olmuş, ser verip 
vatan aşkından taviz vermemiş bir kahramanlık abi-
desidir. Şehadete ulaşacağını bile bile verilen görevi 
canı pahasına yerine getirmiş ve şehit olmuştur. Allah 
rahmet eylesin. Bizler; can taşıma liyakatini, canla-
rın canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak 
kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi 
bir milletin evlatlarıyız. Ayrıca bizler, yüce değerleri 
uğruna cesurca mücadele eden, bu yolda şehadet şer-
betini göz kırpmadan içen, dünyaya adalet ile hükmet-
miş, bir asır önce ya istiklal ya ölüm diyerek, Kurtuluş 
Savaşı’nı zaferle taçlandıran bir geçmişin torunlarıyız. 
Üzerimizden uçaklar uçtu, tanklar caddeleri işgal etti, 
asker kıyafetindeki teröristler silahlarıyla millete kan 
kustu.  Sayın Cumhurbaşkanımız milleti meydanla-
ra davet etti, sabaha kadar selalar okundu ve ezanlar 
baştanbaşa Türkiye’de yankılandı. Vatanımıza sinsice 
kast eden 15 Temmuz darbe girişimine karşı kahraman 
halkımız, geçmişte olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek 
oldu. Nice destanlar yazan milletimiz, aynı ruhla 15 
Temmuz’da da bir destan yazmış ve 15 Temmuz gecesi 
“Gün vatana sahip çıkma günüdür” diyerek vatana 
sahip çıkmıştır. Bu topraklarlar için toprağa düşen şe-
hitlerimiz sayesinde bugün bu topraklarda onurlu bir 
şekilde bir arada yaşamaktayız.” şeklinde konuştu. 

15 Temmuz 2016 tarihinde hain Fetullahçı Terör 
Örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe gi-
rişiminin kahraman halkımızın cesareti, onurlu direnişi 
ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın lider-
liği sayesinde yok edildiğini söyleyen Prof. Dr. Savaş, 
“Aziz milletimiz, o gece bir demokrasi destanı yazmış, 
silahlara, tanklara, uçaklara göğsünü germiş, mevzu 
bahis vatansa gerisi teferruattır diyerek, canları paha-
sına vatan savunmasına geçmiş, dünyaya örnek teşkil 
edecek bir dik duruş sergileyerek, vatan hainlerine geçit 
vermemiştir. Millet olarak; milli irademizin gücünü, de-
mokrasimizin yıkılmaz duvarlarını, milli birlik ve bera-
berliğimizin asla bozulamayacağını bir kez daha tüm 
dünyaya göstermiş olduk. 15 Temmuz gecesi mey-
danları dolduran milletimizin, bu mücadeleye katkısı 
çok büyüktür. Bu onurlu mücadelede; demokrasisine, 
vatanına, milletine ve bayrağına ölüm pahasına sahip 
çıkan 251 vatan evladı şehadet şerbetini içmiş, bin-
lercesi de gazilik mertebesine erişmiştir. Bunu herkes 
bilmeli ki; vefa ehli olarak bütün şehitlerimizi kalbimiz-
de dünya durdukça yaşatacağız. Şehitlerimiz ve gazi-
lerimiz o gece cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve 
dik duruşlarıyla tarih yazmış, “Güçlü Türkiye” sloganı-
mızı dosta-düşmana göstermişlerdir. Unutmamalıyız 
ki, halkımızın destan yazdığı bu tarihi günde, birçok 

Şehitlerimiz ve gazilerimiz o gece cesaretleriyle, 
dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih 
yazmıştır
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Rektör Savaş:  “Uşak Üniversitesi olarak,
devletimizin anayasal düzenini 
iç-dış tehditlere karşı koruyan bir gençlik 
yetiştirmeye çalışıyoruz.”

Terör örgütlerine karşı, daima hazırlıklı olmak gerekti-
ğini ifade eden Prof. Dr. Savaş, Hain Fethullahçı Terör 
Örgütüne karşı olan mücadelenin, topyekûn millet 
olarak kararlı bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi. 

Bu mücadelenin devamı için siyasi irade, millÎ dayanış-
ma ve birliğin milletimizde mevcut olduğunu belirten 
Prof. Dr. Savaş “O gece milletimizin gösterdiği direniş, 
dayanışma ve demokrasiye sahip çıkma ruhu canlı ve 
kararlı olarak ilelebet yaşayacaktır. Öncelikle kendimi-
zi, evlatlarımızı her yönden geliştirerek, gerçek bilimle 
tanıştırarak, okuyarak, sorgulayarak ve araştıran nesil-
ler yetiştirerek, bu tarz oluşumların önüne geçebiliriz. 
Bu anlamda üniversitelere de önemli işler düştüğünün 
farkındayız. Uşak Üniversitesi olarak, devletimizin ana-
yasal düzenini iç-dış tehditlere karşı koruyan, hukuku-
muza ve toprak bütünlüğümüze sahip çıkan, “Zaman 
bendedir ve mekân bana emanettir!” şuurunda, dininin, 
dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün 
davacısı, “Kim var!” diye seslenilince sağına ve soluna 
bakınmadan fert fert “Ben varım!” cevabını veren, her 
ferdi “Benim olmadığım yerde kimse yoktur!” duygusu-
na sahip bir dava ahlâkını parıldatan bir gençlik yetiş-
tirmeye çalışıyoruz. Uşak Üniversitesi olarak, bu şuuru 
kavramış bir kurumuz. Ülkemiz üzerine oynanan oyun-
lar ne olursa olsun, bizi yıldıramaz ve yolumuzdan 
asla alıkoyamazlar. Yeter ki birlik ve beraberliğimizden 
taviz vermeyelim. Çok çalışalım, üzerimize düşen va-
zifeden kaçmayalım. Biz bir oldukça, beraber oldukça, 
başaramayacağımız, yenemeyeceğimiz hiçbir güçlük 

yoktur. Uşak Üniversitesi olarak, liyakat ve beka sahibi, 
Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taşını gediğine 
koyacak, zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark 
edecek kadar gözü keskin, alanında uzman, vatanını 
ve milletini seven nesiller yetiştirmek için bütün mesa-
imizi harcıyoruz ve harcamaya da devam edeceğiz. Bu 
duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz hain darbe girişi-
minde şehadete ulaşan şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyo-
rum. Aramızda bulunan şehitlerimizin kıymetli yakınla-
rına sabır ve metanet diliyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü 
Ali Bektaş’ın yaptığı, 24, 25, ve 26. Dönem İstanbul 
Milletvekili Metin Külünk ve Gerçek Hayat Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni/Yazar Can Kemal Özer’in konuşmacı 
olduğu panelde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü ile ilgili konuşuldu.

Metin Külünk ve Can Kemal Özer, 15 Temmuz gecesi 
öncesi ve sonrasıyla ilgili konuşarak, 15 Temmuz 
gecesi yapılmaya çalışılanın bir darbeden ziyade bir 
küresel şeytani aklın işgal planı olduğunu ifade etti-
ler. Türk milletinin bu işgale karşı durduğunu ve 15 
Temmuz sonrası bu kirli oyuna dur dediğini aktaran 
panelistler, 15 Temmuz’un Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ile yerli ve milli bir akılla İslam ve Türk 
dünyasının yeniden ayağa kalkmasına öncülük ettiğini 
belirttiler. 15 Temmuz’u anlamak için geçmiş ve yakın 
tarihimize dikkatli bakmak gerektiğinin altını çizen pa-
nelistler, Türkiye’nin bağımsızlığından asla ödün ver-
meyeceğini sözlerine eklediler.

Program, Ali Bektaş, Metin Külünk ve Can Kemal Özer’e 
teşekkür belgeleri ve Uşak Üniversitesi plaketi verilmesiy-
le son buldu.

Soldan sağa:  Ali Bektaş, Metin Külünk, Hüseyin Çetin, Vali Funda Kocabıyık, Rektör Prof. Dr.  Ekrem Savaş, Can Kemal Özer



Uşak Üniversitesi BülteniBülteni14

HABER TURUHABER TURU

Uşak OSB Teknoparkta devir teslim yapıldı

Ekim ayı içerisinde açılışının yapılması planlanan Uşak 
OSB Teknoparkın, gerek Uşak Üniversitesine gerekse 
Uşak’a ve bölgeye girişimcilik, teknoloji ve inovasyon 
alanlarında önemli gelişmeler sağlayacağının altını 
çizen Rektör Savaş, “Uşak OSB Teknoparkımız katma 
değeri yüksek, yüksek teknoloji içeren ürünler çıkma-
sına zemin hazırlayacak, bölgede istihdamı ve nitelikli 
iş gücünü arttıracaktır. Teknoparklardaki vergi muafi-
yetleri, sigorta prim desteği gibi avantajların yanında; 
teknopark bünyesinde yer alacak firmalara ön kuluç-
ka ve kuluçka imkânları sağlanacak, teknoloji transfer 
ofisi hizmetleri sunulacaktır. Teknopark aynı zamanda 
öğretim elemanlarına sunduğu destek ve teşviklerle de 
üniversitemiz öğretim elemanlarının yaptığı bilimsel 
çalışmaların ticarileşmesinde önemli rol oynayacak, 
yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine destek olacak-
tır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimize projeleriyle, 
mezun olmadan kendi şirketlerini kurma imkânı do-
ğacaktır. Uşak OSB Teknopark’ın açılışı ülkemizin kal-
kınma planlarına ve hedeflerine uygun çalışmalar ya-
pılması adına Uşak için büyük bir adımdır. Uşak’a ve 
bölgemize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Uşak-Afyon Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (Zafer 
Teknopark), Uşak ilinde bulunan binası Uşak Organize 
ve Sanayi Bölgesi (UOSB) tarafından bölge alanı içerisin-
de eylül ayı içerisinde tamamlandı. Uşak Üniversitesi ve 
Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesine 15 Eylül tarihinde 
teslim edilen “Uşak OSB Teknopark” binasının devir teslim 
törenine; Uşak Üniversitesi Rektörü ve Zafer Teknopark 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem Savaş, UOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, Zafer Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir ve 
UOSB yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Uşak-Afyon Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesinin, 
Türkiye’de iki ilde bulunan farklı yükseköğretim 
kurumu ortaklığında kurulan ilk teknopark olma özel-
liğine sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, 
“Bölgenin Afyonkarahisar’da bir, Uşak ilinde bir olmak 
üzere toplam iki Teknopark alanı mevcuttur. Bu alan-
lardan Uşak’ta bulunan, Uşak OSB Teknopark binasının 
inşaatı, Uşak OSB Başkanlığımız tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. Zafer Teknoparkın Uşak yerleşkesi olan bina-
mız, 6 bin metrekare arsa üzerinde toplam 3 bin 716,32 
metrekare kullanılabilir alana sahip. Başkanlığımız, 
ilimize ve bölgemize yakışan, kullanışlı bir bina yaptı. 
Bir kez daha Uşak Valimiz Funda Kocabıyık’a, UOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu başta olmak 
üzere UOSB yönetim kurulu üyelerimize, destek olan

Bölgede girişimcilik, teknoloji ve inovasyon 
alanlarında önemli gelişmeler sağlanacak

kuruluşlara ayrıca emeği geçen tüm üniversite perso-
nelimize teşekkür ediyorum.”dedi.
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Uşak Üniversitesi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi belgelendirme sürecini

 başarıyla tamamladı
Uşak Üniversitesi kalite çalışma-
ları kapsamında “Yükseköğretim 
Hizmetleri” ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi belgelendirme sü-
recini, 25 Haziran tarihinde gerçek-
leştirilen dış denetimden başarıyla 
geçerek tamamladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ekrem Savaş, BBS AS. Belgelendirme 
firması tetkikçileri, TÜRKAK Bağımsız 
Tetkikçileri, akademik, idari birim yö-
neticileri ve Kalite Koordinatörlüğü 
çalışma ekibi üyelerinin katılımıyla 
gerçekleşen açılış toplantısıyla baş-
layan dış tetkik değerlendirilmesi, 
gün boyu üç ayrı oturumda devam 
etti. Tetkiklerin tamamlanmasının 
ardından, baş tetkikçi Muzaffer 
Cantürk ve ekibinin değerlendirme-
lerle ilgili bilgileri aktardığı kapanış 
toplantısında, Uşak Üniversitesinin 
“Yükseköğretim Hizmetleri” kap-
samında ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi gerekliliklerini ba-
şarıyla tamamladığı açıklandı.

Sertifikanın üniversiteye yeni sorum-
luluklar getirdiğini belirten Rektör 
Savaş, “Günümüz eğitim sistemin-
de tercih edilebilirliğin olmazsa 

olmazı kalitedir. Kalite yönetiminin 
önemini anlayan ve bu yönde ken-
disine bir yol haritası çizen üniver-
siteler, dünyadaki üniversitelerle 
rekabet edebilir hale gelmektedir. 
Öncü bir üniversite olmayı hedefli-
yoruz. Bugün üniversitemiz misyo-
nuna ve vizyonuna uygun olarak; 
özgün bilgi üretiminde yetkin ve 
etkin bireyler yetiştirilmesi, ayrıca 
topluma hizmet etme anlamında 
kararlı çalışmaları neticesinde çok 
önemli bir süreci tamamlamıştır. 
Rekabetin hızla arttığı bir dönem-
de öncü ve tercih edilebilir olmak 
için, üniversite olarak her yönden 
kalitemizi artırmak için çalışıyo-
ruz. Kalite Koordinatörlüğümüzün 
hedefimizi gerçekleştirmek için 
yaptığı çalışmalar sonuç vermiştir. 
Bununla birlikte Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığımızın hazırladığı kalite 
programımızda büyük beğeni ka-
zanmıştır. Bu güzel ve özverili ça-
lışmalar, üniversitemize kalite de-
ğerlendirmesinde başarıyı getirdi. 
Üniversitemiz, öğrencisi, akademis-
yeni ve idari personeli ile bir bütün-
dür. Bir kez daha Uşak Üniversitesi 
ailesine teşekkür ediyorum.” şeklin-
de konuştu.
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Uşak Üniversitesi ve Japonya Teikyo Üniversitesi 
arasındaki iş birliği genişledi

Uşak Üniversitesi ve Japonya Teikyo 
Üniversitesi arasında Mühendislik 
Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsünü kapsayan ikili iş-
birliği anlaşmaları imzalandı.

Rektörlük makamında düzenle-
nen imza törenine Rektör Prof. 
Dr. Ekrem Savaş, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ümit Başar Semiz, 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Selçuk Samanlı, Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Murat Kemal Karacan, Uluslararası 
İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. 
Öğretim Üyesi Özgür Tarhan ve 
Mevlana Koordinatörü Dr. Öğretim 
Üyesi Tolga Kargın katıldı.

Rektör Prof. Dr. Savaş, Teikyo 
Üniversitesi ile ikili işbirliği anlaşma-
larını genişletmekten dolayı mutlu ol-
duğunu belirterek konuyla ilgili şunla-
rı aktardı: “Uşak Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç Dr. Hakan Çalışkan ve Teikyo 

Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Kazutoshi Mori’nin birlikte yürüt-
tükleri akademik çalışmalarla iki 
üniversite arasında başlayan ileti-
şim, 2017 yılı Şubat ayında Teikyo 
Üniversitesi’nden bir heyetin Uşak 
Üniversitesi’ni ziyareti ile kurum-
sal bir düzeye taşındı. Akabinde, 
2017 yılı Ağustos ayında Teikyo 
Üniversitesi’nden Rektör Prof. 
Yoshihito Okınaga başkanlığında bir 
heyet Üniversitemizi ziyaret etmiş 
ve iki üniversite arasında Mevlana 
Değişim Programı Protokolü ve İkili 
İşbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. 
Teikyo Üniversitesi ile olan ikili işbir-
liğimiz 2020 yılına kadar kesintisiz 
olarak devam etmiş ve bu kapsam-
da Mühendislik Fakültesi ile Fen 
Bilimleri Enstitüsünden toplam dört 
öğrencimiz Teikyo Üniversitesinde 
değişim öğrencisi olarak aldıkla-
rı uygulama eğitimini başarıyla ta-
mamlamışlardır. Akademik işbirliği-
mizi geliştirmek amacıyla 2020 yılı 
Ocak ayında başkanlığını yaptığım 

heyet ile Teikyo Üniversitesine ia-
deiziyarette bulundum. Yaptığımız 
temaslar neticesinde mühendislik 
fakültemiz ve Lisansüstü Eğitim 
Enstitümüz bünyesinde başarıy-
la devam etmekte olan ikili iş birli-
ğini tıp fakültemizi de dâhil ederek 
genişlettik. İki üniversite tıp fakül-
teleri arasında bu yıl ilk kez imza-
lanan anlaşma ile beş yıl süreyle 
geçerli olacak şekilde öğrenci ve 
öğretim elemanı hareketliliği sağ-
lanacaktır. Üniversitemiz tıp fakül-
tesi öğrenci ve öğretim elemanla-
rı bu anlaşma kapsamında Teikyo 
Üniversitesinde, her yıl birer aylık 
sürelerle Teikyo Üniversitesi tıp 
fakültesi öğretim üyeleri tarafın-
dan düzenlenen ‘Teikyo Summer 
School’ ve Harvard Üniversitesi tıp 
fakültesi öğretim üyeleri tarafın-
dan düzenlenen ‘Harvard Special 
Sessions’ etkinliklerine katılabile-
cekler. Protokolün hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.
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Uşak Üniversitesi ve Japonya Teikyo Üniversitesi 
arasındaki iş birliği genişledi

Pakistan Sailkot Üniversitesi ile moda tasarımında 
iş birliği protokolü

Uşak Üniversitesi ile Pakistan 
Sialkot Üniversitesi arasında 
Mevlana protokolü imzalandı. 
Pakistan’da üniversite-sanayi iş 
birliği konusunda oldukça önemli 
işlere imza atan Sialkot Üniversitesi 
ile Uşak Üniversitesi arasında öğ-
retim elemanı ve öğrenci değişimi-
ne imkân tanıyan Mevlana Değişim 
Programı Protokolü ve İkili İş birliği 
Protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekle-
şen imza törenine,  Rektör  Prof. 
Dr. Ekrem Savaş, Pakistan Sialkot 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saeed 
Ul Hasan Chishti, Sialkot Üniversitesi 
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu 
Rektör Danışmanı Dr. Hassan 
Waseem, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Adem Duru, Mevlana Değişim 
Programı Koordinatörlüğünden 
Dr. Öğretim Üyesi Tolga Kargın ve 
Araştırma Görevlisi S. Ece Gümüş 
Özuyar katıldı.

Moda tasarımı konusunda paylaşımda bulunulacak

İmza töreninin ardından Prof. Dr. Savaş ile Prof. Dr. Chishti ortak yü-
rütülebilecek projeler ve karşılıklı ziyaretler üzerine fikir alışverişinde 
bulundu. İstişare sonrası DTS Tasarım Merkezini ziyaret eden ikili yeni 
tasarımlar hakkında bilgi aldı. Rektör Chishti, DTS Tasarım Merkezinin 
çalışmalarından çok etkilendiğini ve özellikle moda tasarımı alanında 
birlikte çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. 

Rektör Savaş, “Sialkot Üniversitesi ile anlaşma yapmak iki üniversi-
te açısından son derece güzel bir gelişme oldu. Üniversitemiz ile 
Sialkot Üniversitesi arasındaki bağlar daha da güçlenecek, birçok 
etkinlik ve projelerde iş birliği içinde olunacak, son derece memnu-
nuz.” ifadelerini kullandı. Ülkemizin kalkınma süreçlerine ciddi kat-
kılar sunan hedef odaklı uluslararasılaşmaya önem verdiklerine 
dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, Mevlana Değişim Programı vasıtasıy-
la Türk yükseköğretim kurumları ile Avrupa yükseköğretim alanı dı-
şındaki ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında toplamda 8 bin 
521 öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştiğini dile ge-
tirdi. Göreve geldikten hemen sonra, Mevlana Değişim Programı 
kapsamında Pakistan’daki üniversitelerle anlaşma sağladıkları-
nı belirten Savaş, geçen dönem Mevlana Değişim Programı ile üni-
versitemize 15 öğrenci ve 19 öğretim elemanının geldiğini aktardı.

Soldan sağa: Dr. Hassan Waseem, Arş. Gör. S. Ece Gümüş Özuyar, Prof. Dr. Adem Duru, Rektör Prof. Dr. Saeed Ul Hasan Chishti, 
Rektör Prof.Dr. Ekrem Savaş,  Dr. Öğr. Üyesi Tolga Kargın
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İhracat firmalarının yer aldığı 
Sialkot şehri ve bu firmalarla üni-
versite-sanayi işbirliği yapan 
Sialkot Üniversitesi ile DTS Tasarım 
Merkezi moda tasarımı konusun-
da çalışmalar yürütmeye başlıyor. 
Anlaşma sağlandıkları üniversite-
lerle proje odaklı işbirlikleri yap-
tıklarına dikkat çeken Prof. Dr. 
Savaş, “Özellikle Pakistan Sialkot 
Üniversitesi bulunduğu bölgede 
üniversite-sanayi işbirliğini çok iyi 
gerçekleştiriyor. Bölgemizde öne 
çıkan sektörler olan deri, tekstil, 
seramik (DTS) alanlarında tasa-
rım odaklı ihtisaslaşan bir üniversi-
te olarak, yapacağımız iş birliğinin 
bizi uluslararasılaşma hedefimi-
ze bir adım daha yaklaştıracağına 
inanıyorum. Ortak bilimsel proje-
ler ve bu program kapsamında öğ-
renci ve akademik personel deği-
şimi için imzaladığımız protokolün 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Sialkot Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Saeed Ul Hasan Chishti ise 

Sialkot şehrinde firmalar
ihracata dönük çalışıyor

Moda tasarımını ve geri 
dönüşümü birleştiren projeler 
hayata geçecek

DTS Tasarım Merkezinden çok et-
kilendiğini sözlerine ekleyen Rektör 
Chishti, “Uşak Üniversitesi ve 
Sialkot Üniversitesi bu bağlamda 
iş birliği yapabilecek. Çok iyi işlere 
imza atabileceğimize inanıyorum. 
DTS Tasarım Merkezinin özellikle 
endüstri ile bağının olması ve tasa-

çalışanlarını dışarıda aramak yerine 
bizi tercih ediyor.” şeklinde konuştu.

üniversitelerinin yüzde 99 oranın-
da ihracat yapan şirketlerin bulun-
duğu bir bölgede olduğunu söy-
leyerek, üniversite olarak bunun 
avantajlarını kullandıklarını belirt-
ti. Sanayicilerle sıkı bir şekilde ça-
lıştıklarını ve onların sorunlarına 
çözüm bulduklarını aktaran Prof. 
Dr. Chishti, “Üniversite-sanayi iş-
birliğinde iyi ilişkilerimizin olması 
üniversitemizi öne çıkartıyor. 
Üniversite ve endüstri arasında bir 
bağlantı oluşturduğumuz için onla-
rın ihtiyacı olan insan gücünü kar-
şılama olanağımız oluyor. Onlar da 



19

Deri sektöründe büyük bir 
ihracat hacmine sahibiz

rım ayağının bu kadar güçlü olması 
bizi güçlendirecek. Pakistan’da da 
üniversitelerin çoğunluğu araştır-
ma, geliştirme, tasarım ve bunun 
pazarlanması alanında çalışıyor. 
Uşak Üniversitesi bütün bu içe-
riklerin hepsine sahip, dolayısıy-
la üniversitenin sadece Türkiye’de 
değil Pakistan’da da bir iş ayağı-
nın olması çok önemli. Pakistan’da, 
özellikle Sialkot’ta yetişmiş yete-
nekli insan ve ucuz iş gücü anlamın-
da çok fazla firma bulunması, Uşak 
Üniversitesine fırsat sunacaktır. 
Uşak Üniversitesinde takdir etmem 
gereken bir nokta var. O da birçok 
tasarımınızın atık materyallerin 
yeniden dönüştürülerek yapılıyor 
olması. Çünkü Sialkot’ta bulunan 
firmaların çoğu üretim yaparken 
çok fazla atık kullanıyor. Eğer biz 
bu anlamda Uşak Üniversitesi ile 
endüstriyi buluşturabilirsek tasa-
rım ayağında Sialkot’taki firmala-
ra, çevreye ve her iki üniversiteye 
çok büyük fayda sağlanacak proje-
ler yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.
Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem 
Savaş başta olmak üzere tüm Uşak 
Üniversitesi çalışanlarına göster-
dikleri misafirperverlikten dolayı te-
şekkür eden Rektör Prof. Dr. Chishti, 

“Burada ki herkes çok kibar, güler 
yüzlü ve iyi bir yaşam enerjileri var. 
Bu sebepten dolayı biz kendimi-
zi ikinci evimizdeymiş gibi hisset-
tik.  Bizim Hükümetimiz Türkiye ile 
olan ilişkileri, “Baldan tatlı, okyanus-
tan daha derin, Himalaya’dan daha 
yüksek.” diye tarif eder. Dolayısıyla 
burada güzel bir bağ oluştu. Siz 
bizi nasıl burada ağırladıysanız 
bizde sizi ağırlamak istiyoruz.”dedi.

le iş yapma konusunda çok istekli 
ve heyecanlı olduğunu bildirdi. Biz, 
Uşak Üniversitesi ile üniversitemi-
zin bu derneğin başına geçmesini 
ve beraber yönetmeyi teklif ediyo-
ruz. İki üniversite arasındaki bu iş    
birliği ile tasarım konusunda ulus-
lararasılaşma konusunda büyük 
adımlar atılacaktır. Bunu yapabile-
cek güçteyiz. Ayrıca Pakistan’da bu-
lunan Yüksek Eğitim Komitesi’nin 
Başkanı, Rektörümüz Chishti’ye, 
Pakistan’ın uluslararasılaşma stra-
tejilerini yönetmek için bir politika 
dokümanı hazırlama görevi verdi. 
Bu anlamda da Uşak Üniversitesi 
ile birlikte çalışmak isteriz.” şeklin-
de konuştu.

Sialkot Üniversitesi Uluslararası 
İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı 
Dr. Hassan Waseem ise Sialkot’taki en-
düstrinin büyüklüğünü anlatarak, böl-
gede sadece deri sektörünün 2017 
yılında 80 milyon dolar ihracat yap-
tığını, 2018 yılında ise toplam ih-
racat miktarının 2.8 milyar dolara 
çıktığını belirtti. İhraç edilen derile-
rin ham deri değil çanta, ceket gibi 
nihai ürünler olduğuna dikkat çeken 
Dr. Waseem, “Bölgemizdeki firma-
lar tasarıma fazlasıyla ihtiyaç du-
yuyor. Üniversite olarak Pakistan’da 
deri ile ilgili derneğin başkanı ile 
toplantı yaptık. Kendisi özellikle 
Türkiye’de ki tasarım merkezleriy-

Soldan sağa:  Dr. Hassan Waseem,  Rektör Prof. Dr. Saeed Ul Hasan Chishti, Rektör Prof.Dr. Ekrem Savaş,  Doç Dr. Şefik Baran Tarhan
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Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş dünyadaki en 
başarılı bilim insanları listesinde yer aldı

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insan-
larının yer aldığı ekip tarafından, bilimsel makalelerin 
sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf 
oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator 
bilimsel etki endeksi kullanılarak oluşturulan dünyanın 
en etkili bilim insanları listesi yayımlandı.

Yaklaşık   7 milyon   araştırmacı   üzerinde   yürütülen   
ve   dünyanın   en  etkili 159  bin  684  bilim insanı-
nın 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği  
çalışma,  Stanford  Üniversitesinin  koordinasyonunda  
yürütüldü  ve  “Plos Biology” isimli   bilimsel   dergide   
yayımlandı.

Türkiye’de çalışmalarını yürüten 614 bilim insanının 
yer aldığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde, 
Uşak Üniversitesinden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan 
Çalışkan da yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Genel Matematik alanın-
da 48 bin 314 bilim insanı arasında 456. sırada yer aldı. 
Doç. Dr. Hakan Çalışkan ise Enerji alanında 186 bin 14 
bilim insanı arasında 3243. sırada yer aldı.

Doç. Dr. Hakan Çalışkan’ı da kutlayan Prof. Dr. 
Savaş ‘‘Uşak Üniversitesi olarak çok sayıda ulusal 
ve uluslararası bilimsel etkinliklerde yer alıyoruz. 
Akademisyenlerimizi de bu konuda destekliyoruz. 
Açıklanan listede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve 
mutluluk duyduk. Doç. Dr. Hakan Çalışkan hocamızın 
başarılarının devamlı olmasını diliyorum. Hocamızın 
genç akademisyenlerimize de rol model olacağına ina-
nıyorum.” şeklinde konuştu.



21

Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi 
Engelsiz Üniversite Ödüllerini takdim etti

Engelsiz eğitimin ve engelsiz erişimin adı
Uşak Üniversitesi

17 bayrağın 4’ü Uşak Üniversitesinin

Sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlikte
‘4 Mavi Bayrak’ Uşak Üniversitesinin

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafın-
dan, “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” slogan-
ları ile yükseköğretim kurumlarındaki engelli birey-
lerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel 
faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yarat-
mayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçla-
yan “2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” kap-
samında Uşak Üniversitesi 4 Mavi Bayrak ödülü 
kazandı. YÖK tarafından bu yıl üçüncüsü düzenle-
nen “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında, Uşak 
Üniversitesi, Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik 
kategorisinde “4 Mavi Bayrak” ödülünü kazandı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsa-
mında video konferans yöntemiyle 24 Haziran 
tarihinde gerçekleşen YÖK 2020 Engelsiz 
Üniversite Ödüllerini kazanan birimlere ödül-
leri, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından 
10 Eylül tarihinde Uşak Üniversitesi Recep 
Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Büyük 
Salonda düzenlenen törenle takdim edildi. 

Uşak Üniversitesi Engelli Birim Koordinatörlüğü 
tarafından organize edilen törende, Sosyo-Kültürel 
Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kate-
gorisinde, Bir Eylül Yerleşkesi, İletişim Fakültesi, 
Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’ne 
mavi bayrakları ve 13 farklı birimde, Eğitim 
Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslami İlimler 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri 
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adalet Meslek 
Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Kütüphanesi ve Rektörlük Binası 
olmak üzere “Mekânda Erişilebilirlik” Turuncu 
Bayrak ödülüne aday belgeleri takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Savaş, YÖK’ün üniversitelerimizde en-
gelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek 
üzere verdiği, “Engelsiz Üniversite Ödüllerinde” bu 
yıl 4 bayrak birden almış olmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür 
etti. 2019 yılında da Eğitimde Erişebilirlik alanında 3 
Yeşil Bayrak ödülü alındığını, bu ödüllerin üniversi-
telere prestij sağladığını ifade eden Prof. Dr. Savaş, 
özel gereksinimli bireylerin tercih edebileceği üni-
versiteler içinde olduklarını sözlerine ekledi. Rektör 
Savaş, “Amacımız olan “Engelsiz Üniversite” mis-
yonumuzu tamamlamak için göreve geldiğimiz ilk 
günden beri tüm birimlerimizle koordineli olarak çalı-
şıyoruz. Uşak Üniversitesi “Engelsiz Erişim ve Engelsiz 
Eğitim” veren bir üniversitedir.” dedi. Konuşmaların 
ardından Rektör Savaş, mavi bayrak kazanan fakül-
te dekanlarına ve birim yöneticilerine belgelerini ve 
bayraklarını takdim ederken, turuncu bayrak adayı fa-
külte ve meslek yüksekokullarına belgelerini verdi.

Rektör Yrd. Prof Dr. Adem DURU, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş
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6. Engelsiz Sanat Ödülleri: Yılın Üniversitesi 
Uşak Üniversitesi

Türkiye Engelsiz Sanat Birliği ve Yön 
Sanat Atölyesi’nce, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü dolayısıyla düzen-
lenen “6. Engelsiz Sanat Ödülleri” 
töreni Nevşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde yapıldı.

Sanat, siyaset, eğitim ve iş dünya-
sından çok sayıda önemli ismin ödül 
aldığı geceye KKTC Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar canlı yayınla katıl-
dı. Engellilerin sorunlarına dikkat 
çekmek, engelli bireylerin üretimle-
rini toplumla paylaşmak ve toplum-
sal barışa katkı sağlamak amacıyla 
2014 yılından beri sahiplerini bulan 
‘’Engelsiz Sanat Ödül Töreni” prog-
ramında 27 kategoride ödül verildi.

Programda Uşak Üniversitesi ‘‘Yılın 
Üniversitesi’’ ödülüne layık gö-
rüldü. Uşak Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ekrem Savaş programa 
telekonferans yöntemiyle katıla-

rak, yılın üniversitesi ödülüne layık görülmekten dolayı duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep 
birlikte inşa etmeyi dilediklerini belirten Prof. Dr. Savaş, ‘‘En büyük engel, 
özel gereksinimli insanlara gerekli yardımı yapmamak, gerekli ortamı oluş-
turmamak ve onların hayat şartlarını yükseltmemektir. Önce insan diyen 
ve insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir inancın mensupları 
olarak, her konuda özel gereksinimli kardeşlerimizin yanında yer almaya 
ve onların hayatlarını paylaşmaya gayret ediyoruz. Engelsiz eğitimin ve 
engelsiz erişimin adı Uşak Üniversitesidir. Üniversitemiz Engelsiz Birim 
Koordinatörlüğüyle birlikte yaptığımız çalışmalar sonucu, eğitimde, sos-
yo-kültürel alanlarda “Engelsiz Üniversite” bayraklarına sahibiz. Bir kez 
daha bu anlamlı ödül için teşekkür ediyorum.” dedi.
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PROJE ADI: SARS-Cov-2 (COVID-19) 
Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden 
Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının 
Geliştirilmesi
ARAŞTIRMA PROGRAMI YÜRÜTÜCÜSÜ 
KURUM:  TÜBİTAK MAM
PROF.DR. ŞABAN TEKİN
PROF DR.İBRAHİM KILIÇARSLAN
PROJE EKİBİ:
DOÇ.DR. ALPER KARAGÖZ (UŞAK 
ÜNİVERSİTESİ-MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE 
GENETİK BÖLÜMÜ)
DOÇ.DR. NADİR KOÇAK (SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ )
DOÇ.DR. İLKER İNANÇ BALKAN 
(İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 
TIP FAKÜLTESİ)
PROF.DR. TÜLİN ÇORA (SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ )
PROF.DR. ŞABAN TEKİN (MAM GMBE)
DOÇ.DR. NAZLIM AKTUĞ DEMİR(SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ )
DOÇ.DR. SERRA AKAR (YILDIRIM 
BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/ETLİK ZÜBEYDE 
HANIM EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ)
Dr.Öğr.Üyesi CENK ANDAÇ (İSTİNYE 
ÜNİVERSİTESİ)
Dr.Öğr. Üyesi MERVE AYDIN TERZİOĞLU 
(KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ)

Uşak Üniversitesi TÜBİTAK’ın 
aşı geliştirme projesinde

Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM HALİL YILDIRIM 
(DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER 
FAKÜLTESİ)
Dr.Öğr. Üyesi SEVAL CİNG YILDIRIM 
(İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ)
Dr. Ali AHMED AZZAWRI(DİCLE 
ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ)
Dr. FAHRETTİN DUYMUŞ (SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ )
Dr.BÜŞRA GÖKSEL TULGAR(SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ )
Dr.DENİZ ESİN (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ )
Dr. Vet. Hek. HİVDA ÜLBEĞİ POLAT(MAM 
GMBE)
Dr. MÜGE SERHATLI(MAM GMBE)
Dr. TOGLA AKKOÇ(MAM GMBE)
Uzm.Dr. EBRU MARZİOĞLU (KONYA 
EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ)
Öğr. Gör. Dr. SÜLEYMAN NERGİZ(SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ )
Vet.Hekim S.METİN 
GÖKYAPRAK(SELÇUK ÜNİVERSİTESİ-
DENEYSEL TIP UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMAMERKEZİ)
Araş.Gör. TUĞÇE DURAN(KTO KARATAY 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ)
NAZİFE MERCAN(SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ )
HASAN SATICI (MAM GMBE)

“SARS-Cov-2 (COVID-19) Spike (S) Antijenine Karşı 
Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının 
Geliştirilmesi” adlı proje TÜBİTAK-Mükemmeliyet 
Merkezi Destek Programı (1004) kapsamında kabul 
edildi. 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin (MAM) yü-
rütücü kurum olduğu projede Uşak Üniversitesi de yer 
alıyor. TÜBİTAK Covid-19 Platformu Üyesi seçilen üni-

versitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper 
Karagöz’ün proje ekibinde yer aldığı aşı geliştirme pro-
jesi çalışmaları başladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm 
dünyanın etkilendiği zorlu pandemi sürecinde, Uşak 
Üniversitesi olarak yerli ve milli aşı çalışmaları içinde 
yer almaktan gurur duyduklarını belirterek proje ekibi-
ne çalışmalarında başarılar diledi.
 

TÜBİTAK-MÜKEMMELİYET MERKEZİ DESTEK PROGRAMI  
(1004) PROGRAMI
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YÖKAK izleme programı toplantısı gerçekleşti
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve 
Rektör Yardımcısı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Metin 
Gümüş, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafın-
dan düzenlenen izleme programı toplantısına katıldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas başkanlı-
ğında pandemi sürecinde video konferans yöntemiy-
le gerçekleşen toplantıya, YÖKAK tarafından dış de-
ğerlendirilmesi tamamlanmış olan yükseköğretim 
kurumlarının rektörleri ve kalite süreçlerinden sorum-
lu öğretim üyeleri katıldı. 2017 yılında dış değerlendir-
meden geçen üniversitelerin, bu sene gerçekleşecek 
olan izleme programı ile ilgili bilgilendirilmenin yapıl-
dığı toplantıda, izleme sürecinin nasıl yapılacağı, top-
lantıya katılan üniversitelerin kalite süreçleri ve bu 
süreçlerden beklentileri gibi konular istişare edildi.
Toplantıda, Uşak Üniversitesinin kurum dışı değer-
lendirme sonucunda hazırlanan kurumsal geri bildi-

rim raporu (KGBR) ve kurum içi değerlendirme rapor-
larını (KİDR) sunan Rektör Savaş, “Yükseköğretim 
Hizmetleri” ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bel-
gelendirme sürecinde önemli bir gelişme kaydederek 
kalite yönetim sistemi belgelendirme sürecini başarıy-
la tamamladıklarını aktardı.

Uşak Üniversitesi uluslararası 
ortak ağını genişletiyor

Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan, 2020 
dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme 
Hareketliliği - Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler ara-
sında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği 
(Uluslararası Kredi Hareketliliği -ICM) projesi, Türkiye 
Ulusal Ajansı’nın değerlendirmesi sonucunda hibelen-
dirilmeye hak kazandı.

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim 
Üyesi Özgür Tarhan, proje kapsamında 2023 yılı or-
talarına kadar öngörülen sürede Tunus, Şili, Butan, 
Gürcistan, Kosova ve İran’ın da içinde bulunduğu ülke-
lerin saygın üniversiteleri ile çeşitli disiplinlerde, hem 

öğrenci öğrenim ve staj hareketliliğini hem de personel 
ders verme ve eğitim alma hareketliliği yapılacağını ak-
tararak, “Geçtiğimiz yıl yine ofisimiz tarafından hazırla-
nan aynı kategoride bir diğer proje Rusya yönünde hibe 
almaya hak kazanmıştı. Projenin hareketliliğe olanak 
sağladığı disiplinler ve sürecin nasıl yürütüleceğine 
ilişkin bir bilgilendirme toplantısını ilerleyen günlerde 
yapacağız.”dedi.

Uluslararasılaşma yükseköğretimin en önemli 
sloganı

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, göreve geldikleri ilk 
andan itibaren uluslararasılaşma ile ilgili sistematik 
ve nitelikli adımlar attıklarını belirterek, uluslararası-
laşmanın yükseköğretimimizin temel bir unsuru haline 
geldiğini ifade etti. Uşak Üniversitesinin değişim prog-
ramları ile yürüttüğü projelerin, uluslararasılaşma he-
deflerine bir ivme kazandırdığına dikkat çeken Prof. Dr. 
Savaş, “Uluslararası İlişkiler Ofisimizi ve öğretim ele-
manlarımızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. 
Bu yıl, kabul edilen her bölge kategorisinde en yüksek 
hibeyi kazanan ICM projemiz, üniversitemizin uluslara-
rasılaşmada yakaladığı ivmeyi devam ettireceğinin bir 
göstergesidir.”şeklinde konuştu.
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Tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

YÖKAK izleme programı toplantısı gerçekleşti

Doğal Yaşam Köyü ve
 Lavanta Bahçeleri projeleri hayata geçiyor

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin 
iştirakçi olarak yer aldığı ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın 
2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
(SOGEP) kapsamında desteklenmeye hak kazanan; 
“Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü” ve “Lavanta Kanyon 
Tarih Bir Yerde, Uzakta Değil Ulubey’de” adlı projeler 
kapsamında, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Ziraat 
ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Çelen, 
Banaz ve Ulubey İlçelerinde incelemelerde bulundu.

alanında deneyimli hocalarıyla her iki projeye destek 
oluyoruz. Başta Dekanımız Prof. Dr. M. Fatih Çelen 
olmak üzere fakülte hocalarımız konuyla ilgili çalışı-
yor. Her iki projenin Uşak’a orta ve uzun vadede yeni 
sektör ve iş alanı sağlayacağına inanıyorum. Banaz, 
Ulubey Kaymakamlarımıza ve İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.” 
dedi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör 
Savaş, Uşak Valiliği İl Özel İdaresinin “Büyükoturak 
Doğal Yaşam Köyü” projesi ve Ulubey İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğünün “Lavanta Kanyon Tarih Bir 
Yerde, Uzakta Değil Ulubey’de” projelerinin iştirakçi-
si olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Her iki 
proje ile lavanta başta olmak üzere, çeşitli tıbbi ve 
aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin eğitimlerin 
verilmesi, ekim-dikiminin yaygınlaştırılması, üretilen 
tıbbi-aromatik bitkilerin işleneceği üretim tesisleri ku-
rularak elde edilen nihai ürünün pazarlanmasının he-
deflendiğini belirten Prof. Dr. Savaş, “Ziraat Fakültesi 
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DTS Tasarım Merkezinden 
112 acil servis çalışanlarına özel kıyafet tasarımı

Merkezi tarafından 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri personelleri için tasarla-
nan kıyafetler hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi. Tasarlanan kıyafetle-
rin fonksiyonelliği, kumaşların yapısı 
gibi bilgiler aktarıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürü Dr. Semih Korkut, “Uşak 
Üniversitesinde böyle bir tasarım 
merkezi olmasından ve konusuna 
hâkim, tecrübeli akademik perso-
nelin olmasından çok etkilendim, 
sonraki süreçte 112 acil servis per-
sonelimizin kıyafetlerinin tasarlan-
masında Uşak Üniversitesi ile bera-
ber çalışma kararı aldık. Güzel işler 
çıkarabileceğimizi düşünüyorum, 
umuyorum ki bundan sonrası için 
her iki tarafında memnun kalacağı 
işler ortaya koyulur ve işbirliğimiz 
uzun süre devam eder.” ifadelerini 
kullandı.

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik 
(DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Sağlık Bakanlığı 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri personeli için kıyafet 
tasarlayacak.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip 
Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde 
gerçekleşen bilgilendirme toplantısı-
na, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin 
Gümüş, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih 
Korkut, Acil Sağlık Hizmetleri Daire 
Başkanı Ali Emre Çağan, Uşak İl 
Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas, 
Genel Sekreter İbrahim Çalış, Uşak 
112 Başhekimi Dr. Elif Gül Kayış, 
Afyonkarahisar 112 Başhekimi 
Dr. Gülsüm Doğan, DTS Tasarım 
Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi 
Şefik Baran Tarhan, DTS Tasarım 
Merkezinde görevli öğretim ele-
manları ve akademisyenler katıldı.
Toplantıda Dr. Tarhan, DTS Tasarım 
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Uşak Üniversitesinden 
sağlık çalışanlarına büyük destek

Uşak Üniversitesi, Covid-19 pan-
demisinin yayılımını önlemek için 
sağlık çalışanlarının ihtiyaç duy-
duğu maske ve siperlik üretimi-
ne destek verdi. Güzel Sanatlar 
Fakültesi ve Deri, Tekstil ve Seramik 
(DTS) Tasarım Merkezi tarafından 
7 bin 500 adet maske dikilirken, 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
300’ün üzerinde yüz koruyucu siper 
üretimi gerçekleştirdi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
bulunan sağlık çalışanları başta olmak 
üzere, ildeki sağlık çalışanlarına 
destek olmak adına maske üret-
meye başladıklarını söyleyen Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli, 
“Uşak Üniversitesi DTS Tasarım 
Merkezimiz ile birlikte, Covid-19 
pandemisinin yayılımını önlemek 
için elimizden gelen her türlü katkıyı 
sağlamaya çalışıyoruz. Rektörümüz 
Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın deste-
ğiyle, fakülte öğretim üyelerimiz 

başta olmak üzere, DTS Tasarım 
Merkezimizde görevli öğretim ele-
manlarımızla birlikte maske dikimi 
gerçekleştiriyoruz.”dedi.

Maske üretimi hakkında bilgiler 
veren DTS Tasarım Merkez Müdürü 
Doç. Dr. Ş. Baran Tarhan, maskele-
rin öğretim elemanları tarafından 
dikildikten sonra, 25’li ve 50’li pa-
ketler olmak üzere vakumlandığını, 
vakumlanan paketlerin 75 derece-
de 45 dakika ısıl işleme tabi tutul-
duğunu söyledi. Üretimi gerçekleş-
tirilen maskelerin Uşak Üniversitesi 
Rektörlüğü tarafından ihtiyaç duyan 
sağlık kurumlarına dağıtılacağı-
nı belirten Tarhan, “Maskeler için 
kullanılan kumaşların temininde 
sıkıntı yaşıyoruz. Elimizde bulu-
nan kısıtlı malzemeyle, tüm arka-
daşlarımız özveriyle gece gündüz 
maskelerin dikimi için çalışı-
yor. Destek veren herkese teşek-
kür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ş. Ruhsar Temir Gökçeli, Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Pamuk, Dr. Öğr. Üyesi Şengül Erol
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Maske dikiminin yanı sıra, Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 
Teknolojileri Bölümünde de, salgına 
karşı mücadele veren sağlık çalışan-
ları için yüz koruyucu siper üretildi.

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı 
Öğretim Görevlisi Hüseyin Coşkun ve 
Bilgisayar Teknolojileri bölümü mezun 
öğrencilerinden #3BoyutluDestek 
Uşak Temsilcisi Yakut Özcan tarafın-
dan, bölümde bulunan 3D yazıcı kul-
lanılarak, Uşak’ta görev yapan sağlık 
personelleri için yüz koruyucu siper 
aparatı üretildi. Bu aparatların üre-
timinin zaman alan bir süreç oldu-
ğunu belirten Coşkun, “Normalde 3 
boyut yazıcıyla bu aparatların üre-
timi 2 - 2,5 saat sürüyor ve aparat 
başına 50 gr baskı malzemesi kul-
lanılıyor. Yaptığımız iyileştirmeler 
sonucunda 3 adet aparatı ancak 54 
dakikada ve 34 gr olarak üretmeyi 
başardık. Bu şekilde elimizde bu-
lunan tek bir 3 boyutlu yazıcımızla 
günde ortalama 35 adet yüz koru-
yucu siper üretimi gerçekleştirebil-

dik. Şu ana kadar 350 yüz koruyu-
cu siperi de sağlık çalışanlarımıza 
ulaştırdık. Siperlerin üretiminde ve 
malzeme temininde desteklerini 
esirgemeyen yüksekokul müdürü-
müz Doç. Dr. Mustafa Ali Ersöz’e ve 
öğretim elemanı arkadaşlarıma te-
şekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ekrem Savaş yaptığı açıklamada, 
“Özveriyle çalışan sağlık personelle-
rimize destek olmak bizler de elimi-
zi taşın altına koymak istedik. Covid-
19 salgını süresince maske ve yüz 
koruyucu siper üretimi yaparak, ili-
mizde bulunan sağlık kuruluşlarına, 
imkânlar dâhilinde destek olmaya 
çalışacağız. Şu ana kadar üretilen 7 
bin 500 maske ve 300’ü aşkın yüz 
kalkanı, Uşak ilimizde farklı sağlık 
birimlerinde çalışan sağlık perso-
nellerimize teslim edildi. Dünya ve 
ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. 
Bu dönemi millet olarak yardım-
laşma ve dayanışma ruhuyla atla-
tacağız. Uşak Üniversitesi olarak, 
ilimizde görev yapan sağlık çalışan-
larımızın ihtiyaçlarına katkıda bulu-
nuyoruz. Üretilen maskeleri ihtiyaç 

duyan kurumlara vermeye devam 
edeceğiz. Emeği geçen tüm Uşak 
Üniversitesi personeline teşekkür 
ediyorum. Ülke olarak biz bize yete-
riz.” şeklinde konuştu.

Siperler 3D yazıcı kullanılarak 
hazırlandı

Soldan sağa:  Yakut Özcan, Öğr. Gör. Hüseyin Coşkun
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TÜBİTAK BİGG programı ile
 200 bin TL destek

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknopark 
İzmir ortaklığında, “İş Fikirlerinin Projelendirilmesi 
ve TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Destek Programı 
(BİGG)” etkinliği, Uşak Üniversitesi’nde gerçekleşti. 
Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen etkinliğe, Uşak Üniversitesi akademisyen 
ve öğrencileri katıldı. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Atmosfer 
Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik ve Birim 
Koordinatörü Burak Köle ve Teknopark İzmir 
Girişimcilik Koordinatörü Burçak İlter Timurçin tara-
fından gerçekleştirilen sunumda, iş fikirlerinin pro-

jelendirilmesi süreci, proje kavramı ve projelerin 
döngüsel aşamaları ayrıntılı bir biçimde anlatıldı. 
Programda, TÜBİTAK BİGG desteğiyle 200 bin TL’lik 
şirketleşme desteğini kazanıp girişimci olmak isteyen-
lerin BiGG.ASSIST programına başvuru yapabileceği, 
ücretsiz nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerinden 
yararlanılabilecekleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan sunumların ardından konuşmacılara, UTTO 
Koordinatörü Doç. Dr. Yılmaz Bayar tarafından üniver-
site adına teşekkür belgesi verildi.

Burak Köle Doç Dr. Yılmaz Bayar, Burçak İlter Timurçin
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Duraklarda Türkçe Eğitimi projesi

Rektör Savaş, Türkiye Maarif Vakfı İş birliği 
İstişare toplantısına katıldı

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Türkçe Eğitimi  Bölümü   3. sınıf öğrenci-
leri, Topluma Hizmet dersi kapsamında 
“Duraklarda Türkçe Eğitimi” adlı projeyi 
gerçekleştirdi.

Sıkça karıştırılan kelimelerin doğru 
ve yanlış yazılışlarının yer aldığı 
afişleri hazırlayarak şehir merke-
zinde yer alan otobüs duraklarına 
asan Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf 
öğrencileri Yasin Batmaz ve Kadir 
Önder “Güzel dilimiz Türkçenin bi-
linçsiz kullanımını bir nebze de olsa 
gidermek için yaptığımız çalışma-
da bizi destekleyen hocalarımıza 
ve Uşak Belediyesine çok teşekkür 
ederiz. Her şeyden önce şunu belirt-
mek isteriz ki bu sorun 7 yaşında-
ki çocuğun, 60 yaşındaki teyzenin, 
emeklinin, gencin, yaşlının kısacası 
tüm toplumun sorunudur. Dilimizin 
değerini bilmemiz ve ona sahip çık-
mamız gerekiyor. Tek temennimiz 
bu çalışmanın diğer illere örnek 
olması ve Türkiye genelinde yaygın-
lık kazanmasıdır.”şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ekrem Savaş, Türkiye Maarif Vakfı 
tarafından İstanbul’da düzenle-
nen ‘’Paydaş Kamu Kurumları ve 
Üniversiteler ile İş birliği İstişare 
Toplantısına’’ katıldı.

Toplantı Türkiye Maarif Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün 
açılış konuşması ile başla-
dı. İstişare toplantısında Vakıf 
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. 
Cihad Demirli “İş Birlikleri” konulu 
sunum gerçekleştirdi.

Program Prof. Dr. Akgün’ün başkan-
lığındaki İstişare Oturumunun ardın-
dan sona erdi.

Yasin Batmaz, Kadir Önder

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Rektör Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ ve 
Vakıf üyeleri
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Rektör Savaş, Tarım ve Orman Bakanlığı ile
YÖK arasındaki iş birliği protokolü 

törenine katıldı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
ile Tarım ve Orman Bakanlığı ara-
sında, Bakanlık ile yükseköğretim 
kurumlarının sorumluluk alanla-
rındaki “altyapı, personel, eğitim, 
Ar-Ge, etkinlik, öğrenci/çiftçi eği-
timi ve tarımsal yayım hizmetleri” 
gibi konulara ilişkin süreçlerin iş 
birliği içerisinde yürütülmesini sağ-
lamak amacıyla protokol imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli ve Yükseköğretim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. 
Yekta Saraç’ın katılımlarıyla YÖK’te 
gerçekleştirilen “Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı Arasındaki İş Birliği 
Protokolü İmza Töreni”ne Bakanlık 
yetkililerinin yanı sıra YÖK Üyeleri, 
bünyesinde Orman, Su Ürünleri, 
Veteriner, Ziraat Fakülteleri bulu-
nan üniversite rektörleri ile ilgili de-
kanlar ve akademisyenler katıldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Naci Gündoğan’ın bilgilendirme 
sunumu ile başlayan protokol imza 
töreni YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. 
Yekta Saraç ve Tarım ve Orman 
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin yap-
tığı konuşmalar ile devam etti.

Protokol imza töreninde konu-
şan Bakan Pakdemirli, tarımla bi-
limin insanın olduğu her yerde en 
önemi iki kavram olduğunu belirte-
rek doğru planlama ve bilgi temel-
li tarım yönetimiyle Türkiye’nin çok 
daha iyi noktalara gelebileceğine 
işaret etti. Pakdemirli, üniversite 
adaylarına ilişkin bir müjde vererek, 
“Üniversite giriş sınavı sonucunda 
ilk on bine girip tercihleri sonucu, 
Bakanlığımızın asli görevlerini yü-
rüten ziraat, gıda, su ürünleri, ba-
lıkçılık teknolojisi, orman mühen-
dislikleri ile veteriner fakültelerine 
yerleşenlere Bakanlığımızca burs 

verilmesini planlıyoruz.” ifadesini 
kullandı.

Tarımın stratejik bir sektör olduğu-
nu ve ülke ekonomisi ve insanımız 
için tarımsal üretimin hayati öneme 
sahip olduğunun herkes tarafından 
bilindiğini söyleyen YÖK Başkanı 
Saraç, “YÖK burslarımızın üçte biri 
ziraat, orman, veterinerlik öğrenci-
lerine verilmektedir.”dedi.

Konuşmaların ardından Tarım ve 
Orman Bakanı Pakdemirli ile YÖK 
Başkanı Saraç, Bakanlık ile yüksek 
öğretim kurumları arasında iş birli-
ğini tesis edecek olan protokolü im-
zaladılar.

İmza töreninin tamamlanması-
nın ardından Bakan Pakdemirli ve 
Başkan Saraç, imza töreninde yer 
alan katılımcılardan gelen soruları 
cevaplandırdı.

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç Dr. Bekir Pakdemirli
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Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film 
Festivali’ne büyük onur

Rektör Savaş, YÖK misyon farklılaşması ve 
ihtisaslaşma projesi değerlendirme 

toplantısına katıldı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşması Programı kapsamında, değerlendirme top-
lantısı gerçekleştirildi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın 
başkanlığında yapılan toplantıya YÖK Üyeleri ve Bölgesel 
Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması 
Programında yer alan Uşak Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, 
Kastamonu Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Rize 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi rek-
törleri katıldı.

Toplantıda üniversitelerin ihtisaslaşma çalışmalarında-
ki performans göstergeleri değerlendirilerek karşılıklı fikir 
alış verişi yapıldı.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından 
ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat 
Sezgin’in başkanlığında, İletişim Fakültesi Araştırma 
Görevlisi Dr. Onur Keşaplı’nın yönetiminde düzen-
lenen, 6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa 
Film Festivali, bir kez daha Türkiye’nin en büyük üni-
versite festivali olma onuruna erişti. Danışma ku-
rulunda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat 
Mustafa Öntuğ ve Yeni Medya Bölümü Başkanı Doç. 
Müzeyyen Sevtap Aytuğ’un yer aldığı festival, böyle-
likle bir önceki yıl göstermiş olduğu başarıyı yineledi

Ülkemizin en kapsamlı ve köklü sinema platformu 

Kamera Arkası’nın kurucusu Hayri Çölaşan’ın kaleme 
aldığı, 2018-2019 Yılı Festival Değerlendirmesi çalış-
masında, 6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa 
Film Festivali bir kez daha Türkiye’nin en büyük üni-
versite festivali oldu. Değerlendirme kıstasları ba-
kımından üniversite dışı festivallerle de yarışacak 
ölçekte bir etkinlik halini alan ve gösterime giren film-
lerine tamamına telif ödeme gibi ilklere imza atan 
festivalin, bu yıl ilk defa “Ara Seçici Kurul” oluşturma-
sının önemi, Kamera Arkası’nca da vurgulandı. Bu yıl 
ayrıca üniversitemizde eğitim görmüş öğrencilerimi-
zin elde ettiği toplam yedi ödül de raporda yer aldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Üyeleri ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması 
Programında yer alan üniversitelerin Rektörleri
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Uşak Üniversitesi çevre ölçüm ve analizleri 
yeterlik belgesi aldı

Ürettiği hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini arttırmak, böl-
geye daha iyi hizmet vermek amacıyla akreditasyon çalış-
malarına 2017 yılında başlayan Uşak Üniversitesi Bilimsel 
Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(UBATAM), bölge sanayisinin ihtiyacı duyduğu hizmetler-
den olan, su/atıksu ve tekstil analizlerini başarıyla sürdür-
meye devam ediyor.

UBATAM, su/atıksu ve tekstil alanında 2018 yılında aldığı 
“TÜRKAK Akreditasyon Belgesi” ile analiz kalitesini art-
tırmasının ardından, 2019 yılında da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı denetimlerini başarı ile tamamlayarak,“ Çevre 
Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” almaya hak kazandı. 
Belge ile UBATAM’ın, su/atıksu kapsamında 40’tan fazla pa-
rametreden uluslararası standartlarda analiz hizmeti verme 
ve bu çerçevede rapor hazırlama yetkisi tescillenmiş oldu.

üniversitelerden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Savaş, üni-
versitenin ve UBATAM gibi üniversite bünyesinde bulunan 
merkezlerin, uluslararası kalite standartlarında çalışma an-
layışıyla hareket ettiğini kaydetti. Uşak ve bölge sanayisi-
nin ihtiyaçlarına yönelik adımlar attıklarını kaydeden Savaş, 
“Bölgemiz için akademik ve teknik olarak gerekli olan tüm 
donanımı oluşturmak adına arkadaşlarımızla özveri ile ça-
lışıyoruz. Bölgesel kalkınma misyonumuzu yerine getirmek 
adına attığımız adımlar da tüm hızıyla devam ediyor. Biz,her 
zaman sanayicimizle el ele, bölgemizin ve ülkemizin kalkın-
ması için çalışma gayreti içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

UBATAM Müdürü Doç. Dr. Selahattin Bozkurt ve merkez 
personelini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ekrem 
Savaş, UBATAM’ı başarılarından dolayı tebrik etti. Uşak 
Üniversitesinin sanayi-üniversite işbirliğinde önde gelen 

Savaş, “Bütün çabamız 
ülkemizin kalkınması adına”

Soldan sağa: Süleyman  GÖKCE, Öğr. Gör. Mehmet KAYHAN, Doç Dr. Selahattin BOZKURT, Rektör SAVAŞ, Öğr. Gör. Mehmet AKSOY,  
Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ
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Rektör Savaş, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 
tanıtım toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi himayelerinde ve Ege 
Üniversitesinin koordinatörlüğün-
de düzenlenecek olan “Ege Bölgesi 
Kariyer Fuarı”nın tanıtım toplantısı 
10 Şubat tarihinde İzmir’de gerçek-
leştirildi.

Ege Üniversitesi koordinatörlüğün-
de 20-21 Mart tarihlerinde yapılacak 
olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nın 
(EGEKAF) “Tanıtım Toplantısı” 
EÜ Yeni Senato Salonunda ya-
pıldı. Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Budak’ın baş-
kanlığında gerçekleşen toplantıya 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, 
İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, 
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener, Uşak 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi 
Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme 
Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Eser 
Yeşildağ, Ege Bölgesi’ndeki üniver-
sitelerin Rektörleri ile İzmir ve Ege 
Bölgesi’nden oda ve borsaların tem-
silcileri katıldı. 

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi himayelerinde ve 
Ege Üniversitesinin koordinatör-
lüğünde düzenlenecek olan Ege 
Bölgesi Kariyer Fuarı ile ilgili yapılan 
hazırlıklar ve planlanan organizas-
yonlar paylaşıldı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş
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Uşak ve Ege Üniversiteleri DTS alanlarında 
güçlerini birleştirdi

İmza töreninde konuşan Rektör Savaş imzalanan pro-
tokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Uşak 
Üniversitesi ve Ege Üniversitesi güçlerini birleştirdi. 
Bölgemizin ve ülkemizin kalkınması adına gerçekle-
şen bu işbirliğinden mutluluk duyuyoruz. İki üniversi-
te deri, tekstil ve seramik alanlarında, analiz ve tasa-
rım çalışmalarının sayısının arttırılması ile sanayiye 
yönelik üretime katkı sağlamak için işbirliği protokolü 
imzaladı. Uşak Üniversitesi, Türkiye’de bir ilki gerçek-
leştirerek üç alanı (deri, tekstil ve seramik) kapsayan 
tasarım merkezini açtı. Son iki yıldır gerek ulusal, ge-
rekse uluslararası işbirlikleri ve faaliyetlerle adımızdan 
sıkça söz ettiriyoruz. Protokolün Ege Üniversitesine, 
Uşak Üniversitesine ve ülkemize hayırlı olmasını te-
menni ediyorum.” dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise “İş 
birliği çerçevesinde; gerekli araştırma, geliştirme faa-
liyetleri ile gerekli testler her iki üniversite tarafından 
gerçekleştirilecektir. Ege Üniversitesi nitelikli insan 
kaynağını, güçlü alt yapısını bölgemizin ve ülkemizin 
gelişimi için diğer yükseköğretim kurumları ile iş birli-
ği yaparak hizmete sunuyor. İmzaladığımız protokolün 
her iki üniversite için hayırlı olmasını diliyorum” diye 
konuştu.

İmzalanan protokol ile Ege Üniversitesi ve Uşak 
Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen analiz ve ta-
sarım çalışmalarının sayısı artırılarak sanayiye yönelik 
üretimin geliştirilmesi hedefleniyor.

Rektör Savaş: “Güçlerimizi birleştirdik”

Uşak Üniversitesi ile Ege Üniversitesi arasında iş birli-
ği protokolü imzalandı. İmza törenine, Ege Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Uşak Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ege Üniversitesi Tekstil Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (TEKAUM) Müdürü Prof. Dr. Faruk 
Bozdoğan ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bahri 
Başaran katıldı.

Soldan sağa Prof. Dr. Faruk Bozdoğan, Rektör Prof. Dr. Necdet 
Budak, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Prof. Dr. Bahri Başaran
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DTS Tasarım Merkezinin çalışmaları  
Cumhurbaşkanlığı’nda masaya yatırıldı

uygulamaya koyulan projelerin başarılarını görmekten 
mutluluk duyduklarını belirtti. Uşak Üniversitesinin ta-
sarım merkezi binasının inşaatı için 2020 yılında kulla-
nılmak üzere para tahsis edildiğini ve bina inşaatı için 
harcama kalemi verilen tek kurumun Uşak Üniversitesi 
olduğunun altını çizen Daire Başkanı Balcı, bu projenin 
tüm bakanlığı çok heyecanlandırdığını sözlerine ekledi.

Deri, tekstil ve seramik gibi 3 ana sanayi dalında tasa-
rım konusunda ihtisaslaşan Uşak Üniversitesinin son 
iki yılda yaptığı çalışmalarla adından sıkça bahsettir-
diğini aktaran Rektör Prof. Dr. Savaş, üniversite olarak 
çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyle-
di. DTS Tasarım Merkezi binasının tamamlanmasıyla 
sadece Uşak ilinde değil, bölgede ve Türkiye’de örnek 
olacak işlere imza atılacağının altını çizen Prof. Dr. 
Savaş, “Ülkemizin kalkınması ve dışa bağımlılığının 
azaltılması için hedeflerimiz doğrultusunda tüm gücü-
müzle çalışmaya devam edeceğiz. Sağlam bir ekono-
minin temelinde, ülkenin öz kaynaklarını ve iş gücünü 
doğru bir şekilde kullanabilmek yatmaktadır. Üniversite 
olarak bizler, bu düşüncenin bilinciyle hareket planları-
mızı oluşturmakta ve uygulamaya koymaktayız.” şek-
linde konuştu.

Sunumun ardından konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı Tolga Balcı, Uşak 
Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin gelişim grafiğinin 
çok iyi olduğunu belirterek, ihtisaslaşan üniversiteler 
içinde Uşak Üniversitesinin sanayi ile olan ilişkinin çok 
kuvvetli olduğunu belirtti. DTS projelerinin seçiminde 
ve takibinde izlenen yöntemlerin oldukça profesyonel 
şekilde hazırlandığını gözlemlediklerini söyleyen Balcı, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında Uşak 
Üniversitesi Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin yaptığı çalışmalar hakkında değer-
lendirme toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya katılan Uşak 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve DTS Tasarım 
Merkez Müdürü Doç. Dr. Şefik Baran Tarhan, deri, tekstil ve 
seramik (DTS) alanlarında yapılan çalışmalar ve gele-
cekte yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgilendirme 
yaptı. Toplantıda, Tasarım Merkezinin faaliyetleri, üni-
versite sanayi iş birlikleri ve yapılan protokoller hakkın-
da bilgi verilmesinin ardından, DTS alanlarında BAP ta-
rafından desteklenen projeler ayrıntılarıyla ele alındı.

Balcı: “İhtisaslaşan üniversiteler arasında 
Uşak Üniversitesinin sanayi ile olan ilişkisi 
çok kuvvetli”

DTS Tasarım Merkezi adından sıkça  söz ettiriyor
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Yerli üretime destek için yürüdüler
“Yerli Sanayiye Destek” amacıyla Uşak Üniversitesi 
Muhasebe ve Finans Topluluğu tarafından destek yürü-
yüşü düzenlendi. “Tüketmek için Üretmek Gerek, Yerli 
Üretim Güçlü Türkiye” sloganıyla düzenlenen etkinliğe, 
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın yanı 
sıra, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenci-
ler katıldı.

Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Rektör 
Savaş, Uşak Üniversitesinin farkındalık yaratmak 
konusunda başarılı işlere imza attığını belirterek, 
“Bugün de öğrencilerimiz yerli üretime farkındalık 
oluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Ülkemizin ba-
ğımsız olabilmesinin yolu yerli üretimden geçiyor. 
Ne kadar üretirsek, dışa bağlılığımız o kadar azalır. 
Gençlerimizi tebrik ediyorum. Daha şimdiden bunun 
farkına varmaları ve Türkiye için böyle bir şey yap-
maları bizi son derece sevindiriyor.” diye konuştu.

Muhasebe ve Finans Topluluğu Başkanı Esra Kesgin 
de yerli üretimi desteklemenin bir zorunluluk ol-
duğunu anlatarak, “Tüm üniversite arkadaşlarımı-
zın, ailemizin ve çevremizdekilerin bu farkındalığa 

ulaşmalarını bekliyoruz. Halkımızdan yerli ürünleri tü-
ketmelerini beklerken, sanayicilerimizin ise kaliteli, 
talebe uygun, ucuz ürün üretmelerini istiyoruz. Tüm 
halkımızın tasarruf bilincinin artması ve tasarrufla-
rını yastık altı ölü yatırımlar yerine üretim için gerekli 
olan sermaye havuzuna birer damla olarak katmaları-
nı istiyoruz. Bu konuda üniversitemiz ve bizler, gerek-
li çabayı her zaman göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Savaş: “Sosyal farkındalık yaratılması adına da 
çalışıyoruz”

Gerekli çabayı her zaman göstereceğiz

Rektör Savaş, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Atasever
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Rektör Savaş, bölgesel destek programları 
açılış ve imza törenine katıldı

Zafer Kalkınma Ajansı tarafın-
dan 2020 Yılı Destek Programları 
kapsamında, 15 milyon TL bütçe-
li Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 
Mali Destek Programı (MEGDEP), 
15 milyon TL bütçeli Turizm 
Altyapısının Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı (TAGDEP), 1,5 
milyon TL bütçeli Fizibilite Desteği 
Programı (FD), 1,5 milyon TL bütçeli 
Teknik Destek Programı (TD) olmak 
üzere toplam bütçesi 33 milyon TL 
olan 4 destek programı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 
teşrifleriyle Kütahya’da ilan edildi.

2020 Yılı Destek Programlarının 
ilanının yanı sıra 2019 Yılı Sosyal 
Gelişmeyi Destekleme Programı 
İmza Töreni’nin de gerçekleşti-
rildiği toplantıya TR33 Bölgesi 
(Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa 
ve Uşak) illerinden kamu, üniversi-
te, özel sektör ve sivil toplum ku-

ruluşlarından yoğun katılım oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank “Kütahya’nın ve bölgenin 
kalkınmasına katkıda bulunacak 10 
farklı projenin imzası ve 4 destek 
programının ilanı için sizlerle bir 
araya geldik. Bu sayede yerel po-
tansiyeli daha da güçlendirecek 
46 milyon liralık kaynağı bölge-
mize kazandıracağız. Atacağımız 
adımlar sayesinde; mesleki eği-
timden turizme, sektörel gelişme-
den kırsal kalkınmaya, gençlerden 
kadınlara, yani neredeyse toplu-
mun tüm katmanlarına dokunan 
politikalar hayata geçecek.”dedi.

Bakan Varank Uşak’ın tıbbi ve aro-
matik bitkilerde önemli bir po-
tansiyele sahip olduğunu söy-
lediği konuşmasında şunları 
aktardı: “Bu manada Uşak’ı ülke 
çapında bir marka haline getirmek 

istiyoruz. Bunun için de Ulubey’de 
ve Büyükoturak köyünde kamuya 
ait atıl binalara yatırım yapacak, 
buraları modern üretim tesislerine 
dönüştüreceğiz. ‘Hayata Kaldığın 
Yerden Devam Et’ projesiyle, Uşak 
Ceza İnfaz Kurumunda mevcut deri 
konfeksiyon atölyesinin kapasitesi-
ni geliştirecek, yine buraya yeni bir 
çorap atölyesi kuracağız. Projenin 
paydaşları arasında İŞKUR ve şehri-
mizdeki OSB’ler de var. Hükümlüler 
aldıkları eğitimle bir sertifikaya da 
sahip olacaklar. Böylece normal 
hayata atıldıklarında bu sertifikalar 
iş bulma süreçlerini hızlandıracak.” 

Program, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı koordinasyonunda ve 
ajanslar eliyle yürütülen SOGEP 
kapsamında 2019 yılında başarılı 
olan 10 projenin sözleşme imza tö-
reninin gerçekleştirilmesi ile sona 
erdi.
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Prof. Dr.  Savaş,  bölgesel kalkınma odaklı 
üniversitelerle bir araya geldi 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşma 
Projesi  Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Üniversite Ziyaretleri programı kap-
samında, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Naci Gündoğan ve pilot 
seçilen 15 üniversitenin rektörü 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 
bir araya geldi.  

Toplantıya; “tarım ve jeotermal 
alanında pilot olan Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya, tarım ve havza 
bazlı alanda pilot olan Bingöl 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Çapak, hayvancılık alanın-
da pilot olan Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Adem Korkmaz, tekstil, derici-
lik ve seramik alanında pilot olan 
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ekrem Savaş, spor ve sağlık alanın-
da pilot olan Aksaray Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, or-
mancılık ve tabiat turizmi alanında 
pilot olan Kastamonu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi 
Topal, hayvancılık alanında pilot 
olan Muş Alparslan Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet 
Polat, çay alanında pilot olan 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 
tarım ve hayvancılık alanında pilot 
olan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Murat Erman, tıbbi ve aromatik 
bitkiler alanında pilot olan Artvin 
Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Fahrettin Tilki, akıllı lojistik ve 
bütünleşik bölge uygulamaları ala-
nında pilot olan Bartın Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 
makine ve imalat teknolojileri ala-
nında pilot olan Hitit Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 
Gıda alanında pilot olan Kırklareli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bülent Şengörür, endüstriyel kene-
vir alanında pilot olan Yozgat Bozok 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, sağlık ve çevre alanında 
pilot olan Düzce Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. İdris Şahin, Ahiler 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Bekir Varol, Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzman-
ları, TÜBİTAK uzmanları ve üniversi-
te yöneticileri katıldı.

Prof. Dr. Naci Gündoğan: 
“Pilot üniversite ziyaretleri ile 
tecrübe ve bilgi paylaşımı 
yapıyoruz”

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Naci Gündoğan konuşmasına 
İdlib’te şehit düşen 33 askerimize 
başsağlığı dileklerinde bulunarak 
başladı. Ordumuzun yurdumuzu sa-
vunmak amacıyla askeri cephede 
savaştığını belirten Prof. Dr. Naci 
Gündoğan, üniversitelerin ve aka-
demik birimlerin de kalkınma cep-
hesinde ülkeye destek olmaları ge-
rektiğini anlattı. Belirli aralıklarla 
üniversite ziyaretlerinde bulunduk-
larını söyleyen Prof. Dr. Gündoğan 
bu ziyaretlerle pilot projeler kap-
samında gerçekleşen gelişmeleri 
takip edeceklerini vurguladı. Pilot 
üniversite ziyaretleri kapsamında 
bu tür toplantılarla bilgi ve tecrübe 
paylaşımı yaptıklarını dile getiren 
Prof. Dr. Gündoğan, şimdiye kadar 
yapılan faaliyetler ve bundan sonra 
yapılması gereken çalışmalar hak-
kında 15 pilot üniversite ile değer-
lendirmede bulunacaklarını sözleri-
ne ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından 
Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya 
ile YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Naci Gündoğan toplan-
tı kapsamında hazırladıkları su-
numları katılımcılarla paylaştı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
Senato Salonunda gerçekleşen 
toplantının açılış konuşmalarını 
Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ve 
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Naci Gündoğan yaptı.
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EXPOVET Projesi uluslararası ilk toplantısı 
Uşak Üniversitesinde gerçekleşti

Üniversitede şehitlerimiz için 
hatim duası yapıldı

Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğü ve 
Karahallı Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü’nün  koordinasyonunda 
yürütülen “Practises For Increasing 
Export-Oriented Entrepreneural 
Skills of Vet Learners (Expovet)” adlı 
Avrupa Birliği projesinin uluslararası 
ilk toplantısı Uşak Üniversitesinde 
gerçekleşti.

Avrupa ve Türkiye’deki meslek lisesi 
öğrencilerinin girişimcilik ve dış ti-
caret becerilerinin geliştirilmesini 

Uşak Üniversitesi Hz. Fatıma 
Camisinde kılınan cuma namazı son-
rası, Suriye’nin İdlib şehrinde rejim 
güçlerinin hain saldırısı sonucu 
şehit olan askerlerimiz için hatim 
duası yapıldı.

Cuma namazı sonrasında öğren-
cilerimiz tarafından okunan Hatmi 
Şeriflerin duası edildi. Yapılan 
duada milli birlik ve beraberlik duy-
gusu vurgulanırken, şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine başsağ-
lığı ve yaralı askerlerimize acil şifa-
lar dileğinde bulunuldu.

amaçlayan projenin İtalya, Slovenya, Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen ortakları, Uşak Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ekrem Savaş makamında ziyaret ederek proje ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Savaş, bu tür projelerin uluslararasılaşma açısından önemli 
olduğunu belirtti. İtalya, Slovenya, Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen misafirleri Uşak’ta ağırlamaktan mutluluk 
duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Savaş, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim 
Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptık

Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Yönetici Anonim Şirketi (Zafer Teknopark A.Ş.) 
Yönetim Kurulu toplantısı, Uşak Üniversitesi 
Sosyal Tesisleri toplantı salonunda gerçekleştiril-
di. Toplantı öncesi Afyon Kocatepe Üniversitesi 
(AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve be-
raberindeki heyet Uşak Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı makamında ziyaret etti.

Toplantıya Zafer Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı AKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Belediye 
Başkan Vekili Süleyman Karakuş, Teknopark 
Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, Uşak 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail 
Hakkı Nakilcioğlu, Afyonkarahisar Organize Sanayi 
Bölgesi(OSB) Başkanı Bekir Yeşilay, Afyonkarahisar 
OSB Bölge Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu, Uşak 
Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, Uşak 
Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Ramazan 
Gündağ, Melih Yurter ve diğer üyeler katıldı.

Toplantı öncesi bir açıklama gerçekleştiren 
Zafer Teknopark Yönetim Kurulu üyeleri, ülke-
mizi derinden sarsan İdlib’deki saldırıyı şiddet-
le kınayarak, “Suriye’nin İdlib şehrinde rejim 
güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerle- Rektör Savaş AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile birlikte
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rimize Yüce Allah’tan rahmet yakın-
larına başsağlığı, yaralı askerlerimi-
ze acil şifalar diliyoruz. Ülkemize 
ve askerlerimize karşı yapılan 
bu alçak saldırıyı kınıyoruz.”dedi.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. 
Savaş, Afyon-Uşak Zafer Teknoloji 
Geliştirme Bölgesinin kuruluşun-
dan bugüne kadar, her iki ilin hem 
üniversiteleri hem de diğer ku-
rumları arasında uyumlu ve örnek 
bir ortaklık sergilendiğini belirte-
rek, bundan sonra bu uyumun her 
alanda ortak projeler ve işbirlik-
leri ile devam edeceğini söyledi. 

Uşak’a Teknopark kazandırdık

Uşak OSB’de yapımı devam 
eden teknopark’ın hem Uşak 
Üniversitesine hem de Uşak iline 
büyük katkı sağlayacağını söylen 
Rektör Savaş, sanayi odalarına 
verdikleri desteklerden dolayı min-
nettar olduğunu ifade etti. Savaş, 
“Uşak’a teknopark kazandırmanın 
sevincini yaşıyoruz, çalışmaların 
bu denli hızlı devam etmesi hem 

üniversitemize hem de şehrimize 
büyük katkılar sağlayacaktır.”dedi. 

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karakaş ise iki ilin iş birliği içinde 
yürüttüğü çalışmalardan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Teknoloji 
Geliştirme Bölgesindeki kurumla-
rın ülke ve bölge için çok önemli 
görevler üstlendiğine dikkat çekti.

Toplantıda sunum yapan Zafer 
Teknopark Genel Müdürü Prof. 
Dr. Tuğrul Kandemir, Afyon’daki 
Teknopark’ın gerçekleştirdiği pro-
jelerden söz etti. Zafer Teknopark 
Projesi dâhilindeki araştırmalarda; 
AR-GE, yazılım, sağlık, gıda, tarım vb. 
pek çok konuda çalışmalar yürüt-
tüklerini belirten Kandemir, yaptıkla-
rı çalışmaların birçoğunun KOSGEB 
destekli olduğunu sözlerine ekledi. 

Gündem maddeleri üzerine yapı-
lan görüşmelerin tamamlanması-
nın ardından Uşak Organize Sanayi 
Bölgesinde yer alan Uşak OSB 
Teknopark ziyaret edilerek son 
durum hakkında bilgi alındı.
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Hocalı Katliamı: Tarihi Gerçeklikler

Uşak Üniversitesi Azerbaycan Kültürünü Tanıtma 
Topluluğu tarafından, “Hocalı Katliamı: Tarihi 
Gerçeklikler ve Günümüz Uluslararası İlişkiler 
Açısından Değerlendirme” adlı konferans düzenlendi.

Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleşen 
konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail 
Hakkı Nakilcioğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Uşak 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nezih Tayyar, Azerbaycan 
Kültürünü Tanıtma Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Naib Alakbarov, akademisyenler ve öğrenci-
ler katıldı. 

Etkinlik, Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başladı. Suriye’nin İdlib kentinde şehit 
olan askerlerimizin isimleri tek tek okunup anılır-
ken, Hocalı şehitleri ve İdlib’de şehit olan asker-
lerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Toğrul İsmayıl yaptığı konuşmada, Hocalı 
Katliamının en ince ayrıntısına kadar planlanarak 
gerçekleştirildiğini belirterek “Türk İslam âlemi tarih 
boyunca saldırılara maruz kalmıştır. Bunlardan biri 
olan Hocalı Katliamı, Azerbaycan Türklerine yöne-
lik etnik temizleme ve yozlaştırma amacıyla yapıl-
mıştır. Türkleri o bölgeden yok ederek kültürlerinin, 
yaşam tarzlarının yerine yenisini getirmeyi amaç-
lamışlardır. Tüm bunlar, dış güçlerin planlamış 
olduğu üzerinde düşünülmüş çalışmalardır.” dedi.

İsmayıl, “O dönemde Hocalı, Türklerin yoğunlukta 
olduğu ve stratejik anlamda çok önemli bir kasabay-
dı. İnsanlar orada birlik beraberlik içinde yaşarken 
katliama uğradılar. Ermeni güçleri, birçok kişiye ağır 
işkencelerde bulundu. Çocuk, kadın fark etmeden 
gerçekleştirilen katliamda, 613 Azerbaycan vatandaşı 
katledildi. Şu dönemde bizim yapmamız gereken ya-
şanan olayların farkına vararak hassasiyetimizi arttır-
mak ve ona göre hareket etmektir.” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Doç. Dr. Nezih Tayyar, Prof. Dr. 
Toğrul İsmayıl’a üniversitemiz adına teşekkür belgesi 
verdi. Doç. Dr. Nezih Tayyar, Prof. Dr. Toğrul İsmayıl

Hocalı Katliamı şehitleri anıldı
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TÜBİTAK’tan spor giysileri için termal manken 
sistemi geliştirilmesine destek

Yürütücülüğünü Uşak Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. Eren Öner’in gerçekleştireceği, Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon 
Bölümü Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Ahmet Çağdaş 
Seçkin’in araştırmacı olarak yer alacağı, “Spor Giysi 
Konforunun Ölçülmesine Yönelik Termal Manken 
Sistemi Geliştirilmesi” projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer 
Geliştirme Programı kapsamında kabul edildi.
Proje hakkında bilgi veren Öğretim Üyesi Dr. Eren 
Öner, proje kapsamında spor giysi konforunun objek-
tif olarak değerlendirilmesi için hareket edebilen, farklı 
ortam koşullarında ölçüm imkanı sağlayabilen, sıcak-
lık, nem ve basınç ölçümlerinin anlık olarak yapmaya 
imkan veren bir termal manken sistemi geliştirilmesi-
ne yönelik çalışmalar yapılacağını belirtti. Bu çalışma-
lar dahilinde spor giysi konforu ölçümleri için pratik ve 
birçok özelliği aynı anda ölçerek değerlendirme imkanı 
verecek bir robotik manken sistemi tasarlandığını söy-

leyen Öner, “Geliştirilecek termal manken sisteminin, 
ortalama insan vücudu ölçülerinde aktif nefes alabi-
len, farklı oranda ve hızlarda ısınabilen ve terleyebilen, 
gerçekçi hareket ve duruşlara imkan verebilecek özel-
liklerde olması hedeflenmektedir.” dedi.

DTS Tasarım Merkezi ile son iki yıldır gerek ulusal, ge-
rekse uluslararası işbirlikleri ve faaliyetlerle adından 
söz ettiren bir üniversite olduklarına söyleyen Uşak 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, TÜBİTAK 
projelerinin önemine dikkat çekti. Spor Giysi Konforunun 
Ölçülmesine Yönelik Termal Manken Sistemi 
Geliştirilmesi projesinin tekstil alanında analiz ve tasa-
rım çalışmaları açısından önemli olduğunu ifade eden 
Savaş, Uşak Üniversitesi olarak bu projelerin ve Ar-Ge 
faaliyetlerinin sayısını artırarak, sanayiye yönelik üre-
timin geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Rektör 
Savaş, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimci-
liğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, 
yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri 
geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasının 
amaçlandığı aktarıldı.

BİGG (Bireysel Genç Girişimci) Programında teminat 
alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek ser-
maye desteği en fazla 200.000 TL’dir. Lisans 4. sınıflar, 
lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler başvuru ya-
pabilmektedir.

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO), 
Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK), 
Teknopark İzmir ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş-
birliğiyle, TÜBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişimci) 
Programı Tanıtım ve Bilgilendirme etkinliği akademis-
yenler ve öğrencilerin katılımıyla çevrim içi olarak ger-
çekleştirildi. 

Etkinlikte,    Dokuz    Eylül  Teknoloji    Geliştirme 
A.Ş. (DEPARK) yürütücülüğünde İzmir Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark İzmir) ve İzmir 
Ekonomi Üniversitesi iş  birliği ile yürütülen, ülkemi-
zin bilim, teknoloji ve yenilik stratejisinde yer alan 
öncelikli alanlar ile TÜBİTAK BİGG Programı çağ-
rısındaki tematik alanlarda iş fikri olan girişim-
ci adaylarına eğitim, mentorluk, danışmanlık ve 
kuluçka hizmetlerinin sunulacağı BİGG SİNERJİ 
Destek    Programı  hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye 
Destek Programı (BİGG) ile girişimcilerin, teknoloji ve 
yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istih-
dam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüş-
türebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan 

TÜBİTAK BİGG programı bilgilendirme 
etkinliği gerçekleşti
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Rektör Savaş: ‘‘Matematik bilimlerin sultanıdır.’’

Rektör Savaş, tarihÎ süreçte matematiği anlattı
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni (ÇAKÜ) ziyaret ederek, 
‘’Tarihi Süreçte Matematik’’ adlı konferans verdi.

Konferans öncesi ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan 
Ayrancı’yı ziyaret eden Rektör Savaş, Rektör Ayrancı 
ile üniversitede yapımı devam eden camiyi, üniversi-
te bünyesinde bulunan Anadolu’nun ilk Dar-ül Hadisi 
Taşmescit, Tarihi Sultan Süleyman Camii ve Çivitcioğlu 
Medresesi’ni gezdi.

bulunduğu bilim merkezleri, yayınları ile gerçek bir bilim 
insanı ve gerçek bir rektördür. Hayatımızın her alanında 
gerekli olan ve her alanda karşımıza çıkan matematiği 
daha iyi anlayabilmek için bugün ben de sizinle birlik-
te, bir matematik dehası olan Sayın Hocamı can kula-
ğıyla dinleyecek, istifade etmeye çalışacağım.” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğren-
cilere matematiğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi. 
“Ölümsüz olmak istiyorsanız matematikçi olmanız ge-
rekir. Önceki asırlarda yaşayan çoğu isimler unutulmuş-
ken bugün matematik bilimine katkı yapan tüm isimler 
ezberimizdedir.” sözleri ile hafızalara yer eden Savaş, 
konuşmasında kendi hayatından anekdotlar da aktardı.
Rektör Savaş, “Bir hedef belirleyin ve bu hedef doğrultu-
sunda yılmadan, usanmadan çalışın. Sizler gelecekte bu 

ÇAKÜ Fen Fakültesi Matematik Topluluğu tarafın-
dan düzenlenen Tarihî Süreçte Matematik konferansı, 
İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçek-
leştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Fen Fakültesi 
Dekanı ve Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan 
Şerbetçi, öğrencilerini değerli bir bilim insanı ile buluş-
turmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, “Bugün hem 
mevkidaşım hem de Türkiye’nin en önemli bilim insan-
larından biri olan Prof. Dr. Ekrem Savaş Hocamızı üni-
versitemizde misafir etmekten ve sizlerle buluşturmak-
tan son derece mutluyum.  Kendisi yaptığı çalışmalarla 
gerçek bir akademisyen, tecrübe abidesi, aldığı ödüller, 

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı
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ülkenin söz sahibi insanları olacak-
sınız. Kitap okuyun, ufkunuzu geniş 
tutun, millî ve ahlaki değerlerimize 
sahip birer insan olarak kendinizi 
sürekli geliştirin.” şeklinde konuştu.
Matematiğin hayatın her katmanın-
da, doğanın her yerinde olduğunu an-
latan Prof. Dr. Savaş, “Matematiğin 
temelinde matematiğe damga 
vuran Türk-İslam dünyası matematik-
çileri vardır. Harezmi, Ömer Hayyam, 
Matrakçı Nasuh ve Uluğ Bey gibi 
ilim insanları Batı ilminin kaynağı 

olmuştur. Matematikten korkma-
yın, matematiği sevin. Merak eder 
de araştırırsanız göreceksiniz, Allah 
her şeyi matematiksel bir oranla 
meydana getirmiştir. Biz ona “altın 
oran” diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde öğ-
rencilere Prof. Dr. Fuat Sezgin`i an-
latan Savaş, Sezgin`in hayatı bo-
yunca sürekli çalışan ve iş üreten 
büyük bir âlim olduğunu söyledi. 
Fuat Hoca’nın, gençler tarafından 
bilinmesinin büyük bir önem arz 
ettiğinin altını çizen Savaş, İslam 
bilim insanlarının dünya medeniye-
tine yaptığı katkılar hakkında bilgi 
verdiği konuşmasında, tarihi kay-
naklardan önemli bilgiler de sundu. 
Batı medeniyetinin, İslam bilim 
eserleri üzerine inşa edildiğini ak-
taran Prof. Dr. Savaş, “Feneriniz, 
ışığınız Prof. Dr. Fuat Sezgin olsun. 
Herkesin Prof. Dr. Fuat Sezgin`in 
özellikle 4 ciltten oluşan `İslam`da 
Bilim ve Teknik` eserini okumasını 
tavsiye ederim.” dedi.

Konferans soru-cevap bölümü ile 
sona erdi.

Prof. Dr. Ayhan Şerbetçi
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Prof. Dr. Savaş: “Her genç Mehmet Akif’i 
tanımalı”

Hakk’ın sesi Mehmet Akif Ersoy
 ve İstiklal Marşı Konferansı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü nedeniyle Uşak 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi tarafından, “Hakk’ın Sesi Mehmet Akif 
Ersoy ve İstiklal Marşı” adlı konferans düzenledi. 

Mustafa Kemalpaşa Amfisi’nde gerçekleşen etkinli-
ğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, Uşak 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karayaman, 
akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan Uşak Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Savaş, 12 Mart’ın çok özel bir gün oldu-
ğunu belirterek, İstiklal Marşı’nın kabul sürecini ve Mehmet 
Akif Ersoy’un ödülü kabul etmediğini, ödülün vakıflara ba-
ğışlandığını anlattı.

Prof. Dr. Savaş, her gencin Mehmet Akif’i tanıması ge-
rektiğinin altını çizerek “Kitaplarını, özellikle Safahat’ı 
okumanız gerekiyor. Bu yıl dönümünün hayırlı olması-
nı diliyorum. Akif’in de dediği gibi Allah bu memlekete 
bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” ifadelerini kullandı. 

Çanakkale Savaşı’nın günümüze kadar anlatılmış önemli 
detaylarından ‘Anzaklı Ömer’e de değinen Prof. Dr. Savaş, 
“Bu olay çok anlamlıdır. Adını sonradan Ömer yapan 
bir Anzak Askeri. Aslında Hristiyan. Ömer gibi insanla-
rı Müslümanlıkla barbarlığı denk tutarak savaşa gelme-
ye ikna ettiler. Ömer bu düşüncelerle Çanakkale’ye geldi. 
Bir savaş anında yaralandı ve esir düştü ve askerimiz ona, 

insani bir muamele gösterdi. Ömer, barbar sandığı kişi-
lerden gördüğü muameleden çok etkileniyor. Savaştan 
ayrıldıktan sonra memleketine dönüyor. Yıllar sonra ül-
kemizden bir doktor, Amerika’ya ihtisas yapmak için gidi-
yor. Doktorun ismi de Ömer. Hastanede görev yaparken o 
Anzaklıyla karşılaşıyor. Anzaklı, o doktora, Türkiye’de gördü-
ğü muameleyi anlatıyor. Kolundaki Türk bayrağı dövmesi-
ni gösteriyor. Doktor ile muhabbet ediyor. Kısa bir muhab-
betten sonra ona adını soruyor ve doktorun adının Ömer 
olduğunu öğrenince, kendi adını Ömer olarak değiştiriyor. 
Bir zaman sonra Anzaklı Ömer hastanede vefat ediyor ve 
Doktor Ömer’den son isteği Müslüman olmak oluyor.” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Yaşar
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Prof. Dr. Yaşar,  yapılan her resmÎ törende İstiklal Marşı 
okunmasından, daha büyük bir anlam çıkarmak gerek-
tiğini de belirterek, “Bunun amacı bence geleceğe bak-
maktır. Çünkü ülkenin o halinde bile biri kalkmış diyor 
ki; ‘Korkma!’ Hangi yiğit bunu söyleyebilmiş? O öyle bir 
yiğit ki, bu cesaretin kaynağında iman var. Korkmanın 
tersini düşünmek, teslim olmak manasına gelir. Oysa 
Hicr ve Ankebut Sureleri’nde belirtildiği gibi; Allah’tan 
umut kesilmez. Allah muhsinlerle beraberdir” dedi. 

Etkinlik, Uşak Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Karayaman’ın, konuşmacı Prof. Dr. Yaşar’a 
üniversite adına teşekkür belgesi ve plaket takdim et-
mesinin ardından sona erdi.

Prof. Dr. Savaş, toplumun geleceğe gidebilmesi için geç-
mişi bilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Birlik ve beraberliği-
miz için, bayrağımızı yüceltmek için hepimize görev düşü-
yor. Tarihinizi bilirseniz önünüzü daha iyi görürsünüz. Tüm 
gençlerimizin bu yüceltme için ellerinden geleni yapacakla-
rına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kur’an-ı Kerim’in Yusuf Suresi’nde geçen bir ayeti hatırla-
tan Prof. Dr. Yaşar, “Allah’tan umudunuzu kesmeyiniz diyor. 
Ancak kâfirler Allah’tan umut keser. Bu ayetten anlaşılacağı 
gibi Müslüman, hiçbir zaman umutsuzluğa düşmez” ifade-
lerini kullandı.Prof. Dr. Savaş: “Tarihinizi bilirseniz önünüzü 

daha iyi görürsünüz”

Açılış konuşmasının ardından İslami İlimler Fakültesi 
Temel İslami Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hüseyin Yaşar ‘Hakk’ın Sesi Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal 
Marşı’ adlı konferans verdi. Mehmet Akif Ersoy’un, bu mil-
letin istikbali için heyecanlanan ve coşan bir değer oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, “Akif’in temel özellikleri var. 

Prof. Dr. Yaşar: “Akif’in hayatında tutarsızlığa 
yer yok”

Prof. Dr. Yaşar: “Müslüman, hiçbir zaman
umutsuzluğa düşmez”

Prof. Dr. Yaşar: “Allah’tan umut kesilmez. Allah 
muhsinlerle beraberdir”

Örneğin; bilgisi, İnancı ve ameli yüzde yüz uyuşan tutarlı 
bir insan. Onun hayatında tutarsızlığa yer yok. Onu hayat-
ta tutan şey ise umut. İstiklal Marşı’nın başında bunun için 
‘Korkma!’ diyor. Bu bir emir. O günkü imkanlar ve imkansız-
lıklar içerisinde düşündüğümüzde büyük bir umut. O söz o 
gün meclise, bugün hepimize söylenmiştir” diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Karayaman

Doç. Dr. Filiz Çolak, Prof. Dr. Mehmet Karayaman, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Prof. Dr. Hüseyin Yaşar
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Finans ve iş dünyası ödülleri sahiplerini buldu
Uşak Üniversitesi 2020 yılından itibaren Türkiye’de 
yılın   Finans   ve   İş   Dünyası   ödüllerini   vermeye   başladı.

Bankacılık ve Sigortacılık Araştırma ve Uygulama 
Merkezi ile Muhasebe ve Finans topluluğu tarafın-
dan gerçekleştirilen organizasyonda ödülü kaza-
nanlar, üniversite akademik-idari personeli ve öğ-
renciler tarafından verilen 1.312 oy ile belirlendi.

Yılın En Güvenilir Bankası ödülünü, oyların yüzde 
49,6’sını alan Ziraat Bankası kazanırken, ödülü 
Uşak Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü Fazıl 
Çümen aldı.

En Güler Yüzlü Bankacılık ödülünü oyların yüzde 
45,9’unu alan Türkiye İş Bankası aldı. Ödül, Türkiye 
İş Bankası adına Uşak Şube Müdürü Bülent 
Yıldırım’a verildi.

Ödülün 3.kategorisi olan “En Hızlı Bankacılık” ödü-
lünü ise yüzde 41.2 oy oranıyla Yapı Kredi Bankası 
kazandı. Yapı Kredi Bankası adına ödül Uşak Şube 
Müdür Vekili Cemile Yörük’e takdim edildi.

Etkinlik, organizasyona verdiği destekler nedeniy-
le Türkiye İş Bankası Uşak şubesi yetkililerine te-
şekkür plaketi verilmesi ile son buldu.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkun, Cemile Yörük

Doç. Dr. Ercan Özen, Bülent Yıldırım
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Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden 
online konferanslar

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Covid-
19 pandemisi nedeniyle devam 
eden uzaktan eğitim doğrultusun-
da arkeologları sanal ortamda bir 
araya getirerek, arkeoloji bilim ta-
rihindeki ilk etkileşimli ‘Online 
Arkeoloji Konferansı’ gerçekleştirdi.

Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Rainer Czichon’un moderatörlüğün-
de, Klasik Arkeoloji A.B.D.  Başkanı 
Prof. Dr. Birol Can’ın konuşmasıy-
la başlayan online konferansta, 
Atatürk Üniversitesi Protohistorya 
ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı 
Başkanı ve Van-Ayanis Kalesi Kazı 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı 
“Dağlık Doğu Anadolu Yaylasında 
Arkeolojik Kırılma Noktaları” baş-
lıklı sunumunu gerçekleştirdi. En 
erken arkeolojik izlerden başla-

yarak, Demir Çağı sonuna kadar 
geçen sürece dair yeni tespit ve 
önerilerin dile getirildiği sunum, böl-
genin hem yerel kültürleri hem ko-
numuna bağlı önemini bir kez daha 
gözler önüne serdi. 

Türkiye’nin çeşitli illerinden ve 
Almanya’dan 230 kişinin etkileşim-
li olarak katıldığı konferansı, çok 
sayıda izleyici de canlı olarak takip 
etti. Etkinlik, Prof. Dr. Işıklı’nın verdi-
ği önemli bilgilerin yanı sıra, arkeo-
loji alanının önde gelen isimleri olan 
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Prof. 
Dr. Altan Çilingiroğlu, Prof. Dr. Tuba 
Ökse, Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu, 
Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu, Doç. Dr. 
Berkay Dinçer ve Dr. Pavol Hnila’ın 
katkılarıyla çalıştay havasında geçti.
Online Arkeoloji Konferanslarının 

organizasyonunu gerçekleş -
t iren Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Mehmet Ali Yılmaz yap-
tığı açıklamada, “Arkeoloji bilim 
tarihindeki ilk etkileşimli ‘Online 
Arkeoloji Konferansı’nı 12 Mart ta-
rihinde gerçekleştirdik. Etkinliğimiz, 
başta Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem 
Savaş olmak üzere, Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Lütfi 
Özav, Arkeoloji Bölüm Başkanımız 
Prof. Dr. Rainer Czichon ve Klasik 
Arkeoloji A.B.D. Başkanı Prof. Dr. 
Birol Can’ın katkılarıyla gerçekleşti. 

Yoğun katılım ve olumlu geri dönüş-
ler nedeniyle, online konferansları-
mıza önümüzdeki haftalarda da sür-
dürmeye karar verdik. Destek veren 
ve katılım sağlayan herkese teşek-
kür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 8 
Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında dü-
zenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi’ 2020, 
Uşak Müzesi Sanat Galerisinde açıldı.

Uşak Üniversitesinde görev yapan 28 akademisye-
nin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yapan Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Ruhsar 

İnşaat mühendisliği öğrencilerinden 
farkındalık etkinliği

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi’
 Uşak Müzesi’nde

Temir Gökçeli, bu vesile ile toplumun temel taşı olan 
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bir kez daha 
kutladığını belirterek sergide emeği geçen herkese te-
şekkür etti.

‘8 Mart  Dünya  Kadınlar  Günü  Sergisi’ 2020, 11-31 
Mart tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık 
kalacak.

Etkinliğe İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyele-
rinden Doç. Dr. Tahir Gönen, Dr. Öğretim Üyesi Jülide 
Öner ve Dr. Öğretim Üyesi Soner Şeker ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Topluluğu 
tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayı-
sıyla, mühendis adaylarına farkındalık oluştur-
mak için “Baret Boyama”  etkinliği gerçekleştirildi.
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Uşak Üniversitesinden çevrim içi 
Engelliler Farkındalık Haftası

etkinlikleri
10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası kapsamın-
da Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü 
tarafından ‘‘Buluşmaya Engel Yok’’ ve “Karantina 
Günlerinde Engelsiz Muhabbete Çevrim İçiyiz” slogan-
larıyla çevrim içi (online) iki etkinlik düzenlendi.

Rektör Savaş’ın katılımcıların görüş, öneri ve şika-
yetlerini dinlemesinin ve sorularını cevaplamasının 
ardından Engelsiz Birim Koordinatörü Dr. Öğretim 
Üyesi Şule Güçyeter ve Koordinatör Yardımcısı Dr. 
Öğretim Üyesi R. Nalan Ayvazoğlu moderatörlü-
ğünde, ‘‘Karantina Günlerinde Engelsiz Muhabbete 
Çevrim İçiyiz’’ adlı diğer söyleşi etkinliği yapıldı. 
Söyleşiye Psikolog-Yazar Türkiye Sakatlar Derneği 
İzmir Şube Başkanı İlknur Peder ve Ressam-Milli 
Yüzücü Yusuf Akgün konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşi öncesi Uşak Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu 
ve Damla Topluluğu tarafından Engelliler Farkındalık 
Haftası dolayısıyla hazırlanan video izlendi.

Iğdır’da 6 yaşında çıktığı yüksek gerilim hattında elekt-
rik akımına kapılan ve iki kolunu kaybeden milli yüzücü 
ve ressam Yusuf Akgün, hayat tecrübelerini öğrenci-
lerle paylaştı. Çocuk Esirgeme Kurumunda kalırken 
çocuk yaşlarda öğretmenin de desteğiyle ağzıyla nasıl 
resim çizmeye başladığını anlatan Akgün, “6 yaşında 
iki kolumu kaybettim. Maddi imkânsızlıklardan dolayı 
Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldım. Çocuk Yuvasında 
kalırken 8 yaşında ilk ağzımla tuttuğum kalemden 
sonra 9-10 yaşlarında karalama yapmaya başladım. 
Bilim ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Programını 
bitirdim. Toplumdaki farkındalığı arttırmak amacıyla 
ve engellilik kavramına daha bilimsel yaklaşılması için 

‘’Rektör Hoca Öğrencileriyle Online’’ adlı ilk etkinlik-
te Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
üniversitede öğrenim gören özel gereksinimli öğren-
cilerle çevrim içi bir araya geldi. Tüm dünyanın etki-
lendiği zorlu pandemi sürecinde, uzaktan eğitime ba-
şarıyla devam ettiklerini söyleyen Rektör Savaş, ‘Bu 
süreçte sizlerle çevrim içi bir araya gelmekten çok 
mutluyum. Uşak Üniversitesi olarak ‘engelsiz üniver-
site’ hedefi için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyo-
ruz. Sizlerin ihtiyaçlarına cevap vermek temel görev-
lerimizden biridir. Engelsiz Birim Koordinatörlüğümüz 
sizin yanınızda. Görüş, öneri ve şikayetlerinizi biz-
lere iletmeye devam edin. Çünkü engelsiz üniversi-
te olma hedefimizi sizlerle beraber gerçekleştirece-
ğiz. Sizler büyük işler başarıyorsunuz ve başarmaya 
devam edeceksiniz. 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık 
Haftasında yapılan etkinliklerin farkındalık yaratmak 
adına önemli olduğunu düşünüyorum. Özel gereksi-
nimli olsun ya da olmasın mühim olan insan olabilmek-
tir. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”dedi.

Rektör Savaş öğrencileriyle online buluştu
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Uşak Üniversitesinde çevrim içi 
bayramlaşma heyecanı

seminerler ve konferanslar veriyorum. Yaptıklarımla 
örnek olmaya çalışıyorum.’’şeklinde konuştu.

Psikolog-Yazar İlknur Peder ise 18 yaşından sonra ilk 
öğretimi ve liseyi dışarıdan bitirip üniversite sınavını 
kazandığını ve psikoloji okuduğunu anlatarak istedik-
ten ve çabaladıktan sonra başarılı olunacağını belirtti. 

Tüm dünyanın etkilendiği zorlu pandemi sürecinde fi-
ziksel mesafeye dikkat eden Uşak Üniversitesi, bayram 
coşkusunu dijital ortamda yaşadı. Rektör Prof. Dr. 
Ekrem Savaş’ın katılımıyla yapılan çevrim içi bayram-
laşmaya, akademik ve idari personel katıldı.

Çevrim içi bayramlaşmada Rektör Savaş, herkesin bay-
ramını kutlayarak, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu 
ise cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan 
ayını daha geride bıraktık. Millet olarak birlik ve bera-
berliğimizin pekiştiği mübarek Ramazan ayını geride 
bırakmanın hüznünü yaşarken, sevgimizi, umutlarımızı, 
kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve keder-
lerimizi paylaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur 
ve sevincini yaşıyoruz. Bizleri, bir kez daha Ramazan 
Bayramı’na ulaştırdığı için Cenab-ı Hakka ne kadar şük-
retsek azdır.’’ dedi.

Bu sene Ramazan ayının buruk geçtiğini söyleyen 
Prof. Dr. Savaş, ‘‘Covid-19 nedeniyle camilerimiz ka-
palıydı. Teravih namazımızı camilerde kılamadık. 
Ama bununla beraber Rabb’im lütuflarını da berabe-
rinde getirdi. Ramazan boyunca evlerimizde kalarak 
kendimizle ve ailemizle zaman geçirdik. Bayram coş-
kusunu da evlerimizde yaşıyoruz. Bayram namazı-
mızı evlerimizde kıldık. Büyüklerimizi ziyarete gide-
miyoruz, küçüklerimiz ellerimizi öpmeye gelemiyor 

ama bugün olduğu gibi teknolojinin tüm imkânlarını 
kullanarak gönül bağlarımızı tazeliyor ve bayram se-
vincini yaşayabiliyoruz. Bayram coşkusunu, güzel-
liğini içimizde hissederek onu gönüllerden gönül-
lere, bu sene evlerde yaşıyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Bu seneki Ramazan ayının yenilenme ve farkındalık ko-
nularında insanlığa düşünme fırsatı verdiğine dikkat 
çeken Savaş,  ‘‘Huzurlu, özgür bir hayat yaşamanın kad-
rini ve kıymetini daha iyi anladık. Bu süreçte iç dünyamı-
za döndük, kendimize ve ailemize vakit ayırdık. Hoşgörü  
ve  paylaşmanın  önemini idrak ettik. Yenilenme fır-
satı yakalamış olduk. Bu yönden bakıldığında bunun 
bir rahmet ve lütuf olduğunu görüyoruz.’’ dedi.
Konuşmasının sonunda Ramazan Bayramı’nın hayırla-
ra vesile olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
insanlığın şu günlerde en çok ihtiyaç duyduğu sağlık 
ve huzura en kısa zamanda kavuşmasını temenni 
ederek tüm personele çalışmalarında başarılar diledi. 
Bayramlaşma, söz almak isteyen herkesin bayramla 
ilgili dilek ve temennilerini dile getirmesinin ardından 
sona erdi.

Akademik ve idari personelle bayramlaşmanın ardın-
dan Rektör Savaş, uluslararası öğrencilerle çevrim içi 
bir araya gelerek öğrencilerle bayramlaştı. 

Peder, hedef eksenli bir hayatın öneminden bahsede-
rek problemler karşısında pozitif düşünmenin önemi-
ne vurgu yaptı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Peder, 
‘‘Başkalarının bizimle alakalı negatif görüşlerine takıl-
madan başarı yolunda azimle ilerlemeliyiz.”dedi. Etkinlik 
öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.
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Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tara-
fından “19 Mayıs 1919 Ruhu’’ adlı anı para tasarımları-
nın yer aldığı sanal sergi düzenleniyor. 

Onur Kurulu Başkanlığını Uşak Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın üstlendiği serginin küratör-
lüğünü Sergi Organizasyon Komitesi Başkanı Uşak 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İncilay Yurdakul yapıyor. Prof. Dr. Yurdakul 
sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, sergisinin dijital or-
tamda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirileceği-
ni belirtti. Tasarımların, çağdaş sanat ve tasarım im-
gelerini kullanan tasarımcıların ve sanatçıların eserle-
rinden oluştuğunu belirten Yurdakul, “19 Mayıs 1919 
Ruhu Sergisinde; katılımcıların kendi ülkelerinin tarih-
sel imgelerini, doğa güzelliklerini, önemli kutlamalarını, 
yıl dönümlerini, kültürel miraslarını, yer altı ve yer üstü 
zenginliklerini ve yaşadıkları kentin görsel verilerini de-
ğerlendirerek yapılan tasarımları göreceğiz. Ayrıca, ta-
sarımcılar “19 Mayıs 1919 Ruhunu” yorumlayan tasa-
rımlar yaptılar.” şeklinde konuştu. 

 Uşak Üniversitesinden 
“ 19 Mayıs 1919 Ruhu ” sanal sergisi

Online sergiyi https://ondokuzmayisruhu6.wixsite.com/19may adresinden ziyaret edebilirsiniz.
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Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları 
devam ediyor

Uşak  Üniversitesi   Kal i te  
Koordinatörlüğü tarafından, 16-18 
Haziran tarihleri arasında, yürütül-
mekte olan kalite çalışmaları kap-
samında toplantılar gerçekleştirildi.

Üniversite kalite çalışmalarının ak-
tarıldığı toplantılarının ilk günün-
de, Rektör Yardımcısı ve Kalite 
Koordinatörü Prof. Dr. Metin 
Gümüş başkanlığında ‘Bölüm 
Akreditasyonları Toplantısı’, 
ikinci gün ise Rektör Prof. Dr. 
Ekrem Savaş’ın katılımıyla ‘Kalite 
Komisyonu’ toplantıları yapıldı.

Toplantının son günü ise İSO 
9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Bilgilendirme çalışmaları kapsa-
mında “Yönetimi Gözden Geçirme” 
toplantısında kalite çalışmaları-
nın genel değerlendirilmesi yapıl-
dı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre 
ve Kültür Merkezi büyük salonda 
yapılan toplantıya, Rektör Prof. Dr. 

Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Duru, Prof. Dr. Metin 
Gümüş ile Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, Genel Sekreter İbrahim Çalış, 
dekanlar, müdürler, daire başkanları, Kalite Komisyonu üyeleri ve Kalite 
Koordinatörlüğü katıldı.
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Savaş, “Kalite yönetimi ile
dünya üniversiteleriyle
rekabet edilebilir”

Rektör Savaş toplantının açılışın-
da yaptığı konuşmada, günümüz 
eğitim sisteminde tercih edilebilir-
liliğin olmazsa olmazının kalite ol-
duğuna dikkat çekti. Üniversitelerin 
kalite sıralamasının yapıldığını, 
bu şekilde üniversitelerin güçlü 
ve gelişmeye açık yönlerinin belir-
lendiğini söyleyen Prof. Dr. Savaş 
“Kalite yönetiminin önemini anla-
yan ve bu yönde kendisine bir yol 
haritası çizen üniversiteler, dünya-
daki üniversitelerle rekabet ede-
bilir hale gelmektedir. Öncü bir 
üniversite olmayı hedefliyoruz. 
Rekabetin hızla arttığı bir dönem-
de öncü ve tercih edilebilir olmak 
için üniversite olarak her yönden 
kalitemizi artırmamız gerekmekte-
dir. Kalite Koordinatörlüğümüz he-
defimizi gerçekleştirmek için ça-
lışmalar yapıyor. Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığımızın hazırladığı kalite 
programı büyük beğeni kazandı. 
Üniversitemiz, öğrencisi, akademis-

yeni ve idari personeli ile bir bütün-
dür. Bu yüzden öğrencilerimizin ve 
üniversite personelimizin fikirlerini 
önemsiyoruz. Bunun için çalışma-
larımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu 
süreçte sizin fikir ve görüşlerinizi 
bekliyoruz. Katkısı olan herkese te-
şekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından 
Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Metin 
Gümüş, Uşak Üniversitesi Kalite 
Çalışmalarına ilişkin bir sunum 
gerçekleştirdi. Gümüş sunumun-

da, ‘Misyon ve Vizyon’, ‘Temel 
Değerler’, Kalite Politikası’, ‘Kalite 
Yönetim Sistemi’, Kurum Kalite 
Yazılımı’, ‘İSO 9001: 2015 Kalite 
Yönetim Sistemi’, ‘Öğrenci ve Diğer 
Paydaş Geri Bildirimleri’, ‘Eğitim-
Öğretim Hizmetlerinin Uygunluk 
Düzeyi’, ‘Süreç Sahiplerinin Dış 
Denetim Hakkında Bilgilendirilmesi’, 
‘Kalite Yazılım Sistemini etkileyecek 
Değişiklikler’ konularını değerlen-
dirdi. Kurum Kalite Sisteminin ince-
lendiği toplantı, sürekli iyileştirme 
önerileri, katılımcıların değerlendir-
me ve görüşlerinin dinlenmesinin 
ardından sona erdi.

Kalite süreçleri değerlendirildi
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Rektör Savaş, İHL Proje Okulu Danışma 
Kurulu toplantısına katıldı

Rektör Savaş, Engelsiz Birim 
Koordinatörlüğüne teşekkür etti

Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Proje Okulu Danışma Kurulu 
toplantısı, AK Parti Uşak Milletvekili 
Av. Mehmet Altay ve Uşak Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu toplantısında 
2019-2020 eğitim-öğretim yılını 
değerlendirilerek, 2020-2021 eği-
tim-öğretim dönemi ile ilgili yapılması 
planlanan çalışmalar hakkında istişa-
rede bulunuldu.

Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi aka-
demisyenlerinin de yer aldığı danışma 
kurulunun kısa ve uzun dönemde yapı-
lacak faaliyetlerle ilgili görüş bildirdik-
lerini belirterek, “Fen ve Sosyal Bilimler 
projesi uygulayan Uşak Ertuğrul Gazi 
Anadolu İmam Hatip Lisesinde yürü-
tülen; bilimsel, sosyal, kültürel, sanat-
sal ve sportif alanlarda işbirlikleri için-
deyiz. TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları 
gibi kurumlarla ulusal düzeyde yaptığı-
mız çalışmaların yanı sıra, AB Destek 
ve Hibe programlarından da uluslara-
rası düzeyde ortaklaşa çalışmalar üre-
tiyoruz. Akademik bilgi birikimimizle, 
lise öğrencilerimizin ve öğretmenleri-
nin gelişimine katkı sunuyoruz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi 
Engelsiz Birim Koordinatörlüğünü makamında kabul etti.

Engelsiz Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şule 
Güçyeter, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi R. 
Nalan Ayvazoğlu, Arş. Gör. Ahmet Göncü, Arş. Gör. M. 
Sait Baran, Engelsiz Birim Bilgisayar İşletmeni Murat 
Sağlam ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
Sosyolog  Meryem Gül’e teşekkür belgelerini takdim 
eden Rektör Savaş, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

(YÖK) tarafından, “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” 
sloganları ile yükseköğretim kurumlarındaki engelli bi-
reylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültü-
rel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yarat-
mayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan 
“2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında 
Uşak Üniversitesi’nin 4 Mavi Bayrak ödülü kazanma-
sında göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı 
teşekkür ediyorum, başarılı çalışmalarının devamını di-
liyorum.” dedi.
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Kalite çalışmalarında katkısı olan personele 
teşekkür belgeleri takdim edildi

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi 
“Yükseköğretim Hizmetleri” ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi belgelendirme sürecinin başarıyla gerçekleştiril-
mesinde katkı sağlayan Kalite Koordinatörlüğünü maka-
mında kabul etti.

Rektör Yardımcısı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Metin 
Gümüş, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Aydın, 
Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Kenan Gökçe, Üyeler Dr. 
Öğr. Üyesi Mustafa Karabacak, Dr. Öğr. Üyesi Serpil Ünal 
Karaçam, Arş. Gör. Dr. Betül Hayrullahoğlu, Arş. Gör. Dr. 
Osman Tüzün, Arş. Gör. Emre Şakar, Öğr. Gör. Üzeyir Fidan, 
Öğr. Gör. Barış Sardoğan, Öğr. Gör. Muazzez Çakır Aydın, 
Tuğba Boz, İnan Aktaş, Şef Faruk Babakardeş ve Şef Nüket 
Sevcan Yörük’e teşekkür belgelerini takdim eden Rektör 
Savaş, “Rekabetin hızla arttığı bir dönemde öncü ve tercih 
edilebilir olmak için, üniversite olarak her yönden kalitemi-
zi artırmak için çalışıyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmemizde  
Kalite Koordinatörlüğümüz başta olmak üzere üniversite-
miz personelinin yaptığı özverili çalışmalar, üniversitemize 
kalite değerlendirmesinde başarıyı getirdi.” dedi.
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DTS Tasarım Merkezi çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ediyor

DTS Tasarım Müdürü Doç. Dr. Şefik Baran Tarhan, tekstil 
alanında yurt dışı merkezli olan bir firmaya 3 boyutlu 
görsel tasarımların yapıldığını ve firmanın online kata-
loğunda DTS Merkezinin tasarımlarının sergilenmeye 
başlandığını belirtti. Doç. Dr. Tarhan, yurt içinde Ağaoğlu 
Tekstil ile pandemi sürecinde online toplantılar yapıldı-
ğını söyleyerek “Yeni tasarımlar üzerinde kritikler yapı-
larak nevresim takımı ve kırlent tasarımları için yaklaşık 
10 adet tasarımımız firma tarafından seçildi. Ağaoğlu 
Tekstil tasarım direktörü Özge Ağaoğlu yapılan iş birli-
ğinde çok memnun olduklarını söyleyerek işbirliğinin ar-
tarak devam edeceğini ifade ettiler.” şeklinde konuştu.
DTS Tasarım Merkezi tarafından Flokser firması-

nın antibakteriyel apreli maske kumaş numunele-
ri üzerinden kullanılabilirlik değerlendirmeleri ya-
pılarak, rapor sunulduğunu aktaran Rektör Prof. 
Dr. Ekrem Savaş, “TT Medikal firmasının gönder-
miş olduğu 2 adet cerrahi forma, 7 adet koruyucu 
önlük, koruyucu bot, cerrahi maske ve 6 adet yatak 
örtüsü numuneleri de değerlendirilerek, sıvı geçir-
mezlikleri ve kullanıma uygunlukları raporlandı.” dedi.
Seramik alanında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi 
veren Prof. Dr. Savaş, firmalara verilen tasarımların 
pandemi öncesi UNİCERA fuarında firmalar tarafın-
dan sergilendiğini, sergilenen ürünlerin ise seri üre-
timlerine geçilerek şu ana kadar toplamda 72 bin m² 
ürün üretildiğine dikkat çekti. Önümüzdeki dönem-
de bu miktarın hızla artmasının beklendiğini söyle-
yen Rektör Savaş, “Bu çalışmalarımızın yanı sıra, 5746 
sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS)Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Covid-19 pandemi sü-
recinde yeni tasarımlarını yapmaya ve iş birliklerini genişletmeye devam ediyor.

Bu süreçte yapılan tasarımlarını firmalar ile paylaşarak firmalara destek vermeye devam eden DTS Tasarım 
Merkezi, yeni normalleşme sürecine geçildikten sonra firma ziyaretlerine de hız verdi.

Yurt içi ve yurt dışında DTS tasarımlarımız 
kataloglarda yer alıyor
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Desteklenmesi kanunu ile tasarım merkezi kurmak 
için çalışmalar yapan Decovita firması, DTS Tasarım 
Merkezimizi ziyaret etti. Kendileriyle ortak projeler 
yapılması konusunda anlaşmaya vardık. Decovita fir-
ması tasarım merkezi müdürü Erdal Tusun yapılacak 
olan iş birliğinin, kurulacak Decovita tasarım merkezi 
için çok önemli olduğunu, ortak projeler ile iş birliği-
nin artarak devam edeceğini söyledi. Ayrıca normal-
leşme sürecinde Hitit Seramik CEO’su Celal Üstündağ 
ve fabrikalar müdür yardımcısı Serkan Çetin, İspanyol 
Vidresseramik firması Türkiye ofisinden Emre Yazı, 
DTS Tasarım Merkezimizi ziyaret etti. Ziyaretlerde 
tasarımlar, Ar-Ge destekleri ve potansiyel işbirlikle-
ri hakkında görüşmeler yapıldı.’’ şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde Uşak Kapalı Cezaevi için yapılan 
tasarımların beden serilenmesinin yapıldığını anlatan 
Prof. Dr. Ekrem Savaş, ‘‘Kalıpların çıktılarının alınma-
sı için ploter yazıcı devreye alınarak, özel bilgisayar 
programları ile çıktıları alındı. Merkezde bulunan per-
sonel kalıp programının kullanımı ve serilenmesi ko-
nusunda eğitimler aldı. Yeni eğitim süreçleri devam 
ediyor. Ayrıca Avrupa Birliği ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından müşterek finanse edilen ve 
Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesine bir 
büyük baş deri işleme tesisi kurulmasının amaçlan-
dığı projede de, merkezimizde görev yapan öğretim 
elemanları kısa dönem saha uzmanı olarak görev al-
maktadır. Bu kapsamda paydaş analizleri için ger-
çekleştirilen çalışmalara destek vermekteyiz.’’ dedi.

DTS Tasarım Merkezi çalışmalarının hız kesme-
den devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Savaş, ilgili 
kurum, kuruluş ve firmalarla işbirliklerini geliştirdikle-
rini ifade etti. Rektör Savaş, DTS Tasarım Merkezinin, 
Kovid-19 Pandemisi süreci başında sağlık çalışanla-
rı için ve üniversite personeli için maske dikimi ger-
çekleştirdiğini ve pandemi sürecinde online olarak 
firma toplantıları ile çalışmalarına ara vermeden 
devam ettiğine dikkat çekti. Yeni normalleşme süre-
cinde de firmalara destek vermeye devam ettikleri-
ni ve bu süreci firmaların fırsata çevirmesi için DTS 
Tasarım Merkezinde görev yapan öğretim elemanları-
nın özverili bir şekilde çalışmalara devam edecekleri-
ni sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ekrem Savaş, ‘‘Dünya ve 
ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bu zorlu dönem-
de çalışmalarına ara vermeden devam eden, emeği 
geçen Uşak Üniversitesi DTS personeline ve destek 
olan herkese teşekkür ediyorum.’’ şeklinde konuştu.

DTS Tasarım Merkezi paydaş analizleri 
için gerçekleştirilen çalışmalara destek veriyor

Tasarım Merkezimizin işbirlikleri artıyor
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Uşak Üniversitesi bir kez daha AB projesi yürütmeye 
hak kazandı. Daha önce zihinsel yetersiz gençlere yö-
nelik “INORCHESTRA” adlı üç yıllık AB projesini başa-
rıyla tamamlayan Uşak Üniversitesi yeni bir proje daha 
almayı başardı.

Uşak Üniversitesi ACT- ABLE projesi ile 49 projeyi 
geride bırakarak 98/100 puan aldı.

Proje İtalya- İspanya ve Türkiye ortaklığında ger-
çekleştirilecek. Projede ülkemizi Uşak Üniversitesi 
temsil edecek. Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Meral Özçınar koordinatörlüğünde yürütülecek olan 
“ACT-ABLE” adlı proje yine zihinsel yetersizlik yaşa-
yan bireyleri kapsayacak. Proje kapsamında, tiyat-
ro ve sinema terapi yöntemi olarak kullanılacak bu 

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu tür 
projelerin önemini vurgulayarak, Türkiye’yi temsilen bu 
projede yer almanın gurur verici olduğunu belirtti. Daha 
öncede bu tür projelerle Uşak Üniversitesinin Türkiye’yi 
başarılı bir şekilde temsil ettiğine dikkat çeken Rektör 
Prof. Dr. Savaş, projede emeği geçen öğretim üyelerine 
teşekkür etti.

yolla zihinsel yetersiz gençlerin eğitimi sağlanacak.
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığının deste-
ğiyle yürütülecek proje 2 yıl sürecek, projede alanında 
başarılı uzmanlar ve eğitmenler de yer alacak. İtalyan 
basınında da geniş yer alan (https://www.piananoti-
zie.it/il-teatro-oltre-le-barriere-fondazione-spazio-rea-
le-capofila-di-un-team-che-ha-vinto-un-progetto-eras-
mus/) proje kapsamında zihinsel yetersiz gençlerden 
oluşan ekip Türkiye, İspanya ve İtalya’da oyunlar sah-
neleyecek.

Uşak Üniversitesi bir kez daha 
AB Projesi kazandı

Türkiye’yi Uşak Üniversitesi temsil edecek
Gurur verici bir proje
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ADIM Üniversiteleri rektörleri bir araya geldi

ADIM Üniversitelerinin rektörleri 
e-konferans ile bir araya geldi.

Toplantıya, Uşak Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nurullah Okumuş, Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Vural Kavuncu, Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, 
Pamukkale Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hüseyin Çelik, Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman 
Özdemir, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Suat Uğur ve Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ramazan Gökbunar katıldı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ekrem Savaş’ın moderatör-
lüğünde gerçekleşen toplantıda, 
Covid-19 pandemi sürecinde ADIM 
Üniversitelerinin 2020-2021 güz ya-
rıyılında yapacağı çalışmalar hakkın-
da değerlendirmelerde bulunuldu.

2020-2021 Akademik Yılı güz yarıyı-
lının eğitim-öğretim planlamasının 
değerlendirildiği toplantıda; uzak-
tan eğitimde teorik ve uygulamalı 
alanlardaki eğitim stratejileri üzerin-
de duruldu. 
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2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji 
Kongresi başlıyor

Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde, Beykent Üniversitesi 
ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu iş birliğinde ikin-
cisi gerçekleştirilen  “Uluslararası Sağlık Bilimleri ve 
Biyoteknoloji” kongresi (2nd International Congress on 
Medical Sciences and Biotechnology) 1-3 Ekim 2020 
tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Onursal başkanlığını Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ekrem Savaş’ın, kongre başkanlığını ise Uşak 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper 
Karagöz’ün yaptığı kongre, Covid-19 pandemisi dolayı-
sıyla online olarak yapıldı. Kongre ile hedeflerinin bilimsel ve bu alanlara ilgi 

düzeyinin arttırılması olduğunu söyleyen Kongre 
Başkanı Doç. Dr. Karagöz, “Nitelikli ve zengin bir 
program eşliğinde, multidisipliner ilgiyi tek bir çatı al-
tında toplamak ve farkındalığı artırmak için kong-
remiz, bilimsel bir fırsat yaratacaktır. Sonuç olarak, 
kongre platformumuzun daha da güçleneceği-
ne inanıyoruz. İkincisini yapacağımız kongremi-
zin hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kongrede birbirinden seçkin akademisyenlerin, son 
bilimsel gelişmeleri içeren çalışmalarını sunacakları-
nı belirten Prof. Dr. Savaş, “Uşak Üniversitesi olarak, 
Kovid-19 pandemisi de dikkate alındığında, başta ül-
kemiz olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda aka-
demisyen ve araştırmacının sağlık bilimleri ve bi-
yoteknoloji alanındaki son gelişmeleri paylaşacağı 
kongremizin ikincisini yapmaktan gurur duyuyoruz. 
Bilim dünyası ile ilgili güncel bilgileri, katılımcıların 
aktif olarak katkı sağlayacakları, interaktif oturum-

lar ile sunmayı planlıyoruz. Birlikte olmaktan keyif 
alacağımız yerli ve yabancı bilim insanlarının katkıla-
rı ile birçok sunumun tartışılacağı bilimsel program-
la karşınızda olacağız. Disiplinler arası olan kongre-
mizde sunulan bildirilerin, ülkemiz ve dünya bilimi 
açısından, özellikle de Kovid-19 pandemisiyle ilgili 
olarak, bilim dünyasında ses getirecek yeni gelişmele-
rin tartışılmasına katkı sunacağına inanıyorum.” dedi.

Nitelikli ve zengin içerikli bir kongre

Rektör Savaş: “Kongrede, Kovid-19
pandemisiyle mücadele açısından 
faydalı sonuçlar çıkacaktır”

ADIM Üniversiteleri rektörleri bir araya geldi
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“Blaundos Araştırma Merkezi, 
Arkeoloji Atölyeleri ve Kazı Evi” projesine destek

Konuyla ilgili açıklama yapan Uşak Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversite, Uşak Valiliği 
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Uşak İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan projenin 
hayata geçmesiyle, antik kentteki bilimsel çalışmaların 
hız kazanacağının altını çizdi. Prof. Dr. Savaş, “Başta 
üniversitemiz akademisyen ve öğrencileri olmak üzere, 
çeşitli bilim dallarından araştırmacıların yararlanabile-
ceği proje; eserlerin korunması, onarımı ve bilimsel de-
ğerlendirmelerine yönelik depo, laboratuvarlar, arşiv, 
fotoğrafhane, kütüphane ve konferans salonu gibi çok 
amaçlı bir kompleks olarak tasarlandı. Proje kapsa-
mında, öğrenci grupları başta olmak üzere toplumun 
çeşitli kesimlerinden ziyaretçilerin belli bir program 

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Birol Can baş-
kanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle sür-
dürülen Blaundos Antik kenti kazı ve restorasyon ça-
lışmalarının, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2020 yılından 
itibaren sürekli/aralıksız kazı olarak devam etmesi ka-
rarlaştırılmıştı. Blaundos’ta kesintisiz devam edecek 

çalışmaların verimli biçimde sürdürülebilmesi için ön-
celikli ihtiyaç olan “Kazı Evi” inşaatı konusunda, Zafer 
Kalkınma Ajansına yapılan başvuru kabul edildi. Zafer 
Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 75’i, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından da yüzde 25’i karşılanacak olan, 
toplam 1 milyon 901 bin 960 TL bütçeli projenin, 24 
ayda tamamlanması bekleniyor.

Çalışmalar hız kazanacak

 Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Onur Özaydın,  Vali Funda Kocabıyık
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dâhilinde katılabilecekleri etkinliklerle, çanak-çömlek 
üretimi, eser onarımı ve mozaik yapımı gibi pek çok 
konuda deneyimleme yapabilecekleri arkeoloji atöl-
yeleri oluşturulacak. Antik çağ teknolojileri, endüstri-
leri, üretimleri, eğlence ve spor anlayışları, günlük ya-
şamları gibi konularda deneysel arkeoloji ve uygulama 
projeleri hayata geçirilebilecektir. Aynı zamanda, bu 
projelerle, bir yandan bölgenin turizm hareketliliğinde 
Blaundos’un da etkin rol alması, diğer yandan ziyaret-
çilerin kültürel mirasımıza karşı duyarlılığının arttırıl-
ması hedeflenmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
Genç Gönüllüler Programı kapsamında en fazla baş-
vuru yapılan ve en çok gönüllü kabul eden kazı proje-
si Blaundos olmuştur. Covid-19 salgınına ve zor arazi 
koşullarına rağmen, üst düzeyde alınan tedbirlerle ve 
büyük öz veriyle çalışan kazı ekibinin emekleri her 
türlü takdiri fazlasıyla hak ediyor. Başta desteklerini 
esirgemeyen Sayın Valimiz Funda Kocabıyık olmak 
üzere, kazı başkanı Prof. Dr. Birol Can’a ve emeği 
geçen, destek olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Uşak’ın ilk ve tek arkeolojik kazı projesi

Uşak il merkezinin 30 km güneyindeki Ulubey ilçesi sınır-
ları içerisinde yer alan Blaundos antik kentinin Uşak’ın 
ilk ve tek arkeolojik kazı/restorasyon projesi olduğuna 
dikkat çeken kazı başkanı Prof. Dr. Can ise “Çevresini 
dolanan derin kanyonla bütünleşik manzarası, günümü-
ze ulaşan tapınak, tiyatro, hamam, bazilika gibi anıtsal 
yapıları ve vadi yamaçları boyunca uzanan kaya mezar-
larıyla dikkat çeken kent, yılın her mevsimi yoğun ziya-
retçi gruplarını ağırlamaktadır. Günümüze ulaşan ve 

büyük bölümü Roma dönemine ait yapıların yanı sıra, 
son dönem kazılarında kentin daha erken tarihlere ait 
izleri de açığa çıkmaya başlamıştır.” şeklinde konuştu.
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Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş
2020-2021 öğretim yılı ilk dersini gerçekleştirdi

Konuşmasında yeni öğretim yılının hayırlı olmasını di-
leyen Rektör Savaş, “Öncelikle üniversitemizi tercih 
eden yeni öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Tüm 
öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Maalesef in-
sanlık olarak zorlu ve sabır gerektiren bir dönemden 
geçiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, ülke-
mizde de birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da 
bazı olumsuzluklarını hissettirmiş bulunmaktadır. Bu 
topraklar farklı zamanlarda, kaynağı farklı olsa da so-
nucunda zaferlerin ve huzurun olduğu mücadelelere 
sahne olmuştur. Savaşların eksik olmadığı bu toprak-
larda gönül birliği ile gücünü ortaya koyan insanlar her 
daim kazanmışlardır. Bu ülkede birinin başına gelen 
ne varsa hepimizin başına gelmiş gibi üzülüp, el birliği 
ile mücadele ettik. Şimdi de ülke olarak, dünya olarak 
salgınla mücadele ediyoruz. Ayrı ayrı bireyler olarak ve 
Uşak Üniversitesi olarak salgınla ilgili ve genel olarak 

Prof. Dr. Savaş, “Ülkemizin istikbali olan 
ve geleceğimizi emanet ettiğimiz gençler için 
çalışmak bize güç veriyor.”

Uşak Üniversitesi 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi, 
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın uzaktan eğitim sistemi 
üzerinden öğrencilere ilk dersi vermesiyle başladı.

sorumluklarımızın farkındayız. Bu sorumluluk bizi daha 
çok çalışmak için motive etmektedir. Ülkemizin istik-
bali olan ve geleceğimizi emanet ettiğimiz gençler için 
çalışmak bize güç veriyor. Zor zamanlar geçmişte hep 
geçti bu da geçecek inşallah.  Geriye bu zamanlardaki 
azmimiz, paylaştıklarımız, ortaya koyduğumuz kararlı-
lık ve iyi niyet kalacaktır. Dolayısı ile hem normal za-
manlarda hem de bu süreçte “mükemmeli” ideal olarak 
aldık. Amacımız; mükemmel insanlar, mükemmel va-
tandaşlar, mükemmel yöneticiler, mükemmel evlatlar, 
mükemmel akademisyenler, mükemmel öğrenciler ve 
mükemmel ebeveynler olarak bütünde mükemmele 
hep birlikte ulaşmaktır. Bu da birlikte; birbirimize ina-
narak, güvenerek, birbirimizi destekleyerek başarabi-
leceğimiz bir durumdur. Tek tek mükemmellerimizi bir 
araya getirdiğimizde güçlü bir üniversite, güçlü bir ülke 
ve güçlü bir gelecek ortaya çıkacağına olan inancımız-
dan hiç vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.”dedi.

Uşak Üniversitesi olarak içinde bulunulan süreçte 
sadece ellerini değil tüm benliklerini taşın altına koyduk-
larına dikkat çeken Rektör Savaş “Biliyoruz ki ülkenin 
çalışkan, sorumluluk sahibi, idealist insanlara ihtiyacı 
vardır. Bu bilinçle burada olan, yaptığı iş ne olursa olsun 
en iyisini ortaya koymak için çabalayan tüm arkadaş-
larıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Öğrencilere tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında 
Prof. Dr. Savaş, “Sizlerin bu dönemdeki hedefleriniz ve 
ideallerinizin başında derslerinizi takip ederek, katılım 
sağlayarak kendinize yaptığınız yatırımı arttırmak gel-
meli.  Online eğitimlerin ve fırsatların olduğu bu süreci 
öğrenmek ve daha iyi olmak için kullanmalısınız. Bizler 
sizlere verilen eğitimi aksatmadan tamamlayabilmek 
için alt yapımızla birlikte destek personel sayımızı art-
tırarak iyileştirmeler yaptık. Hocalarımız kayıt sürecin-
den itibaren sizlerle iletişim halinde olmaya başladılar. 
Eğitimin uzaktan olması birbirimizden de uzaklaşaca-
ğımız anlamına gelmemelidir. Sizlerle sağlıklı ve güzel 
zamanlarda eğitime devam edeceğimize inancımız 
tamdır. Bu yüzden isteğimiz; derslerden, sizi gelecekte 
başarılı ve farklı kılacak etkinliklerden uzaklaşmadan 
kendinize olan yatırımınıza devam etmenizdir. Böyle 
zamanlar sıkıntılı zamanlar olsa da fırsata çevrilecek 
zamanlar olarak da bakabilirsiniz. Okumak, üretmek, 
öğrenmek için olmadığı kadar fırsatımız var. Sizleri 
kampüse tekrar geldiğinizde yabancı dilini geliştirmiş, 
okuduğu kitap sayısını arttırmış, yeni hobileri olan birey-
ler olarak görmek isteriz. Sizler bizim değerlerimizsiniz. 
Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler yapılamaz denileni 
yapıp, bu ülkeyi daha da ileriye götürecek kişilersiniz. 

Kendimize inandığımız, hedeflerimizi belirlediğimiz ve 
bu hedefler için çalıştığımız sürece başarı bizimle ola-
caktır. Çevremizde kendisine gıpta ettiğimiz, rol model 
aldığımız çoğu kişinin yaptığı en iyi şeyin çalışmak ve 
kendine güvenmek olduğunu unutmayınız. Yapılacak 
en iyi şey yapabileceklerinizi belirlemek,  çalışmak, ba-
şarılı olanların deneyimleri ile kendi bilgilerinizi ve ye-
teneklerinizi birleştirerek hedefe odaklanmaktır.” dedi.

Ailelere seslene Rektör Savaş, onların omuzlarınızdaki 
yükün farkında olduklarını ifade ederek, “Evlat yetiştir-
mek dünyanın en incelik ve fedakârlık isteyen durum-
larından biridir. Evlatlarınız için nelerden vazgeçtiğinizi 
biliyoruz.  Onların iyi bireyler olmaları için gösterdiğiniz 
çabanın, vazgeçtiklerinizin, emeklerinizin farkındayız. 
Aile olmanın en iyi yanı zorlukların üstesinden birlikte 
gelebilmektir. Bu süreçte öğrencilerimizi uzaktan eğiti-
minde destekleyeceğinizi, onlara güvenip, yol göstere-
ceğinizi bilmek, bizim için büyük bir şanstır. Bizler Uşak 
Üniversitesi olarak bu zorlu süreçte öğrencilerimizi 
bağrınıza basıp, onların eğitim sürecinde gösterdiğiniz 
ilgi ve iyi niyet için sizlere teşekkür ediyoruz. İsteriz ki 
evlatlarımız bir an önce üniversiteye gelsin, eğitimleri-
ne burada devam etsinler. Sizlere de bu dönemdeki il-

Ekrem Savaş, “Sizlerin bu dönemdeki hedefleriniz
 ve ideallerinizin başında, derslerinizi takip ederek, 
katılım sağlayarak kendinize yaptığınız yatırımı 
arttırmak gelmeli.”

Rektör Savaş, “Öğrencilerimizin ailelerinin
omuzlarındaki yükün, verdikleri emeğin
farkındayız. Ailelere ilgi, destek ve iyi niyetleri için
ne kadar teşekkür etsem azdır.”
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Uşak Üniversitesi öğretim elemanlarına şimdiye kadar 
gösterdikleri özverili çalışma, özen ve iyi niyet için te-
şekkür eden Prof. Dr. Savaş,  “Üzerimizde ülkenin ge-
leceğinin sorumluğunu taşıyan kişiler olarak hepimi-
zin çabası ortada. Bizler gençlere sadece bilgi aktaran 
değil, deneyim, görgü ve davranışları da aktaran kişi-
leriz. Bu anlamda sözlerimizin, davranışlarımızın ne 
kadar kıymetli bir bilgi kaynağı olduğunu belirtmek is-
terim. Üniversitemize gelen tüm öğrenciler birer pırlan-
ta. Kimisi bunun farkında değil, kimisi de üzerini örttü-
ğü kaygı ve korkularıyla bunu gizlemiştir. Bize düşen 
en önemli görev; öğrencilerimizle ders sırasında onla-
rın kendilerini gerçekleştirmelerine ve kendi değerlerini 
keşfetmelerine katkı sağlamamızdır. Bilginin, ilgi, neza-
ket ve iyi niyet ile harmanlanarak aktarılması öğrenci-
lerimizin öğrendiklerini ve kendisine bunu aktaran siz-
leri uzun seneler hatırlamalarını sağlayacaktır. Geriye 
dönüp kendi öğrencilik yıllarımıza baktığımızda muh-
temelen hepimizin bize kendimizi iyi hissettirdiği için 
minnet duyduğumuz ve saygıyla hatırladığımız hoca-
larımız olmuştur.  Dolayısı ile hepsi birer pırlanta olan 

Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Üniversitemize gelen 
tüm öğrenciler birer pırlanta.”

öğrencilerimizin kendilerini fark etmelerine katkı sağ-
lamak bizim elimizdedir. Yolun başında olan öğrenci-
lerimize bu süreçte destek olmak, bildiklerimizi en iyi 
şekilde aktarabilmek, hepsinin bizim evlatlarımız ol-
duğunu düşünüp bu duygularla işimize sahip çıkmak, 
içinde bulunduğumuz dönemde daha da önemli hale 
gelmiştir. Bu konuda gereken özveriyi ve iyi niyeti gös-
terdiğiniz ve bu dönemde de göstereceğiniz için şimdi-
den çok teşekkür ederim.  Hepimizin kendimize göre 
sıkıntıları, yaşadığı zorlukları, kayıpları oldu. Bu süreç 
herkes gibi bizleri de etkiledi. Bunlara rağmen geçen 
dönem elinizden gelenin en iyisini yapıp, ortaya koy-
duğunuz güzel işler için tekrar teşekkür ederim. Yayın, 
proje gibi konularda da her yıl daha iyi hale geliyoruz. 
Bu durumu hep birlikte arttırarak üniversitemizin iyi 
yerlere gelmesi için çalışmaya hep beraber devam ede-
ceğiz.” dedi.

Konuşmasının sonunda yeni akademik dönemin herke-
se sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Rektör Savaş, 
çalıştıkça, ürettikçe, hedefler belirledikçe, dünyaya 
gelme nedenimizi tanımlayıp bu üniversite, bu şehir, bu 
ülke ve dünya için mükemmeli yapmaya odaklandıkça 
mutlu olacaklarının altını çizdi.

İlk dersin sonunda Rektör Prof. Dr. Savaş, öğrenciler-
den gelen soruları cevapladı.

giniz, desteğiniz ve iyi niyetiniz için ne kadar teşekkür 
etsem azdır.”şeklinde konuştu.



69

Uşak Üniversitesi TTO 1. AR-GE ve 
Tasarım Proje Pazarı etkinliği yapıldı

Deri, tekstil, malzeme, elektronik, biyomedikal 
ve bilgi teknolojileri alanlarında 47 Proje

Rektör Savaş: “Yerli ve yabancı pazarda 
kalıcı şekilde yer bulmak için proje pazarı
etkinlikleri büyük önem taşımaktadır.”

Uşak Üniversitesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (UTSO) işbirliği ile düzenlenen “Uşak 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 1. 
AR-GE ve Tasarım Proje Pazarı” 14-16 Ekim tarih-
leri arasında gerçekleşti.

Etkinliğini açılış konuşmasını yapan Uşak Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası iş birliğinde düzenledikleri, proje pazarının ilkini, 
dünyada ve Türkiye’de alınan Covid-19 salgın ön-
lemleri nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirdikle-
rini belirterek, “Bu tarz etkinlikleri son derece önem-
siyoruz ve sürekli hale getirmeye çalışıyoruz. Kurum 
olarak gösterdiğimiz gayretle, üniversitemizin eğitim 
ve araştırma kurumu kimliğinin prestijini arttırma-
ya, ülkemizdeki önemli girişimci/yenilikçi üniver-
siteler arasındaki yerini almasını sağlıyoruz.” dedi.

Günümüzde, teknoloji girişimciliğini destekleyen ülke-
lere bakıldığında, diğer ülkelere kıyasla yüksek sayıda 
üstün yetenekli çalışana ve iş gücüne sahip oldukları-
nın görüldüğünü ifade eden Rektör Savaş, “Öncü ülke-
lerin hatırı sayılır büyüklükte pazar potansiyeline sahip 
oldukları ve yeterli büyüklükte pazarı olmayanların da 
daha baştan küresel pazarlara yöneldikleri görmekte-
yiz. Dolayısıyla, yerli ve yabancı pazarda kalıcı şekilde 
yer bulmak için proje pazarı etkinlikleri büyük önem 
taşımaktadır. İlkini düzenlememize ve dünya olarak 
zor bir süreç içinde olmamıza rağmen etkinliğimiz 
yoğun ilgi görmüş başvuran ve sergilenmeye değer 
bulunan proje sayısı itibariyle hatırı sayılır bir büyük-
lüğe ulaşmıştır. Etkinlik süresince deri, tekstil, malze-
me, elektronik, biyomedikal ve bilgi teknolojileri gibi 
farklı alanlardan toplam 47 proje sunumu yapılacak-
tır. Sizlere gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı teşek-
kürlerimi sunuyorum. Temennimiz proje pazarımızın 
sonuçlarının da verimli olması yönündedir. Özellikle 

Öğr. Gör. Dr. Atike İnce Yardımcı

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir
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projelerin alıcı bulması, melek yatırımcılarla buluştu-
rulması, ticarileşme potansiyeli olan projelerin keş-
fedilmesi büyük önem taşımaktadır. Alanında uzman 
çok değerli konuşmacılarımız da etkinliğe zenginlik 
katacaktır. Dereceye giren projeler son gün açıklana-
cak olup ödül alan, almayan tüm projeler çalışmanın 
ve emeğin ürünüdür, her biri bizim için çok değerlidir. 
Uşak Üniversitesinden katılan projeler; öğrencilerimi-
zin, akademisyenlerimizin çalışmaları da bizi ayrıca 
gururlandırmıştır. Bu çalışmaların artarak devam et-
mesini, üretkenliğin sürekli olarak artmasını diliyoruz. 
Bu noktada bizim teşvik ve desteğimizin de her zaman 
devam edeceğini belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

Proje pazarlarının, ülkemizin araştırma geliştirmesine kat-
kısı olması, bununla beraber katma değeri yüksek ürünler 
oluşturulabilmesi, bunları ilimizin ve ülkemizin hizmeti-
ne sunmak, küresel ölçekte rekabet gücümüzü arttırmak 
açılarından da çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. 
Dr. Savaş, “Bunun yanında, bu etkinlik ile akademi ile özel 
sektör arasında ortak girişim ve stratejik ortaklık anlaşma-
ları gibi daha güçlü bir inovasyon ilişkilerine, ortak çalışma-
lara zemin hazırlanacaktır. Öğrencilerimizin bilim ve tekno-
lojiye ilgilerinin artması, teknoloji girişimciliği ekosistemine 
dâhil olma çabaları ülkemizin gerçekleştirmek istediği eko-
nomik devrim için de son derece önemlidir. Önümüzdeki 
yıllarda da devam ettirmeyi planladığımız proje pazarı se-

Rektör Savaş: “Etkinliğimiz güçlü bir inovasyon
ilişkilerine, ortak çalışmalara zemin hazırlayacaktır.”

rimizde bizlere verdiğiniz destek için siz değerli katılımcı-
larımıza çok teşekkür ederiz. Bunun yanında etkinliğimi-
zin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, paydaşımız 
Uşak Ticaret ve Sanayi Odasına, sponsorlarımız Sesli 
Tekstil ve DC International’a da ayrıca teşekkürlerimizi 
sunuyorum. Etkinlik kapsamında sunulacak tüm projele-
re ticari bir değer olma yolunda başarılar diliyorum. Bu et-
kinliğe katılan tüm proje sahiplerini şimdiden tebrik ediyor, 
güzel ve verimli bir etkinlik geçirmenizi diliyorum.” dedi.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir ise etkinliğin 
Uşak ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek, bu 
tür etkinliklerin üniversite-sanayi ortaklığında proje çalış-
malarını arttırdığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacı 
Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest, Uşak 
Üniversitesinin deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot 
üniversite olmasından duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, yapılan çalışmalardan dolayı tebrik etti. Uşak 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini çalışmalarından 
dolayı kutlayan Serbest, ofis çalışmalarıyla ilgili deneyim-
lerini dile getirerek tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Serbest 
sunumunda üniversite-sanayi iş birliğinin önemi, dünya-
da ve Türkiye’deki teknolojik gelişmeler, bilgi, fikir, ürün 
geliştirme, proje ve Ar-Ge’nin önemi hakkında bilgi verdi.

Çevrim içi olarak üç gün süren etkinlikte; akademisyen, sa-
nayici ve öğrencilerin proje sunumları yapıldı. Sunumların 
ardından 16 Ekim Cuma günü sonuçlar açıklandı.
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Projeler yatırımcı bulacak Birincilik geri dönüşüm projesine

Uşak Üniversitesi 1. AR-GE ve Tasarım Proje Pazarı 
Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler so-
nucunda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden 
Cemalettin Ünal, Mustafa Kaan Doğan ve Prof. 
Dr. Neslihan Doğan Sağlamtimur’un hazırladıkla-
rı “Tekstil Endüstrisi Pamuk Atıklarının Komposta 
Dönüştürülerek Mantar ve Bitki Toprağı Üretiminde 
Değerlendirilmesi” başlıklı proje birinci, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesinden Bayram Devlet’in yap-
tığı “Lityum-Sülfür Batarya Sistemi” başlıklı proje 
ikinci ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Nesli 
Yağmurcukardeş’in gerçekleştirdiği “Grafen Filmlerin 
Amonyak Sensör Uygulamalarına Yönelik Hidrojen 
Aşındırma Yöntemi ile Modifiye Edilmesi” başlıklı proje 
üçüncü seçildi. 

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Sedat Bayrakal, Diyanet TV’de yayınlanan 
“Namazgâhlar” adlı programa konuk oldu.

Program kapsamında, Hacı Bayram Can Namazgâhı hak-
kında bilgi veren Prof. Dr. Bayrakal, namazgâhın İstanbul 

Zeytinburnu Kültür Vadisi projesiyle restorasyonunun ya-
pıldığını belirtti.

Etkinliğin kapanışında derece alan projeleri açıklayan 
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve UTSO 
Meclis Başkanı İsmail Karaman, bütün katılımcıları tebrik 
ederek, dereceye girenlere ödüllerini deklere ettiler. Prof. 
Dr. Savaş, ‘‘Yerli ve yabancı pazarda kalıcı şekilde yer 
bulmak için proje pazarı etkinlikleri büyük önem taşımak-
tadır. İlkini düzenlememize ve dünya olarak zor bir süreç 
içinde olmamıza rağmen etkinliğimiz yoğun ilgi gördü. 
Sizlere gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı teşekkürle-
rimi sunuyorum. Temennimiz projelerin alıcı bulması, 
melek yatırımcılarla buluşturulması, ticarileşme po-
tansiyeli olan projelerin keşfedilmesidir. Ödül alan, al-
mayan tüm projeler çalışmanın ve emeğin ürünüdür. 
Her biri bizim için çok değerlidir. Güzel ve verimli bir 
etkinlik geçirdiğimize inanıyorum. Destek olan, katkı 
sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Prof. Dr. Sedat Bayrakal Diyanet TV’ye 
konuk oldu

Yayın bağlantısına bu linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=E7uULfQMgFU
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Uşak Üniversitesi ve MEB arasında
 iş birliği protokolü imzalandı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüyle 
yaptığımız iş birliği öncü çalışmalarımıza 
büyük katkı sağlayacak

Uşak Üniversitesi ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında 
“Araştırmaya Yönelik Kaynakların Kullanılması, Eğitim 
ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine” yönelik iş birliği 
protokolü imzalandı.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde, Uşak Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürü Yusuf Büyük arasında imzalanan iş bir-
liği protokolü kapsamında, olgunlaşma enstitüsü bün-
yesindeki alanların araştırma ve inovasyon kapasitele-
rinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca üniversitedeki bilgi 
birikimi ve teknolojik altyapı ile üniversite öğrencilerine 
yönelik sosyal, kültürel ve teknolojik etkinlikler ve eği-
timler düzenlenerek geleneksel el sanatlarının canlan-
dırılması ve yaşatılması sağlanacak.

Rektör Savaş, protokolün hayırlı olmasını dileyerek “ 
deri, tekstil ve seramik (DTS) alanlarında Türkiye’de 
bir ilk olan ve üç alanı kapsayan tasarım merkezini 
kurduk. Tasarımda öncü olacak çalışmalar yapıyoruz. 
Konuyla ilgili yurt içi ve yurtdışı tüm kurum, kuruluş ve 
firmalarla iş birlikleri kurduk, kurmaya devam ediyoruz. 
Bugün de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile iş 
birliğine imza attık. İş birliğimizin öncü çalışmalarımı-
za büyük katkısı olacaktır. MEB ile bu kapsamda imza-

ladığımız bu protokolün de hayat boyu öğrenme ilkesi 
çerçevesinde yararlı olacağına inanıyoruz. Herkese te-
şekkür ediyorum. Hayırlı olsun.”dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ise 
imzalanan protokolün eğitimin yaygınlaşması adına 
büyük önem taşıdığını kaydederek Uşak Üniversitesi 
ile imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını te-
menni etti.

Protokolün ardından, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ekrem Savaş, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü 
Yusuf Büyük, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer 
Yahşi ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule 
Aydın, ‘Şehzadeler Şehri Manisa’ sergisinin açılışını 
yaptı. Sergi İzmir Olgunlaşma Enstitüsüne ait internet 
sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da sanal 
olarak vatandaşların ziyaretine açıldı.

Şule Aydın, Rektör Savaş, Yusuf Büyük, Dr.  Ömer Yahşi
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Uşak Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından, 
yürütülmekte olan akreditasyon çalışmaları kapsamın-
da 11 Kasım tarihinde toplantılar gerçekleştirildi.

Akreditasyon çalışmalarının aktarıldığı toplantı-
lar Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın katılımı ve Kalite 
Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş 
Başkanlığında ilgili fakülte ve meslek yüksekokulu yö-
neticilerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantıda birim yöneticileri başvuracakları ilgili ak-
reditasyon kuruluşlarının ölçütleri ve bu ölçütlere iliş-
kin bölüm/programlarında yapılan faaliyetler hakkında 
bilgi verdi.

Akreditasyonun sağlanmasının tercih edilebilirliği artır-
dığını belirten Prof. Dr. Savaş, “Türkiye’de akreditasyon 
kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerin-
den Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) sorumludur. 
2016 yılından itibaren Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzunda, YÖKAK tarafından yetkilen-
dirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşlarının akredi-
te ettiği program bilgileri yer alıyor. Aday öğrencilerin 

Akreditasyon toplantıları gerçekleşti

Akredite olmuş bölüm/programlar 
tercih edilebilirliği artırıyor

de akreditasyonunu tamamlayan bölüm ve programla-
rı tercih etme oranı yüksek.”şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesinin kalite güvence sürecini başa-
rılı bir şekilde yürüttüğünü sözlerine ekleyen Rektör 
Savaş, başta Kalite Koordinatörlüğü olmak üzere tüm 
birimlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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Uşak Üniversitesinde 
24 Kasım Öğretmenler Günü paneli

Üniversitelerin alan bazında yetkinlik analizi 
bilgilendirme toplantısı gerçekleşti

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Akif Helvacı panelin açılış konuşmasında, başta 
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere panele ka-
tılan herkese teşekkür ederek, 24 Kasım Öğretmenler 

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından 
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 
“Öğretmenler Günü” adlı panel çevrim içi gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet  Akif Helvacı’nın yaptığı panel-
de, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Semih Aktekin ‘Öğretmenlik  Mesleğinin 
Önemi’ ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. İnayet Pehlivan 
Aydın ‘Öğretmenlik Mesleği    ve Rol Model Olarak 
Öğretmen’ başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.   
Panele Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem 
Savaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altınay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Analizi 2020 Raporu” kapsamında 117 üniversitemizin 
rektör ve rektör yardımcılarını bilgilendirdik, sorularını 
cevapladık, önerilerini aldık. Süreçlerimizi ekosistem 
paydaşlarımızla yeniliyor, güncelliyor, birlikte geliştiri-
yoruz.”dedi.

Toplantı sonuçlara yönelik istişarenin ardından son 
buldu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal başkanlı-
ğında gerçekleştirilen “Üniversitelerin Alan Bazında 
Yetkinlik Analizi” adlı bilgilendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda analiz çalışması kapsamında uygulanan 
metodoloji ve göstergeler ile ilgili bilgilendirme yapan 
Prof. Dr. Mandal, “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik 

Şehit edilen öğretmenler anıldı

Günü’nü kutladı. Ulu önder Atatürk’ün Başöğretmenliği 
kabul tarihi olan 24 Kasım 1981 yılından itibaren 
Öğretmenler Günü olarak kutlandığını aktaran Prof. Dr. 
Helvacı, “Peygamberimizin de ifade ettiği gibi, “Kula 
vefası olmayanın Hakka da vefası olmaz” sözü gereği 
öğretmenlerimize yeterli olmasada, vefamızı her yıl 
bu tür etkinliklerle göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamlı 
günde öncelikli olarak ülkemizin geleceğini inşa etmek 
için gittikleri görev yerlerinde hunharca şehit edilen öğ-
retmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları 
şad, mekânları cennet olsun. Bu önemli gün vesilesiyle, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür nesiller yetiştireceksiniz.” ülküsüyle büyük bir 
özveri ve fedakârlıklarla binlerce öğrenci yetiştirmiş, 
kendini mesleğine adayan aziz öğretmenlerimizin öğ-
retmenler gününü en kalbi duygularla kutluyor, ebedi-
yete intikal eden başta Başöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, değerli öğretmenlerimizi de 
rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu çerçevede, öğretmen-
leri de yetiştiren eğitim fakültelerinin çok kıymetli öğ-
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Rektör Savaş: “Öğretmenler gönül eridir”

Aktekin: “Öğretmenlik toplumumuzda kutsal
ve saygın bir meslektir”

Açılış konuşmasında 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutlayan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Bugün 24 
Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlik mesleğini, öğ-
retmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, say-
gınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı ve 
dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğini icra 
ederken çeşitli saldırılara maruz kalarak şehit düşmüş 
ve dünyadan ahirete göçmüş öğretmenlerimizi rahmet 
ve saygı ile anmak düşüncesiyle, büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün millet mektepleri başöğretmenliği-
ni kabul ettiği 24 Kasım günü, 1981 yılından bu yana 
Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm 
öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi 
ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili 
farkındalığın oluştuğu güzel bir gündür. Bugün, top-
lumun geleceğinin harcını yoğuran, gençlerine şekil 
veren, her çeşit meslek erbâbının yetişmesine öncü-
lük yapan, eriyen ve etrafını aydınlatan bir mum gibi, 
bütün bunları yaparken de hep kendinden bir şeyler 
veren öğretmenlerimizi hatırlayacağımız bir gündür. 
Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmala-
rını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebi-
lecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma 
arkasını dönmeden toplumun sürekli önünden giden 
bir gönül eridir. Mademki gönül eridir, öyleyse karşısı-
na çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır, yıl-
dırmamalıdır. İşte gerçek öğretmen zorluklarla başa 
çıkabilen gerçek bir insandır. Öğretmen, öğrencilerine 
ve bütün topluma aydınlanmada liderlik yapma mis-
yonunun sahibidir. Bu nedenle sürekli kendini geliş-
tirmeli, yenilikleri yakından takip etmeli, mesleğinin 

onurunu ve şerefini her zaman korumalıdır. Bizim her 
halimiz saygınlığımızı arttırmalıdır. Öğretmenlerimiz 
bu ülkede 83 milyon insanın hasretle beklediği birlik 
ve beraberliği çocuklarımıza aşılayan en güzel, en şe-
refli umutlarıdır. Öğretmenler gününüzü kutlar, sabır 
gerektiren bu zorlu ve onurlu yolda Allah’a emanet 
olun. Yüce Rabbimiz yar ve yardımcınız olsun.” dedi.

retim üyelerinin/elemanlarının da öğretmenler gününü 
kutluyor saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” şeklinde ko-
nuştu.  

Panelist Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Semih Aktekin öğretmenlik mesleğinin önemin-
den bahsederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. 
Prof. Dr. Aktekin, geleneksel kültürümüzde öğretmenli-
ğin kutsal sayıldığına dikkat çekerek “Öğretmenlik top-
lumuzda kutsal ve saygın bir meslektir. Bu saygınlık öğ-
retmenlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bilgi ve 
beceri boyutunda öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştir-
mek için öğretmenlerimizi de günümüz koşullarına göre 
eğitmeliyiz. Bu noktada eğitim fakültelerimize büyük gö-
revler düşmektedir.” şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İnayet Pehlivan Aydın ise rol model 
olarak öğretmenliğin önemini anlatarak “Öğretmenlik 
mesleğinin etik değerleri ve rol model olma sorum-
luluğu var. Öğrencilerimiz öğretmenlerinden etki-
leniyor. Rol model olma etkisi, örnek alınacak dav-
ranışları öğrenciye geçirmektir. Öğretmenlerimiz 
davranış ve yaklaşımlarını rol model olma sorumlu-
luğu ile şekillendirmelidir. Hangi meslek olursa olsun 
etiğin özünde tek bir ilke var; “öncelikle zarar ver-
meme” ilkesi. Bütün mesleklerde birinci görevimiz 
zarar vermemek. Ayrıca öğretmenin temel değeri, 
eğitim yolu ile insanı ve insanlığı yüceltmektir.” dedi. 
Panel soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.
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Uşak’ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü 

Programı gerçekleşti

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
Uşak’ta düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programına katıldı.

İlk olarak 15 Temmuz Şehitler Meydanında Vali Funda 
Kocabıyık günün anlam ve önemine dair bir konuşma 
yaptı. Konuşmanın ardından Kadına Yönelik Şiddet ile 
Mücadele logolarının bulunduğu turuncu renkli balon-
lar gökyüzüne bırakıldı. Daha sonra meydanda kurulan 
beyaz stant üzerine mücadelenin simgesi olan “Dur” 
ifadeli işaret, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından 
el basma yöntemiyle yapıldı. Kadın Destek Uygulaması 
(KADES) standı ziyaret edildi. 

15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndaki etkinliklerin ar-
dından Uşak’taki tüm kamu kurumlarında eş zaman-
lı olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele temalı 
pankartlar açıldı. Uşak Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, üniversi-
te personelinin katılımıyla Uşak Üniversitesi Bir Eylül 
Kampüs alanında pankart açarak  “Kadına Yönelik 
Şiddete Hayır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajında, 
şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yöne-
lik şiddetin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mü-
cadele edilmesi gereken önemli bir konu olduğunu be-
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Patentin büyümeye etkisi konuşuldu

lirterek “Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü, 
bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin 
ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Bir sorunu çöz-
menin en önemli ilk adımı o sorunun farkına varmakta-
dır. Bizler kültürümüzde önemli ve değerli bir yeri olan 
kadınlarla şiddeti aynı cümlede görmeyi kabul edemi-
yoruz. Bu sorunun çözümünde de üzerimize düşenleri 
yapmaya her daim hazırız. Çünkü rahmetli halk ozanı 
Neşet Ertaş’ın da dediği gibi ‘Kadınlar insandır, biz in-
sanoğluyuz.’ 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle tüm kadınları-
mıza sevgi dolu ve şiddetten uzak bir yaşam diliyorum. 
Kadına Yönelik Şiddete Hayır!” dedi.

Adres Patent’in ev sahipliğinde “Kamu Üniversite Sanayi 
İş birliğinde Patentler ve Patentlerin Ticarileştirilmesi” 
adlı panel gerçekleştirildi.

Çevrim içi gerçekleştirilen panele, Uşak Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, Denizli Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Pamukkale 
Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız, Zafer 
Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul 
Kandemir, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve 
Seramik (DTS) Tasarım ve Araştırma Merkez Müdürü 
Doç. Dr. Şefik Baran Tarhan, Pamukkale Teknokent 
Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı, Pamukkale 
Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim 
Üyesi Ahmet Koluman, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim 
Üyesi Tayfun Uygunoğlu,  Deka Tekstil A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi Erhan Derici ve Türkiye Patent Hareketi 
Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu katıldı.

Patent ve ticarileşmenin öneminin vurgulandığı 
toplantıda yaptığı konuşmada Prof. Dr. Gümüş, 
pandemi döneminde teknolojinin, AR-GE’nin, 
araştırmanın çok daha önemli bir noktaya gel-
diğini ifade ederek,  Türkiye’de orta yüksek tek-
noloji, orta düşük teknoloji seviyesindeki üretim-
lerde önemli mesafelerin kat edildiğini belirtti. 
Özellikle Uşak Üniversitesi olarak deri, tekstil ve 
seramik alanlarında önemli çalışmalar yaptıkla-
rını kaydeden Metin Gümüş, “Kamu kurumlarıyla, 
sanayicilerle çok daha sık, farklı platformlarda 
bir araya geliyoruz ve bu çalışmalarımızın hem 
bölgemizin, hem şehrimizin hem de ülkemizin 
gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamaya 
çalışıyoruz.” dedi.
Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Şefik Baran Tarhan ise “Patent almak 
önemli ama bizim yaptığımız tasarımların da, ül-
kemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Çoğu firma sadece tasarım noktasında tescille-
nebilecek çalışmalarla çok önemli başarılar ka-
zanıyor” ifadelerini kullandı. Dört adet tescillen-
miş patenti bulunan Doç. Dr. Tarhan, panelde son 
patentli çalışması “Bir Seramik Kompozisyonu” 
ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Gümüş: “Paydaşlarımızla sıkı ilişkiler 
içerisindeyiz”

Rektör Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
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Seven Doors to Europe 2. Dönem 
açılış toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 üniversite ve 7 ticaret ve 
sanayi odasının iştirakiyle oluşturulan ve 2019-2023 
yılları arasında akredite edilmiş olan Seven Doors to 
Europe Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu 2. 
Dönem protokol toplantısı 3 Aralık tarihinde proje or-
taklarının katılımı ile çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, proje koordinatörü Uşak Üniversitesini 
temsilen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uluslararası 
İlişkilerden sorumlu Rektör Danışmanı ve Uluslararası 
İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tarhan 
katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Tarhan’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda Rektör Prof. Dr. Savaş, Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bursa Teknik 

Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Kurt, 
Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe 
Balat, Giresun Üniversitesi UİO Kurum Koordinatörü 
Prof. Dr. Elif Neyran Soylu, Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi UİO Koordinatörü Prof. Dr. Ali Aksu, Fırat 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, 
Gaziantep TSO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin 
Çalışkantürk, Elazığ TSO Genel Sekreteri M. Mehmet 
Karabulut, Giresun Ticaret Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı N. Şükrü Ataün, İnegöl TSO 
Genel Sekreteri Mustafa Şentürk ve Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri Erol Gencer tarafından 
SEVEN Konsorsiyumu ilk dönemi kapsamında yapılan 
çalışmalar ve yeni dönem hakkında paylaşımlarda bu-
lunuldu.

Toplantının devamında Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tarhan, 
Seven Doors to Europe Konsorsiyumu’nun  2. dönemi 
olan 2020-2022 yılları arasında yapılması öngörülen 
hareketlilik faaliyetlerine ve ortaklar arasında hareket-
lilik ve hibe dağılımına ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın Uşak Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Ofisi personeline ve tüm ortak ku-
rumlarda proje kapsamında görev yapan birimlere ve 
birim personellerine teşekkürleri ve bir dahaki toplantı-
nın yüz yüze gerçekleştirilebilmesi temennileri ile top-
lantı sona erdi.



79

Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü ta-
rafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, 
Psikolojik Danışman ve Yazar Şule Özcan ile çevrim içi 
söyleşi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Engelsiz Birim 
Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şule Güçyeter, Koordinatör 
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Resmiye Nalan Ayvazoğlu, 
Engelsiz Birim Koordinatörlüğü ekibi, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

Söyleşiden önce Uşak Üniversitesinde öğrenim gören 
özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan kısa 
video gösterildi.

Rektör Savaş etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 
sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı 
hep birlikte inşa etmeyi dilediklerini belirterek, Uşak 
Üniversitesi olarak her konuda özel gereksinimli birey-
lerin yanında yer almaya ve onların hayatlarını paylaş-
maya gayret ettiklerini ifade etti. Uşak Üniversitesinde 
engelsiz eğitim ve engelsiz erişim için göreve geldikleri 
andan itibaren çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Savaş, 
başta Engelsiz Birim Koordinatörlüğü olmak üzere her-
kese teşekkür etti. Öğrencilerin hazırladıkları video kar-
şısında çok duygulandığını aktaran Rektör Savaş, ‘‘Biz 
birlikte güçlüyüz. Bir gün değil her gün birlikteyiz. Şu 
an pandemiden dolayı yüz yüze olamasakta, halk oza-

nımız Neşet Ertaş’ın da dediği gibi ‘Kalpten kalbe bir 
yol vardır.’ Sizlerle gönüllerimiz bir. Sevgimiz bir.’’dedi.

Rektör Prof. Dr. Savaş’ın konuşmasının ardından 1978 
yılında TRT ekranlarında gösterilen, doğuştan iki kolu 
olmayan Mehmet Temel ile yapılan röportaj izlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Şule Güçyeter, Dr. Öğr. Üyesi Resmiye 
Nalan Ayvazoğlu, Arş. Gör. Gamze Ak ve Arş. Gör. 
Mehmet Atılgan moderatörlüğünde gerçekleşen söyle-
şide, kendisi de özel gereksinimli bir birey olan Rehber 
Öğretmen, Psikolojik Danışman ve Yazar Şule Özcan, 
çocukluğu, eğitim hayatı ve mesleğiyle ilgili deneyimle-
rini aktararak soruları cevapladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü söyleşisi
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Üniversitede endüstriyel kenevirin 
önemi konuşuldu

Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ve 
Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Araştırma ve 
Uygulama Merkezi ile Uşak Üniversitesi Teknoloji ve 
Transfer Ofisi iş birliğiyle “Endüstriyel Kenevir” konulu 
konferans gerçekleştirildi.

Çevrim içi (online) yapılan konferansa Uşak Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Selim Aytaç, Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanı ve Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Fatih Çelen, Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi Mehmet Uğur Yıldırım, Uşak İli Tarım ve Orman 
Müdürü Ertan Keleş, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz 
Mıdık, Kamu Kurumları, STK temsilcileri, sanayiciler ve 
akademisyenler katıldı.

tekstil ürünlerinden biyoyakıta, bina yalıtım malze-
melerinden kozmetik ürünlerine kadar birçok sektör-
de kullanılıyor. Kurduğumuz kenevir merkezimiz ile 
adaptasyon faaliyetlerine, AR-GE çalışmalarına, uygu-
lamalarda karşılaşılan sorunlara etkili çözüm ürete-
bilmesine ve yürütülmesine destek oluyoruz. Özellikle 
Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere, sanayi-
cilerimiz ve çiftçilerimizle iş birliğinde bulunuyoruz. 
Çiftçilerimizin bilgi düzeylerinin arttırılması ve ihtiyaç 
duydukları çalışmalarda akademik desteğin sağlan-
ması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Birçok fayda-
sı olan kenevirin, narkotik özelliği bahanesi ile dünya-
daki ve Türkiye’deki üretimi kısıtlanmaya çalışılmıştır. 
Son yıllarda bu bitkinin önemi daha fazla anlaşılmaya 
başlamış, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bu konuyu gündeme getirmesi ile 
bitkinin hak ettiği önemi tekrar kazanacağını düşün-
mekteyim. Uşak Üniversitesi olarak paydaşlarımızla bir 
araya geldiğimiz ve karşılıklı fikir alışverişi yaptığımız 
bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum. ” şeklinde konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, “Endüstriyel 
Kenevir” isimli sunum gerçekleştirerek, yaptıkları ça-
lışmalar hakkında bilgi verdi. Ülkemizde kenevirin 
durumu ve geleceği ile ilgili görüşlerini aktaran Prof. 
Dr. Aytaç, ülke kalkınması için tüm kurum ve kuruluş-
larla iş birliğinin önemli olduğunu belirtti. Katılımcıların 
sorularının cevaplanmasının ve karşılıklı fikir alışverişi-
nin ardından konferans sona erdi.

Türkiye’de tekrar kenevir üretiminin arttırılabilmesi ve 
hak ettiği önemi kazanabilmesi adına ulusal düzey-
de kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. 
Ekrem Savaş, yaklaşık bir yıl önce kurulan Endüstriyel 
Kenevir Araştırma ve Uygulama Merkeziyle katma 
değeri yüksek milli ve yerli keneviri geliştirerek, ülke 
ekonomisine kazandıracaklarını söyledi. Rektör 
Savaş, “Ülkemizde kenevir üretimi yirmi bir ilde ya-
pılmaktadır. Uşak da bu pilot illerden biridir. Kenevir 
önemli bir bitkidir. Kâğıt üretiminden ilaç yapımına, 

Savaş, “Katma değeri yüksek milli ve yerli kenevir
geliştiriliyor”

Prof. Dr. Mehmet Fatih Çelen

Prof. Dr. Selim Aytaç
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7. Uluslararası Uşak kısa film festivali
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ekrem Savaş’ın onursal başkanlı-
ğını yürüttüğü, Uşak Üniversitesi 
İletişim Topluluğu tarafından 7. kez 
düzenlenen Uluslararası Uşak Kısa 
Film Festivali’nin açılış töreni 12 
Aralık tarihinde çevrim içi (online) 
gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Rektör Danışmanı 
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Dr. Emre Vadi Balcı’nın üstlendiği 
açılış törenine, Uşak Valisi Funda 
Kocabıyık video mesaj göndererek 
katıldı. Festivalin yedinci kez ger-
çekleşmesinden duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Vali Kocabıyık, 
Uşak’ın tanıtımına katkı sağla-

yaptığı çalışmalarla, Webometrics, 
SCImago ve UI GreenMetric gibi 
uluslararası akreditasyon kurum-
larının yaptığı sıralamalarda, dün-
yadaki üniversiteler arasında ilk 
1000’e girmiştir. Bu yıl yedincisi 
düzenlenen Uluslararası Uşak Kısa 
Film Festivalimiz de dünyadaki en 
iyi üniversite kısa film festivallerin-
den biri seçilmiştir. Tüm bu bilimsel 
ve sosyo-kültürel çalışmalarımız, 
hem şehrimizi hem de üniversite-
mizin tanıtımına önemli katkı sağ-
lamaktadır. Destek olan, katkı-
da bulunan başta Sayın Valimiz, 
Milletvekillerimiz ve Belediye 
Başkanımız olmak üzere tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarına teşekkürle-
rimi sunuyorum. iletişim topluluğu 
öğrencilerimizi ve iletişim fakülte-
mizin öğretim elemanlarını bir kez 
daha tebrik ediyorum. Yarışacak 
filmlere başarılar diliyorum.” dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı ve 
Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. 
Murat Öntuğ, bu yıl pandemiden 
dolayı festivalin yüz yüze gerçek-
leşmediğini ancak dünyada birçok 
festivalin iptal edilmesine rağmen 
çevrim içi festival formatta yaptık-
ları etkinliğin büyük ilgi gördüğünü 
söyledi. Topluluk danışmanlarına 
ve İletişim Topluluğu öğrencilerine 
pandemi döneminde gösterdikleri 
üstün çabalarından dolayı teşekkür 
eden Dekan Öntuğ, 4’ü dünya, 10’u 
Asya, 30’u Türkiye prömiyeri olmak 
üzere 44 filmin ilk gösteriminin 
yapılacağını belirterek, festivalde 
toplam 131 filmin www.usakfilm-
fest.com adresinde dokuz gün bo-
yunca ücretsiz olarak sinemasever-
lerle buluşacağını aktardı.

Açılışta yaptığı konuşmasında 
Prof. Dr. Savaş, festivalin öğren-
cilerin ve danışmanlarının büyük 
gayretleriyle organize edildiğini 
anlatarak, katkıda bulunan herke-
se teşekkür etti. Üniversite olarak 
birçok bilimsel ve kültürel etkinlik 
düzenlendiklerini hatırlatan Rektör 
Savaş, “Üniversitemiz son yıllarda 

Savaş, “Bilimsel ve sosyo-kültürel 
çalışmalarımız, ülkemizin ve 
ilimizin tanıtımına katkı sağlıyor.”

Festivalde 44 film, ilk gösterimiyle
seyircisiyle buluşuyor

yan Uluslararası Uşak Kısa Film 
Festivali’nin önemine değinerek, 
sanatın toplumun ruhu olduğunu 
belirtti.
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Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmesinde kat-
kısı olan festivalin danışma kurulunda yer alan Uşak 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Müzeyyen Sevtap Aytuğ’a ve öğrencilere teşekkürleri-
ni sunan Dr. Keşaplı, yedi yılda gelinen noktanın ina-
nılmaz olduğunu söyledi. 12 Aralık Cumartesi günü 
saat 20.30’da açılış etkinliklerinin başlayacağını ak-
taran Dr. Keşaplı, “Açılış etkinliklerimiz arasında Eve 
Dönüş Yok grubunun Mikro İktidar Alanları konseri var. 
Ardından Aykut Sağır’ın Bergmanografi sergisi ve baş-
rolünü Denis Lavant’ın oynadığı Jan Vejner’in yönettiği 
“Figurant”ın gösterimi yer alacak. Tüm sanatseverlere 
iyi seyirler diliyorum.” şeklinde konuştu.

İletişim Fakültesi öğrencisi İletişim Topluluğu Başkanı 
Nurçin Karakay ise, “Etkinliğin düzenlenmesinde biz-
lere desteklerini sunan ve her zaman yanımızda 
olan Uşak Valimiz Funda Kocabıyık, Uşak Belediye 
Başkanımız Mehmet Çakın ve tabii ki Uşak Üniversitesi 
Rektörümüz Ekrem Savaş’a teşekkürlerimizi bir borç 
bilirim. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde yine büyük kat-
kıları bulunan iletişim fakültesinin değerli öğretim ele-
manlarına ve ayrıca emeği geçen tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

7. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin ödül töreni, 
18 Aralık Cuma akşamı saat 18.00’da, İstanbul Kadıköy 
Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleşti. 3 yarışma-
da toplam 24 dalda Kanatlı Denizatı Ödülleri’nin takdim 
edildiği festivalde filmler 12-20 Aralık tarihleri arasın-
da, 9 gün boyunca çevrim içi olarak izlendi.

Festivalin 20 Aralık Pazar akşamı gerçekleşen kapa-
nış töreninde ise Natura Urbana: The Brachen of Berlin 
belgeselinin yönetmeni Matthew Gandy ile yapılacak 
söyleşi ve Yorgos Lanthimos’un son filmi Nimic‘in özel 
gösterimi yer aldı.

7. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali Yönetmeni 
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim 
ve Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Onur 
Keşaplı konuşmasına geçtiğimiz gün hayatını kay-
beden dünyaca ünlü yönetmen Kim Ki-duk’u anarak 
başladı. Festivale destek olan Vali Funda Kocabıyık’a, 
Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a, Rektör Prof. Dr. 
Ekrem Savaş’a, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Öntuğ’a, festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema 

Festival başkanı Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Murat Sezgin, etkinlik bünyesinde gösterimi 
sağlanacak filmler ve bunlar haricinde sinemaya iliş-
kin eğitimlerin verileceği atölye çalışmaları hakkında 
kısaca bilgi verdi. Bu yıl rekor katılımla 120 ülkeden 3 
bin 304 başvurunun olduğunu belirten Doç. Dr. Sezgin, 
“Her zaman mütevazılıktan yanayım. Ancak bu konuda 
mütevazı olamıyoruz. Dünyanın sayılı kısa film festival-
leri arasına girdik. Mutluyuz. Festivalimiz, ustalık ders-
leri, atölyeler, söyleşiler, sergiler ve konserler gibi pek 
çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 

Festivalin ana jürisinde Beste Yamalıoğlu (yapımcı), 
Can Eren (yönetmen), Caner Özyurtlu (yönetmen), 
Deniz Ova (İstanbul Tasarım Bienali direktörü), Eli 
Salameh (yönetmen), Dr. Öğr. Üyesi Murat Tırpan (eleş-
tirmen/akademisyen), Natali Yeres (sanat yönetmeni), 
Prof. Dr. Nazlı Bayram (akademisyen/yönetmen) ve 
Teoman Kumbaracıbaşı (tiyatro sanatçısı) yer alıyor. 
Bugüne kadar bizlere destek olan herkese, her kuruma 
çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Festivale rekor başvuru 

7 yıllık başarı hikâyesi
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Uşak Üniversitesi Rektörü ve Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA) Asil Üyesi 
Prof. Dr. Ekrem Savaş, TÜBA Üstün 
Başarılı Genç Bilim İnsanlarını 
Ödüllendirme Programı (TÜBA-
GEBİP) kapsamında geleneksel 
olarak düzenlenen TÜBA-GEBİP 
Yıllık Değerlendirme Toplantısına 
katıldı.

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanlarını Ödüllendirme Programı 
(TÜBA-GEBİP) kapsamında ödüllen-
dirilen üstün başarılı genç bilim in-
sanlarının akademik çalışmalarının 
sunulması ve değerlendirilmesi ile 
bilim insanları ve kuruluşları ara-
sındaki ilişki ve iş birliğini geliştir-
meyi amaçlayan TÜBA-GEBİP Yıllık 
Değerlendirme Toplantısı 17 Aralık 
2020 tarihinde çevirim içi olarak 
gerçekleştirildi.

TÜBA-GEBİP kapsamında üç yıl 
boyunca mali ve akademik olarak 
desteklenen üstün başarılı genç 
bilim insanlarının akademik çalış-
maları sunuldu ve değerlendirildi; 
Akademi üyeleri, bilim insanları, 
TÜBA ve üniversitelerimiz arasın-
daki etkileşim ve iş birliğinin gelişti-
rilmesine hizmet eden TÜBA-GEBİP 
Yıllık Değerlendirme Toplantısı sü-

resince; Fen Bilimleri I-II, Sağlık 
ve Yaşam Bilimleri, Mühendislik 
Bilimleri I-II ve Sosyal Bilimler alan-
larından oluşan 6 eş zamanlı otu-
rumda, TÜBA –GEBİP Ödülü sa-
hipleri bilimsel projelerine ve son 
bir yılda yürüttükleri çalışmalarına 
ilişkin sunumlarını yaptı.  62 bilim 
insanı TÜBA-GEBİP Ödül sahibi 
olmalarını sağlayan “Derin Doku 
Floresans Görüntüleme: Yeni Nesil 
Yakın Kızıl‐Ötesi (Nır) Ajanlar”dan 
“Açık Kuantum Sistemlerinde 
Hafıza Etkileri ve Senkronizasyon”a 
“Dil İşleme Teknikleri İle 
Moleküller Arası Etkileşimlerin 
Keşfi”nden  “Kanser Hücrelerinin 
Programlanmasının Hastalık  Mode 
li Olarak Kullanılması”na 62 farklı 
projede geldikleri aşamayı anlat-
tılar. Toplantıya toplam 125 bilim 
insanı katıldı.

Bilim disiplindir, 
bilim disiplini sorumluluktur,
bilim insanı da bu sorumluluğu 
hakkıyla taşıyandır

TÜBA-GEBİP yıllık değerlendirme toplantısı
çevrim içi gerçekleştirildi

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker pandemi döneminde bilim 
insanlarının kaybının herkesi de-
rinden üzdüğünü ifade ederek 

başladığı konuşmasına elbirliğiy-
le konu hakkında daha fazla neler 
yapabileceğine, eksikliklerin nasıl 
tamamlayabileceğine ilişkin ça-
baların tüm bilim camiası tarafın-
dan sürdürüldüğünü söyledi. Bilim 
insanının kolay yetişmediğini, bu 
yüzden bilim insanlarının özellik-
le bu dönemde göstermesi gere-
ken özenin katlanarak arttığını kay-
deden Şeker, sağlık çalışanlarının 
büyük özverisi için insanlığın kendi-
lerine hep minnettar olacağını dile 
getirdi. Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
“Mücadelede aktif görev alan tüm 
sağlık çalışanlarının zafer tablosu 
oluşturacak şekilde gayret göster-
diklerini, kendilerini riske ederek 
hizmet eden herkesi canıgönülden 
kutluyorum.” dedi. TÜBA-GEBİP 
Ödülleri’nin, Türkiye’nin saygın ve 
özgün bir ödül programı olduğunu 
altını çizen Prof. Şeker akademinin, 
programın niteliğini her yıl artırarak 
GEBİP Ödüllü bilim insanlarını ço-
ğalttığını dile getirdi ve sözlerine şu 
şekilde devam etti “Şimdiye kadar 
508 başarılı genç bilim insanı ödül-
lendirildi. Ödül alanlar kadar ödül 
verenin de üzerinde büyük bir so-
rumluluk olduğunu düşünüyorum. 
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rini anlatan Prof. Şeker şu şekilde 
devam etti “G-20 Zirvesi başlığıy-
la dört ana tema üzerinde gruplar 
oluşturuldu ve Science-20’de (S-20) 
verilmiş olan yükümlülük itibarıyla 
Türkiye’yi temsil ettik. S-20 çerçe-
vesinde yayımlanan ve önemli bil-
giler içeren sonuç bildirgesini ağ 
sayfamızda yayımladık ve üniversi-
telerimize de gönderdik. Dünyadaki 
bilimsel faaliyetlerin ekonomisi ge-
lişmiş ülkeler tarafından nasıl gö-
rüldüğünü, nasıl yönlendirildiğini 
ve gelecek beklentisinin bilimsel 
olarak neler içerdiği ve nelerin ön-
görüldüğü ifade ediliyor. COVID-19 
Pandemisi dünyada sağlığın ye-
niden değerlendirilmesini ve eko-
nomik ve sosyal etkileşimlerinin 
masaya yatırılmasını zorunlu kıldı. 
Bu bağlamdaki çalışmaların yanı 
sıra yapay zekâ ve dijital devrimin 
yansımaları üzerinde de ayrıca du-
ruluyor. Akademimiz de oluştur-
duğumuz çalışma gruplarıyla ver-
diğimiz desteğin ardından sonuç 
bildirgesini de imzaladık.” dedi.

Prof. Şeker konuşmasını küresel 
salgının akademiler arası ilişkileri 
de olumlu etkilediğini, nihayetinde 
bilim insanlığın ortak mirası olması 
olduğunu vurgulayarak sonlandırdı.

Prof. Dr. Şeker, TÜBA’nın kamu-
oyuna açık şekildeki çalışmaları-
nın yanı sıra bilim kurulu üyeleri-
ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
ve Cumhurbaşkanlığı makamına, 
üstüne düşen sorumluluk dolayısıy-
la gerekli bilgilendirmeleri yapmaya 
devam ettiğini vurguladı. TÜBA’nın 
dönemde Türkçe ve İngilizce yayın-
lar gerçekleştirdiğini ve program, 
proje ve faaliyetlerini ise çevirim içi 
toplantılar üzerinden sürdürdükle-

COVID-19 küresel salgını 
dünyada sağlığın yeniden 
değerlendirilmesini ve ekonomik 
ve sosyal etkileşimlerin masaya 
yatırılmasını zorunlu kıldı

Bu sorumluluklar içerisinde daha 
iyi ve güzele ulaşmak için çaba 
sarf ediyoruz. Ayrıca ödül sahibi 
bilim insanlarımızın bilimsel top-
lantılara gösterdiği hassasiyet ne-
deniyle de şükranlarımı arz ediyo-
rum. Bilim disiplindir, bilim disiplini 
sorumluluktur, bilim insanı da bu 
sorumluluğu hakkıyla taşıyandır. 
Yaptıklarımızı benzer kişi ve ku-
rumlarla paylaşarak genişletmek, 
büyütmek ve doğruyu elde etmek 
adına paylaşıyoruz. Akademi üyele-
rimizin danışmanlığında yürütülen 
bu çalışmaların, bilim dünyamıza 
ülkemize ve her bir ödül sahibimize 
başarı getirmesini diliyorum.” dedi.
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YÖK-CISCO işbirliğindeki dijital eğitimde 
üçüncü faza geçildi

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş,  
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) “Yükseköğretimde 
Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında düzenlediği Faz 
III Lansmanı toplantısına katıldı.

YÖK tarafından “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm 
Projesi” kapsamında ‘Faz III Lansmanı’  toplantısı YÖK 
Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında çev-
rimiçi gerçekleştirildi. 

YÖK ve CISCO arasında dijital eğitim alanında 16 Mart 
2020’de başlatılan iş birliği kapsamında, Anadolu’da 
bulunan ve “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” 
kapsamında yer alan 24 üniversiteden akademisyenle-
re “siber güvenlik” ve “ağ yönetimi” konularında verilen 
eğitimlerde ilk iki faz tamamlandı. Toplantı öncesi, pro-
jenin ilk iki fazında eğitim alan ve eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan akademisyenlere yönelik “sanal sertifika 
töreni” düzenlendi.

başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya YÖK yetki-
lilerinin yanı sıra, projede yer alan üniversitelerin rek-
törleri ve bu üniversitelerde proje kapsamında eğitici 
eğitimini alan ve alacak olan akademisyenler ile Cisco 
Türkiye Genel Müdürü Didem Duru ve Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Lideri Habibe Açık katıldı.

3. fazda yer alacak Anadolu’dan seçilen 30 üniversite; 
Uşak Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal, Adıyaman, 
Afyon Kocatepe, Ahi Evran, Aksaray, Alanya Alaaddin 
Keykubat, Amasya, Bandırma Onyedi Eylül, Bartın, 
Bilecik Şeyh Edebali, Bülent Ecevit, Cumhuriyet, Çankırı 
Karatekin, Dumlupınar, Düzce, Erzincan Binali Yıldırım, 
Giresun, Harran, Kafkas, Kahramanmaraş Sütçü İmam, 
Karabük, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kastamonu, 
Niğde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Ordu, Recep 
Tayyip Erdoğan, Sinop ve Tarsus Üniversitesi oldu.

Ocak 2021 – Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçek-
leştirilmesi planlanan 3. fazda Anadolu’dan seçilen 30 
üniversiteden 90’a yakın akademisyene Cisco-ODTÜ 
iş birliğiyle hazırlanan eğitim verilecek. Projede eğitim 
görecek her bir üniversite tarafından bildirilecek üç 
akademisyenden en az birinin kadın akademisyenler 
arasından seçilmesi zorunluluğu da getirildi.

Törenin ardından yine Anadolu’dan seçilen 30 yeni üni-
versitenin katılımıyla 3. faz eğitim programının tanıtımı 
gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 

YÖK’ün akademisyenlere yönelik dijital eğitimine 
30 yeni üniversiteden biri Uşak Üniversitesi oldu
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YÖK Başkanı Saraç toplantıda yaptığı konuşmada Yeni 
YÖK olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük 
önem verdiklerini belirterek içinde bulunduğumuz sü-
reçte bunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha 
ortaya çıktığının altını çizdi.

Rektörlerden ve eğitim alan akademisyenlerden bu 
süreçte alınan eğitimin üniversitelerdeki diğer öğre-
tim elemanlarına ve öğrencilere de aktarılmasını bek-
lediklerini söyleyen Saraç konuşmasına şöyle devam 
etti: “Nitekim biz bu eğitim sürecini eğiticilerin eğitimi 
olarak planladık. Bundan sonraki süreçte eğitim alan 
akademisyenlerimiz üniversite içindeki diğer akade-
misyenlere ve öğrencilerimize bu eğitimi aktaracaklar. 
Özellikle siber güvenlik konusunun içinde bulunduğu-
muz süreçte ne denli önemli bir alan olduğunu yaşaya-
rak görüyoruz. Dolayısıyla hangi bölümde ya da prog-
ramda öğrenim görürse görsün tüm öğrencilerimizde 
siber güvenlik konusunda bir farkındalığının oluşması-
nın dijital çağın bir gerekliliği olduğunu düşünüyoruz. 
Siz rektörlerimizden siber güvenlik eğitimlerini tüm öğ-
rencilerimize yaymanızı istiyoruz”.

Konuşmasında pandemi sürecinde Yeni YÖK tarafın-
dan dijitalleşme konusunda yapılan çalışmalardan da 
bahseden Saraç, ‘‘bu süreçte YÖK bünyesinde, çeşit-
li üniversitelerin farklı disiplinlerinden gelen uzaktan 

öğretim alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı 
Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonunun oluşturul-
duğunu, yurt içi ve yurt dışına yönelik sanal fuarlar dü-
zenlendiğini, uzaktan eğitim platformu sağlama proto-
kolü, YÖK Dersleri Platformu ve YÖK Sanal Laboratuvar 
Projesi hazırladıklarını” söyledi.

Toplantının sonunda, sertifika almaya hak kazanan 
akademisyenleri tebrik eden ve 3. faza başlayacak 
olan akademisyenlere başarılar dileyen YÖK Başkanı 
Saraç, projeye katkı sunan Cisco, ODTÜ, katılımcı üni-
versite rektörleri ve YÖK yetkililerine teşekkür etti.

16 Mart 2020 tarihinde başlatılan projenin ilk fazında, 
5’i yeni kurulan teknik üniversite olmak üzere toplam 
8 pilot üniversitedeki akademisyenlere yönelik verilen 
eğitimler tamamlandı. Bu kapsamda “Bursa Teknik, 
Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, İskenderun Teknik, 
Konya Teknik, Hitit, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat 
Bozok” Üniversitelerinden seçilen bir grup akademis-
yene “siber güvenlik” ve “ağ yönetimi” konularında 
Cisco Network Akademi ve ODTÜ tarafından ücretsiz 
sertifika eğitimi verildi. YÖK ve Cisco’nun dijital eğitim 
alanındaki bu iş birliği kapsamındaki ikinci fazda ise 
“Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, 
Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, 
Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye, Siirt, 
Şırnak Üniversiteleri” yer aldı.

İki yıl önce başlattığımız yükseköğretimde 
dijital dönüşümün önemi ortaya çıktı

Yükseköğretimde dijital dönüşüm projesi



87

Fakültesi ile Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu yönetimleri ile gö-
rüşmeler yaptı. Son olarak Uşak 
Üniversitesinin farklı programla-
rından öğrenciler ile de görüşme 
yaparak üniversite ile ilgili detaylı 
bilgi sahibi oldular. Ziyaret sonun-
da gördükleri değişim ve yapılan 

Yükseköğretim Kalite Kurulu 
(YÖKAK) İzleme Ekibi tarafından, 
Uşak Üniversitesi online (çevrim içi) 
izleme ziyareti gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi 2017 yılının Aralık 
ayında Yükseköğretim Kalite Kurulu 
ekibi tarafından Kurumsal Dış 
Değerlendirme Süreci kapsamın-
da ziyaret edilmişti. Bu ziyaretin 
ardından Uşak Üniversitesi adına 
Kurumsal Geri Bildirim Raporu oluş-
turularak bu rapor doğrultusunda 24 
Aralık 2020 günü izleme ziyareti ya-
pıldı ve iyileştirmeler gözlemlendi.

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Sarıışık’ın takım baş-
kanı olduğu ekipte; Gaziantep 
Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. 
Dr. Mehmet Yavuz Coşkun ve Prof. 
Dr. Metin Bedir ile YÖKAK Uzmanı 
Doç. Dr. Dilek Avşaroğlu üye olarak 
bulundu.

İzleme Ekibi, Uşak Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile 
yaptığı görüşme sonrasında Uşak 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. 
Metin Gümüş, Kalite Komisyonu ve 
Koordinatörlük üyelerinin katıldığı 
‘Uşak Üniversitesi Kalite Süreçleri’ 
ile ilgili sunumun gerçekleştirildiği 
toplantıda yer aldı.

Sunumun ardından Uşak Üniversitesi 
Senato Üyelerinin de katıldığı top-
lantıda, Rektör Prof. Dr. Savaş Uşak 
Üniversitesi’nin 2018 – 2020 yılları 
arasında gerçekleştirdiği yenilikler 
ve yapılan iyileştirmeleri anlattı.

Ayrıca gün içerisinde İzleme Ekibi 
Üyeleri; Daire Başkanları, Tıp Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar 

YÖKAK izleme ziyareti gerçekleşti

yeniliklerden etkilendiklerini ifade 
eden Ziyaret Ekibi; başta Uşak 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem 
Savaş olmak üzere tüm birimleri 
kutlayarak, yakalanan bu ivmeli de-
ğişim ve yenilikçi yaklaşımlardan 
dolayı Uşak Üniversitesini tebrik 
etti.
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Temel Kuvvetler ve Temel Etkileşmeler
 Konferansı düzenlendi

Uşak Üniversitesi Enerji, Çevre 
ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğü ta-
rafından online (çevrim içi) “Temel 
Etkileşmeler ve CERN” konulu kon-
ferans gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş  Sütçü  İmam 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Yusuf Oğuzhan Günaydın’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı kon-
feransa akademik personel ve 
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Doç. Dr. Günaydın, konferansta 
evrende hüküm süren 4 temel 
kuvvet ve bunların neden olduğu 
etkileşmelerden bahsetti. Temel 
etkileşmeler ve maddenin yapı 
taşları ile ilgili bilgilerin hızlandı-
rıcı ve çarpıştırıcı laboratuarların-
dan elde edildiği hakkında bilgi 
veren Günaydın, günümüzde bu 
çarpıştırıcı laboratuarlarından en 
büyüğünün İsviçre ve Fransa sı-
nırında yer alan Avrupa Nükleer 
Araştırma Merkezi (CERN) oldu-
ğundan, CERN’ün kurulma ne-
denlerinden ve CERN’de bulunan 
deneyleri aktardı. CERN’de yapı-
lan keşifleri de anlatan Doç. Dr. 
Günaydın, CERN’ün temel bilgile-
ri araştırmanın yanı sıra nükleer 
tıp, görüntüleme teknolojileri, in-
ternet ve bilgisayar teknolojileri-
nin geliştirilmesine de çok büyük 
katkılarının olduğunu belirtti.

Konferansın sonunda gelecekte 
CERN’de kurulması planlanan de-
neyler hakkında bilgiler de veren 
Doç. Dr. Günaydın, soruları cevap-
ladı.



89

Covid-19’un günümüzden geleceğe 
etkileri konuşuldu

Uşak Üniversitesi tarafından “Covid-19/Günümüzden 
Geleceğe Etkileri” konulu online (çevrim içi) konferans 
gerçekleştirildi. Uşak Üniversitesi YouTube kanalından 
canlı yayınlanan konferansa, Rektör Prof. Dr. Ekrem 
Savaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim 
Üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Alper Karagöz’ün 
yaptığı panelde, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Bilkent Üniversitesi-
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik ve Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak konuşmacı olarak 
yer aldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Savaş, 
Kovid-19 pandemisi, gelecekteki etkileri, genetik çalış-
malar ve Kovid-19 aşısı ile ilgili önemli konuların ko-
nuşulacağı böylesi bir konferansı gerçekleştirmekten 
dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, katılımcılara te-
şekkür etti. 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cumhur Çökmüş gerçekleştirdiği sunumda, insanlar-

da önemli ölüm nedenleri, geçmişte insanlığı tehdit 
eden salgın hastalıklar, virüslerde yapı ve replikasyon, 
Koronavirüs tipleri, Covid-19 istatistikleri ve mutasyon-
larını anlattı. Covid-19 mutasyonlarına dikkat çeken 
Rektör Çökmüş, vaka sayıların yayılım hızına ve dün-
yadaki yayılımına ilişkin bilgiler paylaştı. Teknolojinin 
geldiği noktaya vurgu yapan Çökmüş, virüsün dünya 
ve ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkilerinin, gerekli ön-
lemlerin alınması sayesinde en aza indirildiğini söyledi.

Virüsle mücadelede teknolojinin önemi büyük
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Bilkent Üniversitesi-Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Tayfun Özçelik, hastalığın önlenmesi ve tedavisinde 
genlerin yol gösterici olduğunu belirtti. İnsanlığın karşı-
laştığı zorlukları aşmada en önemli aracın bilim olduğu-
nun altını çizen Prof. Dr. Özçelik, tüm dünyanın bugüne 
kadar görülmemiş bir bilimsel iş birliği içinde olduğunu 
söyledi. Kendisinin de 2020 yılının Şubat ayından itiba-
ren, 22 ülke tarafından kurulan konsorsiyumun yöne-
tim kurulunda bulunduğunu belirten Özçelik, yeni tip 
koronavirüsün genetik temellerini araştırdıklarını söy-
ledi. Yapılan araştırmanın sonuçlarının Science dergi-
sinde yayınlanan iki makale ile bilim dünyasına duyu-
rulduğunu aktaran Özçelik, ‘‘Bu araştırmanın sonunda 
Covid-19 moleküler temelleri en kapsamlı şekilde an-
laşılan bulaşıcı hastalık haline geldi ve ağır hastaların 
yaklaşık yüzde 15’inde nedensel ilişki kurulmuş oldu” 
dedi.

Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
tarafından “Kafkasya’da Güvenlik ve İstikrar Sorunu: 
Azerbaycan-Ermenistan Çatışmasının Siyasi, Diplomatik 
ve Askeri Boyutu” adlı online (çevrim içi) konferans ger-
çekleştirildi.

Moderatörlüğünü Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asem Nauşabayeva 
Hekimoğlu’nun yaptığı konferansta Ege Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın İbrahimov, Karabük 
Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Asker ve Bayburt 
Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ramin Sadıgov konuş-
macı olarak yer aldı.Uşak Üniversitesi YouTube kana-
lından canlı yayınlanan konferansta, Dekan Prof. Dr. 

Hekimoğlu, Ermeni işgali altındaki toprakların kurtar-
ma operasyonunun zaferle sonuçlandığını, Türkiye ve 
Azerbaycan’ın sırt sırta vererek zafere ulaştığını belirtti. 
Dekan Hekimoğlu, 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının 
Dayanışma Günü’nü ve yeni yılı kutlayarak, konferansın 
düzenlenmesinde emeği geçen başta Rektör Prof. Dr. 
Ekrem Savaş olmak üzere herkese ve davetli konuşma-
cılara teşekkür etti.

Konferansta, Dağlık Karabağ’ın önemi, Azerbaycan-
Ermenistan çatışması, Ermeni işgali altındaki toprakla-
rın kurtarılma operasyonu, kazanılan zafer ve sonrası ile 
ilgili konularda bilgi aktarıldı. Konferans soruların ce-
vaplanmasının ardından sona erdi.

Uşak Üniversitesinin de içinde yer aldığı, “SARS-Cov-2 
(COVID-19) Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden 
Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi” 
adlı projenin yürütücüsü Doç. Dr. Nadir Koçak ise 
proje kapsamındaki gelişmelerden bahsederek, ül-
kemizdeki ilk mRNA özelliğini taşıyan aşı proje-
sinin, dünyada Covid-19’a karşı geliştirilen sınırla 
sayıdaki mRNA aşı projeleri arasında yer aldığını be-
lirtti. TÜBİTAK Covid-19 Platformu Üyesi seçilen Uşak 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz’ün 
de yer aldığı tüm proje ekibine teşekkür eden Koçak, 
“Ekibimiz, dünyada aşı çalışmalarının öncüsü konu-
mundaki ekiplerin standartlarında, immünite gelişimi-
ne neden olan bir aşı oluşturma çabasındadır. Emeği 
geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.
Konferans soruların cevaplanmasının ardından sona 
erdi.

Tüm dünya bugüne kadar görülmemiş bir 
bilimsel iş birliği içerisinde

Dünyada sınırlı sayıdaki mRNA aşı projelerinden 
biri ülkemizde geliştiriliyor

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının siyasi, 
diplomatik ve askeri boyutu konuşuldu
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Uşak Üniversitesi enerji laboratuvarında,
 Fotovoltaik güneş paneli ve Fotovoltaik 

termal sistemler üretiliyor
TÜBİTAK 1505 üniversite-sanayi İşbirliği Programı 
çerçevesinde yürütücülüğünü Uşak Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Canan 
Kandilli’nin yaptığı, Doç. Dr. Yaser Açıkbaş’ın araştır-
macı, yüksek lisans öğrencisi Mert Uzel’in bursiyer 
olarak görev aldığı, “Doğal Zeolit ile Bütünleştirilmiş 
Özgün Fotovoltaik Termal Sistem (PVT) Tasarımı, 
Üretimi ve Optimizasyonu” projesi kapsamında kurulan 
Enerji Laboratuvarında, güneş enerjisini elektrik enerji-
sine çeviren, Fotovoltaik Güneş Paneli ve Fotovoltaik 
Termal Sistemler üretilerek sertifikalandırıldı.

Tek bir panelden, hem elektrik hem de termal enerji 
üretebilen PVT sistem ile özellikle konutlarda ve sıcak 
su ihtiyacı bulunan işletmelerde, PV güneş paneli 
yerine PVT sistemlerin kurulması ile enerji ihtiyacının 
büyük bir bölümü karşılanırken, geri ödeme süreleri 
önemli ölçüde azaltılacak. Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) tarafından yapılan elektriksel testler sonucunda 

Fotovoltaik Güneş Panellerin gücünün 238 W olduğu 
belirlenirken, Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir 
Enerji ve Enerji Verimliliği Akredite Laboratuvarı tarafın-
dan gerçekleştirilen termal testlerde, PVT sistemlerin 
%14 elektriksel, %39 termal olmak üzere %53 toplam 
enerji verimliğine sahip olduğu sertifikalandırıldı.

Tek panelden hem elektrik hem de termal enerji 
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Tasarım odaklı profesyonel gelişim eğitimleri  

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) 
Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürü-
tücü olarak yer aldığı Zafer Kalkınma Ajansı Teknik 
Destek 2019 (TR33/19/TD/0101) projesi kap-
samında fonlandırılan Deri-Tekstil Sektörlerinde 
Tasarım Odaklı Profesyonel Gelişim Eğitimi ger-
çekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve 
Kültür Merkezinde düzenlenen ve beş gün süren 
eğitimde alanında deneyimli eğitimciler tarafın-
dan tasarım ve moda hakkında bilgilendirme ya-
pıldı.

Uşak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı tarafından Turnitin ve Ithenticate İntihal 
Programları Eğitimi gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Paşa Amfisinde yapılan eğitime aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tech Knowledge Ürün ve Eğitim Danışmanı Serdinç 
Kaya tarafından verilen eğitimde; ‘İntihal Nedir?, 
İthentiace Programı Nedir?, Bilimsel Makaleler İçin 
İthentiace Kullanımı’ gibi konulara değinildi. 

Kaya’nın katılımcılardan gelen soruları cevaplamasının 
ardından eğitim sona erdi. 

Turnitin ve ithenticate intihal programları 
eğitimi gerçekleşti

Serdinç Kaya
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Üniversitemiz yerleşkelerinde sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamının sağlanması, personelimizin yasal 
hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi ve 
iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulmasını sağla-
mak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 
tarafından, akademik personel, idari personel ve sürek-
li işçi statüsündeki personellerimize yönelik temel iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi.

Eğitimler “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri doğrultusunda 3-7 Şubat 2020 tarihleri ara-
sında Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleştirildi.

Eğitimler Doç. Dr. Özcan Öney, Dr. Öğretim Üyesi 
İbrahim Bulduk, Öğretim Görevlisi Yusuf Çetinkaya ve 
Öğretim Görevlisi Hatice Sağcan tarafından verildi. 

Eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olan personel-
lere sertifika verildi.

Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ve Sağlık Yüksekokulu 
işbirliği ile 25 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Recep 
Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde 16 saat-
lik “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’’ eğitimi verildi.

Eğitimler, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kadir 
Özcan, Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkez Müdürü Öğr. Gör. Halime Kaçar, Dr. Öğretim 
Üyesi Şerafettin Erten, Dr. Öğretim Üyesi  İbrahim 
Bulduk, Dr. Öğretim Üyesi  Gizem Celep ve Dr. Öğretim 
Üyesi  Sevcan Sevimli tarafından verildi.

Eğitimin son günü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail 
Hakkı Nakilcioğlu, eğitim veren öğretim üyelerine te-
şekkür belgesi takdim etti.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği 
eğitimleri tamamlandı

Başarılı personele sertifikaları verildi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Çetinkaya
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Öğrenciler yerel yönetim işleyişlerini 
yerinde inceledi

Uşak Üniversitesi ve Uşak Belediyesi arasında 2019-
2020 eğitim ve öğretim döneminin başında imzalanan, 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 
Bölümü öğrencilerini kapsayan protokol kapsamında 
öğrenciler ilk eğitimlerini aldı. 

Üniversite ve belediyeyi eğitim çatısı altında birleştiren 
proje ile öğrenciler, yerel yönetimlerin işleyişini doğru-
dan görme fırsatı buluyor. Proje kapsamında başlatı-
lan uygulamalı eğitim sayesinde hem yerel yönetimler-
de hizmet veren personellerin alanında uzmanlaşması 
hem de öğrencilerin mesleki uygulamalarla bilgi ve 
tecrübe kazanması sağlanıyor.

Uşak Belediye Meclisinin Huzurpark’ta gerçekleştirilen 
mart ayı toplantısına katılan öğrenciler, meclis işleyiş-
sürecini yakından inceledi.Bahar döneminin ilk dersini 
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’dan alan öğren-
ciler, yerel yönetimlerle ilgili bilgilendirilirken, belediye 
faaliyetleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çakın, Uşak 
Belediyesinin öğrencilere yönelik yapmış olduğu pro-
jelerle ilgili de öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. 
Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Çakın, gelen 
talepler doğrultusunda atılacak adımların belirlendiğini, 
çalışmaların en yakın zamanda başlayacağını aktardı.

Yerel seçimler ve belediye meclisinin işleyişi hakkında 
bilgi veren Çakın, “Belediyecilik bir yönetim ve organi-
zasyon işidir, yerel yönetimin en temel halkasıdır. Yerel 
yönetimse bir tecrübe işi olduğu kadar aynı zaman-
da bilim dalıdır. Eğitimlerde sizlerin de gördüğü üzere 
yerel yönetimlerle alakalı gerek üniversitelerde gerek-
se özel araştırmalarla belediyeciliğin nasıl olması ge-
rektiğine ve halka en iyi şekilde nasıl hizmet verilebile-
ceğinin yolları üzerinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Biz 
de bu anlamda üniversitemizle projeler gerçekleştir-
meyi ve üniversitemizin bu konudaki bilgi birikiminden 
faydalanmayı diliyoruz. Aynı zamanda belediyemizin 
çalışmalarının bu konudaki gelişimine katkı sağlayaca-
ğına inanıyoruz. Bu protokolü gerçekleştirdiğimiz için 
biz Uşak Belediyesi olarak çok memnunuz. Bu anlam-
da siz değerli öğrencilerimizi, kendinizi geliştirmek için 
harcadığınız emekler nedeniyle tebrik ediyor, protokol-
de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Öğrenciler, başkan’a taleplerini iletti

Üniversitemizin bilgi birikiminden yaralanıyoruz

Alim Özcan, Volkan Turan, Fatih Emet, İslam Köseoğlu
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Temel afet eğitimi verildi

“Gıdayı tüketmeden önce denetlemeliyiz”

Uşak Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Öğrenci 
Topluluğu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) iş birliğinde, Temel Afet Eğitimi verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde 
düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. 
Etkinlik kapsamında AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni 
Ali Olgun, “Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi” adlı 
sunum gerçekleştirdi. 

Sunumda afetin tanımından bahseden Olgun, “Yine de 
depremin diğer afetlerden farkı bulunuyor. Ülkemizde 
sel, çığ gibi olaylara ender ya da zamanlı rastlanırken, 
deprem ise her an, her saniye meydana gelebilir.”diye 
konuştu. Olgun, meydana gelen bir deprem felaketi-
nin ardından gelen ilk 72 saatlik sürecin ‘Altın Saatler’ 
olarak adlandırıldığına dikkat çekti.

Etkinlik, Genç Yeryüzü Doktorları Öğrenci Topluluğu 
Başkanı, Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Edanur Erer’in, 
Uşak Üniversitesi adına Olgun’a teşekkür belgesini 
takdim etmesiyle sona erdi. 

Uşak Üniversitesi Gıda ve Beslenme Topluluğu tarafın-
dan ve Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile 
“Genç Gönüllüler İş Başında” adlı farkındalık etkinliği 
düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde 
gerçekleşen etkinliğe, Mühendislik Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Onur Güneşer, Gıda Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Dikici, Gıda ve 
Beslenme Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim 
Üyesi Dr. Bengi Hakgüder Taze, Uşak İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gıda ve Beslenme 
Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi 
Bengi Hakgüder Taze katılımcılara teşekkür ederek: 
“Bu etkinliği gerçekleştirme amacımız öğrencilerimi-
ze gıdaları tükenmeden önce denetlemeyi öğretmek-
tir. Eğitimimiz gerçekleştikten sonra kurayla seçilecek 
yirmi kişiyle burada öğreneceğimiz bilgileri pekiştir-

Olgun: “Deprem her an her saniye meydana gelebilir” 

Ali Olgun, Edanur Erer

Sancar Türkmen
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mek adına Sofaş Süt Ürünleri Firmasına giderek gıda 
denetimi yapacağız. Bu bağlamda bizimle iş birliği yap-
mayı kabul eden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri-
ne teşekkür ederim.” dedi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube 
Müdürü Sancar Türkmen gıda denetim süreçlerinden 
bahsederek, gıda güvenliği politikalarına ve gıda gü-
venliğinin sağlanma süreçlerine değindi. İnsanların 
güvenli gıdaya ulaşmasının bir hak olduğunu belirten 
Sancar gıdaların yapım aşmasından satış aşamasına 
kadar kontrol edilmesi gerektiğini ve işletmelerin gıda 
güvenliği politikalarına uyması gerektiğini vurguladı. 

Etkinliğin sonunda Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi 
Bengi Hakgüder Taze, Gıda ve Yem Şube Müdürü 
Sancar Türkmen’e üniversite adına teşekkür belgesi 
verdi. Konferansın ardından kura çekilerek 20 gönüllü 
genç özel bir süt ve süt ürünleri işletmesine götürüle-
rek denetçi oldu.

Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu fakülteye dönüştürüldü.

ResmÎ Gazete’de yayımlanan “Bazı Yükseköğretim 
Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların 
Kurulması ve Kapatılması Hakkındaki Karar” ile Uşak 
Üniversitesi bünyesinde bulunan 2 yüksekokulun fakül-
teye dönüştürülmesi kararı alındı. sağlık yüksekokulu,  
sağlık bilimleri fakültesine, uygulamalı bilimler yükseko-
kulu ise uygulamalı bilimler fakültesine dönüştürüldü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. 
Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi akademik birimlerinin 
daha iyi gelişimi için çok yoğun çalışmalar yaptıkları-
nı belirterek iki yüksekokulun fakülteye dönüşmesinin 
çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Prof. Dr. 
Savaş, bu gelişme ile birlikte 12 olan fakülte sayısının 
14’e yükseldiğine dikkat çekerek, kaliteli ve alanında 
uzman akademisyenlerle geleceğin sağlık ve uygula-
malı bilimler çalışanlarını yetiştirmeye ve onların geli-
şimine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Prof. Dr. Savaş açıklamasında şunları aktardı: 
“Kaliteli eğitim anlayışıyla geleceğimizin sağlık 
çalışanlarını yetiştirmeyi hedef edinen üniversi-
temiz Sağlık Yüksekokulu, Resmi Gazete’de ya-

yımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık bilimleri fa-
kültesine dönüştürüldü. 1993 yılında Afyon Kocatepe 
Üniversitesi bünyesinde sağlık hizmetleri meslek yük-
sekokulu olarak kurulan okulumuz, 1997 yılından itiba-
ren dört yıllık lisans eğitimi veren yüksekokula dönüş-
müştü. 2006 yılında Uşak Üniversitesinin kurulmasıyla 
birlikte üniversitemize bağlanan sağlık yüksekokulu-
muz, alınan kararla sağlık bilimleri fakültesi oldu. Bu 
isabetli kararın başta Uşak olmak üzere bölgemize çok 
faydalı olacağına inanıyorum. Uşak Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ülkemizin  gereksinimlerini karşı-

Uşak Üniversitesine bağlı iki yüksekokul 
fakülteye dönüştürüldü
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layabilen uygulayıcı, sorunlara neden-sonuç ilişkisi 
içinde çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, etik ve 
yerli ve milli değerlere bağlı sağlık personeli, iş sağlığı 
ve güvenliği ile fizyoterapi ve rehabilitasyon uzmanları-
nı yetiştirmeye devam edecektir.” dedi.

Uygulamalı bilimler yüksekokulunun da uygulama-
lı bilimler fakültesine dönüştürüldüğünü söyleyen 
Prof. Dr. Savaş “Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu 2012 yılında kuruldu. Son alınan ka-
rarla uygulamalı bilimler fakültesine dönüştürüldü. 
Fakültemizde muhasebe ve finans yönetimi, finans ve 
bankacılık,  lojistik yönetimi ve taşımacılık, uluslararası 
ticaret ve finansman olmak üzere 4 bölüm bulunmakta. 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi küresel ölçekte işletme-
ler arasında yaşanan yoğun rekabet ortamında -bilim-
sel gerçeklerin, çağdaş gerekliliklerin ve etik değerlerin 

Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü tarafından 
‘‘Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality ) ile Kaynak 
Simülatörü ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ile Boya 
Simülatörü’’ semineri gerçekleştirildi.

Seminerde Selka Limited şirketinden Tolga Çetiner, 
sanal eğitim ve sanal uygulamalı eğitimler alanındaki 
yenilik ve güncel gelişmeleri aktardı. Çetiner; Arttırılmış 
Gerçeklik (Augmented Reality ) ile Kaynak Simülatörü 
ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ile Boya Simülatörü 
ile ilgili tanıtım yaparak mesleki eğitimde Sanayi 4.0’a 
uyumlu uygulama eğitimi hakkında yapılan yenilikler-
le ilgili bilgiler verdi. Çetiner, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünden 

Dr. Öğretim Üyesi İdris Kaynak’a ve seminere katılan 
akademisyenlere teşekkür ederek, soruları cevapladı.

Eğitime; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü; 
Doç. Dr. Mustafa Ali Ersöz, Makine ve Metal Teknolojileri 
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rıza Kara, Motorlu 
Araçlar ve Ulaştırma Bölüm Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Fatih Çolak, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri 
Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gülhan 
Pınarlık, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünde 
görev yapan Dr. Öğretim Üyesi İdris Kaynak, Öğretim 
Görevlisi Gökhan Yıldırım ve Sivil Havacılık Meslek 
Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Öğr. Gör. Alev Yıldırım 
katıldı.

ışığında sektörlere, uygulamacılara ve politika yapıcı-
lara- müracaat edilebilir nitelikte bilgi üretmek ve bu 
beceriye sahip bireyler yetiştirmektir. Sektör-üniversite 
iş birliğini sağlayarak bu alanda geleceği gören bir 
bakış açısı ile öncü çözümler sunan, sektöre yön veren 
ve bu bilgiyi üreten bir kurum olmak ve bu çerçevede 
sektörün ihtiyacını karşılayan bireyleri yetiştirmektir.” 
Rektör Savaş her iki yüksekokulunun fakülteye dö-
nüştürülmesi kararından dolayı Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyeleri-
ne teşekkür ederek, verilen kararın bölgemize ve ülke-
mize hayırlı olmasını diledi. Savaş,  bundan sonra da 
Uşak Üniversitesi ailesi olarak yerel ve ulusal ölçekte 
var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik 
Simülatörü semineri gerçekleşti
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Öğrencimizden TÜBİTAK-BİGG projesi başarısı 

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden
büyük başarı

Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet Ulukan, 
TÜBİTAK-BİGG 2019 yılı 1. çağrısında, 4 bin 194 gi-
rişimci iş fikri başvurusu arasından Teknogirişim 
Sermayesi Desteği almaya hak kazandı.

Ahmet Ulukan aldığı 200 bin TL’lik Teknogirişim 
Sermayesi Desteği ile yenilenebilir enerji alanında 
bakım teknolojilerinin geliştirmesi üzerine çalışan tek-
nogirişim şirketi kurup bu konular üzerinde bilimsel ve 
ticari faaliyetler gösterecektir. 

Tekstil alanında ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim 
niteliğinin arttırılması, üniversite-sektör iş birlikleri-
nin güçlendirilmesi, kalite standartlarının yükseltil-
mesi ve farkındalık oluşturulması adına düzenlenen 
“LourenSwimwear” yarışmasının ödül töreni 24 Ocak 
tarihinde İstanbul’da Louren firmasının showroomun-
da gerçekleştirildi. Çok sayıda modacının katıldığı ödül 
törenine, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli ve öğren-
ciler katıldı.

Bu alanda eğitim alan gençlerin gelecek planlamala-
rına katkıda bulunmak ve Türk moda plaj giyim sektö-
rüne artı değer katmak adına Louren Firması tarafın-
dan düzenlenen yarışmada, 10 finalist arasından Uşak 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım 
Bölümü öğrencilerinden Semih Çakar ikinciliği alırken, 
Hasan Mert Pehlivan dördüncü oldu.

Prof. Ş. Ruhsar Temir Gökçeli, Semih Çakar, Hasan 
Mert Pehlivan,  Dr. Öğr. Üyesi Salimeh Amanjani
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Tekstil ve Moda Tasarımı konuşuldu
Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, DTS 
Tasarım Merkezi ve Moda Tasarımı Topluluğu tarafın-
dan “Tekstil Kumaşlarında Çoklu Birimler ve Yüzeyin 
Geometrik Kullanımı” ve “Kumaş ve Giysi İlişkisinde 
Moda Olgusu, Yüzey ve Doku Değerlendirmeleri” 
konulu panel gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk günü Uşak Üniversitesi Recep 
Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde ger-
çekleşen panelde, RCA Öğretim Görevlisi Ian 
Padgett ‘Tekstil Kumaşlarında Çoklu Birimler 
ve Yüzeyin Geometrik Kullanımı’ konulu ve Dr. 
Selçuk Gürışık ‘Kumaş ve Giysi İlişkisinde Moda 
Olgusu, Yüzey ve Doku Değerlendirmeleri’ konulu 
iki önemli sunum yaptı. Panel akademisyenler 
ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Etkinliğin ikinci günü ise Dr. Selçuk Gürışık, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Atölyesinde, 
keçe kullanımı ile ilgili workshop gerçekleştirdi. 
Workshopa katılan akademisyenlere ve öğrencilere 
keçe yapımı uygulamalı olarak gösterilirken, katılımcı-
lar keçe ile ilgili kendi tasarımlarını yaptı. Eserler, daha 
sonra moda tasarım bölümüne ait koridorda sergilen-
mek üzere bir araya getirildi.

Etkinliğin sonunda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli, Ian Padgett ve 
Dr. Selçuk Gürışık’a teşekkür belgesi takdim etti. Ian Padgett, Prof. Ş.Ruhsar Temir Gökçeli, Dr. Selçuk Gürışık
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Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 
“Girişimcilik Finansmanı” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde yapı-
lan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, 
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, Teknoloji Transfer 
Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yılmaz Bayar, akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ve girişimcilik 
programlarının, öğrencilerin akademik ve kişisel ge-
lişimlerinin yanı sıra, bağlı bulunduğu kuruluşun da 
vizyonunu artıracak prensipte uygulamalar olduğu-
nun altını çizen Prof. Dr. Metin Gümüş, “Bizler de Uşak 
Üniversitesi olarak öğrencilerimize girişimcilik ruhunu 
aşılamak istiyoruz.” diye konuştu.

Etkinliğin konuşmacısı Alp Avni Yelkenbiçer yaptığı 
sunumda; girişimcilik eğitimi ile ilgili programlardan 
bahsetti. 2011 yılında KOSGEB desteğiyle EGİAD’ın 
kurulduğunu ve girişimcilik adına pek çok çalışmanın 
yapıldığını aktardı. Yatırımdan, değerlemeye, girişimin 
özelliklerinden, potansiyel yatırımcılara kadar tüm aşa-
malardan detaylıca bahseden Yelkenbiçer’e programın 
sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş te-
şekkür belgesi verdi.

Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından, Türkmenistan’da 
2020 yılının “Türkmenistan- Tarafsızlığın Ülkesi” yılı ilan 
edilmesi ve Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25. 
Yıl dönümü olması dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve 
Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. 
Ekrem Savaş, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli 
Amanlıyev, Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu 
Myratgeldi Seyidmammedov, Uşak Üniversitesi 
TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Salih Gülerer, akade-

Girişimcilik Finansmanı etkinliği

“Türkmenistan - Tarafsızlığın Ülkesi” 
etkinliği gerçekleşti

Prof. Dr. Metin Gümüş, Alp Avni Yelkenbiçer

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev
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Girişimcilik Finansmanı etkinliği

misyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte konu-
şan Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi 
Seyidmammedov Türkmenistan’ın bağımsızlık süre-
cinden bahsederek, Türkmenistan’ın barışçıl politikalar 
ve tarafsızlık ilkesiyle hareket eden bir devlet anlayışı-
na sahip olduğunu belirtti.

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev 
ise konuşmasında uluslararası düzeyde 12 Aralık 
1995 yılında Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 
Türkmenistan’ın daimi tarafsız ülke statüsüne kavuş-
tuğunu ifade etti. Dünya üzerinde üye oldukları teşki-
latlar ve Türkmenistan’ın tarihi ile ilgili bilgiler veren 
Amanlıyev, Türkmenistan’ın tarafsızlığının 25. yıl dö-
nümünü kutladıklarını aktararak “Türkmenistan’ın ta-
rafsızlığından bahsederken o dönemde Birleşmiş 
Milletler üyesi olan 185 ülkenin tamamının bu statü-
yü, ülkemizin bu uluslararası hukuk derecesini destek-
lemiş olduğunu belirtmemiz lazım. Türkmenistan’ın 
tarafsızlık statüsü gerek ulusal ve bölgesel boyutlar-
da gerekse evrensel düzeyde çalışır durumda pratik 
açıdan çok girişimlerin sağlanmış olduğunu gösterdi. 
Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsünden bahsederken 
bunun üç boyutunu belirtmemiz lazım. Bunlardan bi-
rincisi barış, ikincisi güvenlik, üçüncüsü ise sürdürüle-
bilir gelişme kalkınma hususlarıdır. Bu konularda da ül-
kemiz gerekli çalışmaları yapmaktadır” diye konuştu.
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28 Şubat’ın Düşündürdükleri konferansı 
Uşak Üniversitesi İnsan Hak ve Hürriyetleri Öğrenci 
Topluluğu tarafından, “28 Şubat’ın Düşündürdükleri” 
adlı konferans gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa amfisinde yapı-
lan konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Duru, 
konuşmacı Avukat- Aktivist Mustafa Halit Çelik, Genel 
Sekreter İbrahim Çalış, akademisyenler, idari personel 
ve öğrenciler katıldı.

Konferans Hacı Zeybek Camii İmamı Ahmet Hamdi 
Ceylan tarafından Kuran-ı Kerim’in Ali İmran ve Hucurat 
surelerini okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Avukat Mustafa Halit 
Çelik, 28 Şubat sürecinde yaşananları anlattı. Salonda 
bulunan birçok öğrencinin o yıllarda ya çok küçük ya da 
hiç doğmadığını söyleyen Çelik “İletişim imkanlarının 
bu denli arttığı bir zamanda 28 Şubat’ta bu ülkeye ne 
çileler çektirildiğini, kimlere hangi bedellerin ödetilmek 
istendiğini sizlere anlatıyoruz. O dönemde bir insan hak-
ları derneğinin genel başkan yardımcısı olarak; devamlı 
alanlarda, okullarda, resmi kurumlarda, üniversitelerde 
herkesin hukukunu korumak için çaba gösteriyordum. 

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı konuşmada 
farklı coğrafyalarda aynı kökten gelmenin ve Türk ol-
manın haklı gururunu yaşadığını belirterek Büyükelçi 
Amanlıyev ve Başkonsolos Seyidmammedov teşrifle-
rinden dolayı teşekkürlerini sundu. Üniversitedeki ulus-
lararası öğrencilerin üçte birinin Türkmen olduğunu, 
her türlü sıkıntı ve problemde öğrencilerinin yanında 
olduğunu ifade eden Rektör Savaş, öğrencilere başa-
rılar diledi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Savaş, 
Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev 
ve Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi 
Seyidmammedov’a plaket takdim etti.

Etkinlik Türkmenistanlı öğrencilerin, ülkelerine özgü 
kıyafetleri, şiirleri, müzikleri ve danslarını tanıtmasıyla 
sona erdi.

Biz o zamanlar birlikte tam anlamıyla mücadele edeme-
dik. Çünkü o zaman herkes, başkasının hakkını savun-
mak için bir adım geride dururken, kendi hakkını savun-
mak için bir adım ileride duruyordu. Hal böyle olunca 
zalimler ve sömürgeci güçler bir araya gelerek, o kişile-
ri toplu olarak değil, tek tek susturdular” diye konuştu.
 
Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Duru’nun 
Çelik’e, teşekkür plaketi vermesi ile son buldu.

Farklı coğrafyalarda aynı kökler

Soldan sağa İ. Kubilay Şimşek, Dr. Öğr.Üyesi Salih Gülerer, Rektör Savaş, Türkmenistan 
Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu 
Myratgeldi Seyidmammedov

Av. Mustafa Halit Çelik
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Teknoloji çağında güncel muhasebe trendleri
Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 
İhracat ve Lojistik Topluluğu, Muhasebe ve Finans 
Topluluğu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (İSMMMO) ile Uşak Serbest 
Muhasebeciler Mali Müşavirlik Odası (USMMMO) iş birli-
ği ile “Teknoloji Çağında Güncel Muhasebe Trendleri” adlı 
panel düzenlendi.

Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleşen panele 
USMMMO Başkanı Mustafa Mıdık,  İSMMMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yücel Akdemir, İSMMMO Güngören İlçe 
Temsilcisi Tuncay Özen, İzmir Bakırçay Üniversitesi 
Öğr. Üyesi Doç. Dr. Vedat Acar, Uşak Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ercan Özen, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. 
Öğretim Üyesi İncilay Erduru, akademisyenler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

İhracat ve Lojistik Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi 
İncilay Erduru ve Muhasebe ve Finans Topluluğu 
Danışmanı Doç. Dr. Ercan Özen’in açılış konuşmala-
rının ardından USMMM Oda Başkanı Mustafa Mıdık 
yaptığı konuşmada teknolojiden en çok etkilenen mes-
leklerden birinin muhasebe olduğunu, yapay zekanın 
etkilerinin tartışıldığı bir dönemde teknolojiden uzak 
kalmamak gerektiğinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen panelde, 
İSMMMO Güngören İlçe Temsilcisi Tuncay Özen, işlet-
melerin muhasebe ve denetim işlerini gerçekleştiren, 
devletin vergi gelirlerin alınmasına katkı sunan, devlet 

kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve 
mali müşavirlik mesleğinin teknolojik gelişmeler ve di-
jitalleşen dünyayla yeni bir boyut kazandığını, muhase-
becilik mesleğinde dikkat edilmesi gerekilen hususları 
kendi mesleki tecrübeleriyle birlikte öğrencilere aktardı.

Muhasebe ve muhasebe eğitiminin dünü, 
bugünü ve yarını

Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Vedat Acar muhasebe mesleğinin dünü bugünü 
ve yarını hakkında hazırladığı sunumda teknoloji-
nin ve yabancı dilin iyi bilinmesinin meslek haya-
tında kişiyi daha iyi yerlere getireceğini ifade etti.

Standartları olan bir meslek

İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir ise akademik mes-
lekler arasında uygulama alanında standartları olan 
tek mesleğin muhasebecilik olduğunu belirtti. Mesleki 
tecrübelerinden bahseden Akdemir; “muhasebecilik, 
gelişen ve değişen dünyayla beraber gelişmelere ayak 
uydurarak ve yenilenerek yapılan bir meslek, gelecekte 
kariyer yapacağınız mesleklerin başında muhasebeci-
lik geliyor” dedi.

Yücel Akdemir muhasebe alanında kariyerine yön 
vermek isteyen öğrencilere de kişisel gelişim, dil, tekno-
loji, iş becerisi gibi konularda daha sıkı çalışmaları ge-
rektiğini aktardı. İnteraktif bir şekilde devam eden panel, 
panelistlere teşekkür plaketi verilmesiyle son buldu.

Yücel Akdemir  Tuncay Özen
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Havacılık konusunda farkındalık 
yaratmak amacıyla Uşak Bilim ve 
Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci-
lerine yönelik, Uşak Üniversitesi 
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 
Uçak Teknoloji Atölyesine teknik 
gezi düzenlendi.

Öğrenciler, Uçak Teknoloji Atölyesini 
gezerek yetkililerden sivil havacılık 
ve uçak teknolojisi programı hak-
kında bilgi aldı. Gezide öğrencile-
re bilgi veren Sivil Havacılık MYO 
Öğretim Görevlisi Ramazan Saraç, 
sivil havacılık sektörünün dünyada 
ve Türkiye’de olağanüstü bir şekil-
de büyüme gösterdiğini, sektörde 
ileri teknolojinin en yoğun şekilde 
kullanıldığını ve katma değerin en 
yüksek olduğu iş kolları arasında 
yer aldığını aktardı. Teknik Bilimler 
MYO Öğretim Görevlisi Gökhan 
Yıldırım ise havacılık alanında yeni 
teknolojilerin ve teknik gelişmelerin 
yakından takip edilmesi gerektiğine 
dikkat çekti.

Uşak BİLSEM öğrencileri ve öğret-
menleri teknik geziden duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, Uşak 
Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek 
Yüksekokulu yetkililerine teşekkür etti.

BİLSEM’den Sivil Havacılık Meslek 
Yüksekokuluna ziyaret
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Moda tasarımı bölümlerinin güncel sorunları
masaya yatırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının kadına
yönelik çalışmaları anlatıldı

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Moda 
Topluluğu tarafından düzenlenen, “4 Üniversite 1 Bölüm: 
Moda Tasarımı Bölüm Programlarının Güncel İşleyişleri” 
çalıştayı Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleşti. 

Çalıştaya, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli, Öğretim 
Üyeleri Dr. Beyhan Pamuk, Dr. Şengül Erol, Dr. Salimeh 
Amanjani, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Neşe Yaşar Çeğindir, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kenan Saatçioğlu, Başkent 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Burcu Ay, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. 

Moderatorlüğünü Dekan Prof. Şebnem Ruhsar Temir 
Gökçeli’nin üstlendiği çalıştayda, temsil edilen üniversite-
lerin moda tasarım bölümlerinin işleyişi, eğitim, staj ve iş 
olanakları hakkında bilgi verildi. İnteraktif bir şekilde iler-
leyen çalıştay, soru cevap bölümünün ardından, Prof. Dr. 
Temir Gökçeli’nin katılımcılara Uşak Üniversitesi adına te-
şekkür belgesi verilmesiyle son buldu.

Uşak Üniversitesi Genç Gönüllüler Topluluğu tarafından 
“Geçmişten Günümüze Kadın Problemleri ve Diyanet 
İşleri Başkanlığının Kadına Yönelik Çalışmaları” adlı etkin-
lik gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapı-
lan etkinliğe Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide 
Akbulut, Uşak Müftü Yardımcıları Dr. Veli Vehbi Bardakçı 
ve Ayşegül Müftüoğlu, Topluluk Danışmanı İslami İlimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Gültekin, akademisyen-
ler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, açılış ko-
nuşması yapan Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Gültekin, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapmış oldukları etkin-

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Pamuk, Prof. Ş. Ruhsar Temir Gökçeli

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gültekin
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liğe katkı veren herkese teşekkür ederek, geleneklerden 
kaynaklı olarak kadının toplumda ikinci sınıf vatandaş 
olarak görülmesinin dinen uygun olmadığına, İslam’ın 
kadın-erkek eşitliğine büyük değer verdiğini belirtti.
Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, 
toplumda eşitlik, adalet, cinsiyet farklılığı gibi konularda 
bilgiler vererek Diyanet Başkanlığının yaptığı çalışma-
lardan bahsetti. Akbulut yaptığı sunumda “Amacımız 
kadını, erkekten daha üstün göstermek değil, eşit ko-
şullarda yaşamalarını ve çalışmalar sürdürmelerini 
sağlamak. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) 
kadın haklarına değer vermiş, kadına yönelik en büyük 
devrimi de o yapmıştır.” diye konuştu. 

Sektör - öğrenci buluşması gerçekleşti

Uşak Üniversitesi öğrencilerini sektör ile buluşturmaya 
devam ediyor.

Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Araştırma 
ve Uygulama Merkezi ile Muhasebe ve Finans toplulu-
ğu tarafından, Uşak ilinde şubesi bulunan banka mü-
dürlerinin davetli olduğu “Hedef Bankacılık-II Sektör 
Öğrenci Buluşması” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi personel restoranında düzenlen et-
kinliğe, banka müdürleri, öğretim üyeleri ve bankacılığa 
ilgi duyan öğrenciler katıldı. İlki 15 Ekim 2019 günü ya-
pılan sektör-öğrenci buluşmasının ikincisinde, banka 
müdürleri ve öğrenciler ayrı gruplar halinde bir araya 
gelerek bankacılığın özelliklerini, staj ve iş olanakları-
nı tartışma fırsatı bulurken, müdürler öğrencilere men-
torluk yaptı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen etkinlikte iş 
teklifi alan ve işe yerleşen öğrencilere yenilerinin eklen-
mesi sıcak bir ortam oluşturuldu.

Sedide Akbulut
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Sektör - öğrenci buluşması gerçekleşti

Mali dünyamızda dijitalleşme ve 
vergilemeye zarif dokunuşlar

31. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, Uşak 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 
Maliye Bölümü Başkanlığı ile Muhasebe ve Finans 
Topluluğu tarafından, ‘‘Mali Dünyamızda Dijitalleşme ve 
Vergilemeye Zarif Dokunuşlar’’ adlı etkinlik düzenlendi. 

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezinde 
gerçekleşen etkinliğe Uşak Defterdar V. Birsen Tokaç, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, 
İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nezih Tayyar, İİBF Maliye 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Taytak, Pamukkale 
Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ersan Öz, Vergi Müfettişi Yardımcısı Musa Daşdemir, 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Selçuk Gülten, 
Muhasebe ve Finans Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. 
Ercan Özen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mustafa Taytak’ın yaptı-
ğı panelde Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, Prof. Dr. 
Ersan Öz, Vergi Müfettişi Yardımcısı Musa Daşdemir 
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Selçuk Gülten 
panelist olarak yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Nezih 
Tayyar, “Devletin ekonomik ve sosyal hayata dair ama-
cının gerçekleşmesi için mükelleflerin vergisel ödevle-
rini yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor. Bizlerden 
toplanan vergiler günümüz ihtiyaçlarını karşılamanın 
yanı sıra geleceğimizin teminatı olan genç kuşağımızın 
daha iyi eğitim alması, rahat, huzur, güven ve barış or-
tamında yaşamalarını sağlamaktadır. Bu inançla vergi 
ödemeyi vatandaşlık görevi olarak addediyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Uşak Defterdarı Birsen Tokaç yaptığı konuşma-
da, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatandaşa, hazine-
ye karşı mükellefiyetinin en mühim vazifesi oldu-
ğunu anlatmak için, yorulmamak lazımdır” sözünü 
hatırlatarak verginin kanunlarla belirlenen, borçlusu-
nun mükellef alacaklısının ise devlet olduğunu belirtti.

Panelde ‘Verginin Sert ve Yumuşak Yüzü’ konulu su-
numunu gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nakilcioğlu, “Verginin yüzü soğuktur ama devletin yüzü 
sıcaktır. Maliye paradan ibarettir, paranın tahsili, dağı-
tılması, harcanması ve yönetilmesiyle ilgilidir” diye ko-
nuştu. 

Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ne kadar 
büyük olursa olsun, siyasi ve askeri zaferler, iktisadi 
zaferlerle tamamlanmadıkları takdirde devamlı, sürekli 

Anlatmak için yorulmamak lazım

Birsen Tokaç
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Devletin malını yönetmek onurlu iştir

olamazlar” sözüyle devam eden Prof. Dr. Nakilcioğlu, 
“Cumhuriyetin kurulmasından önce Mustafa Kemal 
Paşa, İktisat Kongresini toplamıştır ekonomiye, mali-
yeye verdiği önemi bu şekilde göstermiştir” ifadelerini 
kullandı.

Prof. Dr. Nakilcioğlu, maliye yönetiminde 173 farklı 
kanunun bulunduğunu belirterek, bunların, gerekçele-
ri, kararnameleri, yönetmelikleri, tüzükleri ve tebliğle-
ri barındıran kanunlar olduğunu anlattı. Tüm bunların 
yanında sorunların da bulunduğunu aktaran Prof. Dr. 
Nakilcioğlu, “Tüm bunlara rağmen, devletin malını yö-
netmek onurlu bir iştir. Maliye hukukunu ve gerekçele-
rini iyi bilmelisiniz.’’ dedi.

Pamukkale Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ersan Öz 
“Vergilemeye Zarif Dokunuşlar” konulu sunumunda 
verginin bir sistem bir kural olduğunu ve mükelleflerin 
bu mevzuata uygun olarak vergisini ödemeleri gerekti-
ğini ifade ederek öğrencilere istihdam konusunda bil-
giler verdi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Selçuk Gülten, her 
şeyin artık dijital ortamda yapıldığını belirterek, e-fatu-
ra, e-fatura arşiv bilgisi ve e-fatura’nın özellikleri hak-
kında bilgiler aktardı.
Vergi Müfettişi Musa Daşdemir ise Vergi Müfettişliği 
mesleğinin atama oranları, Kamu Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi 
amaçlayan bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik programa katılan panelistlere teşekkür belgele-
rinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Soldan sağa Prof. Dr. Ersan Öz,Doç. Dr. Nezih Tayyar, Birsen Tokaç, Doç. Dr. Mustafa Taytak, Selçuk Gülten, Musa Daşdemir

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu
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Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğ-
rencilerle bayramlaşma merasimini dijital olarak ger-
çekleştirdi.

Bayramın üçüncü günü öğrencilerle çevrim içi bir araya 
gelen Rektör Savaş, hayırlı bayramlar diledi. Tüm dün-
yanın etkilendiği zorlu pandemi sürecinde, yarınlarımı-
zın bayram havasında geçmesi için gençlerimizin evde 
kaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, bu hassasiyetle-
rinden dolayı öğrencilere teşekkür etti. Fiziksel olarak 
tekrar bir araya gelmek için bir süre daha evde kalma-
nın, sosyal mesafeye dikkat etmenin önemli olduğunu 
belirten Rektör Savaş ‘‘Sizleri çok özledik. Kampüste 
yaşanan mevsimlerin sizsiz bir anlamı yok. Bu zorlu 

süreçte öğrenimlerinizi uzaktan eğitim yoluyla sürdü-
rüyoruz. Bu konuda sorunsuz ilerliyoruz. Ufak tefek 
sorunlar olabilir. Sorunlarınızı lütfen bana bildirin. Mail 
atın. İlgili birimlerimiz sizinle irtibata geçecektir.’’dedi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle evde kalmanın yenilen-
me ve farkındalık konularında düşünme fırsatı verdi-
ğini söyleyen Prof. Dr. Savaş ‘‘Kendinizi tanıma ve içi-
mize dönme fırsatı yakaladık. Yarınlarımız için neler 
yapabilirizi düşündük. Bu süreçte huzurlu ve sağlıklı bir 
hayat yaşamanın kıymetini daha iyi anladık. İç dünya-
mıza döndük, kendimize ve ailemize vakit ayırdık.’’şek-
linde konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Savaş, konuş-
masında şunları ifade etti: ‘‘Hayatta başarılı olmak için 
önce bir idealinizin olması gerekir. Kendiniz için, aileniz 
için ve memleketiniz için idealiniz olmalı. Hedeflerinize 
ulaşmak için çok çalışmanız gerekir. Biz size yol gös-
teririz, bu yolda koşmak ise size bağlıdır. Günümüzde 
rekabet hızlandı. Bu yoğun rekabetin içinde çok çalı-
şanlar öne çıkacaktır. Evde kaldığınız bu süreçte ken-
dinizi geliştirecek faaliyetler yapabilirsiniz. Bolca kitap 
okuyun.’’

Konuşmasının sonunda Ramazan Bayramı’nın hayırla-
ra vesile olmasını dileyen Prof. Dr. Savaş, tüm öğrenci-
lere çalışmalarında başarılar diledi. Bayramlaşma, söz 
almak isteyen herkesin bayramla ilgili dilek ve temen-
nilerini dile getirmesinin ve sorularının Rektör Savaş ta-
rafından cevaplanmasının ardından sona erdi.

Rektör Savaş, öğrencilerle çevrim içi bayramlaştı
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Bilgisayar ve internet bağlantı imkânları sınırlı olan tüm 
üniversite öğrencileri, dönem sonu sınavları boyunca, 
Uşak Üniversitesi merkez ve ilçe yerleşkelerinde bulu-
nan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından yarar-
lanabilecek.

Covid-19 salgını nedeniyle final ve bütünleme sı-
navlarının uzaktan öğretim yoluyla yapılması için 
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) aldığı karar yönün-
de harekete geçen Rektörlüğümüz, Uşak ili ve ilçe-
lerinde ikamet eden ve internet hizmetlerine erişim 
imkânları sınırlı olan tüm üniversite öğrencilerinin, 
sınavlarına sorunsuz şekilde girebilmeleri adına 
Merkez Kampüsümüzde yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Kütüphanesi ve ilçe yerleşkelerinde bulunan tüm bilgi-
sayar laboratuvarlarını kullanıma açtı.

Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecek olan 
final ve bütünleme sınavlarına girecek olan tüm üniver-
sitelerin öğrencileri, sosyal mesafe ve hijyen kuralları-
na uymak koşuluyla, Uşak Üniversitesinin aşağıda be-
lirtilen birimlerinde, haftanın her günü mesai saatleri 
içerisinde (08.30-17.30) bilgisayar laboratuvarlarından 
hizmet alabilecek.

Bilgisayar ve internet hizmetlerinden yararlanmak is-
teyen öğrenciler, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi ve 
ilçelerdeki meslek yüksekokullarına, sınavlarından bir 
gün önce öğrenci kimlik kartlarıyla şahsen veya 0276 
221 22 17 numaradan 1802-1820 dâhili numaralardan 
randevu alarak başvurabilecek.

Uzaktan öğretim sınavları için 
tüm üniversite öğrencilerine 
kapılarımızı açtık
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Uzaktan öğretim sınavları için 
tüm üniversite öğrencilerine 
kapılarımızı açtık

Kullanıma açılan bilgisayar 
laboratuvarlarımız

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü Bilgisayar 

Laboratuvarları

Merkez Kampüs Prof. Dr. Fuat Sezgin 

Kütüphanesi

İlçelerde yer alan meslek 
yüksekokullarımızdaki 
laboratuvarlar

Banaz Meslek Yüksekokulu Kampüsü

Eşme Meslek Yüksekokulu Kampüsü

Karahallı Meslek Yüksekokulu Kampüsü

Ulubey Meslek Yüksekokulu Kampüsü

Sivaslı Meslek Yüksekokulu Kampüsü

Bütün öğrencilerimize başarılar ve sağlıklı 

günler dileriz.
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Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesinde yapımı devam
Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesinde yapımı devam 
eden Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu 
inşaatında incelemelerde bulunan, Uşak Valisi Funda 
Kocabıyık, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem 
Savaş ve Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre 
Can yetkililerden bilgi aldı.

KYK kız öğrenci yurtlarına bir yenisinin eklendiğini be-
lirten Rektör Savaş, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ta-
rafından inşa ettirilen kız öğrenci yurdunun yapımı 
hızla sürüyor. Yaklaşık 90 milyon liraya mal olan yurtta, 
mescit, yemekhane, çamaşırhane, konferans salonu 
ve çeşitli yaşam alanları bulunuyor. 60 bin metre kare 
kapalı alana sahip yurt, bu yıl içinde tamamlanacak. 
Yurdumuzun, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Bahar dö-
neminde hizmet vermeye başlayacağını düşünüyo-
ruz. Kız yurdumuz yerleşkemiz içerisinde 2 bin öğren-
cimize hizmet verecektir. Şu an hali hazırda Uşak’ta 
ikisi kız, diğer ikisi erkek öğrenci yurdu olmak üzere 
4 KYK öğrenci yurdumuz var. Öğrencilerimizin daha 
iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamak adına, şeh-
rimizdeki tüm kurum ve kuruluşlar gerekli çalışma-
ları yapıyor. Bu müstesna işleri hayata geçiren başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’na, İl Valimiz Funda Kocabıyık’a, 
Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Tahir Emre Can’a, üni-
versite öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum.’’ dedi.
Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesinde yapımı 

devam eden Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci 
Yurdu inşaatında incelemelerin ardından Vali Funda 
Kocabıyık, Rektör Savaş’ı makamında ziyaret etti. 
Ziyarette yeni eğitim-öğretim yılı için planlanan çalış-
malar konuşuldu. Vali Kocabıyık, “Üniversiteler bu-
lundukları kentlere her alanda katkı sağlayan, gele-
ceğimize şekil verecek gençlerimizi yetiştiren bilim 
merkezleridir. Üniversitemizin gelişmesi için her türlü 
katkıyı sağlıyoruz. Bu vesile ile öğrencilerimize en 
iyi eğitimi vermek için canla başla çabalayan başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere, ça-
lışma arkadaşlarına ve akademisyenlerimize teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Rektör Savaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek Vali Funda Kocabıyık’a çalışmalarında başarılar 
diledi.

Uşak’ta 3. KYK kız öğrenci yurdu 
inşaatı tamamlanıyor

Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, Vali Funda Kocabıyık, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş

Gençlik ve Spor İl Müdürü T. Emre Can, Vali Funda Kocabıyık, 
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş



113

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun 
(UBYO), 2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet töreni sanal 
ortamda gerçekleşti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Yüksekokul öğrencile-
rinin mezuniyet coşkusunu yaşayabilmesi için uzaktan 
eğitim sistemi üzerinden görüntülü görüşme yöntemiy-
le tören düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu 
yaptığı konuşmada, öğrencilerin dört yıllık süreci en ve-
rimli şekilde geçirdiklerine inandığını belirterek şunları 
söyledi:

“Gönül isterdi ki mezuniyet coşkusunu yüz yüze ya-
şayalım; keplerinizi havaya atarak bir kutlama gerçek-
leştirelim. Ancak sağlık her şeyden önemli. Sevgili öğ-
renciler, Uşak Üniversitesinin sloganı ‘Aklın ve Bilimin 
Işığında, Yeni Nesil Bir Üniversite’dir. Bizler, aklı ön 
plana alarak sizleri yetiştirmeye çalıştık. Aklımız her 
yerde bize rehber olmalı, onu en doğru şekilde kullan-
malıyız. Sevgili gençler, yıldızınız daima parlasın, uf-
kunuz, istikbaliniz açık olsun. Yaşam yolculuğunuzda 
üstün başarılar diliyorum.”

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Atasever, Covid-19 dolayısıyla mezun öğrencilerle fi-
ziksel olarak buluşma imkânı bulunamadığını, ancak 

her şeye rağmen görüntülü görüşme yoluyla bir arada 
olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Çevrim içi bir 
araya gelerek mezuniyet coşkusu yaşadıklarını ifade 
eden Atasever, öğrencilere seslenerek “Dört yıldır bi-
zimlesiniz. Sizlerle tanıştığımız için çok mutluyuz. 
İnşallah sizlere bir değer katmış ve ufkunuzu açmışız-
dır. Yolunuz açık olsun.” şeklinde konuştu.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret 
Bölümü öğrencisi ve Yüksekokul birincisi Onur Kılıç 
ise başta ailesi ve arkadaşları olmak üzere dört yıl bo-
yunca kendisine destek olan hocalarına teşekkür etti. 
Mezuniyetin bir son değil, yeni bir hikâyenin başlangıcı 
olduğunu ifade eden Kılıç, bundan sonra başarılı bir aka-
demisyen olarak hizmet vermeyi amaçladığını belirtti.

Bu arada, öğrenciler tarafından hazırlanan, UBYO’nun 
bilimsel ve sosyo-kültürel faaliyetlerinin konu edildiği 
sunum ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Finansal 
Okuryazarlık Kısa Film Yarışması film gösterimi ger-
çekleştirildi.

Yüksekokul bölüm başkanlarıyla bölüm birincilerinin 
kısa birer konuşma yapmasının, akademisyen ve öğ-
rencilerin mezuniyetle ilgili duygularını aktarmasının 
ardından sembolik olarak kep atılması ile mezuniyet 
töreni alkışlarla son buldu.

Üniversitede sanal mezuniyet coşkusu
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Uşak Üniversitesi Study in Turkey YÖK
 Sanal Fuarında

“Üniversiteni Keşfet Yök Sanal Fuarı”ndayız

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türk üniversi-
telerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması 
ve pandemi sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliği-
nin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla düzenle-
nen ve Türk yükseköğretim tarihinde küresel ölçekte-
ki ilk sanal fuar olan ‘Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 
2020’ 20-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti.

Sanal fuarda, üniversitelere ait standların yanı sıra, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye 
Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi 
Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına 

Tercih yapacak adayların, üniversiteleri ve programla-
rını dijital ortamda tanımasına yönelik Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından ilk kez düzenlenen “Üniversiteni 
Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” 4-7 Ağustos 2020 tarih-
leri arasında gerçekleşti.
Uşak Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem 
Duru’nun başkanlığını yaptığı ve Doç. Dr. Alper Karagöz, 
Doç. Dr. Yaser Açıkbaş, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin 
Haydar Kutlu, Dr. Öğretim Üyesi Sibel Ezberci, Öğr. Gör. 
İbrahim Uz, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet Kara, 
Faruk Babakardeş ve Ali Rıza Başer’in görev aldığı ekip 
ile “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020”de yerini 
aldı.

YÖK’ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun 
katılımı ile gerçekleştirilen sanal fuarda yükseköğretim 
kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yaptı, öğrenci aday-
larıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Sanal 
fuara katılan üniversiteler ayrıca öğrencileri merak et-

tikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirme 
imkânı buldu.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm dünyanın etkilendi-
ği zorlu pandemi sürecinde, YÖK’ün düzenlediği fuarın 
çok önemli olduğunu belirterek Uşak Üniversitesi fuar 
ekibine teşekkür etti.

katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait standlar da yer aldı.
Fuarın verimli geçtiğini aktaran Uluslararası Öğrenci 
Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Karaman, kü-
resel ölçekteki ilk sanal fuar ile dünyanın dört bir kö-
şesinden öğrencilerle bir araya geldiklerini, Uşak’ı ve 
Uşak Üniversitesini tanıttıklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm dünyanın etkilendiği 
zorlu pandemi sürecinde, YÖK’ün düzenlediği Study in 
Turkey Sanal Fuarının çok önemli olduğunu belirterek 
Uşak Üniversitesi fuar ekibine teşekkür etti.
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Uşak Üniversitesinde öğrenim gören ve Kovid-19 pandemi 
döneminde ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrenciler 
yalnız kalmadı.

Uşak Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Uşak 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Araştırma Merkezi 
tarafından başlatılan ve Kızılay Uşak Şubesi ile Uşaklı yar-
dımseverlerin katkılarıyla uluslararası öğrencilerimize 
yardım gerçekleştirildi. 

Uluslararası Öğrenci Ofis Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ferhat 
Karaman ve Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Araştırma Merkez 
Müdürü Öğretim Görevlisi Halime Kaçar ‘‘Üniversitemizde 
öğrenim gören uluslararası öğrencilerimiz pandemi döne-
minde ülkelerine dönmediler. Özellikle Ramazan ayının gel-
mesi ile birlikte onlara yaptığımız yardımlar daha da arttı. 
Paylaşmak kardeşliktir düşüncesiyle hareket ediyoruz.” dedi. 
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, ülkeleri-
ne dönmeyen uluslararası öğrencileri yalnız bırakmadıkla-
rını belirterek ‘‘Öğrencilerimiz bizlere emanet. Uluslararası 
öğrencilerimiz ülkelerinden uzaktalar. Onların memleket 
ve aile hasretlerini bir nebzede olsa hafifletmek, ihtiyaçla-

Uluslararası öğrencilere yardım

Doktora öğrencimiz TÜBİTAK STAR
 bursiyeri oldu

Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Zootekni 
Anabilim Dalında doktora öğrencisi olan Nesibe Özge 
Toy, Koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik araş-
tırma projelerinde görev alan Türkiye’de lisans, tezli 
yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile 
doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmeyi ve destek-
lemeyi amaçlayan Stajyer Araştırmacı Burs Programı 

(STAR) bursiyerlerinden biri oldu. Nesibe Özge Toy, 
TÜBİTAK STAR Programı Covid-19 Araştırma Projeleri 
Çağrısı kapsamında yürütücülüğünü Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Şahinler ‘in yaptığı pro-
jede yer almaktan ve STAR bursiyeri olmaktan dolayı 
mutlu olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tüm dünyanın etkilendi-
ği zorlu pandemi sürecinde, Uşak Üniversitesi olarak 
Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan ve destek-
lenen projelerin içinde yer almaktan gurur duydukları-
nı belirtti. TÜBİTAK’ın Covid-19’un teşhis ve tedavisine 
yönelik projelerde görev alacak araştırmacılara teşvik 
ve destek amacıyla başlattığı Stajyer Araştırmacı Burs 
Programının önemli olduğunu belirten Rektör Savaş, 
tüm araştırmaların ve projelerin başarılı olmasının en 
büyük arzuları olduğunu söyledi.

rını gidermek için gayret gösteriyoruz. Başta Uluslararası 
Öğrenci Ofisimiz ve Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Araştırma 
Merkezimiz olmak üzere katkı sağlayan Kızılay Uşak 
Şubesine ve tüm yardımseverlere teşekkür ederim.’’şeklin-
de konuştu.
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Uşak Üniversitesi öğrencilerinden 
Cumhurbaşkanlığı staj seferberliğine yoğun ilgi          

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI 

OFİSİ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 
bu yıl ilki düzenlenen “Staj Seferberliği” projesine Uşak 
Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Gençlerin istihdamını ve sektör deneyimini arttırmak 
amacıyla başlatılan staj programına başvuran Uşak 
Üniversitesi öğrencisi otuz bir kişi, işletmeler tarafın-
dan staj programlarına davet edildi. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. gibi 
ülkemizin seçkin kurumlarında iş hayatı ve kariyerleri 
ile ilgili önemli deneyimler kazanacaklar. Aynı zaman-
da yetenek kapısı web sitesi (www.yetenekkapisi.org) 
üzerinden diğer kurumlara da başvuru yapmış olan öğ-
rencilerimiz ile mülakat ve staj alım süreçlerini devam 
ettirmektedir. Böylesi önemli bir projeye imza attıkları 
için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine teşekkür 
ediyorum. Ayrıca Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme 
Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Eser Yeşildağ’ı ve tüm 
emeği geçenleri tebrik ediyorum. Koordinatörlüğümüz 
2020-2021 eğitim öğretim döneminde de öğrencileri-
mizin kariyer yolculuğuyla ile ilgili tüm süreçlerde yan-
larında olacaklardır. Öğrencilerimiz, üniversitemizin 
(@universiteusak) ve koordinatörlüğümüzün (@usak-
mokgk) sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip 
etmeleri durumunda, önemli iş ve kariyer fırsatlarının 
kendilerini beklediğini unutmamalı. Yeni eğitim öğre-
tim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyo-
rum.” dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Staj Seferberliği 
projesine, Uşak Üniversitesi öğrencilerinden yoğun 
talep geldiğini belirterek, “Staj Seferberliğin üniversi-
temizdeki süreçlerini koordine eden Mezunlar Ofisi ve 
Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğümüz, öğrencilerimi-
zin kariyer yolculuğunda önemli bir başlangıç yapma-
larına katkı sağlamıştır. Proje kapsamında üniversi-
temizin, eğitim, fen-edebiyat, iletişim, iktisadi ve idari 
bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri ve 
uygulamalı bilimler fakültelerinden otuz bir son sınıf 
öğrencimiz; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 

Savaş, “Bu proje öğrencilerin kariyer 
yolculuğunda önemli bir başlangıç 
yapmalarına katkı sağladı.”
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Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü
öğrencilerinden büyük başarı         

genç tasarımcıları sektöre hazırlayacağız aynı zaman-
da üniversitemizin adını bu platformlarda duyurmayı 
hedefliyoruz. Geçtiğimiz ocak ayında da moda tasarı-
mı bölüm öğrencilerimiz, Louren markasının 30 Ocak 
2020’de ilkini gerçekleştirdiği üniversiteler arası mayo 
tasarım yarışmasına 450 başvurudan belirlenen 10 fi-
naliste girmeye hak kazanarak ikincilik ve dördüncülük 
ödüllerini almışlardı. Ayrıca öğrencilerimiz Adana’da 
düzenlenen 8. Uluslararası Portakal Çiçeği tasarım 
yarışmasında ilk 10 finalist arasında yer almaktadır. 
Finale kalan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum.”dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Deri, Tekstil, Seramik 
(DTS) finale kalan öğrencileri tebrik ederek Uşak 
Üniversitesinin tasarım konusunda öncü olacak çalış-
malar yaptığını belirtti. Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) 
alanlarında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesinin, 
üç alanı kapsayan ve Türkiye’de bir ilk olan DTS Tasarım 
Merkezi ile inovatif ürünlerin tasarlandığına dikkat 
çeken Rektör Savaş “Alanında deneyimli akademisyen-
lerimizin yetiştirdiği öğrencilerimiz tasarım konusunda 
başarılara imza atıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. 
Öncü çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.”-
şeklinde konuştu.

Genç tasarımcıların önünü açmayı hedefleyen ve bu 
yıl dördüncüsünün gerçekleştirildiği Bursa Fashion 
Week “Kozanın İpeğe Yolculuğu ” tasarım yarışması-
nın ön elemeleri İstanbul Sütiş Emirgan- Sezgin Erden 
ev sahipliğinde gerçekleşti. Her yıl düzenli olarak yü-
rütülen birçok yarışmada başarılı bir şekilde adını du-
yuran Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda 
Tasarımı Bölüm öğrencileri, Bursa FashionWeek’te bir 
başarıya daha imza attı.

Jürisinde saygın ulusal isimlerin yer aldığı, sektörün 
önde gelen firma ve isimlerin iş birliği ile gerçekle-
şen 4. Uluslararası Ödüllü 2020 Bursa FashionWeek’e, 
İran, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelerden 195 genç 
tasarımcı başvurdu. Jüri başkanlığını Muzaffer 
Çaha’nın yaptığı yarışmanın ön elemelerinde 18 fina-
list belli oldu. Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı 
Bölümü öğrencileri Semih Çakar, Hasan Mert Pehlivan 
ve Vusala Hajieva ilk 18 finalist arasında yer aldı.
Konuyla ilgili olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Şebnem R. 
Temir Gökçeli; “Birçok üniversiteye göre oldukça yeni 
bir bölüm olmasına rağmen öğrencilerimizin ulusal 
ve uluslararası tasarım yarışmalarında almış oldukları 
başarılardan büyük mutluluk duymaktayız. Bu tür ya-
rışmalara hız kesmeden öğrencilerimizi teşvik ederek 

Öğrencilerimiz ilk 18 finalist arasında

Uşak Üniversitesi tasarım konusunda
öncü olacak çalışmalar yapıyor
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Rektör Savaş, özel gereksinimli öğrencilerle 
çevrim içi bir araya geldi         

Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü ta-
rafından düzenlenen tanışma toplantısında, Uşak 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, özel gerek-
sinimli öğrencilerle çevrim içi (online) bir araya geldi.

Uşak Üniversitesini kazanan özel gereksinimli öğren-
cilerle bir araya gelen Rektör Savaş, kendilerini tebrik 
ederek yeni öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. 
Konuşmasının başında İzmir’de meydana gelen dep-
remden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. 
Dr. Savaş, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Uşak Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerle 
zaman zaman bir araya geldiklerini ve onların dilek, 
istek ve şikâyetlerini dinlediklerini söyleyen Prof. Dr. 
Savaş “Engelsiz eğitimin ve engelsiz erişimin adı 
Uşak Üniversitesidir. Üniversitemiz Engelsiz Birim 
Koordinatörlüğüyle birlikte yaptığımız çalışmalar 
sonucu, eğitimde, sosyo-kültürel alanlarda Engelsiz 
Üniversite bayraklarına sahibiz.”dedi.

Covid-19 pandemisinin biran önce sona ermesini ve 
öğrencilerle tekrardan bir araya gelmek istediklerini 
ifade eden Rektör Savaş, öğrencilere tavsiyelerde bu-
lundu. En büyük engelin özel gereksinimli insanlara ge-

Her konuda yanınızda olacağız

rekli yardımı yapmamak, gerekli ortamı oluşturmamak 
ve onların hayat şartlarını yükseltmemek olduğuna 
dikkat çekerek, “Önce insan diyen ve insanı yaratılmış-
ların en şereflisi olarak gören bir inancın mensupları 
olarak, her konuda özel gereksinimli kardeşlerimizin 
yanında yer almaya ve onların hayatlarını paylaşmaya 
gayret ediyoruz. Pandemi döneminde uzaktan eğitim 
ile öğretime devam ediyoruz. Sizler de mutlaka dersle-
rinizi takip edin. Dilek, istek ve şikâyetlerinizi iletin. Tüm 
öğretim elemanlarımız ve teknik ekibimiz sizinle.” şek-
linde konuştu.

Rektör Savaş’ın konuşmasının ardından Uşak 
Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörü Dr. Öğretim 
Üyesi Şule Güçyeter, koordinatörlük çalışmaları hakkın-
da öğrencilere bilgi vererek, bu sene Özel Gereksinimli 
Öğrenci Temsilcisi seçtiklerini belirtti. Beyza Aygören 
adlı öğrencimizin temsilci olduğunu ayrıca her bölüm-
de özel gereksinimli öğrenci danışmanları olduğunu 
sözlerine ekleyen Dr. Öğretim Üyesi Güçyeter, özel ge-
reksinimli öğrencilerin her türlü istek ve sorununda ya-
nında olduklarını söyledi. 

Özel Gereksinimli Öğrenci Temsilcisi Beyza Aygören, 
yeni öğrencileri tebrik ederek, her zaman onlara yar-
dımcı olacaklarını ifade etti. Toplantı öğrencilerin soru-
larının cevaplanmasıyla sona erdi.
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6. Güncel Sanat Proje Yarışmasının ödülleri 
sahiplerini buldu       

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlemiş olduğu 
“Coğrafya Kaderdir” konulu “Genç Sanat: 6. Güncel 
Sanat Proje Yarışması” sonuçlandı. Yarışmada, Uşak 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Seramik 
Bölümü yüksek lisans öğrencisi Gökhan Ölmezoğlu 
başarı ödülü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
Bölümü lisans öğrencisi Mert Yılmaz ise mansiyon 
ödülü almaya hak kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarık Zafer 
Tunaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi açılışı ve 
ödül töreninde başarı ödülüne layık görülenlere ödülle-
rini takdim etti.

Ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz, İstanbul Kültür Turizm Müdürü Coşkun 
Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile 
yarışmanın seçici kurul üyeleri ve sanatçılar katıldı. 
Törenin ardından Bakan Ersoy, seçici kurul üyeleri ve 
genç sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Ersoy 
ve beraberindekiler, daha sonra kültür merkezinde zi-
yarete açılan sergiyi gezerek, eserlere ilişkin bilgi aldı.

Rektör Savaş, “Öğrencilerimizin başarıları Deri, 
Tekstil, Seramik alanlarında (DTS) Tasarım 
Merkeziyle öncü olan üniversitemizin ne kadar 
doğru bir yolda ilerlediğinin kanıtıdır.”

Konuyla ilgili açıklama yapan Uşak Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Genç Sanat: 6. Güncel Sanat 
Proje Yarışması”nda ödül kazanmanın gurur verici ol-
duğunu belirterek, “Türkiye’de güncel sanatı ve sanat-
çıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, ye-
nilikçi üretimleri arttırmak amacıyla Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız tarafından düzenlenen yarışmada, 191 
sanatçı arasında ilk 10’da yer alarak başarı ödülü-
ne layık görülen öğrencimiz Gökhan Ölmezoğlu’nu ve 
mansiyon ödülü alan Mert Yılmaz’ı tebrik ediyorum. 
Başarılarının devamını diliyorum. Bu başarılar, özellikle 
deri, tekstil ve seramik alanlarında tasarım merkeziyle 
öncü olan üniversitemizin ne kadar doğru bir yolda iler-
lediğinin kanıtıdır.” dedi. Gökhan Ölmezoğlu, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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Öğrenci topluluklarımızla online buluşma 
etkinliği gerçekleştirildi     

Öğrencimiz Sümerya Sezgin’in eseri 
sergilenmeye değer görüldü    

Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ta-
rafından 3 Aralık tarihinde öğrenci topluluklarıyla çevrim içi 
(online) buluşma etkinliği gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi öğrenci toplulukları bir araya gelerek, 

Pandemi döneminde yapılan ve yapılması planlanan çalış-
malar hakkında görüştüler. Etkinlikte toplulukların karşılaştı-
ğı sorunlar ve talepleri alınarak, toplulukların yeniden aktiflik 
kazanması konusunda neler yapılabileceği hakkında karşı-
lıklı fikir alış verişi yapıldı.

Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Tekstil Teknolojisi bölümü öğrencisi Sümerya Sezgin’in 
“Çiçek” ismini verdiği, kumaşa ebru transferi tekniği ile 
ürettiği eseri Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok Sanat 
Etkinlikleri “1. Ulusal Jürili Çevrim içi Karma Sergi” 
sinde jüri tarafından sergilenmeye değer görüldü.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi 
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gülhan Pınarlık; 
bu alanda çalışma yapmak isteyen tüm öğrencilere 
bölüm olarak tüm öğretim elemanları ile birlikte destek 
olmaya devam edeceklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencimizi tebrik ederek, 
Uşak Üniversitesinin deri tekstil ve seramik (DTS) ala-
nında ihtisaslaşan üniversite olması ile birlikte, teknik 
bilimler meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının da 
tekstil alanında etkinlikler düzenleyerek ve birçok etkin-
liğe katılım sağlayarak destek olduklarını belirtti.

Sergiyi;
https://www.artsteps.com/view/5fe291a054338e7b933aa2cd?currentUser
bağlantısı ile ziyaret edebilirsiniz.
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Makine Mühendisliği öğrencilerimizin projesi 
TÜBİTAK tarafından desteklenecek   

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Topluluğu’ndan iki hatıra ormanı

vinilidenflorit veya polivinilidene diflorit) polimer malzeme-
sinden 3D yazıcı yardımıyla üretilecek yapı malzemelerinin 
üzerine hidrolik press ile farklı basınçlar uygulanacağını ve 
malzemenin göstereceği elektriksel tepkinin belirleneceği-
ni belirtti. Projeyle piezoelektrik özellik gösteren PVDF poli-
mer flamentlerden 3D yapı malzemelerinin tasarlanması ve 
farklı basınçlar altında test edilerek üretebildiği elektriksel 
gerilimin ölçülmesinin amaçlandığını aktaran makine mü-
hendisliği öğrencisi Baylan “Üretilecek 3D yapı malzemele-
ri otoyollar, köprüler, AVM ve okul girişleri vb. araçların sık-
lıkla geçtiği yapılarda kullanılabilecek, üzerlerinde oluşacak 
basınç değişimi sayesinde elektrik enerjisi elde edilebilecek-
tir. Ayrıca 3D tasarlanan yapı malzemelerinin dayanımı da 
yüksek olacaktır. En önemli enerji kaynaklarından biri olan 
elektrik enerjisinin bu şekilde üretilmesi mümkün olacaktır. 
Bu elektrik enerjisi ülke ekonomisinin yollardaki aydınlatma 
ihtiyacını karşılayabilir. Projenin başarıya erişmesi durumun-
da, ülkemizde farklı bir pazar alanı oluşturulması mümkün 
olacak, inşaat ve yapı sektöründe günümüz teknolojisi olan 
3D malzemelerden yararlanılması ve elektrik üretimi gerçek-
leştirilecektir.”dedi.

Uşak Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrenci-
leri Oğuzhan Baylan ve Hande Topal’ın proje ekibinde yer 
aldığı ve Doç. Dr. Canan Kandilli’nin danışmanlığını yaptığı 
“Piezoelektrik Malzemelerden 3D Yapı Malzemesi Tasarımı, 
Üretimi ve Test Edilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 2209-A 
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Oğuzhan 
Baylan proje hakkında verdiği bilgide proje ile PVDF (poli-

Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Topluluğu tarafından, 1 Eylül kampüs girişine ve Şehit 
Ömer Halisdemir Spor Salonunun arkasında yer alan 
alanda, Şehit Cumhuriyet Savcıları Mehmet Selim Kiraz 
ve Murat Uzun adına 2 ayrı hatıra ormanı oluşturuldu. 
Yüzlerce fidan toprakla buluştuğu hatıra ormanlarıyla,-
hem şehitlerimizin ismi yaşatılırken hem de üniversite-
nin peyzaj/çevre düzenlemesine katkı sağlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu akade-
mik danışmanı Öğr. Gör. Muhammet Esat Bolat yap-
tığı açıklamada, “Topluluk olarak özellikle Uşak ili 
olmak üzere ülkemizin birçok köy okuluna, yardıma 
muhtaç çocuklara ve ailelere destek olmaya çalışıyo-
ruz. Bununla birlikte yaptığımız faaliyetlerde bu vatan 
uğruna toprağa düşüp can vermiş, şehadet makamına 
ulaşmış vatan evlatlarının da isimlerini yaşatıyoruz. Bu 

Doç. Dr. Canan Kandilli, Oğuzhan Baylan

Öğr. Gör. M. Esat Bolat ve topluluk öğrencileri
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doğrultuda şehitlerimizin ismini verdiğimiz birçok kü-
tüphane kurduk. Bunun yanında uzun zamandır çaba 
gösterdiğimiz hatıra ormanlarımızı da oluşturduk. 
Hatıra ormanlarımıza DHKP-C’li teröristlerce makamın-
da şehit olan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz 
ve Tunceli Ovacık’ta PKK’lı teröristlerce görevi başında 
şehit edilen Cumhuriyet Başsavcımız Murat Uzun’un 

Topluluk Başkanı Gıda Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Gizem Camcaz ise, 
“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Topluluğunu kurduğumuz günden bu 
yana çeşitli bölümlerde öğrenim gören 
kıymetli öğrenci kardeşlerimizle gö-
nüllülük esasına dayanarak el birliği 
ile çalışıp, bizden sonra gelecek olan 
nesillere umut olmak için çalışıyoruz. 
Faaliyetlerimiz sadece Uşak ilinde kal-
mayıp aynı zamanda il dışındaki ihtiya-
cı olan okullara ve ailelere de ulaşmak-
tadır. Topluluğumuzun bütçesini ise 
yaptığımız organizasyonlarla, öğrenci 
arkadaşlarımızın topladığı yardımlarla 
sağlamaktayız. Öksüz başlara el, yetim 
gönüllere kucak olmak için; sosyal faa-
liyetlerde, yardımlarda hep önde olma 
misyonumuzu her zaman daha ileri-
de tutmaya devam edeceğiz. Topluluk 
başkanı olarak maddi ve manevi des-
teklerini esirgemeyen, başta danışman 
hocamıza ve varlığıyla değer katan 
herkese çok teşekkür ediyorum.”  dedi.

Sosyal faaliyetlerde, yardımlarda
hep önde olmak misyonumuz

isimlerini verdik. Gayemiz hem şehitlerimizin isminin 
yaşatılması, hem de üniversitemiz öğrencilerine şe-
hitlerimizin kanlarıyla suladıkları bu topraklardaki mü-
reffeh yaşamın hiçte kolay kazanılmadığını anlatmak-
tır. Bize bu olanağı sağladığı için Rektörümüz Prof. Dr. 
Ekrem Savaş’a ve üniversite yönetimimize de ayrıca te-
şekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Top Shorts’tan Uluslararası Uşak Kanatlı
 Denizatı Kısa Film Festivali’ne ödül

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Murat Sezgin’in başkanlığında, Araştırma Görevlisi 
Dr. Onur Keşaplı’nın yönetiminde, danışma kurulun-
da Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ ile 
Yeni Medya Bölümü Başkanı Doç. Müzeyyen Sevtap 
Aytuğ’un yer aldığı İletişim Topluluğunca düzenlenen, 
“Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali”, 
Top Shorts International Film Festival tarafından ödüle 
layık görüldü.

Yüzden fazla sektör profesyonelinin yer aldığı jürisiy-
le dikkat çeken Top Shorts, ocak ayı boyunca Türkiye 
ve dünyadan ödüllü filmleri izleyiciyle buluşturmasının 
ardından 29 Ocak’ta düzenlenen ödül töreniyle nokta-
landı. Törende, geçtiğimiz yıl Kısa Film Yönetmenleri 
Derneğince Altın Festival unvanına hak kazanan festi-
vallere, Türkiye’de kısa filmin gelişimi için gösterdikle-
ri katkı nedeniyle ödüller verilirken, Uluslararası Uşak 
Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin, festival kıstas-
larında yer alan on maddenin tamamını karşılayan tek 
festival olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Festival adına 
ödülü, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölümü mezunlarından Burak Pektaş aldı. Uşak Kanatlı 

Denizatı Kısa Film Festivali sayesinde kurduğu bağlan-
tılar neticesinde pek çok staj ve iş imkânına mezun ol-
madan kavuştuğunu belirten Pektaş, şu anda kendisi 
gibi festivalde görev almış pek çok mezunun alanların-
da çalışma fırsatı yakaladığını söyledi. Pektaş, ödülü 
başta Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu olmak üzere 
festival yönetimi ve ekibi adına teslim aldığını ifade etti.
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“Bir Kereden Bir Şey Olmaz” deme!

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı kapsamında Uşak Üniversitesi tarafından 
“Bir Kereden Bir Şey Olmaz Deme!” adlı konferansta 
madde bağımlılığı ile telefon ve siber dolandırıcılıkla 
ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde 
gerçekleşen konferansa, Uşak Üniversitesi Sağlık 
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kadir Özcan, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Canan Yörük, Uşak 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polis 
Memuru Mustafa Nuri Kurt, Uşak Emniyet Müdürlüğü 
Polis Memuru Mutlu Tuna ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta, gençlerin madde bağımlılığına yatkın-
lıklarının; sosyal çevre, ailevi nedenler, merak duygu-
su gibi pek çok unsurdan kaynaklanabileceğini be-
lirten Kurt; ‘Uyuşturucu Madde Nedir? Uyuşturucu 
Maddeye Başlama Nedenleri? Madde Kullanımının ve 

Telefon ve siber dolandırıcılıklar hakkında bilgilen-
dirme yapan Polis Memuru Mutlu Tuna, kendilerini 
kamu görevlisi olarak tanıtıp para talep eden kişilere 
itibar edilmemesi gerektiğine, hediye çekilişleri ve bilgi 
formu doldurma hesaplarının birçoğunun vatandaşı 
dolandırmak için yapılan hileler olduğuna, internetin 
çoğu zaman yanlış amaçlar doğrultusunda kullanıldı-
ğına ve her kaynağın doğru olmadığına dikkat çekti. 
Tuna; gençlere bu tür olaylarda daha bilinçli olmaları 
hususunda uyarılarda bulundu.

Konferansın sonunda, Prof. Dr. Kadir Özcan ve Dr. Öğr. 
Üyesi Canan Yörük, Mustafa Nuri Kurt ve Mutlu Tuna’ya 
üniversite adına teşekkür belgesi takdim etti.

Bağımlılığının Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal Belirtileri, 
Yasal Durum (Cezalar), Madde Bağımlılığı İle Mücadele, 
Çözüm Merkezleri’ adlı konularda sunum yaptı.

Her kaynak doğru değildir

Prof. Dr. Kadir Özcan, M. Nuri Kurt, Mutlu Tuna, Dr. Öğr. Üys. Canan Yörük
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“Bir Kereden Bir Şey Olmaz” deme!

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde 
gerçekleşen toplantıya,İl Sağlık Müdürü Vekili Betül 
İlbeyli, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma Yıldırım, Eğitim 

Araştırma Hastanesi servis sorumlusu hemşireler, 
Özel MedicalPark Hastanesi Yöneticileri, Özel Öztan 
Hastanesi yöneticileri, yüksekokul yöneticileri ve öğre-
tim elemanları katıldı.

Sağlıkta paydaşlar bir araya geldi
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurum ve 
kuruluşlarda klinik uygulama ve staj 
eğitimi alan Uşak Üniversitesi Sağlık 
Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık 
Yönetimi bölümü öğrencileri için uy-
gulama eğitimin verimliliğini arttırmak, 
paydaşlarla mevcut uygulamalar hak-
kında değerlendirmelerde bulunmak ve 
yeni stratejilerin belirlenmesi amacıy-
la, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez 
Müdürlüğü ve Sağlık Yüksekokulu iş  bir-
liği ile “Paydaş Toplantısı” düzenlendi.

Rektör Savaş’tan diş hekimliği fakültesinde 
Covid-19 denetimi

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ekrem Savaş, Kovid-19 salgını son-
rası dönülen normalleşme süreciy-
le beraber acil ve zorunlu tedavi 
gereksinimi olan hasta kabulü-
ne başlayan Uşak Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesini ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Celal Artunç ile 
Dekan Yardımcısı ve Başhekim 
Prof. Dr. Mehmet Ali Güngör ya-
pılan çalışmalar hakkında Rektör 
Savaş’a bilgi verdi. 

Dekan Prof. Dr. Artunç “1 Haziran 
tarihinde Sağlık Bakanlığı ta-
rafından yayınlanan “Covid-19 
Pandemisinde normalleşme döne-
minde sağlık kurumlarında çalışma 
rehberi” kapsamında acil ve zorun-
lu tedavi gereksinimi olan hastalar 

kabul edilecektir. Diş tedavisi başla-
mış ve bu süreçte yarım kalmış has-
talar öncelikli çağırılacaktır. Günlük 
muayene hastalarımız (Yetişkin:44 
kişi ve Çocuk: 44 kişi) telefon ve 
web sayfamızdan e-randevu oluştu-
rarak muayene için randevu alabil-
mektedirler. Acil olmayan ve teda-
visi hiç başlanmamış hastalar ise 
ilerleyen süreçte başvurabilecekler-
dir.” dedi.

Rektör Savaş, çalışmalarından 

dolayı başta Dekan Prof. Dr. Artunç 
olmak üzere tüm diş hekimliği fa-
kültesi personeline teşekkür ederek 
“Salgın süresince Covid-19 virüsü-
nün bulaşma ihtimalini azaltmak ve 
hastalarımıza gerekli olan tedaviyi 
güvenli koşullarda sağlamak için 
diş hekimliği fakültemiz tüm tedbir-
leri almıştır. Vatandaşlarımızın da 
gerekli tedbirlerini alarak hareket 
edeceklerinden şüphem yok.” şek-
linde konuştu.

Rektör Savaş, Dekan Prof. Dr. Celal Artunç, Prof. Dr. M. Ali Güngör
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Yeni nesil tıp eğitimi ile bölgenin
parlayan yıldızı: Uşak Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

Tıp fakültemizin 
ayrıcalıklı tıbbi hizmetleri 
ve girişimleri

- Nöronavigasyon Eşliğinde Kranial 

  Tümör Cerrahisi 

- Endoskopik (tam kapalı) Disk Cerrahisi 

- Skolyoz ve Kifoz Cerrahisi 

- Ulusal Yeni Doğan İşitme Tarama Referans             

  Merkezi kurulmuştur

- Yenidoğan Maksillofasial Anomalilere 

  Müdaheleler

- Erken ve İleri  Evre Baş Boyun Kanserleri            

  Ameliyatları

- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tedavi 

   Merkezi(ozon terapi/ proloterapi)

- Peloidoterapi Ünitesi kurulmuştur

- Kıkırdak Nakli (mozaikplasti) Ameliyatı

- “Kraniyofasiyal Anomaliler ve Dudak ve         

  Damak Yarığı Tanı ve Tedavi Merkezi”
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Yeni nesil tıp eğitimi ile bölgenin
parlayan yıldızı: Uşak Üniversitesi 
Tıp Fakültesi
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Diş sağlığı hizmetlerinde ilklere imza
atan bir fakülte: Uşak Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi

Modern diş hekimliğinin tüm olanaklarını kullanarak ağız 
ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerini en iyi şekilde sağla-
yan, konusunda uzman, hastalara etik ilkelerden ödün ver-
meden ve hasta haklarına saygı duyarak, kaliteli ağız ve diş 
bakımı sunan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 
tedavi hizmeti verdiği hasta sayısı 200 bini geçmiştir.
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Diş sağlığı hizmetlerinde ilklere imza
atan bir fakülte: Uşak Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş hekimliği fakültemizin 
ayrıcalıklı tıbbi hizmetler 
ve girişimlerinden örnekler
-Dudak Damak Yarıklarının Ortodontik ve Cerrahi 
Düzeltimi: Fakültemizde tüm Türkiye’den hasta 
kabulu yapılmaktadır. Kulak Burun Boğaz, Plastik 
Cerrahi, Kadın Doğum Hastalıkları, Tıbbi Genetik, 
Konuşma Terapisi ve Psikoloji bölümlerini de 
içeren entegre bir hizmet anlayışıyla tüm Türkiye’ye 
hizmet veren “Kraniyofasiyal Anomaliler ve 
Dudak ve Damak Yarığı Tanı ve Tedavi Merkezi” 
de kurulmuştur. İlgili merkezde Pierre robin 
sendromlu bebekler için bebeğin beslenmesini 
ve rahat nefes almasını sağlayacak plak 
tasarlanmaktadır.

-Zygomatik İmplant
-Şeffaf Plaklar İle Ortodontik Tedaviler
- Dişlerden Kaynaklı Gelişen Kistik Oluşumların 
Tedavileri
-Çene Genişletme (SARME) Operasyonu

-Preop ve Postop Kırık Hatlarının Tedavisi
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Bağımlı olma, özgür ol!
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü iş birliği 
ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında 
“Bağımlı Olma, Özgür Ol” adlı konferans gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde ya-
pılan etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Akif Helvacı, Muhammed Mustafa Özbey, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet 
Akif Helvacı, “Zihinsel, psikolojik ve fiziksel olarak sağ-
lıklı bireyler yetiştirmek bizim görevimiz. Çağımızın 
önemli sorunlarından biri olan bağımlılıkla ilgili, kişiyi 
bağımlılığa iten sebepler üzerine sorumluluklarımız 
var. Sizler geleceğin öğretmenleri olacak sizler bu 
konuda bilinçli bireyler yetiştirmek zorundasınız.” ifa-
delerini kullandı.

Bağımlılığın olumsuz etkileri üzerine sunum ger-

çekleştiren Muhammed Mustafa Özbey, bağımlılı-
ğın birçok çeşidinin olduğunu belirterek insan sağ-
lığını bozan bu etkinin, kişiyi özgüvensiz, kontrol 
mekanizması zayıf, insani değerleri ve prensipleri 
yok eden olumsuz davranışlara itebileceğini aktardı.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Mehmet Akif Helvacı, 
Muhammed Mustafa Özbey’e üniversite adına teşek-
kür belgesi takdim etti.

Koronavirüs ve Moleküler 
Epidemiyolojisi anlatıldı

Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü tarafından “Coronavirus 
ve Moleküler Epidemiyolojisi” 
konulu konferans düzenlendi.

Mustafa Kemal Paşa Amfisinde ger-
çekleşen konferansa, Fen Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa 
Kemal Karacan, Müdür Yardımcısı 
Öğretim Üyesi Dr. Ayşen Melda Çolak, 

akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Konferansta Fen Edebiyat Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz, 
koronavirüs ve korunma yolları hakkın-
da bilgi verdi. Doç. Dr. Karagöz, solu-
num yolu enfeksiyonu yapan bir virüs 
olan coronavirüsün, hasta kişilerin ök-
sürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı 
damlacıkların ortamdaki diğer bireyle-

rin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, 
damlacıkların yapıştığı yüzeylere do-
kunduktan sonra ellerin ağız, burun veya 
göze götürülmesiyle bulaştığını belirtti. 

En çok karşılaşılan belirtilerin ateş, ök-
sürük ve solunum sıkıntısı olduğuna 
dikkat çeken Karagöz “Şiddetli vaka-
larda zatürre, ağır solunum yetmezliği, 
böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. 
Yeni koronavirüsün kuluçka süresi 2 
ila 14 gündür. Öksürme veya hapşır-
ma sırasında ağız ve burun tek kul-
lanımlık mendille kapatılmalı, mendil 
yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı-
dır. Olabildiğince kalabalık ortamlar-
dan uzak durulmalıdır. Kirli ellerle ağız, 
burun ve gözlere dokunulmamalıdır. 
El hijyenine önem verilmelidir. Eller en 
az 20 saniye boyunca sabun ve suyla 
yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı 

Prof. Dr. M. Akif Helvacı, M. Mustafa Özbey
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Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı geliş-
mesi durumunda hemen tıbbi maske 
takıp, en kısa sürede en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurmak gerektiğinin 
altını çizen Doç. Dr. Karagöz “Son 14 
gün içerisinde enfeksiyon görülen ül-
kelerin birinden gelinmişse  cerrahi 
maske takarak en yakın sağlık kurulu-

durumlarda alkol içerikli el antisep-
tiği kullanılmalıdır. Sınıflar ve iş yer-
leri başta olmak üzere kapalı alanlar 
sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık 
sistemini güçlendirmek için dengeli 
ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tü-
ketilmeden önce iyice yıkanmalıdır. 
Tabak, bardak, havlu gibi eşyalar ayrıl-
malı ve ortak kullanılmamalıdır.”dedi.
 

şuna başvurmak gerekmektedir. Yeni coronavirüsü tespit edebilmek için 
gerekli olan moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Coronavirus, molekü-
ler kelepçe denilen yöntemle çok hızlı bir şekilde mutasyona uğramakta-
dır. şeklinde konuştu.

Soru-cevabın ardından konferans, Müdür Yardımcısı Öğretim üyesi Dr. 
Melda Çolak’ın Doç. Dr. Alper Karagöz’e üniversite adına teşekkür belgesi 
vermesi ile son buldu.

Yeni Koronavirüsü tespit edebilmek 
için gerekli olan moleküler testler 
ülkemizde mevcut

İletişim fakültesi sağlık çalışanlarına hijyen 
desteği sağladı

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi, Uşak İl Ambulans 
Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonlarında görev yapan sağlık personelinin Covid-
19’a karşı korunabilmesi amacıyla sürekli giydikle-
ri özel tulumlarını ve gururla taşıdıkları üniformalarını 
yıkayabilmeleri için 11 Acil Sağlık Hizmetleri istasyo-
nuna çamaşır makinesi ve kurutma makinesi teminine 
aracı oldu. 

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek 112 çalışanlarının 
ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçen İletişim 
Fakültesi, ilimizin değerli kurumları Uşak Ticaret ve 
Sanayi Odası (UTSO), Uşak Organize Sanayi Bölgesi 
(UOSB), Uşak Karma-Deri Organize Sanayi Bölgesi 
(UOKSB), Uşak Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (UDAŞ) ve 
e-bebek, TÜBRAG ve Özen Kömür firmaları ile iletişi-
me geçerek onların desteğiyle 11 çamaşır makinesi 
ve 10 adet kurutma makinesini, Uşak 112 Acil Sağlık 
Hizmetlerine teslim etti.

Tüm dünyanın etkilendiği zorlu pandemi sürecinde sal-
gına karşı alınan tedbirler her geçen gün artırılmakta, 

bu süreçte gece gündüz bizim için kendini siper eden 
değerli sağlık çalışanlarına maddi manevi desteğini 
sürdüren Uşak Üniversitesi, sağlık çalışanlarına maddi 
manevi desteklerini esirgemeyen kıymetli yardım se-
verlere teşekkür etmektedir.

Dr. Öğr. Üys. A. Melda Çolak, Doç. Dr. Alper Karagöz
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Öğrenci ve gönüllülerden kan bağışı

Uşak Hastanesi için Bakanlıkla üniversite 
arasında işbirliği protokolü imzalandı

Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkez Müdürlüğü ve Kızılay Uşak 
Şubesi iş birliği ile 22 Haziran tari-
hinde gönüllüler ve öğrencilerin ka-
tılımıyla kan bağışı etkinliği gerçek-
leşti.

Etkinliğe Denizli Bölge Kızılay 
Başkanı Dr. Zafer Aydın, Uşak ve 
Kızılay Şube Başkanı Dr. Hasan 

Sağlık Bakanlığı ile Uşak 
Üniversitesi Rektörlüğü arasında, 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 
Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılma-
sına ilişkin protokol imzalandı.

Ankara’da gerçekleşen törene, 
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri 
Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi 
Ataseven ve Uşak Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile 
Bakanlık yetkilileri katıldı. İmzalanan 
protokolde; Sağlık Bakanlığına 
bağlı Uşak Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinin, Tıp Fakültesi ile iş 
birliği çerçevesinde hizmet verme-
si amacıyla, yönetim, mali hususlar, 
organizasyon, planlama, sağlık te-
sisinin işletilmesi, personelin özlük 
işlemleri, nöbet hizmetleri, eğitim 
ve araştırma faaliyetleri gibi konu-
lar ayrıntılı olarak değerlendiriliyor.

Eğitim, araştırma ve uygulama faa-
liyetlerinin yürütülebilmesi, bölgede 
ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri-
nin daha etkin ve ulaşılabilir şekilde 

topluma sunulabilmesi amacıyla bu 
protokolün imzalandığını söyleyen 
Prof. Dr. Savaş, sağlık hizmetlerin-
deki kalite ve verimliliğin bu iş birli-
ği sayesinde daha da güçlü bir ivme 
kazanacağını söyledi. Ayrıca imza-
lanan protokol ile birlikte üçüncü 
basamak sağlık hizmetinin deva-
mının sağlanacağını aktaran Rektör 
Savaş, “Bu protokol ile ilimizin 
sağlık hizmet sunumu kapasitesi 
arttırılacaktır. Tıp fakültemizin öğ-
retim üyeleri daha önceden ilimiz-
de yapılmayan endovasküler işlem-

ler yapılıyor. Organ nakli birimi ile 
ilk kez organ nakli bağışı sağlandı. 
Genel Cerrahide ERCP yöntemi ile 
küçük bir kesi ile safra ameliyatla-
rı yapılmaya başlandı. Ayrıca daha 
önce hiç yapılmayan çeşitli ürolojik 
invazif girişimler,  artroskopik omuz 
ve ayak bilek ameliyatları, eklem 
kıkırdak nakli, total larenjektomi, 
boyun disseksyonu, eksternal sinus 
cerrahisi, parotis cerrahisi gibi A, B, 
C ve özellikli ameliyatların yapılabi-
lir hale gelmiştir.” dedi.

Kaya ve Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Öğr. Gör. Halime Kaçar katıldı.

Prof. Dr. Hilmi Ataseven , Rektör Savaş
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Uşak Üniversitesi’nden TÜSEB’e iki proje

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ‘Bireysel 
ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş birliği 
Çağrısı’ kapsamında, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine 
Berrin Yüksel’in yürütücülüğünü üstlendiği iki proje 
kabul edildi.

Tiroid Kanserleri ve Polikistik Over Sendromu (PCOS) 
alanında TÜSEB ile iş birliği içinde olacakları çalışma-
lar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yüksel, TÜSEB koordi-
nasyonunda gerçekleştirilmekte olan “Türkiye Genom 
Projesi” kapsamında birbirini tamamlayıcı nitelik-
te farklı aşamalardan oluşan uygulamalı proje süreci 
planlandığını belirtti. İlk aşamada, kanserler, kronik ve 
nadir hastalıklarda geniş bir biyolojik örneklem oluş-

turulmasının amaçlandığını aktaran Doç. Dr. Yüksel 
‘‘İkinci aşamada, oluşturulan biyolojik örneklem ile 
çoklu omik (genomik, transkriptomik, proteomik, me-
tabolomik ve metagenomik) yöntemleri temel alan bir 
yaklaşımla veri üretim sürecine geçilecektir. Üçüncü 
aşamada, elde edilen çoklu omik verileri sistem biyo-
lojisi, biyoenformatik, veri madenciliği ve yapay zekâ 
teknikleri kullanılarak bütüncül bir yaklaşımla analiz 
edilecektir. Projenin son aşamasında, ülkemizde gö-
rülen, kronik ve nadir hastalıkların erken tanı, tedavi 
ve önlenmesinde etkili olabilecek hayata geçirilebi-
lir, özgün ürünler geliştirilecektir. Böylece söz konusu 
hastalıklardan kaynaklanan sosyo-ekonomik yükün or-
tadan kaldırılması veya hafifletilmesi hedeflenmekte-
dir.’’ dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Ekrem Savaş, üniversi-
te olarak bilginin ürüne dönüştürülmesi, AR-GE’ye katkı 
sağlamak, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek ol-
manın en önemli amaçlarından biri olduğunu söyleye-
rek, sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üreterek, 
ülkemize ve insanlığa hizmet eden TÜSEB’e sunulan 
projelerinin kabul edilmesinden dolayı mutlu olduklarını 
belirtti. Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinin 
sağlık bilimleri alanında yurt içi ve yurt dışı araştırma 
ve iş birliklerine devam ettiğine dikkat çekerek, proje-
de emeği geçenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Savaş: “Sağlık alanında önemli adımlar atmaya 
devam ediyoruz.”

Doç. Dr. Emine Berrin Yüksel
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Rektör Savaş, İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesini ziyaret etti

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ekrem Savaş, İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet 
Köse’yi ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekle-
şen ziyarette iki üniversite arasında 
eğitim, bilim, teknoloji, araştırma 
geliştirme çalışmaları ve projeler 
hakkında fikir alış verişi yapıldı.

Rektör Savaş, üniversiteler ara-
sında iş birliklerinin önemli oldu-
ğunu belirterek İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi ile ortak çalışma alan-
larına yönelik fikir alışverişinde bu-
lunduklarını ifade etti.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek katma değer yarat-
maya yönelik tüm projelerde Uşak 
Üniversitesi ile birlikte çalışmaya 
hazır olduklarını belirtti. Rektör Savaş, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse
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Rektör Savaş, Barış Güneşhan İlkokulunu 
ziyaret etti

Rektör Savaş, Sağlık Bakan Yardımcısı 
Güven’i ziyaret etti

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Sağlık Bakan Yardımcısı 

Prof. Dr. Muhammet Güven’i makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı ile Uşak Üniversitesi Rektörlüğü arasın-

da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Tıp Fakültesi ile 

birlikte kullanılmasına ilişkin imzalanan protokol kap-

samında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı fikir alışverişi 

gerçekleşti. Rektör Savaş, şehrin ve ülkenin gelişimine 

katma değer sağlayacak çalışmalar ve projeler hakkın-

da Bakan Yardımcısı Güven’e bilgi vererek, Covid-19 

Pandemisi sürecinde Uşak Üniversitesi’nin aldığı ted-

birleri ve önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde yapıl-

ması planlanan çalışmaları aktardı.

Ziyaretin sonunda Rektör Savaş, günün anısına Bakan 

Yardımcısı Güven’e, el işi seramik vazo hediye etti.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak 
Barış Güneşhan İlkokulunu ziyaret etti. Okul Müdürü 
Mehmet Karaçallık, öğretmenler ve öğrencilerle bir 

araya gelerek bir süre sohbet eden Rektör Savaş, eği-
tim-öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını 
diledi.

Rektör Savaş, Prof. Dr. Muhammet Güven
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MÜSİAD Uşak Şube Müdüründen Rektör 
Savaş’a ziyaret

Rektör Savaş, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesini ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Uşak Şube Müdürü Hasan Hilmi Çoşkun ve dernek üye-
leri Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı makamında ziyaret 
etti. Hasan Hilmi Çoşkun, başta Rektör Prof. Dr. Savaş 

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’i 
ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iki üniver-
site arasında eğitim, bilim, teknoloji, araştırma geliş-
tirme çalışmaları ve projeler hakkında fikir alış verişi 
yapıldı.

Rektör Savaş, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile ortak 
çalışma alanlarına yönelik iş birlikleri ile ilgili fikir alış-
verişinde bulunduklarını belirtti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Gülfettin Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getirerek ülke kalkınmasına yönelik projelerde 
Uşak Üniversitesi ile birlikte çalışmaya hazır oldukla-
rını ifade etti.

olmak üzere tüm üniversite personeline ve öğrencile-
rine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Rektör Savaş, ziyaretten 
dolayı Çoşkun ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Rektör Savaş, Prof. Dr. Gülfettin Çelik
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Uşak Sanayi ve Teknoloji İl Müdüründen 
Rektör Savaş’a ziyaret

Uşak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç, 
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör 

Savaş, Topaç’a yeni görevinde başarılar diledi.Hakan 
Topaç, iyi dileklerinden dolayı Prof. Dr. Savaş’a teşek-
kür ederek, tüm Uşak Üniversitesi personeline ve öğ-
rencilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Savaş, Yıldız Teknik Üniversitesini 
ziyaret etti

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ı zi-
yaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iki üniver-
site arasında eğitim, bilim, teknoloji, araştırma geliştir-
me çalışmaları ve projeler hakkında fikir alış verişi ya-
pıldı.

Rektör Savaş, üniversiteler arasında iş birliklerinin 
önemli olduğunu belirterek Yıldız Teknik Üniversitesi 
ile ortak çalışma alanlarına yönelik fikir alışverişinde 
bulunduklarını ifade etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek katma değer yaratmaya yönelik tüm projelerde 

Uşak Üniversitesi ile birlikte çalışmaya hazır oldukla-
rını belirtti. Rektör Savaş, Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz

Hakan Topaç, Rektör Savaş
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Rektör Savaş’tan ÖSYM Başkanına ziyaret
Göreve geldiği günden bu yana kurumlar arası iş bir-
liğini önemseyen ve bu alanda ziyaretler gerçekleşti-
ren Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı 
Prof. Dr. Halis Aygün’ü makamında ziyaret etti. 

Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Uşak 
Üniversitesinin çalışmaları ve projeleri hakkında ÖSYM 
Başkanı Prof. Dr. Aygün’e bilgiler veren Rektör Prof. 
Dr. Savaş, Uşak Üniversitesinin özellikle deri, tekstil ve 
seramik (DTS) alanlarında tasarım konusunda bir ilki 
gerçekleştirdiğini, DTS Tasarım Merkezini kurduğunu 
aktararak Uşak Üniversitesi’nin tasarım konusunda 
yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirdiğini belirt-
ti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÖSYM 

Uşak Kalite Tanıtım ve Meslek Eğitim 
Vakfından Rektör Savaş’a ziyaret

Uşak Kalite Tanıtım ve Meslek Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Tufan Güven ile Mehmet Şeker, Rektör 
Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör 
Savaş, vakfa çalışmalarında başarılar diledi. 

Tufan Güven, vakıf hakkında bilgi vererek başta Rektör 
Savaş olmak üzere tüm Uşak Üniversitesi personeline 
ve öğrencilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Başkanı Prof. Dr. Aygün, Rektör Prof. Dr. Savaş başta 
olmak üzere tüm Uşak Üniversitesi çalışanlarına ve öğ-
rencilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ulubey Belediye Başkanı Rektör Savaş’ı 
ziyaret etti

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, Gençlik ve Spor 
Ulubey İlçe Müdürü Serhat Resil, AK Parti Ulubey İlçe 
Başkanı Arif Duran, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ı ma-
kamında ziyaret etti.

Rektör Savaş, Başkan Koçlu’ya ve  beraberindekilere 
çalışmalarında başarılar diledi. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Rektör Savaş

Tufan Güven, Rektör Savaş, Mehmet Şeker

Sağdan sola, Serhat Resil, Ulubey Bel. Başk. Veli Koçlu, Rektör 
Savaş, Ak Parti Ulubey İlçe Başk. Arif Duran
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Rektör Savaş, 53 yıl sonra ilkokul 
öğretmeniyle yeniden buluştu

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, ilko-
kul öğretmeni Süleyman Özgören ile bir araya geldi. 
Uşak’ın merkeze bağlı Ulucak Köyü İlkokulundan 1967 
senesinde mezun olan Rektör Savaş, 53 yıl aradan 
sonra ilkokul öğretmeni ile biraya gelerek hasret giderdi.

Süleyman Özgören, Prof. Dr. Ekrem Savaş’a 53 yıl önce 
beraber çektirdikleri siyah beyaz sınıf fotoğraflarını 
göstererek, “İlk öğretmenlik yıllarımdı. Ekrem ve arka-
daşları benim ilk öğrencilerimdi. Ulucak Köyünde ilk 
andan itibaren çok iyi karşılandım. Köy halkı her zaman 
bana destek oldu. Eğitime önem veren bir köyümüzdü. 
Ekrem Savaş, ilk mezun ettiğim öğrencilerimden biri-
dir. Hiç unutmuyorum, Ekrem okulun önündeki kütüğe 
oturur sürekli kitap okurdu. O yıllardan da kendini belli 
eden başarılı bir öğrencimdi. Matematik ve tarihe ilgisi 
vardı. Çok sevdiğim öğrencilerimle onlarca yıl sonra 
yeniden buluşmak, onların başarıyla ve geldikleri nok-
tayla gururlanmak bana ayrı bir onur veriyor. Onlarda 
yer etmek unutulmamak mutluluk  verici.” dedi.

Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı

Savaş, “O yıllarda zorluklar içerisinde okuduk”

Rektör Savaş, ilkokul öğretmeni Özgören ile buluşma-
larından dolayı çok duygulandığını ve ayrı bir sevinç 
yaşadığını belirtti. Öğretmenliğin, her zaman fedakâr-
lık ve özverinin simgesi olduğuna dikkat çeken Rektör 
Savaş, “O yıllarda imkansızlıklar içerisinde, derme 
çatma barakadan bozma yapılarda okuduk. Süleyman 
öğretmenim, zorluklarla başa çıkabilmeyi, kendi ayak-
larımız üstünde durabilmeyi öğretti. Kilometrelerce yol 
yürüyerek, kar, yağmur çamur demeden ulaştığımız 
o ev sıcaklığındaki okulda bizleri özveriyle yetiştirdi. 
Matematiği sevmeyi Süleyman hocama borçluyum. 
Sevgili öğretmenim Süleyman Özgören’e bizlere karşı 
emeklerinden dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyo-
rum.” dedi.

Ziyaretin ardından Rektör Savaş, ilkokul öğretme-
ni Özgören ile kampüste dolaşarak Uşak Üniversitesi 
hakkında bilgi verdi. Beraber öğle yemeği yiyen Prof. 
Dr. Savaş ve Özgören eski yıllardan bahsederek hatıra-
larını tazeledi.

Süleyman Özgören, Rektör Savaş
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