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Ziraat Fakültelerinde
en önemli AR-GE
göstergelerinden
birisi yeni çeşitleri
geliştirmektir. Bölgede
ticari açıdan önem
arz eden ürünler
konusunda uzman
personelimiz ıslah
çalışmalarının bir
kısmını tamamlanmış
ve bazı ürünleri
milli çeşit listesine
ekletmişlerdir.
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Prof. Dr. Rüstem CANGİ
Ziraat Fakültesi Dekanı

Fakülteniz hakkında bilgi verir
misiniz?
Tokat coğrafik ve ekolojik yapısı
ve kırsalda yaşayan nüfusu ile tam
bir tarım kentidir. Bölge ekolojisi
çok sayıda tarım ürününün
ekonomik açıdan yetiştirilmesine
imkan vermekte olup, bölge
üreticilerinin de tarımsal üretim
konusunda son derece becerikli
oldukları Osmanlı kaynaklarında
da zikredilmiştir. Tarımın bölge
ekonomisinde lokomotif sektör
olması, Ziraat Fakültesinin bölgede
açılan ilk fakülte olmasında etkili
olmuştur. Ziraat Fakültesi 1982
yılında Cumhuriyet Üniversitesine
bağlı olarak kurulmuş olup;
Gaziosmanpaşa
Üniversitesine
1992
yılında
bağlanmıştır.
Fakültemiz üniversitemizin en
köklü akademik birimi olup,
hali hazırda en güçlü akademik
kadrolardan birisine sahiptir.
Bugüne kadar fakültemizden 5000
lisans öğrencisi mezun olmuştur.

Şu anda 8 bölümde lisans ve
lisansüstü eğitim 89 akademik
personel ile yürütülmektedir.
2020 yılında Fakültemiz 6
bölüme öğrenci almış ve %100
doluluk oranına ulaşmıştır. 2021
yılı itibariyle kayıtlı 800 lisans
öğrencimiz olup, bunun 200 tanesi
11 farklı ülkeden yabancı uyruklu
öğrencidir. Ayrıca 300 lisansüstü
öğrenci farklı bilim dallarında
eğitimine devam etmektedir.
2021-2022
eğitim
öğretim
döneminde
İngilizce
eğitim
verecek “Agronomy” bölümüne
uluslararası öğrenci almak için
YÖK’e
başvuru
yapılmıştır.
Fakültemiz ana binasında 38
adet uygulama ve araştırma
laboratuvarı, 1 adet aşılı asma fidanı
üretim ünitesi yer almaktadır.
Ayrıca, Tarımsal Uygulama ve
Araştırma Merkezimizde yer alan 5
dekarlık sera ve 40 dekarlık alanda
meyve bahçesi ile üzüm bağlarında
uygulama
ve
araştırmaları
gerçekleştirilmektedir.

Öğrenciler neden TOGÜ Ziraat
Fakültesini tercih etsinler?
Son 10 yılda yapılan birçok
uluslararası araştırmada, 21. yüzyıl
için 3 sektör stratejik mücadele
alanı olarak ön plana çıkmıştır.
Bunlardan ikisi “Tarım-Gıda ve Su
olup, Tarım sektörü bir dönemin
değil her dönemin sektörü olduğu
pandemi sürecinde de açıkça
ortaya konulmuştur. Bu bağlamda
öğrencilere her dönemin mesleği
olan Ziraat Mühendisliği’ni tercih
etmelerini öneririm.
Bölge ekolojisi gerek bitkisel
gerekse hayvansal üretim için
büyük imkânlar sunmaktadır.
Ekolojik çeşitlilik, su kaynaklarının
zenginliği, farklı türlerin bölgede
ekonomik olarak yetiştiriliyor
olması,
küçükbaş,
büyükbaş
hayvancılık,
kafes
balıkçılığı
sektörlerinin mevcudiyeti tarım
eğitimi alan öğrenciler için son
derece önemlidir. Ülkemizde
yaklaşık 45 adet Ziraat Fakültesi

bulunmakta
olup,
akademik
kadro zenginliği açısından Ziraat
Fakültemiz köklü ve güçlü bir
fakültedir. Fakültemiz akademik
ve idari personeli ile öğrenci
iletişimi sevgi ve saygı çerçevesine
dayanmaktadır.
Öğrenciler
istedikleri zaman ders veya
diğer konularda hocalarını veya
yöneticileri rahatlıkla ziyaret
edebilmektedirler. Öğrencilerimiz
yoğun pratik eğitimin verdiği
tecrübe ve özgüvenden dolayı
özel sektör tarafından tercih
edilmektedir. Özgüvenli olarak
mezun olan öğrenciler ile
mezuniyet sonrasında da iletişim
sürdürülmektedir.
Öğrenciler
aldıkları
eğitim
sonucunda
donanımlı bir mühendis veya
kendi işyerini açan bir işveren de

öğrenci
kabul
edilmektedir.
Öğrenciler, Tarım Ekonomisi
Bölümüne Eşit Ağırlık, diğer
bölümlere Sayısal puan ile
yerleşmektedir. Yerleşme puanları
bölümlere ve üniversitelere göre
değişiklik göstermektedir.

Üniversitelerin
en
önemli
sorumluluk ve faaliyetlerinden
birisi de araştırmalar yapmak
ve bunları hayata geçirmektir.
Fakültemiz 40 yıldır Tokat ve
bölge tarımında verim ve kaliteyi
artırmaya yönelik çok sayıda

Farklı aşamalarda olan ıslah
çalışmalarımız devam etmektedir.
Tarım Bakanlığımızın değişik
türlerde milli çeşit listesinde yer
alan ürünlerimiz bulunmaktadır.
Islah edilmiş ve çeşit tescili
gerçekleşen
ürünlerimizden
kısaca bahsedecek olursak, 15 yıl
süren çalışma sonucunda soğuğa
dayanıklı Niksar-1 ve Akça isimli 2
ceviz çeşidi; nişasta oranı oldukça
yüksek Başçiftlik Beyazı patates
çeşidi;
Gerçekçioğlu kuşburnu
çeşidi; Türkiye’nin ilk hibrit tütün
çeşidi KNY ve standart tütün çeşidi
Erbasma; yem bitkisi mürdümüğe
ait “Karadağ, İptaş ve Eren”
çeşitlerini sayabiliriz. Bu ürünlerin
bir kısmı üretime kazandırılmış
durumdadır.
Ayrıca,
tescil
aşamasında olan çeşit adaylarımız

olabilmektedirler.
Diğer açıdan, TOGÜ’de yemekler,
kurum bünyesinde yapılmakta
olup, aynı zamanda öğrencilere
en uygun fiyatla ve en kaliteli
yemek
sunan
üniversiteler
arasına yer almaktadır. TOGÜ
güvenli eğitimin yapılabileceği bir
üniversite olup Tokat ekolojisi ve
mutedil insanları ile yaşanabilir ve
gelişmekte olan güzel bir şehirdir.
Şehir, üniversite, kadro, alt yapı
imkânları, donanımlı ve özverili
kadromuzla öncelikli olarak tercih
edilmesi gereken bir fakülteyiz.

lisansüstü tez ve bireysel çalışmalar
yapmıştır. Yapılan araştırmaları
genel olarak adaptasyon, yeni
çeşit geliştirme, yerel çeşitleri
tanımlama ve koruma altına alma,
biyolojik mücadele, iyi tarım
uygulamaları, verim ve kaliteyi
artırmaya yönelik çalışmalar, ürün
işleme, bölge üreticilerini modern
tarım konusunda bilinçlendirme,
tarımsal işletmelerin verimliliğini
artırma şeklinde gruplandırabiliriz.
Ziraat Fakültelerinde en önemli
AR-GE göstergelerinden birisi
yeni
çeşitleri
geliştirmektir.
Bölgede ticari açıdan önem arz
eden ürünler konusunda uzman
personelimiz ıslah çalışmalarının
bir kısmını tamamlanmış ve
bazı ürünleri milli çeşit listesine
ekletmişlerdir. Bu çeşitlerin bazıları
üretimde kullanılmaya başlamıştır.

da var. Şöyle ki, yaklaşık yedi yıldan
beri biyoteknoloji laboratuvarında
yürütülen
kuraklığa
tolerans
çalışmaları sonrasında yüksek
verimli, kurağa dayanıklı, erkenci
ve yatmayan bir arpa çeşidi
bunlar arasındadır. Yine iki adet
muşmula, Ü-6/28 kodlu patates
klonu, Üvez ve Mürverde de birer
adet çeşit adayımız var. Narince,
Boduroğlu üzüm çeşitlerinde, tatlı
patateste de ıslah çalışmalarımız
devam etmektedir. Melezleme
ile sofralık yeni çeşit geliştirme
çalışmalarımızda da epey mesafe
kat
edilmiştir.
Fakültemiz
akademisyenleri
tarafından
geliştirilen aşı makinesi ve aşı
noktasını sabitleyen klips için
patent alınmıştır. Bir aşı makinesi
için ise patent alma süreci devam
etmektedir.

Öğrenci
nelerdir?

kabul

şartlarınız

Fakültemize ÖSYM tarafından
yapılan Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) sonuçlarına göre

Fakültenizin
geçmişten
günümüze yürüttüğü projeler,
yenilikler ve faaliyetleri özetler
misiniz? Gelecekte yapmayı
planladığınız projeler var mı?
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İngiliz Dili
ve Edebiyatı
programında
zorunlu İngilizce
hazırlık eğitimi
verilmektedir.
Fakültemizin
diğer bölümlerine
yerleşen
öğrencilerimiz
isteğe bağlı olarak
1 yıl süreyle
İngilizce hazırlık
okuyabilmektedir.

Gerek tescil edilmiş çeşitlerimiz
gerekse tescil edilecek çeşitlere ait
tohum, fide ve fidanların üretimde
kullanılması için planlamalar
yapıyoruz.
Fakülte
olarak
bölgemizde yaşayan herkes için
projelerimiz var. Bunların bir kısmı
tarımsal üretimde verim ve kaliteyi
artırmak, gıda güvenlikli ürün
üretmek, bir kısmı ise toplumsal
yaşama katkı kapsamında ekoloji,
çevre ve bilim bilincini artıracak
faaliyetler olacaktır. Yeni projelerin,
bölgede tarım açısından öncelikli
konular üzerinde yoğunlaşması
için çaba sarf edeceğiz. Bölge
üreticilerinin web sayfamızdan
bizlere
iletecekleri
sorunları
ilgili uzman akademisyenlerin
katkılarıyla çözmeye çalışacağımız
“Çiftçi
Danışma
Ofisi”ni
hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
Bitki koruma bölümümüzün
öncülüğünde “7’den 77’e Böcek
Okulu” projemizi hayata geçirmek
istiyoruz.
Bölgemizde
tarım
konusunda
faaliyet
gösteren
paydaş kurum ve kuruluşlarla
daha sıkı işbirlikleri yapacağız.
Ayrıca, öğrencilerimize bölgemizi
her yönüyle tanıtacağımız gezi
etkinlikleri yapmak istiyoruz.
Fakültenizin Tokat ve bölge
tarımına katkılarından bahseder
misiniz?
Fakültemizin bölgemiz ve ülkemiz
domates yetiştiriciliğine 1990’larda
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kazandırdığı önemli yenilik ve
katkılardan bir tanesi, açık alanda
sırık domates yetiştiriciliğidir.
Bölgenin en önemli tarım
sektörü bağcılıktır. Üzüm ve
salamura yaprak yetiştiriciliğinin
gelişmesinde en önemli eksiklik
doğru ve sağlıklı asma fidanı
temininde yaşanan güçlüklerdi.
Bölgede 2 tane asma fidanı üreten
işletme vardı. Ziraat Fakültesi olarak
2010 yılında sertifikalı asma fidanı
üretimine başladık. 11 yıldan beri
ortalama olarak yılda 20 bin tüplü
asma fidanı üretmekteyiz. Ağırlıklı
olarak Narince çeşidi, bunun
yanında yok olmaya yüz tutan
yerel üzüm çeşitlerinden kokulu
Çavuş, Boduroğlu, Bekiroğlu gibi
çeşitlerin fidanlarını üretiyoruz.
Ticari değeri yüksek Alphonse
Lavalle, Cardinal, Trakya İlkeren,
Bronx Seedless, gibi çok sayıda
çeşide ait fidanları üreterek bölgede
sofralık üzüm yetiştiriciliğine de
katkı sağladık. Ürettiğimiz asma
fidanlarını Tokat dışında Amasya,
Çorum, Yozgat hatta Bitlis’in Hizan
ilçesine kadar gönderdik. Ayrıca,
bölgede asma fidancılık sektörüne
verdiğimiz eğitimlerle fidancılığı
geliştirmeye
katkı
sağladık.
Yıllık 60 bin adet asma fidanı
üretimini, sektöre kazandırdığımız
işletmelerle birlikte 400 bin adete
ulaştırdık.
Danışman
olarak
benim de içinde yer aldığım havza
bazında kümelenme şeklinde bağ
tesisi projesi 2016 yılında Turhal’da

gerçekleşmiş olup, Tokat’ta üretilen
400 bin fidanla 2000 dekar bağ
tesis edilmiştir. Bu proje benzer
şekilde ilimizde farklı yörelerde
devam
ettirilmektedir.
Yine
Tarımsal Uygulama Araştırma
Merkezinde fakültemiz öğretim
üyeleri 2015 yılından beri yılda
yaklaşık 1 milyon adet farklı tür
ve çeşitlere ait sebze fidesi üreterek
bölge üreticilerine dağıtmaktadır.
Yine karadut, yabani iğde fidanları
da
personelimiz
tarafından
üretilerek satışa sunulmaktadır.
Tarla
bitkileri
bölümünde
araştırmalar sonrası üstün verim
ve kalite özelliğine sahip buğday
çeşitleri Tarım İl Müdürlüğümüz
tarafından bir proje kapsamında
üreticilere dağıtılmıştır. Bölgenin
farklı lokasyonlarında tohumluk
patates ve tatlı patates üretimi
gerçekleştirilmekte ve üreticilerle
buluşturulmaktadır.
Bizim yaptığımız araştırmalar
ve katkılarla salamuralık yaprak
tarım
sigortası
kapsamına
alınmıştır. Bitki koruma bölüm
akademisyenlerimiz
üretici
koşullarında serada biyolojik
mücadele programını ve kalıntısız
yaprak üretimine yönelik ilaçlama
programı geliştirdiler. Zootekni
bölümündeki
arkadaşlarımız
Karayaka koyunlarında halk elinde
ıslah çalışması yaparak damızlık
koyun temini sağladılar. Yine
Atakes yumurta tavuğu civcivi,
hindi ve kaz palazı dağıtımlarını

gerçekleştirmişlerdir.
Bu faaliyetlerin dışında, “Zile
Pekmezi” ve “Erbaa Narince
Bağ Yaprağı”na ait coğrafi işaret
başvurusu için rapor hazırlamada
fakültemiz
uzmanları
katkı
sağlamışlardır.
Burada tarım konusunda yaşanan
başarılarda paydaşlarımızla olan
işbirliklerimizden de bahsetmezsek
olmaz. Özellikle Tokat Valiliği,
Rektörlüğümüz
ve
TAGEM
arasında imzalanan Tarımsal ARGE işbirliği İle Tokat İl Özel İdaresi
tarafından yapılan katkılar bu
başarılarda önemli rol oynamıştır.
Bölgede İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü,
Orta
Karadeniz
Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü,
Ziraat Odaları, OKA gibi kurum
ve kuruluşlarla işbirlikleri de
yapıyoruz.

olmasıyla birlikte güz yarıyılında
kendi altyapı imkânlarımızla uzem
üzerinden eğitim vermeye başladık.
Lisansüstü seminer, yeterlik ve tez
savunmalarını UZEM aracılığıyla
gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin
donanım konusunda eksiklik
yaşamaması için zorunlu yaz stajı
ve Mesleki Uygulama derslerini
2020-2021 Bahar dönemi ile yaz
döneminde yapmaya karar verdik.
Turhal’da 21-30 Ekim tarihlerinde
üreticilerine Turhal İlçe Tarım
Müdürlüğü ve TOGÜSEM ile ortak
bir programda “Bağcılıkta Organik
Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları”
eğitimi gerçekleştirdik. Yine Tokat
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
ve Türk Tarım - Gıda Bilim ve
Teknoloji dergisi olarak, 1-4
Ekim 2020 Tarihlerinde “5.
Uluslararası
Anadolu
Tarım,
Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi”

Covid-19 pandemi döneminde
eğitim ve araştırma sürecini nasıl
yönettiniz?

ile “1. Uluslararası Uygulamalı
İstatistik Kongresi”ni 1-4 Ekim
2020 tarihlerinde gerçekleştirdik.
29 Haziran-2 Temmuz 2021 de
inşallah Uluslararası Uygulamalı
İstatistik
Kongresi”nin
2.sini
gerçekleştireceğiz. Araştırmaların
büyük bir kısmında aksama
olmazken,
bazı
projelerde
yurtdışından
sipariş
edilen
kimyasalların gelmemesi nedeniyle
aksamalar yaşanmıştır.
Bu dönem bizlere hibrit eğitim
gerçeğini gösterdi. Hem öğrenciler
hem de öğretim elemanlarımız
uzaktan eğitim konusunda teknoloji
ve program konusunda daha fazla
bilgi ve tecrübe sahibi oldular.
Hibrit eğitim artık eğitimin bir
gerçeği, bir parçası oldu diyebiliriz.

Pandemi döneminde kampüste
öğrencilerimizle yüz yüze eğitim
yapamamak bizleri üzmüştür.
Uzaktan eğitim bizler için de yeni
normal eğitim olmuştur. Öncelikle
okulumuzda hijyen önlemlerini
aldık. Girişte pedallı dezenfektan
aparatı temin ettik. Değişik
sosyal medya ağları vasıtasıyla
öğrencilerimizle sağlıklı bir iletişim
ağı oluşturduk. Bahar döneminde
youtube, zoom, facebook ve
üniversitemizin uzem altyapı
imkanlarından yararlanarak online
eğitim öğretimi gerçekleştirdik.
Üniversitemizin serverlarının hazır

Zaten
YÖK
üniversitelerde
yüzde 30 sanal eğitim yapabilme
imkânı veren yasal düzenlemeyi
gerçekleştirmiştir.
Her
şeye
rağmen, yüz yüze eğitimden
vazgeçmek mümkün değildir.
Son söz olarak öğrencilere
ve adaylara neler söylemek
istersiniz?
Öncelikle
salgın
döneminde
uygulamalı
eğitimde
eksikliklerimiz oldu. Bizler inşallah
bu dönem ve yazın bu eksiklikleri
tamamlayacağız. Uzaktan eğitim
döneminde
üniversitemizin
öğrenci
odaklı
yaklaşımı
nedeniyle, öğrencilerimiz genel
olarak sınav ve not konusunda
mağduriyet yaşamadılar. Özellikle
2020 ve 2021’de mezun olacak
arkadaşlarımızın,
kendilerini
geliştirme noktasında daha fazla
çaba sarf etmeleri gerektiğini
düşünüyorum.
Gerek yeni mezunlara gerekse
adaylara şunu diyebilirim. Tarımda
çevreyi koruyarak verimi artıran,
bilgi, teknoloji ve akıllı tarımdan
yani Tarım 4.0’dan robotik
uygulamalar ve yapay zekânın
tarımda
uygulamaya
geçtiği
Tarım 5.0’dan bahsedilmekte. Her
sektörde olduğu gibi tarım sektörü
de değişmekte ve gelişmektedir.
Gerek eğitim veren birimler, gerek
öğrenciler ve gerekse üreticiler
yenilikleri takip etmeli, öğrenmeli
ve uygulamaya aktarmalıdır.
Pandemi sonrası dönemde, üretim
ve pazar süreçlerinin entegrasyonu,
yani sözleşmeli üretim, lojistik
ve
tedarik
sistemlerinin
güçlendirilmesi ön planda olacak
konular arasındadır. Akıllı Tarım
uygulamalarında drone kullanımı
üretimin birçok safhasında ön
plana çıkmıştır.
Pandemi
döneminde
sürekli
mesleki gelişim, yaşam boyu
öğrenme,
teknoloji
becerisi,
tarımsal otomasyon, inovasyon
ve yaratıcılık gibi ön plana çıkan
bazı olguların öğrencilerimiz
tarafından özümsenmesi başarıya
ulaşmalarında ve farkındalıklarını
ortaya koymalarında son derece
önemlidir.
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Rektör Şahin’den Adalet Bakan Yardımcısı

Uğurhan Kuş’a Ziyaret
Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Vali Dr. Ozan Balcı, Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve İl Genel Meclisi
Başkanı Av. Erol Duyum ile birlikte Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş’u ziyaret etti. Ziyarette Üniversitemiz
hakkında bilgiler aktaran Rektör Şahin, Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş’a çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Şahin’den Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesine Ziyaret
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Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Aydınlı’yı ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası Rektör Şahin ve Rektör
Aydınlı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kampüsünü gezdiler.

Rektör Şahin’den Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Rektörüne Ziyaret
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Alişarlı’yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Şahin ile Rektör Alişarlı arasında
karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Şahin Sayın Rektöre çalışmalarında başarılar dileyerek hediye
takdim etti.

Rektör Şahin’den Bursa Uludağ ve
Bursa Teknik Üniversitelerine Ziyaret
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ve Bursa
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret etti. Ziyarette Rektör Şahin, Rektör Kılavuz ve
Rektör Karademir karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası Rektör Şahin Sayın Rektörlere hediye
takdiminde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.
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Rektörümüzden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı

Prof. Dr. Mahmut Özer’e Ziyaret

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Vali Dr. Ozan Balcı, Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve İl Genel Meclisi
Üyesi Av. Erol Duyum ile birlikte Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer’i ziyaret etti. Ziyarette
Üniversitemiz hakkında bilgiler veren Rektör Şahin, Prof. Dr. Mahmut Özer’e çalışmalarında başarılar diledi.
Tokat protokolü sonrasında Tokatlı İş adamı Av. Üzeyir Üzrek’i ziyaret etti.

18 Mart Şehitler Günü Anma Programı
Tokat Valiliği tarafından 18 Mart Şehitler Günü Anma Programı düzenlendi. Programa Tokat Valisi Dr. Ozan
Balcı, Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Av.
Eyüp Eroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Av. Erol Duyum, İl
Müftüsü Abdullah Pamuklu, Türkiye Harp Malülleri Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesi
Başkanı İbrahim Güleç, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Demirel,
siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Anma programı kapsamında çelenk sunumu gerçekleştirilerek Tokat Şehitliği ziyaret edildi. Akabinde ise İl
Müftüsü tarafından dua okundu.
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TOGÜ Heyetinden Abuja Büyükelçisi
Ulueren’e Ziyaret
Uluslararası İlişkiler Koordinatörümüz Prof. Dr.
Kubilay Özyer ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Serhat Anaç Yabancı Uyruklu
Öğrenci Sınavı (YÖS) için bulunduğu Nijerya’da
Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren’i ziyaret
etti. Ziyarette Prof. Dr. Özyer,
Rektörümüz
Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in selamlarını ileterek,
Nijerya’da akademik başarısı yüksek olan öğrencileri
sınav yapmak ve üniversitemizde eğitim öğretim
hayatlarını devam ettirmek niyetinde olduklarını
ve katılımlardan son derece memnun olduklarını
belirtti. Abuja Büyükelçisi Ulueren ise Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Nijerya’da sınav

yapmalarından son derece memnun olduklarını
belirterek, “Rektörümüze selamlarından dolayı çok
teşekkür ederim. Üniversitenin Nijerya’ya gelerek
işe ne kadar ciddi yaklaştıklarını görüyorum. Bir çok
üniversite böyle bir zahmete katlanmadan gerçek
olan öğrenci ve olmayan öğrenci ayrımı yapmadan
vize talebinde bulunuyorlar ve bu sebepten dolayı
da büyük sorunlar yaşıyorlar. Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesine başta Rektörü Prof. Dr. Bünyamin
Şahin olmak üzere, ekip halinde gelen Uluslararası
İlişkiler Koordinatörlüğü ve Uluslararası Öğrenci
Koordinatörlüğüne ciddiyetlerinden dolayı teşekkür
ediyorum” dedi.

Vali Balcı ve Rektör Şahin’den Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e Ziyaret
Valimiz Dr. Ozan Balcı ve Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı
İbrahim Şenel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Üniversitemiz hakkında bilgiler veren Rektör Şahin, Başkan
Şenel’e çalışmalarında başarılar diledi.
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Valimiz ve Rektörümüzden
TOGÜMTAL Ziyareti
Tokat Valimiz Dr. Ozan Balcı,
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin
Şahin, İl Milli Eğitim Müdürümüz
Murat Küçükali, İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcımız Abdullah
Gürbüz Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.
Ziyarette okul müdürü Prof.
Dr. Gülistan Erdal ve müdür
yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan
Polatcı hazır bulundu. Müdür
Erdal’dan okul hakkında bilgi alan
Valimiz ve Rektörümüz daha sonra
okul binasında incelemelerde
bulundu.
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Valimiz Dr. Ozan Balcı, Tokat
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin
(TOGÜMTAL)
Türkiye’de açılan ilk tarım
temalı protokol lisesi olduğunu
belirterek, “Şehrimiz için lisemiz
büyük bir şanstır. Özellikle Bakan
Yardımcımız Prof. Dr. Mahmut
Özer’e ve Rektörümüze çok
teşekkür ediyorum. Bizlere her
konuda destek sağladılar. Burada
tarım alanında daha bilinçli gençler
yetiştirilecek ve ülke tarımına
büyük katkı sağlanacaktır” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin

Şahin
ise,
üniversitemiz
içerisinde eğitim ve öğretim
faaliyeti gösterecek olan Tokat
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Mesleki ve Teknik Anadolu
lisemizin kuruluş aşamasından
itibaren
desteklerini
ve
yardımlarını esirgemeyen Milli
Eğitim Bakan Yardımcımız Prof.
Dr. Mahmut Özer’e, Valimiz Dr.
Ozan Balcı’ya, okul müdürümüze
ve müdür yardımcımıza, tüm
çalışanlarımıza çok teşekkür
ederim. Ülkemize şehrimize
hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ü

niversitemiz 2021 Times
Higher Education Emerging
Economies
(Gelişen
Ekonomiler)
Dünya
Üniversite
sıralamasında 501+’da yer alarak
istikrarlı pozisyonunu korudu. Dünya
üniversite sıralamalarında her geçen
yıl ağırlığı artan Gelişen Ekonomi
üniversitelerinden bu sene sıralamaya
giren üniversite sayısı %14 artarak
533’ten 606’ya çıktı. 48 farklı
ülkenin dahil olduğu sıralamada Çin
üniversiteleri ilk 5 sırayı kimseye
kaptırmazken, Pakistan ve Rus
üniversitelerinin yükselişi devam etti.
Eğitim, araştırma, bilimsel yayın,
uluslararası tanınırlık ve üniversitesanayi işbirliği gibi temel kriterlerin
baz alındığı araştırmada TOGÜ ile
birlikte Türkiye’den 43 üniversite
listeye girme başarısı gösterdi.

Our university has succeeded to maintain
its stable position by ranking in 501+ in
2021 Times Higher Education Emerging
Economies World University Rankings.
The Emerging Economies Universities’
weight is increasing every year in the
world university rankings and the number
of universities from these countries in
the rankings increased from 533 to 606
this year. While Chinese universities
did not lose the first 5 places in the
ranking of 48 different countries, the rise
of Pakistani and Russian universities
continued. Education, research, scientific
publications, international recognition,
and university-industry collaboration in
research are taken as the basic criterion
bases in the ranking. With TOGU, 43
universities from Turkey have succeeded
in entering this year’s list.

Fen Edebiyat Fakültesinden
İç-Dış Cephe Boyası

F

16

en Edebiyat Fakültesi Kimya
Bölümü
öğretim
üyesi
ve TOGÜ Doğal Boyalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Adem Önal
ve yüksek lisans öğrencisi Nuri
İmeryüz tarafından böğürtlen
meyvesi,
portakal
kabuğu,
ceviz kozası ve kırmızı lahana
ekstraktları kullanılarak bitkisel
pigmentlerle iç-dış cephe boyası
üretildi. Dünyada ilk kez yapılan
ve patenti alınan çalışma ile
toplam 400 adet renk ve renk tonu
üretiliyor. Oluşturulan iç-dış boya
renk kartelası boya sanayisine
önemli katkılar sunuyor.
Çalışma ile ilgili bilgi veren Prof.
Dr. Adem Önal, pigmentlerin
tamamen doğal ve organik
olduğunu, insana ve çevreye hiçbir
zararının olmadığını, ürünün hem
cephe boyaları hem de mobilya ve
tekstil sanayisinde kullanılabilir
özellikte olduğunu ifade etti.

Önal, yüksek lisans tez çalışması
kapsamında oldukça detaylı ve
hassas olarak yapılan bu çalışmanın
ülkemizi boya sanayisinde dışa
bağımlılıktan kurtararak önemli
döviz girdisi sağlayabileceğini
belirtti. Ayrıca, 2021 yılı başında
Sivas KOSGEP’ten alınan yeni
proje ile bu boyalara antiviralaromatik özellik kazandırarak
patenti geliştirmeyi ve yeni bir
patent daha almayı düşündüklerini
söyleyen Önal, tekstil endüstrisi
için yapılan çalışmaları daha ileri
götürerek dünyada büyük bir paya
sahip olan iç-dış cephe boyalarının
bitkisel pigmentlerle ülkemizde
üretilmesinin en önemli beklentileri
olduğunu belirtti. Önal, bunun
gerçekleşmesi durumunda organik
boya üretiminde Türkiye’nin lider
ülke konumuna gelebileceğini ve
yerli firmalarla görüşerek bir an
önce üretime geçmek istediklerini
söyledi.

TOGÜ e-devlet Sistemindeki
Yerini Aldı
Üniversitemiz Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGÜSEM) ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın
ortak çalışmasıyla e-devlet sistemindeki yerini alarak öğrenci ve personele hizmet vermeye başladı.
www.turkiye.gov.tr adresinden hizmet vermeye başlayan TOGÜ tüm birimlerin faydalanabileceği ve tüm
sertifikaların sorgulanabildiği bir olanağı kullanıma sundu. Bu kapsamda öğrenci ve personelimiz üniversitemiz
tarafından verilen tüm sertifikaların sorgulama ve doğrulamasını yapabilecek.

Üniversitemiz Bünyesinde Dünyada İlk

Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Ü

niversitemiz bünyesinde dünyada ilk ve
tek örnek olan Oksidentalizm Uygulama
ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezde
oksidentalizm düşüncesinin sistemleştirilmesi ve
kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Merkez
yönetiminde Müdür Doç. Dr. Murat Serdar, Müdür
Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ada, Dr. Öğr. Üyesi
Gündüz Aksu Kocatürk ve Arş. Gör. Dr. Edip Uzundal
yer almaktadır.
Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Doç. Dr. Murat Serdar, Oksidentalizm’in
Doğu’nun kendisini ve dünyayı, Batılı olmayan bir
görüşle anlaması ve ifade etmesi; Batı’nın Doğu’yu
bizzat Doğulular aracılığı ile tanıması olarak
tanımlanabileceğini ifade etti. Oksidentalizmin
fikir düzeyinden eyleme geçmesi gerektiğini, bunun

için ise bu düşüncenin sistematik hale getirilerek
kurumsallaştırılmasının
gerektiğini
belirten
Serdar, bu noktada en önemli görevin akademilere
düştüğünü, akademilerde kurulacak araştırma
merkezlerinin diğer kurumları yönlendirmekte
merkezi bir rol oynayabileceğini söyledi. Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurulan
Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin
bu amacı hayata geçirme gayesinde olduğunu ifade
eden Serdar, merkezin oksidentalizm düşüncesinin
sistemleştirilmesi ve kurumsallaştırılması açısından
dünyada ilk örnek olduğunu, bu nedenle oldukça zorlu
bir yolculuğa çıktığını, bu yolculuğun nihayetinde
ise merkezin başarıya ulaşacağı azim ve inancı ile
bezendiğini vurguladı.
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Ziraat Fakültemiz Aşılı Asma
Fidanı Üretimine Başladı

Z

iraat Fakültemiz tarafından
her yıl mart ayında başlayan
aşılı asma fidanı üretimi 8
Mart itibariyle başladı. 11 yıldır
devam eden aşılı asma fidanı
üretiminde Doç. Dr. Adem Yağcı
yönetiminde 15 kişilik ekip maske,
mesafe ve temizlik kuralına uygun
şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.
Tokat Valiliği İl Özel İdaresi
tarafından da desteklenen projede
50 bin adet tüplü aşılı asma
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fidanının haziran ortalarında bölge
üreticisiyle buluşması hedefleniyor.
Aşılı
Asma
Fidanı
üretim
ünitesinde ağırlıklı olarak Narince
çeşidi dışında yöresel Boduroğlu,
Kokulu Çavuş ve ihracata yönelik
Michel Palieri, Trakya İlkeren ve
Mevlana çeşitlerine ait fidanlar
üretiliyor. Ayrıca Çorum ve
Amasya gibi illerden üreticilerin
talep ettikleri yöresel çeşitlerden
fidanlar da üretilmektedir.

Günlük 10 bin aşı kapasiteli
ünitede fidan üretiminin yanı sıra
fidancılık eğitimi de verilmektedir.
Bu kapsamda, bu yıl Van Yüzüncü
Yıl
Üniversitesinden
gelen
lisansüstü öğrencilere uygulamalı
eğitim verilmektedir.
Ayrıca,
bölgede yıllık 300 bin adet asma
fidanı üreten 3 işletme de asma
fidanı üretimini Ziraat Fakültemize
ait işletmede öğrenmişlerdir.

Ziraat Fakültemizden Türkiye’nin İlk

Milli Hibrit Tütünü

Ü

niversitemiz
Ziraat
Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet Kınay tarafından
Türkiye’nin ilk milli hibrit tütünü
geliştirildi. 8 yıllık çalışma sonucu
ve tamamen üniversitemizin
imkânları ile geliştirilen hibrit
tütün Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından
tescillendi.
Diğer
standart çeşit olarak geliştirilen
ürün ise Tütün ve Alkol Piyasası

Düzenleme Kurumu tarafından
desteklenen proje kapsamında
üniversite imkânları ile geliştirildi.
Bu ürüne ise Erbaa ilçesinin ismi
ile tütün tipi basma birleştirilerek
Erbasma ismi verildi.
Doç. Dr. Ahmet Kınay yapmış
olduğu açıklamada, tütünün
dünya ve Türkiye için önemli bir
tarımsal ürün olduğunu, üretim
ve vergi gelirleri kapsamında
ülke ekonomisine çok büyük
katkılarının
olduğunu
ifade
etti. Türkiye’deki güncel piyasa
değerinin 25 milyar dolar

olduğunu belirten Kınay dünyada
ise piyasa değerinin 900 milyar
dolar olduğunu söyledi. Kınay
bu ürünün, mevcut üretimde
yer alan çeşitlere göre yaklaşık
yüzde 20-25 daha yüksek
verimli ve yüzde 8-10 daha
yüksek kaliteye sahip olduğunu
söyledi. Kınay bu çalışmalar ile
yüksek verimli, kaliteli tütün
çeşitlerinin
geliştirilmesinin
ve tescil sonrası tüketiciye
sunulmasının hedeflendiğini, yerel
ve ülke kalkınmasında katkının
amaçlandığını belirtti.
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Ziraat Fakültesi
eğitim-öğretimin
yanında Tarımsal
Araştırma ve
Uygulama Merkezi
vasıtasıyla hem
eğitim-öğretim
anlamında
öğrencilerimize
bilgi ve görgülerini
artıracak fiziki alan
sağladığı gibi hem
de bölgenin tarımsal
gelişimine destek
sağlıyor.

Tarım Öğretiminin 175. Yılında
Pandeminin Tarım Eğitimine
Etkileri Söyleşisi

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi tarafından “Tarım Öğretiminin 175. Yılında Pandeminin Tarım
Eğitimine Etkileri” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleşen söyleşiye Rektör
Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Dr. Öğretim Üyesi
Yasin Bedrettin Karan, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Ziraat
Yüksek Mühendisi Sürur Kır katıldı. Söyleşi toguresmi ve toguziraat instagram sayfalarından
canlı olarak yayınlandı.

Söyleşinin açılış konuşmasını
yapan Dr. Öğretim Üyesi Yasin
Bedrettin Karan tarım öğretiminin
tarihçesinden bahsederek Ziraat
Fakültemiz hakkında bilgiler verdi.
Akabinde ise Rektörümüz Prof.
Dr. Bünyamin Şahin bir konuşma
yaptı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin
Şahin konuşmasında şunlara

değindi:
“Bugün
tarım
eğitiminin 175. yıl dönümünü
kutlamak üzere bir araya gelmiş
bulunuyoruz. Salgın sebebiyle
yüz yüze yapamadığımız bu
etkinliği online yapıyoruz. Ziraat
Fakültemiz üniversitemizin en
eski fakültesidir. Üniversitemizden
daha
önce
kurulmuş
bir
fakültemizdir. Ziraat Fakültemizde
80 civarında, alanında uzman

hocamız bulunmaktadır. Mevcut
bölümlerimiz
%100
doluluk
oranına sahip. Bu durumdan
oldukça mutluyum. Önümüzdeki
yıllarda
doluluk
oranlarımız
artarak devam edecek. Ziraat
Fakültesinde
ciddi
miktarda
uluslararası öğrencimiz bulunuyor.
Ziraat olmazsa olmaz alanlardan
bir tanesidir. İnsanoğlu var
olduğu sürece, beslenme temel

gereksinimdir. Bu nedenle Ziraat
Fakültesi ilelebet var olacaktır.
İnsanlara katkısı artarak devam
edecektir.
Özellikle
Afrika
ülkelerinden
üniversitemize
gelen öğrenciler arasında Ziraat
Fakültemize yoğun bir katılım
söz konusudur. Bu yıl su ürünleri
mühendisliği bölümünü aktif hale
getirmek üzere çalışmalarımızı
tamamladık. İnşallah önümüzdeki
yıl öğrenci talebinde bulunacağız.
Ziraat Fakültesi eğitim-öğretimin
yanında Tarımsal Araştırma ve
Uygulama Merkezi vasıtasıyla
hem eğitim-öğretim anlamında
öğrencilerimize bilgi ve görgülerini
artıracak fiziki alan sağladığı
gibi hem de bölgenin tarımsal
gelişimine
destek
sağlıyor.
Çiftçimize, bağcımıza, tarımla
uğraşan
insanımıza
destek
sağlıyor. MEB ile yaptığımız bir
protokol aracılığıyla Tarım lisesini
kampüsümüzde açtık. Çok yüksek
bir şekilde öğrenciler tarafından
tercih edilen lisemizin müdürü
ve
yöneticileri
üniversitemiz
hocalarıdır. Lisemizin, MEBÜniversite işbirliği ile orta öğretim
düzeyinde öğrencilere oldukça
yararlı olacağını düşünüyorum.
Destek veren hocalarımıza çok
teşekkür ediyorum.
Tarımsal
Eğitimin 175. yılı dolayısıyla burada
bulunan tüm dinleyicilerimize
saygı ve sevgilerimi sunuyor ve
herkese başarılar diliyorum”.
Sonrasında Tarım ve Orman
Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi
Sürur Kır’ın katıldığı söyleşide
öğrencilerden
gelen
sorular

soruldu. Sürur Kır, pandeminin
tarım sektörüne yapmış olduğu
etkilerden bahsederek Dünyada
yaşanan olumsuzluklara rağmen
ülkemizde izlenen tarım politikaları
sayesinde
vatandaşlarımızın

gıda konusunda, gıda temininde
ciddi bir sıkıntı yaşatmadığını
ifade etti. Bakanlığın bu süreçte
yapmış olduğu faaliyetlerden
de bahseden Kır, öğrencilerin
bakanlık
bünyesinde
yapılan
tüm etkinlik ve eğitimlerden
faydalanabileceğini
belirterek
talepleri halinde bildirilen sorunun
hızlıca
çözüleceğini
söyledi.
Üst düzey bir yönetici olarak
öğrencilere tavsiyelerde de bulunan
Kır, öğrencilerin kendilerini iyi
geliştirmeleri, donanımlı olmaları,
teknolojiyi
iyi
kullanmaları,
yabancı dil bilmeleri konusunda
önerilerde bulundu.

Son olarak programda konuşan
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Rüstem Cangi, “175 yıldan bu
yana tarım eğitimi devam ediyor.
Rahmetli olan meslektaşlarımıza
Allah’tan rahmet diliyor, ziraat
eğitimine emek veren hocalarımızı
gönülden
kutluyorum”
dedi.
Öğrencilerden gelen soruları
da cevaplayan Cangi, pandemi
sürecinde
fakülte
olarak
yapılan faaliyetlerden bahsetti.
Öğrencilerin
mağduriyet
yaşamamaları için her türlü
olanağın kullanıldığını belirten
Cangi, uzaktan eğitime hızlıca
adapte olunduğunu ifade etti.
Üniversite yönetimi ve fakülte
hocaları olarak öğrencilerle etkili
bir şekilde iletişim kurulduğunu
belirten Cangi hocaların hızlıca
video, ders materyali ürettiğini
ve canlı dersler başlattığını
söyledi. Öğrencilerin önümüzdeki
dönemde kendilerini daha iyi
geliştirmeleri
gerektiğini
de
belirten Cangi, müfredata kariyer
planlama dersinin konulduğunu,
stajlarda değişiklik yapıldığını,
teknik gezi, seminer, girişimcilik,
kariyer
toplantılarının
çokça
yapılacağını
duyurdu.
Cangi
katılım gösterenlere teşekkürlerin
ileterek konuşmasını sonlandırdı.
Söyleşi sonunda Dr. Öğretim Üyesi
Yasin Bedrettin Karan katılım
gösteren Rektörümüz Prof. Dr.
Bünyamin Şahin, Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi,
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim
ve Yayın Dairesi Başkanı Ziraat
Yüksek Mühendisi Sürur Kır ve
katılımcı öğrencilere teşekkürlerini
iletti.
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Kariyer Planlama Dersi
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı
bahar döneminde okutulmak
üzere üniversitemiz tüm bölüm
ve programlarında uygulanacak
olan “Kariyer Planlama Dersi”nin
tanıtım toplantısı 15 Temmuz
Kongre ve Kültür Merkezinde

gerçekleştirildi.
KARMER
Müdürümüz Doç. Dr. Doğan
Bozdoğan’ın açılış konuşmalarının
ardından
KARMER
tanıtımı
yapıldı. Kariyer Planlama Dersinin
tanıtımı Öğr. Gör. Celal Altıntaş
tarafından
gerçekleştirilirken

Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr.
Aslı Yerlikaya üniversitemiz kariyer
merkezi tarafından hazırlanan
“Kariyer Planlama Ders Kitabı’nın
tanıtımını yaptı. Program soru
cevap kısmı ile sona erdi.

IV. Ulusal Aralıksız Karma
Fotoğraf Sergisine Yoğun İlgi

Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulu ile Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal
Uygulamalı Bilimler Fakültesinin
birlikte organize ettiği, 146 katılımcı
ve 227 eser ile birçok üniversiteden
akademisyen
ve
fotoğraf
sanatçısının katıldığı IV. Ulusal
(Davetli Online) Aralıksız Karma
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Fotoğraf Sergisine ziyaretçiler
yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin
dört bir yanından bugüne kadar
toplam 4 yüz 46 bin 920 kişinin
ziyaret ettiği sergi online olarak
gerçekleştirildi. Fotoğraf sergisi
sonrasında katılımcılara teşekkür
belgesi verilerek sergideki eserler
dijital katalog olarak yayınlandı.

Katılımı dolayısıyla sergiye destek
veren, yayın ve yapım aşamalarında
serginin gerçekleşmesinde emeği
geçen tüm katılımcılara tekrar
teşekkür eder “Aralık” Fotoğraf
Sergisi’nin “Aralıksız” şekilde uzun
yıllar devam etmesini dileriz.
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İstiklal Marşımızın Kabulünün
100. Yılı Söyleşileri
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TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi
tarafından
İstiklal
Marşı’nın
kabulünün 100. yılı dolayısıyla
online
söyleşiler
dizisi
gerçekleştirildi. 8-12 Mart tarihleri
arası yapılan söyleşiler Fen
Edebiyat Fakültesi resmi instagram

Söyleşilerin ilki olan “İstiklal
Marşı’nın
Yazıldığı
Dönem:
Türkiye’nin Ateşten Gömleği”
konulu online söyleşiye Fen
Edebiyat
Fakültesi
öğretim
üyesi Dr. Öğretim Üyesi Yunus
Emre Tekinsoy katıldı. Tekinsoy

hesabından ve Tokat İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Eğitim Tokat TV’den
canlı olarak yayınlandı.

konuşmasında, Türk milletinin 20
yy. başlarında maruz kaldığı ilk
facialardan biri olan Balkan Harbi

sürecinden bahsetti. Tekinsoy, 1.
Dünya Harbi, Türk İstiklal Harbi
süreçleri ve Mehmet Akif Ersoy
hakkında açıklayıcı bilgiler aktardı.
İstiklâl
Marşı’nın
kabulünün
100. yılı dolayısıyla düzenlenen
söyleşiler dizisinin ikincisi olan
“İstiklal Marşı Yazılırken Türk Şiiri
ve Mehmet Akif Ersoy” konulu
söyleşiye Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Alpay Doğan
Yıldız katıldı. Yıldız, dönemin Türk
şiiri hakkında bilgiler aktarırken
İstiklâl Marşı şairimizin vatan ve
milletle bütünleşmiş hayatından
ve bugün “Safahat” üst başlığında
toplanan
şiir
kitaplarından
bahsetti.
Söyleşiler dizisinin üçüncüsü

olan “İstiklal Marşı Şairinin
Mesuliyet
Duygusu”
konulu
programın
konuğu
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Ahmet Cüneyt Issı
oldu. Issı konuşmasında,
Mehmet Akif Ersoy’un
şiirini
milletinin
emrine sunmuş bir
şair
olduğundan
bahsederken onun
“sözü ve eylemi
bir” sanatkârlardan
olduğunu vurguladı.
Tü r k - İ s l a m
geleneğindeki şiirsel
söyleyiş ile Mehmet
Akif ’in
dizeleri
arasındaki
bağları
örneklerle aktaran Prof. Dr.
Ahmet Cüneyt Issı, programın
sonunda izleyicilerden gelen
soruları yanıtladı.
Söyleşiler dizisinin dördüncüsü
olan “İstiklâl Marşı’nda Türk ve
İslam Tarihinin Kodları” konulu
programın konuğu Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim

olduğunu
belirterek
İstiklâl
Marşı’nın bu iki değeri bağdaştıran
manevi bir
anayasa

üyesi Prof. Dr. Şaban Sağlık
oldu. Sağlık konuşmasında İslam
dininin bir iman kaynağı, Türk
tarihinin ise bir aksiyon kaynağı

Marşı’nda
geçen
Türk-İslam
kültürüne dair göndermeleri
örnekleriyle
aktardı.
Sağlık,
programın sonunda izleyicilerden

olduğunu vurguladı. Ayrıca Sağlık,
Mehmet Akif Ersoy’un eserlerine
sirayet etmiş olan kahramanlık
kurgusundan bahsederek İstiklâl

gelen soruları yanıtladı.
TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi
tarafından
İstiklâl
Marşı’nın
kabulünün 100. yılı dolayısıyla
düzenlenen söyleşiler dizisinin
beşinci ve sonuncusu olan
“İstiklâl Marşı’nın Anlamı:
İstiklâl Ağacı” konulu
söyleşiye ise Ondokuz
Mayıs Üniversitesi FenEdebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
bölümü
öğretim
üyesi
Prof.
Dr.
Selçuk Çıkla konuk
oldu. Konuşmasının
başında
“kelime”
k a v r a m ı n ı n
mahiyetinden
hareketle sosyal hayatta
ve dinî literatürdeki
öneminden
bahseden
Çıkla, İstiklâl Marşı’ndaki
her kelimenin bir değeri ve
ağırlığının olduğunu belirtti. Bu
doğrultuda marşımızda yer alan
anahtar kelimeleri tasavvuftaki
fütüvvet ağacı üzerinden izleyiciye
sunan Çıkla, marşımızın üzerine
kurulu olduğu değerleri izleyenlere

görsellerle aktardı.
Programın
sonunda ise Çıkla izleyicilerden
gelen soruları yanıtladı.
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Dünya Dili Türkçe Konferansı
Üniversitemiz Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Yunus Emre ve
Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında Dünya Dili Türkçe konferansı gerçekleştirildi. Çevrimiçi
yapılan konferansa Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin katıldı.
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed
Avşar’ın
moderatörlüğünde
yürütülen konferansta Rektörümüz
Prof. Dr. Bünyamin Şahin de
yer aldı. Rektör Şahin, “Sayın
Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle
bu yıl Yunus Emre ve Türkçe Yılı

olarak ilan edildi. Bu durumdan
çok mutlu olduk. Mutluluğumuzu
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öğrencilerimizle de paylaşıyoruz.
Üniversitemizin yaklaşık 36 bin
öğrencisi bulunuyor. 3500 civarında
da uluslararası öğrencimiz var.
Uluslararası
öğrencilerimizin
tamamına
yakını
TÖMER
aracılığıyla Türkçe eğitim alıyorlar.
Dünyanın hiçbir yerinde Türkçenin
üniversitelerde ve devlet eliyle bu
kadar yaygın bir şekilde öğretildiği
bir ülke olduğunu zannetmiyorum.
Dolayısıyla bu Türkiye ve Türkçe
açısından çok önem taşıyor” dedi.
Uganda ziyareti esnasında Afrikalı
öğrencilerin Türkçe konuştuğunu
ve bu durumun kendilerini oldukça
memnun ettiğini ifade eden
Rektör Şahin Türkçenin Dünya
çapında geçerli bir dil olduğunu
belirtti. Türk Dil kurumunun
önemine de değinen Rektörümüz
Tokat’ın kadim kültüründen ve

doğal güzelliklerinden bahsederek
katılımlarından
dolayı
Türk
Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Gürer Gülsevin’e ve katılımcılara
teşekkürlerini iletti.
Akabinde Prof. Dr. Gürer Gülsevin
konferanslarını
gerçekleştirdi.
Gülsevin konferansında, Türk dili
ve Türkçe, Türk dilinin statüsü,
tarih açısından Türk dilinin dünya
dilleri arasındaki yeri, konuşur
sayıları açısından Türk dilinin
dünya dilleri arasındaki yeri, Türk
dilinin günümüzde konuşulduğu
coğrafya ve Türkçenin bugünkü
yayılış vasıtaları başlıklarında
açıklayıcı bilgiler aktardı.
Konferans sonrası Türk Dil
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer
Gülsevin katılımcıların sorularını
cevaplayarak
konferansını
sonlandırdı.

Devlet Konservatuvarı
Webinar Söyleşileri
Üniversitemiz
Devlet
Konservatuvarı
Türk
Müziği
Bölümü
tarafından
Webinar
internet söyleşi serisi kapsamında
TRT İstanbul Radyosu sanatçısı ve
İstanbul kemençesi üstâdı Derya
Türkan ve TRT Ankara Radyosu
sanatçısı ve Kabak Kemâne
üstâdı Uğur Önür ile söyleşi
gerçekleştirildi.
Webinar
söyleşilerinin
ilki
kemençe sanatçısı Derya Türkan
ile gerçekleştirildi. Türk Müziği
Bölümü öğretim görevlisi Funda
Keklik Kal’ın moderatörlüğünde
gerçekleşen söyleşide Türkan,

“İstanbul kemençesi eğitimi ve
icrası” ile ilgili bilgiler verdi.
Türkan, söyleşisinde kemençe
tutuş şekillerinden, icrasına ve
eğitim metotlarına kadar tüm
merak edilen soruları yanıtladı.
Son olarak sahne performansında
kaygı düzeylerinden bahseden
Türkan, birçok kişinin “içinde
müzik heyecanını” değil de “yanlış
yapma” heyecanını taşıdığını ve
bunun da büyük sıkıntılara sebep
olduğunu vurguladı.
Serinin ikinci söyleşisi ise
Kabak Kemâne sanatçısı Uğur
Önür ile gerçekleştirildi. Devlet

Konservatuvarı
Türk
Müziği
Bölümü öğretim görevlisi Aziz
Destegül
moderatörlüğünde
yapılan söyleşide Önür, genel
olarak
halk
müziği,
türkü
derlemeleri, Kemâne enstrümanı
ve ailesi hakkında bilgiler verdi.
Önür söyleşisinde Kabak Kemâne,
Rebab, Iklık çalgılarını ve Yaylı
Tanbura benzer perdesiz, isimsiz
bir çalgıyı icrâ ederek tanıttı. Kendi
deneyimlerinden de bahseden
Önür
izleyicilerden
gelen
soruları cevaplayarak söyleşisini
sonlandırdı.
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Birim Kalite Temsilcileri
Bilgilendirme Toplantısı

Üniversitemizde
bulunan
akademik ve idari birimlerin
Birim Kalite Temsilcileri ile kalite
çalışmalarının Üniversite geneline
nasıl
yaygınlaştırılabileceğine
yönelik çevrimiçi bir bilgilendirme

toplantısı yapıldı. Toplantının
açılış
konuşmasında
Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. İsa Gökçe
kalite çalışmalarında Birim Kalite
Temsilcilerinden
beklentilerin
neler olduğunu dile getirdi. Kalite

Koordinatörümüz Doç. Dr. Uğur
Akın Kalite Komisyonu, Kalite
Koordinatörlüğü ve Birim Kalite
Temsilcilerinin çalışmalarının nasıl
entegre edilip eşgüdümleneceğine
dair bir sunum gerçekleştirdi.
Kalite Koordinatörlüğü personeli
Üzeyir Emrah İlter E-Kampüs
Bilgi Yönetim Sisteminin nasıl
kullanılacağına dair bilgiler sundu.
Ardından
Kalite
Komisyonu
üyemiz Prof. Dr. Rüstem Cangi
ve Araştırma Faaliyetleri Alt
Komisyonu üyemiz Prof. Dr.
Naif Geboloğlu Birim Kalite
Temsilcilerinin
birimlerdeki
kalite çalışmalarını Kurumsal
İç Değerlendirme Raporlarının
yazımı
süreçlerine
nasıl
yansıtabilecekleri
hakkında
paylaşımlarda bulundu.

29. Yılında
Hocalı
Şehitleri
Anıldı
Üniversitemiz
Türk
Dünyası
Çalışmaları
Uygulama
ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğü
tarafından “29. Yılında Hocalı
Şehitleri” söyleşisi gerçekleştirildi.
Türk
Dünyası
Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk
Sönmez’in
moderatörlüğünde
yapılan söyleşiye Azerbaycan Milli
İlimler Akademisi öğretim üyesi
Doç. Dr. Faik Elekberli katıldı.
Söyleşi TOGÜ Türk Dünyası
instagram hesabından canlı olarak
yayınlandı.
Doç. Dr. Faik Elekberli 26 Şubat
1992’de Azerbaycan’ın Dağlık
Karabağ Bölgesi’ndeki Hocalı
kentinde sivil, kadın, çocuk, yaşlı
ayrımı yapılmaksızın büyük bir
katliamın
gerçekleştirildiğini
ve resmî rakamlara göre 106’sı
kadın, 83’ü çocuk toplam 613
sivilin şehit edildiğini ifade etti.
Elekberli, Hocalı’nın acısının
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hala Azerbaycan ve Türk dünyası
ülkelerinde
hissedildiğini
söyleyerek katliam ile birçok ailenin
parçalandığını, çocukların öksüz
ve yetim kaldığını, Azerbaycan
devleti olarak bugüne kadar
bu kardeşlerimize gerekenlerin
yapıldığını ifade etti. Elekberli
konuşmasında,
“Geçtiğimiz
günlerde yapılan Karabağ harekatı
ile bazı yerlerin geri alınması
ile acılarımız biraz hafifledi ve
gönlümüzden geçen 29 yıl evvel
katliamın yaşandığı Hocalı’nın da
topraklarımıza katılmasıdır. Bu
harekâtta kardeşimiz Türkiye’nin
devlet ve millet olarak yanımızda
oluşu ve her türlü maddi manevi
destekte bulunması bir kez
daha kardeşliğimizi perçinledi.
Türkiye’nin güçlü olması Türk
Dünyasının da güçlü olacağı
anlamına gelmektedir” dedi.
Elekberli söyleşi dolayısıyla Tokat
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi

ve Türk Dünyası Çalışmaları
Uygulama
ve
Araştırma
Merkezi’ne teşekkürlerini ifade
ederek konuşmasını sonlandırdı.
Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez
ise Bir Millet İki Devlet olarak
her zaman kardeş Azerbaycan
ile beraber olduğumuzu ve 29 yıl
önce şehit olan kardeşlerimizi
rahmetle andığını ifade etti.
TOGÜ Türk Dünyası olarak bu
gibi programlarla Türk dünyasının
acılarını ve sevinçlerini paylaşmayı
hedeflediklerini
ifade
eden
Sönmez, bu kapsamda desteklerini
esirgemeyen Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bünyamin Şahin’e teşekkürlerini
sundu. Sönmez son söz olarak Ziya
GÖKALP’in “Vatan; Ne Türkiye’dir
Türklere, Ne de Türkistan,
Vatan; Büyük ve müebbet bir
ülkedir; Turan” diyerek sözlerini
tamamladı.
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Eşine az rastlanır
bir istiklal
mücadelesinin
destanını yazan
başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ile
silah arkadaşlarının
aziz hatıraları
önünde saygıyla
eğiliyor; kahraman
şehit ve gazilerimizi
rahmet ve minnetle
yâd ediyoruz

18 Mart Çanakkale Zaferi ve
Şehitleri Anma Programı
Söyleşileri
TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma
Programı kapsamında 17-19 Mart tarihleri arasında söyleşiler dizisi gerçekleştirildi. Söyleşiler
Fen Edebiyat Fakültesi resmi instagram hesabından ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim
Tokat TV’den canlı olarak yayınlandı.

S
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öyleşiler
dizisinin
ilki
olan “Savaşın Öteki Yüzü:
Çanakkale
Cephesi
ve
Propaganda” konulu söyleşiye
Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nasrullah
Uzman konuk oldu. Uzman
söyleşisinde propagandanın önemi
ve savaşta nasıl kullanılacağı
hakkında genel bilgi verdikten
sonra Çanakkale Savaşı’nda İtilaf
Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne
yönelik propaganda faaliyetlerini
örnek olaylar üzerinden anlattı.
İtilaf Devletlerinin, Türk askerinin
moral ve motivasyonunu bozmak

için başvurdukları yöntemleri
değerlendiren
Uzman,
bu
faaliyetlerden genel itibariyle
etkilenmeyen Türk askerinin,
cephede olduğu gibi psikolojik
savaşta da üstün başarı gösterdiğini
belirtti.
İtilaf
Devletlerinin
yürüttüğü
psikolojik
savaşa
karşı, Osmanlı Devleti’nin de
karşı
propaganda
faaliyetleri
yürüttüğünü ifade eden Uzman,
bu faaliyetleri de örnek olaylar
üzerinden aktardı. Çanakkale
Savaşları’ndaki
ruhun,
Milli
Mücadele’de de sürdürüldüğünü
savunan Uzman, Çanakkale’nin
sadece askeri başarı değil, diriliş ve

yükseliş abidesi olduğunu; Türkiye
Cumhuriyeti’nin ön sözü, kuruluş
senedi olduğunu belirtti.
Söyleşiler
serisinin
ikincisi
olan “Devler Ülkesinde Devler
Savaşı: Çanakkale Zaferi” konulu
söyleşinin konuğu ise Samsun
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Mustafa Çolak oldu. Prof.
Dr. Çolak konuşmasında 106. yıl
dönümünü kutladığımız Çanakkale
Zaferi’nin Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde Türk
Milletinin azim ve kararlılığını,
vatan aşkını ve bağımsızlık
karakterini
tüm
dünyaya

gösterdiğini belirtti. Prof. Dr.
Çolak, “Büyük bir yokluk ve zorluk
içerisinde, milletçe gösterilen birlik
ve fedakârlıkla kazanılan bu zafer
hem Türk hem dünya tarihine
damgasını vurmuştur” diyerek

dünyaya gösteren Çanakkale
Zaferi’nin 106. yıl dönümü kutlu
olsun” diyerek Çanakkale Savaşları
sürecini şu şekilde özetledi:
“Çanakkale Savaşları İngiltere’nin
öncülüğünde Fransızların ve

yolunun açılacağını ve Bulgaristan
ve
Romanya’nın
da
kendi
yanlarında
savaşa
gireceğini
hesaplamıştır.
Şubat
ayında
yapılan birkaç denemeden sonra
Mart 1915’te, fırtınalı olmayan

bugün bizlere düşen görevin,
Çanakkale Zaferi’nde can vermiş
kahramanların emanet ettikleri bu
aziz vatanı aynı azim ve kararlılıkla
korumak olduğunu söyledi. Prof.
Dr. Çolak, “Eşine az rastlanır bir
istiklal mücadelesinin destanını
yazan başta Gazi Mustafa Kemal

çok sınırlı olarak da Rusya
ve Avustralya’nın katılımı ile
gerçekleşmiştir. Cephenin açılma
önerisi Rusya’dan gelmiş ve
planlamayı da Churchill yapmıştır.
Boğazları deniz trafiğine kapatan
Osmanlı Devleti 28 Ekim’de
Karadeniz’de donanması ile Rus

Atatürk ile silah arkadaşlarının aziz
hatıraları önünde saygıyla eğiliyor;
kahraman şehit ve gazilerimizi
rahmet ve minnetle yâd ediyoruz”
diyerek söyleşisini sonlandırdı.
Söyleşiler dizisinin üçüncüsü
olan “Çanakkale Zaferini Yeniden
Hatırlamak” konulu söyleşiye
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr.
Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen
konuk oldu. Dr. Türkmen
konuşmasında “Türk milletinin
azim ve kararlılığını, vatan aşkını,
bağımsızlık
karakterini
tüm

gemi ve limanlarını bombalamıştır.
Bu olay üzerine önce Rusya ve
arkasından da İngiltere ve Fransa
Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.
1914 yılı sonunda Çanakkale
Boğazı’nı ele geçirme planlarını
yapan
Churchill,
Boğazların
ele geçmesiyle Rusya’ya destek

bir günde Çanakkale’ye deniz
saldırısı başlayacaktır. Çanakkale
Boğazı’ndaki
deniz
yenilgisi
altında kalmak istemeyen ve bu
yenilginin olumsuz etkisini her
ne pahasına olursa olsun silmek
isteyen İtilaf Devletleri talihlerini
bu kez de İstanbul’u almak için
kara yolundan giderek denemeye
karar verdiler. Bu yolun Gelibolu
yarımadasından
geçtiğini
düşündüler ve kara ordularını
Gelibolu’ya çıkarttılar. Çanakkale
kara savaşlarında da İtilaf
Devletleri’nin karşısına kahraman
Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa
ve diğer kahraman komutanlar
çıkacaklar, Çanakkale’yi İtilaf
Devletleri’ne kapatacaklar ve bütün
dünyaya “Çanakkale Geçilmez!”
dedirteceklerdir.”
Söyleşi sonunda ise Dr. Öğr. Üyesi
Zekeriya Türkmen “Eşine az
rastlanır bir istiklal mücadelesinin
destanını yazan başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ile silah
arkadaşlarının aziz hatıraları
önünde saygıyla eğiliyor; kahraman
şehit ve gazilerimizi rahmet ve
minnetle yâd ediyoruz” diyerek
söyleşisini sonlandırdı.
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Güreşçilerimiz Başarıya Doymuyor
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim
öğretim hayatını devam ettiren
güreşçilerimiz başarıya doymuyor.
8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında
İstanbul’ da düzenlenen Büyük

Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda
öğrencilerimiz 1 altın, 2 gümüş
madalya alarak büyük bir başarı
elde etti.
Öğrencimiz Nesrin
Baş 68 kilogramda Türkiye
Şampiyonu olurken, 53 kilogramda

Öğretim
Görevlimize

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Fair Play Komisyonu Başkanlığı

Fair Play
Hizmet
Ödülü

tarafından 2019 yılı hizmet ödülü
Üniversitemiz Spor Bilimleri

Sıla Aykul ve 59 kilogramda
Ebru Dağbaşı Türkiye ikincisi
oldu. Öğrencilerimizi kutluyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

Fakültesi
Öğretim
Görevlisi
Sebati Kaya’ya verildi. Sebati Kaya
yapmış olduğu açıklamada “Bu
ödülü, mensubu olmaktan onur
duyduğum Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi ve başta Rektörümüz
Prof. Dr. Bünyamin Şahin olmak
üzere üniversitemiz mensubu
tüm personelimiz adına alıyorum.
Bana bu ödülü layık gören Milli
Olimpiyat Komitesi ve Fair Play
komisyon Başkanı ve üyelerine
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Fair Play 2019 yılı hizmet ödülü
kazanan Öğr. Gör. Sebati Kaya’yı
tebrik eder başarılarının devamını
dileriz.

TOGÜ Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyelerine
Teşekkür Belgesi
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Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından
çevrimiçi
eğitim
haftası “e-akademi Tokat” projesi
kapsamında
TOGÜ
Eğitim
Fakültesi
öğretim
üyelerine
teşekkür belgesi takdim edildi.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
TOGÜ Eğitim Fakültesi işbirliği ile

1-5 Şubat 2021 tarihleri arsasında
düzenlenen öğretmen akademisi
çevrimiçi eğitimlerine Eğitim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren
Yürüdür, Prof. Dr. Tahsin İlhan,
Doç. Dr. Uğur Akın, Dr. Öğr. Üyesi
Hanife Gamze Hastürk, Dr. Öğr.
Üyesi Zafer Kiraz, Dr. Öğr. Üyesi

Fazilet Özge Maviş Sevim, Dr. Öğr.
Üyesi Oğuzcan Çığ katılmıştı. Bu
kapsamda destek veren öğretim
üyelerine teşekkür belgeleri Tokat
İl Milli Eğitim Müdürü Murat
Küçükali tarafından takdim edildi.
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18 Mart Çanakkale
Şehitlerini Anma Konseri
Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı tarafından 18 Mart
Çanakkale Şehitlerini anma konseri düzenlendi. Dr. Öğretim
Üyesi Tolga Karaca tarafından hazırlanan konserde yüksek
lisans öğrencisi Eren Ulukan görev aldı. Konser üniversitemiz
sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
TÖMER Öğrencilerinden İstiklal Marşı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı dolayısıyla milli marşımızı seslendirdiler.
Hazırlanan etkinlikle ilgili bilgiler aktaran TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Avşar, “İstiklal
Marşımızın kabulünün 100. yılı dolayısı ile merkezimizde Türkçe eğitim alan öğrencilerle birlikte bir etkinlik

düzenlemek istedik. Öğrencilerimiz Milli Marşımızın 10 kıtasını seslendirdi. Tamamen gönüllülük esasına dayalı
olan bu etkinlikle birlikte bir farkındalık meydana getirmek istedik. Bu marş Türk milleti nezdinde özgürlüğe
susamış tüm milletin ortak duygularını yansıtmaktadır. Bu nedenle öncelikle öğrencilerimize İstiklal Marşı’nın
ruhunu hissettirdik. Sonrasında bu güzel çalışma ortaya çıktı. Emeklerinden dolayı TÖMER öğrencilerimize ve
çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.
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Çarşamba Günü Konserleri
TOGÜ Devlet Konservatuvarı
tarafından
Çarşamba
günü
konserleri kapsamında Kanun,
Nihavend Eserleri, Saz-ü Söz
konserleri ve Türk Müziği
Dinletisi
gerçekleştirildi.
Konserler Üniversitemiz sosyal
medya hesaplarından canlı olarak
yayınlandı.

Öğr. Gör. Funda Keklik Kal’ın
hazırladığı Kanun konserini lisans
4 öğrencileri Hilal Karakaş ve Elif
Karabağ icra etti. Dr. Öğr. Üyesi
Banu Geboloğlu’nun hazırladığı
Türk Müziği Dinletisinde Öğr.
Gör. Ahmet Hakan Baş, lisans
öğrencileri Ömer Ekinci, Ayşegül
Davet, Tarık Serter Süsoy ve Elif

Karabağ görev aldı. Saz-ü Söz
konserinde Öğr. Gör. Aziz Destegül
görev adı. Nihavend Eserleri
konserinde ise Dr. Öğretim Üyesi
Tolga Karaca, Dr. Öğretim Üyesi
Gamze Köprülü, Öğr. Gör. Korhan
Işıldak, Öğr. Gör. Aziz Destegül,
Öğr. Gör. Funda Keklik Kal ve Arş.
Gör. Bora Kanar görev aldı.
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Türk Kızılay’ı
Tokat Şubesi
olarak ihtiyaç
sahiplerine
elimizden geldiği
kadar destek
ve yardımlarda
bulunuyoruz.
Bu konuda
Rektörümüz ve
Üniversitemizin
de bina
konusunda
bizlere verdiği
destekle daha çok
ihtiyaç sahibine
ulaşacağız.
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Üniversitemiz ve Türk Kızılay’ı
Arasında Protokol İmzalandı
5253 sayılı Dernekler Kanunu’na
göre kamu yararına çalışan
dernekler statüsünde bulunan Türk
Kızılay’ının gönüllülük merkezleri
çalışmaları ve yine üniversitemiz
öğrencilerinin
pandemi
ve
sonrası Kızılaycılık kültürünün
geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapmak,
afetler
konusunda
bilinçlendirmek, güvenli bir yaşam
ve afetlerin zararlarından korunma
yöntemleri konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla üniversitemize

Dr. Bünyamin Şahin, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim
Özbay, Türk Kızılay Tokat Şube
Başkanı Faruk Delen ve Kızılay
personeli katıldı. Protokol imza
töreni öncesinde konuşma yapan
Rektör Şahin, “ Türk Kızılay’ın
hem ülke genelinde hem de dünya
genelinde çalışmalarını dikkatle
takip ediyoruz. Bu çalışmalarda
her kesime ve her millete yardım
kampanyaları düzenlemesi bizleri
gururlandırıyor. Biz de Üniversite

derneğimize verdik. Pandemi
sonrası öğrencilerimiz de Türk
Kızılay’ı ile çalışmalar yapacaklar.
Birçok konuda bilgi sahibi
olacaklar” dedi. Türk Kızılay Tokat
Şube Başkanı Faruk Delen ise
yaptığı konuşmada, “Rektörümüze
bizlere vermiş olduğu desteklerden
dolayı çok teşekkür ederiz. Bizler
Türk Kızılay’ı Tokat Şubesi olarak
ihtiyaç sahiplerine elimizden
geldiği kadar destek ve yardımlarda
bulunuyoruz.
Bu
konuda

bağlı Eski Meydan Lojmanlarına
ait zemin ve bodrum katları
bedelsiz olarak iki yıllığına Türk
Kızılay’ına verildi. Üniversitemiz
senato odasında gerçekleştirilen
imza törenine Rektörümüz Prof.

olarak Tokat’ta faaliyet gösteren
Türk Kızılay Derneği’ne ne gibi
bir katkı sağlarız düşüncesi ile
çıktığımız bu yolda Eski Meydan
Lojmanlarımızın giriş ve zemin
katlarını hiçbir ücret talep etmeden

Rektörümüz ve Üniversitemizin
de bina konusunda bizlere verdiği
destekle daha çok ihtiyaç sahibine
ulaşacağız. Allah kendilerinden
razı olsun” dedi.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörümüz

Prof. Dr. Kubilay Özyer Nijerya’da
Radyo Canlı Yayınında Üniversitemizi Tanıttı
Uluslararası İlişkiler Koordinatörümüz Prof. Dr. Kubilay Özyer ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör.
Dr. Ahmet Serhat Anaç Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) için bulunduğu Nijerya’da canlı radyo yayınına
katıldı. Koordinatörümüz yayında üniversitemizi ve Tokat’ı tanıtarak iyi bir uluslararası eğitim için Nijeryalı
üniversite öğrenci adaylarını üniversitemiz tarafından düzenlenen YÖS sınavlarına katılmaya davet etti.

TÖMER’de Devir Teslim

Üniversitemiz Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) müdürlüğünü yürüten Doç. Dr.
Behice Varışoğlu müdürlük görevini Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar’a devretti. Dr. Öğr. Üyesi Avşar Doç.
Dr. Varışoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Varışoğlu da Avşar’a yeni görevlerinde
başarılar diledi.

37

TOGÜ’de Covid-19 Aşısı
Bugün itibariyle 81 ilde Covid-19
aşısı yapılmaya başlandı. Bu
kapsamda, Rektörümüz Prof.
Dr. Bünyamin Şahin, Rektör
Yardımcımız Prof. Dr. Bekir Süha
Parlaktaş, Tıp Fakültesi Dekanımız
Prof. Dr. Namık Özkan ve
Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi

Prof. Dr. Nihat Uluocak’a Covid-19
aşısı
yapıldı.
Üniversitemiz
hastanesinde başlayan aşılama
öncelikli olarak sağlık personeline
uygulanmaya başladı. Randevu
alınarak uygulanan Covid-19
aşısı için Üniversite hastanemizde
20 aşılama ve dinlenme odası ile

hizmet veriliyor. Aşı yapıldıktan
sonra ise hastalar dinlenme
odasında bekletiliyor. 28 gün sonra
ikinci dozun yapılacağı aşılama
üniversitemiz hastanesinde 7 gün
boyunca devam edecek.

TOGÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün
Senegal ve Gambiya Çalışmaları
Mevlana
Değişim
Programı
Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Melih
Taştan, 22-26 Şubat tarihlerinde
Senegal ve Gambiya’yı içeren bir
çalışma gerçekleştirdi. Gambiya’da
yapılan YÖS sınavı sonrası Türkiye
Banjul (Gambiya) Büyükelçisi
Sayın Tolga BERMEK ziyaret
edilerek yapılan faaliyetlere dair
bilgi verildi. Ardından, Gambiya
Yükseköğretim Bakan Yardımcısı
Sayın
Yusupha
TOURAY
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ile makamında bir toplantı
gerçekleştirildi. Bu toplantıda
üniversitemiz
ve
şehrimizin
tanıtımı yapılarak Gambiyalı
öğrencilerin
üniversitemizde
eğitim
görmeleri
hususunda
bakanlığın desteği talep edildi.
Sonrasında, Türkiye Maarif Vakfı
Gambiya Yerleşkesi ziyaret edilerek
üniversitemizin
faaliyetleriyle
ilgili bilgi verildi. Senegal’e
geçildiğinde,
Türkiye
Dakar

(Senegal) büyükelçisi Sayın Prof.
Dr. Ahmet KAVAS ziyaret edilerek
Büyükelçiye
üniversitemizin
faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Akabinde,
Türkiye
Maarif
Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü
Senegal yerleşkesi ziyaret edilerek
üniversitemiz ve ilgili kurumlar
arasındaki
işbirliğinin
üst
seviyelere çıkarılması hususunda
görüş birliğine varıldı.
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Mehmet Emin Saraç Camii ve
Kültür Merkezi İnşaatı Hafriyat
Çalışması
Üniversitemiz Taşlıçiftlik Yerleşkesinde yapılması planlanan Mehmet Emin Saraç Camii ve Kültür
Merkezi İnşaatı hafriyat çalışması töreni gerçekleştirildi. Yapılan törene Vali Dr. Ozan Balcı,
Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Rektörümüz Prof.
Dr. Bünyamin Şahin, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Av. Erol Duyum, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. İsa Gökçe, Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, Prof. Dr. İbrahim Özbay, Genel Sekreterimiz Fatih
Alhan ve Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu katıldı.
Tokat İl Genel Meclisi Başkanı
Av. Erol Duyum yapmış olduğu
konuşmada, kampüs içerisinde
inşa edilecek olan caminin 2 yıl
içerisinde tamamlanacağını ifade
ederek hayırlara vesile olmasını
diledi.
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin
Şahin yapmış olduğu konuşmada,
“Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Taşlıçiftlik Yerleşkesinde inşasını
yapacağımız Mehmet Emin Saraç
Camisi ve Kültür Merkezimizin
hafriyat çalışmasını yapmak üzere
bir araya geldik. Kampüsümüzde
bir cami var fakat hem konum
olarak hem de yer olarak
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vatandaşlarımızın
katılımına
uygun değil. Uzun çalışmalar
sonucu yer ve proje konusunda
mutabakata vardığımız bir cami
inşaatına başlayacağız. Diyanet
İşleri Başkanına projeyi gösterdik.

Sayın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta
Saraç ile istişare yapıldı. Müftümüz
de bizlere destek verdi” dedi.
Rektör
Şahin
konuşmasında
yapılması planlanan caminin 7500
kişi kapasiteli olduğunu ve 3 kat
olacağını belirtti. Caminin kot
altında kalan 2 katının öğrencilerin
sağlık, sosyal, kültür ve diğer
faaliyetleri için kullanılacağını
belirten
Rektörümüz
kot
üzerinde kalan kısmın ise namaz
kılınacak kısmı oluşturacağını
ifade etti. Vatandaşların camiye
girebilmesi için kanal üzerinden
giriş kısmının da yapılacağını
belirten Rektörümüz caminin 2

yıl içerisinde tamamlanmasının
planlandığını söyledi. İlerleyen
günlerde caminin temel atma
töreninin gerçekleşeceğini ve
uygun olmaları durumunda YÖK
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş’ın da katılacağını ifade
eden Rektörümüz cami inşaatı
için hayırseverlerin yardımlarını
beklediğini belirtti.
Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu
konuşmasında “Bugün hayırlı

Arslan yapmış olduğu konuşmada,
“Bizim medeniyetimiz camilerin
etrafında şekillendi. Anadolu’da
Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu
fethinden sonra ilk yaptığı cami
de Tokat’ta Garipler Camisi ve
hala milletimize hizmet veriyor.
İlk medrese Tokat’ta. Burada
da üniversitemizin içerisinde 2.
caminin yapılması ve isminin
Mehmet Emin Saraç olarak
belirlenmesi gerçekten bizi mutlu
etti. Mehmet Emin Saraç Tokat’ta

ederek geleceğimizi inşa edecek
gençlerin yetişmesinde çok anlamlı,
önemli katkılarının olacağını
belirtti. Üniversitenin gelişiminden
ve yapmış olduğu çalışmaların
nitelikliliğinden bahseden Vali
Dr. Ozan Balcı, üniversitenin
kuruluşundan
bugüne
kadar
yapılmış olan eserlerde emeği
olanlara
teşekkürlerini
iletti.
Rektörümüzün başarılarından da
bahseden Valimiz, Sulusaray’da
yapılacak olan rehabilitasyon

bir hizmet için bir araya geldik.
İnşallah tamamlandığında da
açılışını yapmak için bir araya
geliriz. İnşallah Rabbim böyle
güzel sadaka-i cariyeler yapmayı,
hepimizin arkasından bu amellerin
bizi takip etmesini ve bunların
Cenab-ı Allah’ın nezdinde de
güzelliklere
vesile
olmasını
dilerim. İnanıyorum ki çok kısa
sürede camimizi tamamlayıp
güzel ibadetler yapmayı rabbim
nasip eder diyorum, hayırlı günler
diliyorum” dedi.

yetişmiş büyük bir âlim, büyük bir
gönül insanı. Kendisini ebediyete
yolcu ettik, Allah rahmet eylesin.
Biz de inşaatımızın en kısa sürede
bitmesini
temenni
ediyoruz.
Hayırseverlerimiz yardımcı olur,
bizler yardımcı oluruz. Hep birlikte
camimizi yaparız. Bu hizmetin
hayırlara vesile olmasını diliyorum,
emeği geçenlere çok teşekkür
ediyorum” dedi.
Vali Dr. Ozan Balcı yapmış olduğu
konuşmada, yapılacak olan camii
ile Üniversitemize çok güzel bir
cami ve bir kültür merkezinin
kazandırılmış olacağını ifade

merkezinin de üniversitemiz
tarafında yapılacağını belirtti.
Tokat’ta
yapılan
eğitim
yatırımlarından bahseden Valimiz
Tarım lisesinin kurulduğunu, spor
lisesinin de kampüse taşınacağı
belirtti. Vali Dr. Ozan Balcı,
Tokat’ta güzel işlerin yapıldığını ve
herkesin bir katkısının olduğunu
ifade ederek yapılacak olan camii
için emeği geçenlere teşekkürlerini
iletti.
Konuşmalar sonrası Tokat
İl Müftüsü Abdullah Pamuklu
tarafından dua okunarak program
sona erdi.

Tokat Milletvekili Av. Mustafa
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Rektör Şahin Senegal’den Gelen
Öğrencilerimiz ile Bir Araya Geldi
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin
Şahin
Uluslararası
İlişkiler
Koordinatörlüğü ekibi ile yapmış
olduğu Senegal ziyareti sonrası
ve
Senegal
Yükseköğretim
Araştırma ve İnovasyon Bakanı
Cheikh Oumar Anne ile yapılan
görüşmeler sonucu Senegal’den

Üniversitemize gelip kayıt yaptıran
öğrenciler ile Türkçe Öğretim
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(TÖMER)’de bir araya geldi.
Ziyarette öğrencilerimizle sohbet
eden Şahin, “Türkiye ve Tokat’a
hoş geldiniz. Sizler bizim için
çok önemlisiniz. Senegal Devleti

tarafından ülkemize gönderilen
ilk burslu öğrencilersiniz. Burada
çok iyi eğitim alacaksınız. Ülkenize
döndüğünüzde hem Tokat’ın
hem de Türkiye’nin gönül elçileri
olacağınıza inanıyorum” dedi.

Öğretim Üyelerimizin AB Projesi Başarısı
Üniversitemiz Niksar Uygulamalı
Bilimler Fakültesinde görevli
Doç. Dr. Murat Seyfi ve Zile
Meslek Yüksekokulunda görevli
Öğr. Gör. Serpil Seyfi tarafından,
Cooperation
For
İnnovation
and the Exchange Of Good
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Practices programı kapsamında
hazırlanan “CreICTivity” isimli
AB projesi 179.189 Euro’luk
bütçe almaya hak kazandı. Bilgi
ve iletişim teknolojilerinde yeni
uygulamaların geliştirileceği proje
İspanya,
Slovenya,
Almanya,

Hırvatistan, Polonya ve Türkiye’de
gerçekleştirilecek. Son 3 yıl
içerisinde, hazırladıkları 2 Avrupa
Birliği projeleri ile desteklenmeye
hak kazanan öğretim üyelerimizi
tebrik eder, başarılarının devamını
dileriz.

Küresel İklim Değişiminde Niksar, Su ve
Kelkit Havzası Webinarı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Niksar
Belediyesi
ve
Suez
Konsilting tarafından “Küresel

İklim Değişiminde Niksar, Su
ve Kelkit Havzası” webinarı
düzenlendi. Düzenlenen webinara

Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin
Şahin de katıldı. Avrupa Birliği
tarafından desteklenen “Niksar
Su ve Atıksu Projesi” görünürlük
faaliyeti ve “22 Mart Dünya Su
Günü” etkinlikleri kapsamında
düzenlenen webinar 2 oturum
halinde gerçekleştirildi.
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin
Şahin yapmış olduğu konuşmada
Kelkit Havzasının ve suyun
önemine
değinerek
öğretim
üyelerimizin bu tip çalışmalara
katılımının özendirildiğini ve
bürokratik engellerin kaldırıldığını
belirtti. Rektör Şahin programa
katılım sağlayanlara teşekkürlerini
ileterek konuşmasını sonlandırdı.
Webinarda üniversitemiz öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Hakan Mete
Doğan “Küresel Isınma ve İklim
Değişimi Süreçlerinde Suyun
Önemi”, Prof. Dr. Nihat Yeşilayer
“Suyun Yaşamsal Değeri”, Dr. Öğr.
Üyesi Ekrem Buhan “Küresel İklim
Değişimi Dönemlerinde Kelkit
Havzasının Tehdit ve Fırsatları”
ve Dr. Öğr. Üyesi Orhan Mete
Kılıç “Kelkit Havzasının Ekolojik
Riskleri” konularında sunumlarını
gerçekleştirdiler.
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Çocuk Dünyası Uygulama Anaokulundan
Rektör Şahin’e Ziyaret
Çocuk
Dünyası
Uygulama
Anaokulu Müdürü Fatma Kalpakçı,
Okul Öncesi Öğretmenleri Demet
Arsu, Sema Açıkkapı ve okul öncesi
öğrencileri Rektörümüz Prof.
Dr. Bünyamin Şahin’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen
ziyarette Okul Müdürü Kalpakçı
ve öğretmenler Çocuk Dünyası
Uygulama Anaokulu ile ilgili
bilgiler aktardılar. Rektör Şahin
ise Çocuk Dünyası Uygulama

Anaokulu ile ilgili projemizin
mevcut olduğunu ve bu konuyla
ilgili çalışmaların devam ettiğini
ifade etti. Ziyarette karşılıklı hediye
ve çiçek takdimi yapıldı.

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi Açılışı
Üniversitemiz
Taşlıçiftlik
Yerleşkesi’nde Eğitim Aile Sağlığı
Merkezi açıldı. Yapılan açılışa
Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsa
Gökçe, Prof. Dr. İbrahim Özbay,
Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık
Özkan, Rektör Danışmanlarımız
Prof. Dr. Kubilay Özyer, Doç. Dr.
Doğan Bozdoğan, Doç. Dr. Serhat
Karaman, Üniversite Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Nihat Uluocak,
Genel Sekreter Fatih Alhan, Sağlık
İl Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet
Sümbül, Eğitim Aile Sağlığı
Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Nagihan Yıldız Çeltek katıldı.
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Açılışta konuşan Sağlık İl Müdürü
Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül,
teorik eğitimler sonrası Eğitim
Aile Sağlığı Merkezlerinde pratik
eğitimlerin verildiğini ifade ederek
merkezin üniversite bünyesinde
bulunmasının artılarının olduğunu
söyledi. Açılışı yapılan Eğitim Aile
Sağlığı Merkezinin hem asistanlar
hem de öğrenciler açısından faydalı
olacağını belirten Sümbül merkezin
hayırlara vesile olmasını diledi.
Sümbül öğrenci ve asistanların
çalışmalarında başarılar dileyerek
konuşmasını sonlandırdı.
Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin
Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin
kuruluş süreci ile ilgili bilgiler

aktararak
merkezin
oldukça
faydalı olacağını belirtti. Öğrenci
ve çalışanların tamamına aile
hekimliği hizmeti sağlanacağını
ifade
eden
Rektörümüz
çalışanlarımız ve öğrencilerimizin
aile hekimliği için Eğitim ve Aile
Sağlığı Merkezine kayıtlarını
aldırmalarını istedi. Merkezin
hem asistanlara hem de intörn
öğrencilere eğitim alma imkânı da
sağladığını belirten Rektör Şahin
merkezin hayırlara vesile olmasını
dileyerek konuşmasını sonlandırdı.
Akabinde ise Eğitim Aile Sağlığı
Merkezinin
açılışı
yapıldı.
Merkez, Üniversitemiz Taşlıçiftlik
Yerleşkesinde hizmet verecektir.

Rektör Şahin’den Kariyer Uygulama ve
Araştırma Merkezi’ne Ziyaret
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek
yapılan çalışmaları inceledi. İhlas Haber Ajansı’na da konuşan Rektörümüz Kariyer Merkezi’nin
yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili açıklayıcı bilgiler verdi.
Rektör Şahin yapmış olduğu
açıklamada Kariyer Merkezinde
öğrencilere çeşitli eğitimlerin
verildiğini belirterek iş başvurusu

başvurmuş olduğu iş arasında bazı
eksiklikler, uyumsuzluklar veya
telafi edilmesi gereken bilgi ve
beceriler bulunuyor. Bu eğitimleri,

sürecinde özgeçmiş hazırlama,
kendini iyi ifade etme gibi
konularda öğrencilere destek
sağlandığını söyledi. Rektörümüz
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Öğrencilerin üniversitemizdeki
eğitimi sürecinde müfredata bağlı
olarak muhtelif kazanımları oluyor.
Ancak iş ararken veya başvuruda
bulunurken bu müfredat ile

okul müfredatının dışında ilave bir
eğitim vererek dinamik bir şekilde
onların sektörde istihdamına katkı
sağlamış oluyoruz. Merkezimizde
iş görüşmesi, öz geçmiş hazırlama,
kılık kıyafet tercihleri, güzel
konuşma gibi birçok konuda eğitim
veriliyor. Ayrıca öğrencilerin
kendi iş alanları ile ilgili her bir
özel konuda uzmanlar tarafından

eğitim sağlanıyor. Bunun dışında
kariyer merkezimizin sektörle de
işbirliği bulunuyor. Dolayısıyla
sektör istihdam yapmak istediği
zaman
Kariyer
Merkezine
başvurup
uygun
kişilerin
seçiminde kendilerine destek
olabiliyoruz.” Katılımın yoğun
olduğunu da söyleyen Rektör Şahin
2500 civarında öğrenciye eğitim
verildiğini belirterek salgın sonrası
öğrencilerin gelmesiyle katılımın
oldukça yükseleceğini ifade etti.
Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya yaptığı
açıklamada, “Merkezin kuruluş
amacı hem öğrencilere hem de
mezunlara kariyer yollarında bir
ışık olmak” diyerek bu amaçla
çeşitli faaliyetlerin yapıldığını
belirtti. Söyleşiler, sektörlerde ön
plana çıkan insanların öğrencilerle
buluşturulması gibi faaliyetlerin
yapıldığını belirten Yerlikaya,
“Öğrencilerimizin bazı becerilere
sahip olması gerekiyor. Bu
becerilere erişebilmeleri için onlara
çeşitli eğitimler düzenliyoruz”
dedi.
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Bu proje ile organik
atıkların toplanıp
parçalanması ve
gerekli işlemlerden
geçirilmesi ile
kompost gübre
üretiminin
gerçekleştirerek,
elde edilen gübrenin
bitkisel üretimde
doğal girdi olarak
kullanılması
amaçlanmaktadır
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TOGÜ MTAL’den Kompost
Üretim ve Biyolojik Ajan Tesisi
Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
arasında 23 Haziran 2020 tarihinde imzalanan protokole bağlı olarak kurulan ve Türkiye’de
bir ilk olan Tarım temalı meslek lisesi AR-GE merkezinde iki önemli projenin tanıtım toplantısı
yapılarak taraflar arasında sözleşme imzalandı. Toplantıya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Tokat İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz, TOGÜ Genel Sekreteri Fatih Alhan, TOGÜ MTAL
Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal, Müdür yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hakan Polatcı ve Fatih
Polat, Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Yusuf Yanar, Dr. Öğr. Üyesi Levent Gökrem ve projelerde
görev alacak diğer öğretim üyeleri katıldılar.
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin
Şahin “Burada bugün kompost
üretim tesisi ve biyolojik ajan
üretimi ile ilgili iki projenin
imzasını
atacağız.
Kompost
üretim tesisi üniversitemizin sıfır
atık projesinin bir parçası olacak.
Katı atık tesisini de yapacağız.
Üniversitemiz dünyadaki çevreci
üniversiteler sıralamasında 412.
sırada yer alıyor. Bu sıralamada
ilk 200’lere inmeyi planlıyoruz.
Bunun için sıfır atık projesi,
suların tahliye edilmesi ile ilgili
bir projemiz var. Ayrıca güneş
enerjisi santralimiz bu ay içerisinde
ihaleye
çıkıyor.
Yenilenebilir
enerji kapsamında güneş enerjisi
santrali ile kendi elektriğimizin
%40’ına yakınını üreteceğiz. Bütün
bunlar bize puan getiriyor. Bir
bütün olarak düşündüğümüzde
hem eğitim öğretim anlamında
ciddi işbirliğimiz oluyor hem
de
üniversitemizin
dünyada

görünürlüğü artmış oluyor. Dünya
üniversitesi olmak için İstanbul’da
Ankara’da büyük şehirde olmak
şart değil. Mevcut potansiyelimizi
dünya standartlarına getirmek
istiyoruz. Katkılarından dolayı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Mahmut Özer’e, İl
Milli
Eğitim
Müdürümüze,
Müdür Yardımcımıza, Genel
Sekreterimize,
Tarım
Lisesi
Müdürümüze ve projede yer
alanlara teşekkür ediyorum” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat
Küçükali
konuşmasında,
öğrencilerin kampüs içerisinde
Tarım Lisesinde okuyor olmalarının
büyük şans olduğunu ifade ederek
öğrencilerin burada aldıkları
nitelikli eğitim ile bir üst öğrenime
geçebileceklerini ifade etti. Tokat’ın
bir tarım kenti olduğunu ve Tarım
Lisesine de ihtiyacın olduğunu
belirten Küçükali, desteklerinden
dolayı Prof. Dr. Mahmut Özer’e ve

Rektörümüze teşekkürlerini iletti.
Küçükali projelerin hayırlara vesile
olmasını dileyerek konuşmasını
sonlandırdı.
TOGÜ MTAL Müdürü Prof. Dr.
Gülistan Erdal konuşmasında
2021 yılında AR-GE merkezinde
hayata geçirecekleri iki proje
hakkında bilgiler aktardı. Erdal,
projelerden ilkinde kampüs alanı
içerisinde, 2000 metrekarelik bir
alanda, yeni teknolojilerle, orta
ölçekli bir kompost üretim tesisi
kuracaklarını belirtti. Erdal, “Bu
proje ile organik atıkların toplanıp
parçalanması ve gerekli işlemlerden
geçirilmesi ile kompost gübre
üretiminin gerçekleştirerek, elde
edilen gübrenin bitkisel üretimde
doğal girdi olarak kullanılması
amaçlanmaktadır” dedi.
Kompost yapımının, günümüz
dünyasının
en
önemli
sorunlarından
olduğunu
ve
çevre kirliliğinin önlenmesi ve

atık miktarının azaltılmasında
ekonomik olduğu kadar değerli
bir atık yönetim sistemi olarak
kabul edildiğini belirten Erdal

organik atıkların geri kazanıma
dönüştürülmesinin çok önemli
olduğunu ifade etti.
İlimizde ve yakın çevremizde

proje kapsamında elde edilecek
kompostun toprak için oldukça
faydalı bir gübre ve diğer tarımsal
ürünlere göre daha ekonomik
olduğunu ifade etti. Erdal, Proje
ile kurulacak tesiste okulumuzda
eğitim gören öğrenciler için
uygulama ve çalışma alanı
oluşacağını bu şekilde gençlerin
eğitimleri boyunca bir yandan
bilgiyle donanırken bir yandan
da ekonomiye katkı sağlayacağını
belirtti. Erdal, proje çıktılarının
aynı zamanda, Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ın himayesinde 2017
yılında başlatılan sıfır atık projesi
hedeflerine de katkı sağlaması
bakımından özel bir önem arz
ettiğini ifade etti.
Ülkemizdeki
çöp
depolama
alanlarının büyük bir kısmını
organik atıkların doldurduğunu
ve Tokat ilinin de yıllık atık
kompozisyonunda
organik
atıkların
oranının
%50’nin
üzerinde
olduğunu
belirten
Erdal, atık miktarını azaltarak,
katı atık depolama alanlarının
ömrünü uzatıp ülke ekonomisine
katkı
sağlamak
amacıyla

organik atıkların değerlendirildiği,
kompost haline dönüştürüldüğü
bir
tesis
bulunmadığını,
kurulacak tesiste günlük 5003000 kg organik atığın işlenerek
komposta
dönüştürüleceğini
ifade eden Erdal, “Planlanan
tesisimizde aynı zamanda resmi
kurumlar ve özel sektör, il ve
ilçe
belediyelerinden
gelecek
organik atıkların da komposta
dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
Üretilen kompostun sterilizasyonu,
işlenmesi ve paketlenmesi ile
ekonomik değere sahip bir ürün

elde edilerek pazarlanabilecektir”
dedi.
Erdal, AR-GE merkezlerinde hayata
geçirilecek diğer bir projenin Yerel
Biyolojik Mücadele Ajanlarının

Üretimi
ve
Formülasyon
Çalışmaları olduğunu söyleyerek
bu projenin temel amacının Tokat
bölgesinde elde edilen bitki sağlığı
açısından faydalı biyolojik ajanların
kitle üretiminin sağlanması ve
uygulamaya aktarılması olduğunu
belirtti. Bunun yanında TOGÜ
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencilerine biyolojik
formülasyonların geliştirilmesine
yönelik uygulama yapabilecekleri
altyapı
sağlanmasının
hedeflendiğini de ifade etti. Erdal,
“Proje kapsamında sera ve arazi
koşullarında zararlı ve hastalıkların
etkin bir şekilde kontrolünü
sağlayan faydalı böcek, akar ve
mikroorganizmaların kitle üretimi
yapılarak üreticilerin hizmetine
sunulacaktır.
Elde
edilecek
ürünlerin hem patenti hem de
tescili alınarak ticari üretime
ve pazara sunma potansiyeli
yüksektir. Aynı zamanda üretilen
ürünler kompost projesi ile entegre
edilerek güçlendirilmiş kompost
üretimi için de kullanılabilecektir”
dedi.
Projelerin toplam bütçesinin
yaklaşık 1.7 milyon TL olduğunu
belirten Erdal, projeleri hayata
geçirecek olan proje ekibine
teşekkür ederek çalışmalarında
kolaylıklar diledi. Ayrıca projelere
gerekli finansmanı sağlayarak
destekleyen Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer’e,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
kampüs alanı içerisinde uygun arazi
tahsisi sağlayan Rektör Prof. Dr.
Bünyamin Şahin’e ve Tokat İl Milli

Eğitim Müdürü Murat Küçükali’ye
katkı ve desteklerinden dolayı
şükranlarını sunarak projelerin
hayırlı olmasını diledi.
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İmam Mansur
Maturidi’nin
görüşleri sosyal
dünyaya, yönetime,
insanlar arası
ilişkilere ve sosyal
hayata çok önemli
katkılar sağlamıştır

Uluslararası İmam Mâtürîdî Çalıştayı
Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi tarafından Uluslararası İmam Mâtürîdî Çalıştayının
açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İslami İlimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Yaşar Türkben, Çalıştay Koordinatörü ve Bilim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emine
Öğük, Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çalıştay
üniversitemiz sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
Çalıştay Koordinatörü ve Bilim
Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emine
Öğük yapmış olduğu konuşmada
çalıştayın geçen yıl nisan ayında
gerçekleşeceğinin
planlandığını
fakat Covid-19 nedeniyle bugüne
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ertelendiğini
belirtti.
İmam
Maturidi hakkında bilgiler aktaran
Öğük şu şekilde konuştu: “İmam
Maturidi İslam dünyasının fikri
buhran ve çalkantı içinde olduğu
bir dönemde yaşamış kendi

döneminin sorunlarına etkili
çözümler
üretmeyi
başarmış
sistematik
bir
düşünürdür.
Onun eserleri günümüzde hala
insanlığın ihtiyaç duyduğu temel
kaynaklardan olma özelliğini
muhafaza etmektedir. Yüzyıllar
boyunca ihmal edilen İmam
Maturidi’nin eserlerinin neşir
ve tercümesinin yapılmış olması
bugün için Maturidi hakkında
zengin bir literatürün ortaya
çıkmasına imkân sağlamıştır.
TOGÜ İslami İlimler Fakültesi
olarak bu çalıştayı gerçekleştiriyor
olmanın
büyük
mutluluğu
ve
heyecanı
içerisindeyiz.
Valimize, Belediye Başkanımıza,
Rektörümüze,
Dekanımıza,

Dekan yardımcılarımıza ve katkı
sunanlara ayrı ayrı teşekkür
ederim.”
İslami İlimler Fakültesi Dekanı
Prof.
Dr.
Yaşar
Türkben
konuşmasında bir yılı aşkın bir
süredir tüm dünyayı etkisi altına
alan pandeminin her şeyi olumsuz
etkilediğini, çalıştayın takvimini de
etkilediğini ifade ederek hayatını
kaybeden hocalara ve vatandaşlara
Allah’tan rahmet diledi. Türkben,
“İmam Maturidi akıl ve vahyin
ışığında hikmet temelli bir din
ve dünya tasavvuru geliştirmiş
ve yaşadığı dönemden itibaren
Müslüman toplumlar üzerinde
ciddi etkiler bırakmıştır. Nitekim
İmam Maturidi bit’at akımların
ötekileştirici dini yorumların
kol gezdiği bir dönemde akıl
ile nakli uzlaştırarak kuşatıcı ve
bütünleştirici bir din anlayışı ortaya
koymuş ve İslam düşüncesinin
gelişiminde önemli katkılarda
bulunmuştur” dedi. Türkben
konuşmasında, İmam Maturidi’nin
bugün Türkistan’dan Balkanlara
Hindistan’dan Anadolu’ya kadar
çok geniş bir coğrafyaya tesir etmiş
fikir ve düşüncelerinin yeniden
yaygınlaştırılması
gerektiğine
dikkat çekti. Türkben konuşmasını
çalıştaya
katkı
verenlere
teşekkürlerini ileterek sonlandırdı.
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin
Şahin, “Ortalama bir Türk insanı
aslında İslamı yaşarken İmam
Mansur Maturidi’nin görüşlerinden
istifade
ederek
hayatını

sürdürmektedir.
Dolayısıyla
İmam Mansur Maturidi’nin İslam
dünyasında ortaya koymuş olduğu
fikirleri bizim kültürümüzle İslam
kültürünün yoğurulmasında çok
önemli katkılar sağlamıştır” dedi.
Rektörümüz konuşmasını şu
şekilde sürdürdü: “İmam Mansur
Maturidi’nin görüşleri sosyal
dünyaya, yönetime, insanlar arası
ilişkilere ve sosyal hayata çok önemli
katkılar sağlamıştır. Zamanında
ciddi problemler olarak ortaya
konulan sorunlar İmam Mansur
Maturidi’nin görüşleri ile izah
edilmiş ve sosyal yapı rahatlatılmış,
günümüze kadar da bunların

etkisi devam etmektedir. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan özellikle Maturidilik
konusunda çalışmaların teşvik
edilmesi
hususunda
bizleri
destekliyor. Ülkemizde sık sık bu
konu gündeme geliyor. Özellikle
son birkaç yıl içerisinde biz de
üniversitemizde akademisyenlerin
ve öğrencilerimizin katılımıyla
İmam Mansur Maturidi ve
onun görüşlerinin günümüze
aksettirilmesi, değerlendirilmesi,
geliştirilmesi
konusunda
bir
çalıştay yapmayı düşündük. Bunun
ürünlerini de bu çalıştayda almayı
ümit ediyoruz, hedefliyoruz.”
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin
Şahin Valimiz Dr. Ozan Balcı’ya,
Belediye Başkanımız Av. Eyüp
Eroğlu’na İslami İlimler Fakültesi
Dekanına, Çalıştay Koordinatörü
ve Bilim Kurulu Başkanına ve
emeği geçenlere teşekkürlerini
ileterek konuşmasını sonlandırdı.
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TOGÜ’den Proje Başarısı
TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi ve Tokat Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Cemil
Alkan’ın Royal Academy of Engineering’e sunmuş olduğu “Adaptive Facade for Building Applications” isimli
projesi Katip Çelebi-Newton fonu TÜBİTAK-Royal Academy of Engineering işbirliği çerçevesinde desteklenen
8 projeden biri olmuştur. Hocamızı tebrik eder, başarılar dileriz.

Türk Dünyasında Nevruz Söyleşisi
Üniversitemiz
Türk
Dünyası
Çalışmaları
Uygulama
ve
Araştırma Merkezi tarafından
“Türk
Dünyasında
Nevruz”
söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşi
TOGÜ Türk Dünyası instagram
hesabından canlı olarak yayınlandı.
Türk
Dünyası
Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Ömer Faruk
Sönmez’in
moderatörlüğünde
yapılan söyleşiye KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesinden
Dr. Ulanbek Alimov katıldı.
Alimov,
21
Mart
Nevruz
Bayramı’nın Türk dünyasında
yüzyıllardır kutlandığını ifade
ederek Nevruz’un doğanın uyanışı
ile beraber dostluğu, sevgiyi barışı,
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huzuru, birlik ve beraberliği ifade
ettiğini söyledi. Nevruz bayramının
Türk
cumhuriyetlerinin
bağımsızlıklarını
kazandıktan
günümüze kadar bu coğrafyada
resmi bayram olarak kutlanmakta
olduğunu ve resmi tatil ilan
edildiğini
söyleyen
Alimov
Nevruz’un
Türk
dünyasını
birleştiren bir bayram olarak
görüldüğünü ifade etti.
Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer
Faruk Sönmez ise Nevruz’un Türk
dünyasında birleştirici bir bayram
olduğunu, bu bayramın birlik
beraberliğe maya teşkil ettiğini ve
her geçen gün ülkemizde ve Türk
dünyasında coşku ile kutlandığını
ifade ederek sözlerini tamamladı.
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